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I. REVITALIZARE URBANĂ – INTRODUCERE                          

 

1.1. Oraşul Călăraşi – prezentare generală  

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 Republicii Moldova 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. 
 

Clima orașului Călărași este moderat-continentală. 

Temperatura medie a aerului este 9 °C. Minimul absolut al 
temperaturii revine lunilor ianuarie-februarie (25-27 °C sub zero) și 
maximul – lunii iulie (+36 °C). 

 

Suprafața totală a orașului Călărași este de 4.233 ha, din  
acestea 1505 ha sunt terenuri cu destinație agricolă. Structura             Fig. 1 Amplasarea or. Călărași pe harta RM 
 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. Terenul fondului apelor ocupă 433 ha, dintre care mlaștinile – 128 
ha, iazurile – 39 ha. Terenurile alocate pentru construcții sunt de 4 ha.  
 

Istoric  | Călărășiul este pentru prima dată atestat documentar la 1432 – 1433 cu denumirea de Tuzara. 
Localitatea 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 stăpînire unui boier credincios domnului(înainte de 1430), pîna 
la Mihai Șutu care a confirmat existența Tuzarei – tîrg stabilind aici diferite rînduieli (28 septembrie 1794). 

 
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.  
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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 
Bîcului. 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 
Tuzora 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. Pînă la anul 1925, conform 
“Dicționarul Statistic al Basarabiei Chișinău, 1923 ” Călărași era reședință de plasă în județul Orhei cuprinzând 
53 de comune rurale. 

 
Însă către anul 1925, când a fost adoptată o nouă lege administrativă, Călărași continuă să existe ca 

centru de plasă cu 47 de sate în componența județului Lăpușna. (Recensământul general al populației României 
din 29 decembrie 1930). 

 
În august 1940 localitatea Călărași este declarată oficial oraș, iar din noiembrie a devenit centru raional. 

În anii celui de-al doilea război mondial orașul Călărași a fost aproape în întregime distrus. După război, însă, 
orașul a renăscut pe un făgaș urbanistic și arhitectural contemporan, căpătând cu timpul aspectul său de astăzi. 

 

Conceptul de Revitalizare Urbană 

Conceptul de Revitalizare Urbană a fost introdus în Republica Moldova în cadrul proiectului „Suport 

Guvernului Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-

2020 prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă”, implementat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului al Republicii Moldova în colaborare cu Ministerul Investițiilor și Dezvoltării din Polonia, 

care este și principalul finanțator. 

Proiectul dat a fost implementat în mai multe localități urbane din Republica Moldova, actualmente 

Primăria Călărași elaborează un astfel de program. Prima etapă a acestui proces cuprinde elaborarea 

Programului de Revitalizare Urbană (PRU). Acest program se bazează pe conceptul de Revitalizare Urbană 

care este definit drept un proces de eliminare dintr-o stare de criză a zonelor urbane desfășurat în mod complex 

de autoritățile locale prin parteneriate locale și regionale. Această abordare de revitalizare se bazează pe 4 

principii de bază: concentrare teritorială, participare civică abordare integrată, surse de finanțare diverse. Aceste 

principii au stat la baza metodologiei de lucru care a fost utilizată pentru elaborarea PRU, un proces susținut de 

experți din Polonia. Astfel, după un studiu aprofundat al întregului oraș, a fost selectată o zonă a orașului unde 

a fost identificată o concentrare de fenomene negative, s-au consultat și au fost implicați în proces locuitorii 

zonei respective și s-au propus soluții care corespund necesităților și potențialului zonei. 

Respectiv, documentul de față – Programul de Revitalizare Urbană (PRU) pentru or. Călărași este un 

document operațional pentru perioada 2021-2024 în domeniul revitalizării și definește obiectivele, direcțiile de 
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activități și proiectele de revitalizare, precum și principiile mecanismelor de coordonare și management, 

monitorizare și evaluare ale programului. Iar scopul prezentului PRU este de a ajuta APL să realizeze proiectele 

de revitalizare urbană într-un mod argumentat, transparent și participativ. 

Pentru elaborarea acestui document este responsabilă Lilia Rață, specialistă principală și Comitetul de 

Coordonare din cadrul Primăriei Călărași. Datele și informațiile din acest document au fost colectate din diferite 

surse, urmând principiile de transparență și participare civică (vizite în teren, comisii consultative locale) (vedeți 

anexele prezentului document).  

Urmând principiile de revitalizare, acest PRU se focusează doar pe o zonă din or. Călărași, deoarece 

implementarea acestuia va contribui la revitalizarea într-un mod integrat a zonei, ținând cont de nevoile și 

așteptările comunității locale și va servi drept un proiect-pilot pentru orașul Călărași. 

 

1.2. Legăturile Programului de Revitalizare Urbană cu documentele strategice 

 În scopul elaborării prezentului PRU au fost utilizate documentele strategice existente pentru a analiza 

situația existentă și procesele lansate anterior. Astfel, au fost consultate : 

         

          Context local 

 

A. Planul Urbanistic General 

Planul Urbanistic General or. Călărași a fost aprobat de Consiliul orășenesc în decembrie 2015. În urma 

studiului și a propunerilor de proiect destinate soluționării problemelor orașului, proiectul oferă metode și 

instrumente de acțiuni necesare atât elaborării, aprobării cât și urmării aplicării planului urbanistic general 

în următoarele domenii: proiectare, administrare centrală și locală, agenți economici, colectivități sau 

persoane beneficiare.  

INCP „Urbanproiect” a examinat starea spațiului locativ a zonelor locuibile ocupate cu locuințe în regim 

mic de înălțime și blocuri locative multietajate cu apartamente colective cât și posibilitatea de păstrare, 

reanimare și destinație a acestor spații locative, nivelul lor de amenajare urbanistică, complexitatea de 

utilitate publică, asigurarea acestora cu spații verzi, parcuri, scuaruri, terenuri sportive etc. precum și cu 

structura edilitară.  

Datele statistice și tehnice din acest document au fost utilizate la etapa de cercetare a orașului pentru 

PRU. În ceea ce privește proiectele propuse în prezentul PRU, acestea sunt mai specifice (PUG fiind un 

document mai general) și pentru o sincronizare a direcțiilor de dezvoltare a or. Călărași se recomandă 

actualizarea PUG-ului, luând în considerație prezentul PRU. 

 

B. Strategia de Dezvoltare Comunitară a orașului Călărași 2021-2025 

Strategia de Dezvoltare Comunitară a orașului Călărași (SDC) reprezintă un document de politici și un 

instrumentul principal de planificare strategică a dezvoltării orașului Călărași până în anul 2025.  
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SDC se bazează pe trei dimensiuni de dezvoltare durabilă: dimensiunea ecologică, economică și cea 

socială și cuprinde: profilul dezvoltării social economice a orașului (capitalul natural, mediul social-cultural, 

serviciile sociale, dezvoltarea economică, infrastructura locală, mediul ambiant și situația ecologică, 

capacitatea instituțională, analiza SWOT) și însăși strategia de dezvoltare comunitară (cadrul general al 

strategiei și cadrul operațional). Acest document a ajutat la analiza situației existente în or. Călărași și a 

servit drept reper pentru elaborarea PRU. Direcțiile de activitate și proiectele propuse în SDC sunt de ordin 

general, pentru întreg orașul, iar pentru partea cu privire la zonele vizate în PRU, se recomandă ca 

următoarea strategie să urmărească aceleași obiective strategice pentru a asigura o continuitate a 

dezvoltării orașului. 

 

Context regional și național 

Programul de Revitalizare Urbană al orașului Călărași pentru anii 2021-2024 reprezintă un instrument 

al dezvoltării urbane durabile, care conţine un set de acţiuni asupra unei zone, pe o perioadă determinată 

de 3 ani, care are drept scop final reanimarea unei zone nevalorificate şi dezavantajate şi soluţionarea printr-

un mod participativ a unor probleme importante ale oraşului care vor contribui la dezvoltarea armonioasă a 

localităţii. Astfel, aceasta se află în concordanţă cu cele mai importante documente de politici în domeniul 

dezvoltării naţionale şi regionale, cum ar fi: Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 2016-2020 

(SNDR) – principalul document sectorial de planificare a politicii de dezvoltare regională elaborat de către 

Ministerul Dezvoltări Regionale şi Construcţiilor (MDRC) şi Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 

2030. 
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II. ANALIZA ORAȘULUI CĂLĂRAȘI.   

DETERMINAREA ZONELOR DEGRADATE ȘI A ZONEI DE REVITALIZARE 

 

2.1.  Delimitarea zonelor orașului 

Analiza or. Călărași a fost efectuată atât pentru întreg orașul, cât și pentru zonele acestuia. Astfel, a fost 

utilizată divizarea orașului pe zone conform PUG-ului și au fost cercetate 6 sectoare (zone). 

 

 Denumirea Zonei Nr de locuitori 

(nr. pers.) 

Suprafața 

(ha) 

1 Centru 6290 250 

2 Industrială 370 110 

3 Nord-West 5370 144 

4 Vătămăneasa 1220 173 

5 Carabliu 1550 154 

6 Periferică 1600 78 

 Total 16 400 909 

 

1. Zona „Centru” Zona centru este una din cele mai importante zone ale orasului, aici sunt concentrate toate 

insituțiile de învățământ, spitale, școli, grădinițele, majoritatea angenților economici ai localității, parcurile  

publice, muzeu, casa de cultură, primăria, alte servicii desconcentrate, Incubatorul de afaceri, stadionul 

orășenesc, biblioteca centrală, hotel, școlile sportive, amfiteatrul de vară, azilul pentru bătrâni, centrul de 

plasament temporar pentru mame și copii, cimitirul central. Sector 1 este favorabil pentru construcție din cauza 

pantei versantului, în acest sector nu au loc iunundații; 

2. Zona „Industrială”, Teritoriul acestei zonei amplasat compact este situat în partea de nord-est a oraşului 
Călăraşi de-a lungul str. Al cel Bun. Suprafaţa totală ocupată de întreprinderi constituie circa 34 ha. Cele mai 
importante activităţi economice sunt: prelucrarea şi producerea produselor lactate, producerea asfaltului, 

producerea materialelor de construcţie şi comercializare, servicii tehnice auto, depozitare ș.a. acestea sunt: SRL 
„Niromroz”; SRL „Lapmol”; SRL „Lantav-Prim”; „BTA-28” ş.a. Aici funcţionează: SA „Fertilitate”, întreprindere de 
producere a asfaltului. Cele mai importante activităţi economice sunt: producerea vinului; producerea 
conservelor din legume şi fructe; colectarea şi prelucrarea nucilor; depozitarea materialelor de construcţie cu 

comercializare s.a. aceste sunt: SRL “Divin Călăraşi”, S.A. “Fabrica de Conserve Călăraşi”, SRL “Iraid-Sor” S.A.; 

3. Zona „Nord-West”, Sectorul 3 zona NORD-VEST, reprezintă zona rezidențială nefavorabilă pentru 

construcții din cauza pantei crescute, cu alunecări vechi de teren, 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 

calcule şi după executarea lucrărilor tehnice de protecţie împotriva alunecărilor de teren;  
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4. Zona „Vătămăneasa” – Vătămăneasa este o zona rezidențială localizată la periferia orașului, cu 10,4 mii 

m2-case individuale, cu gospodărie piscicolă, stație de deservire tehnică, depozit, stație de alimentare cu gaz; 

5. Zona „Carabliu” – Zona Carabliu este descrisă ca o zonă rezidențială cu case pe pamânt, cimitirul evreiesc 

ca atracție turistic. O parte din locuitorii acestei zone sunt romi.  

6. Zona „Periferică” – Zonele periferice prezintă 2 zone cu case pa pamînt: Oricova cu 60 de case unde se 

gășeste baza de vară Oricova pentru copii, o bibliotecă și un magazin,  o biserică. Drumurile sunt din piatră.   Al 

doilea sector se numește Podiș cu 130 case, Zona Podiș și Oricova au acces la transportul public conform 

graficului de activitate; 

 

 

Fig. 2 Divizarea administrativă a or. Călărași conform PUG 
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2.2.  Descrierea metodologiei de studiu 

Cele 6 zone ale Călărașului au fost analizate în baza indicatorilor sociali, economici, de mediu, spațial-

funcționali și tehnici. Fiecare indicator a avut o valoare numerică, oferită de direcțiile primăriei sau date statistice 

oficiale. Pentru determinarea unei valori comparabile între sectoare, fiecare indicator a fost divizat la 1000 de 

locuitori.  

Pentru a putea compara și înțelege în care zonă se înregistrează procese negative am oferit datelor brute 

un  punctaj. Pentru calcularea punctajului, drept valoare de bază a servit media pe oraș (VM) căreia i-a fost 

atribuită valoarea „0” (zero), iar datele pentru fiecare indicator, separat per zonă au fost comparate cu VM. Dacă 

coeficientul denotă o situație mai bună decât media pe oraș, atunci i se atribuie punctajul zero, fiindcă 

demonstrează o situație pozitivă, pe când scopul PRU este determinarea zonelor cu acumulări de probleme, de 

aceea vom atrage atenția la fenomenele negative. Dacă indicatorul per sector comparativ cu VM pe oraș denotă 

o situație/un proces negativ, atunci sectorului i se atribuie un punctaj mai mare (de câte ori problema este mai 

intensă decât media pe oraș). Adică fiecare indicator este analizat separat, căci aceleași cifre în unele situații 

reprezintă o situație/un proces negativ, în altele pozitiv. 

De exemplu, la numărul de familii social-vulnerabile coeficientul per oraș, adică VM = 3,21 și acestei cifre îi 

vom atribui valoarea 0, iar datele din sectoare le comparăm cu 3,21. Astfel, în sectorul Nord West coeficientul 

la numărul de familii social vulnerabile este = 3,43, adică o situație mai bună decât coeficientul per oraș și oferim 

punctajul 0. În sectorul Centru coeficientul este = 9,7, ceea ce este de aproape 3 ori mai mare decât coeficientul 

per oraș și respectiv îi vom atribui punctajul „3”. În același mod am calculat pentru fiecare indicator. Adică, un 

punctaj mai mare, denotă o concentrare sporită a problemei în zona respectivă.  

Pe hărți tonurile mai intense denotă intensitatea problemei în zona respectivă (culoarea mai intensă – 

problemă mai acută, culoare mai deschise – mai aproape de VM sau mai bine decât media pe oraș). 

 

2.3 Sfera socială 

Domeniul social este sfera cea mai importantă pentru a înțelege cum trăiesc oamenii din oraș. Astfel, am 

consultat datele statistice oferite de instituțiile de stat (Primăria Călărași, Consiliul Raional Călărași, Oficiul Stării 

Civile Călărași, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași, ș.a.) pentru a face o analiză a situației 

sociale din oraș. Au fost selectate acele date disponibile nu doar pentru întreg orașul Călărași dar și separat, 

per zone.  

După cum este indicat în Tab. 1 au fost analizate datele cu privire la numărul de familii social-vulnerabile, 

numărul persoanelor ce beneficiază de asistență socială, ponderea participării la alegeri și numărul de solicitări 

către APL. Au fost evidențiate datele care indică prezența unor procese negative (în ce zone trăiesc cele mai 

multe familii social-vulnerabile, care au solicitat cele mai des ajutor de la APL, etc). 
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Tab 1. Indicatorii sociali și punctajul oferit, pentru toate zonele or. Călărași 

 

Numărul de familii 
social-vulnerabile 

Numărul 
persoanelor care 

beneficiază de 
asistență socială 

 

Participarea la 
alegeri (2015) în 
circumscripție 

electorală 

 

 

Numărul de 
solicitări către APL 

(2017) 

Număr la 
1000 loc. 

Puncta
j 
 

Număr la 
1000 loc. 

Puncta
j 

(în % față 
de total) 

Puncta
j 

Număr la 
1000 loc. 

Punctaj 

Media pe oraș 
(VM) 

 
3,21 

 
 

 
29,38  

 
44.33% 

 
 

 
25,15 

 
 

Valoarea 

comparativă 
pentru 
punctaj  

Proces negativ 

dacă coeficientul 
mai mare de 3,21 

Proces negativ dacă 

coeficientul mai mare 
de 29,38 

Proces negativ 

dacă % mai mic de  
44,33 

Proces negativ dacă 

coeficientul mai mare 
de 25,15 

Centru 
 

9,92 
 

0 
 

59,23 2 
 

38.34% 
 

2 
 

48,16 
 

3 

 
 

Industrială 1,26 2 18,24 0 

 
 

57.33% 

 
 

0 

 
 

12,36 

 
 

0 

 
 
Nord-West 6,62 1 45,17 2 

 
 

40.87% 

 
 

1 

 
 

34,78 

 
 

2 

Vătămăneasa 1,22 0 21,08 0 

 
55.8% 

 
0 

 
19,44 

 
0 

Carabliu 
2,45 0 30,09 1 

 

40.38% 

 

1 

 

32,30 

 

1 

Zona 
Periferică 2,71 2 22,73 0 

 
50.12% 

 
0 

 
20,80 

 
0 

 

 

 

 

2.3.1 Sărăcia și asistența socială 

Sărăcia este cel mai important indicator care ilustrează problemele sociale. În or. Călărași în anul 2019, 

548 de persoane au beneficiat de sprijin din cauza sărăciei care reprezintă 3,34 % din populația orașului. 

Fenomenul sărăciei este răspândit în sectoarele „Centru” și „Nord-West”, indicând cel mai mare 

coeficient în raport cu media pe municipiu. În „Centru” se oferă cel mai mare număr de ajutoare sociale, 78  

familii social-vulnerabile, iar numărul adresărilor către APL la fel sunt de cele mai dese ori solicitări de ajutor 

material. Trebuie menționat faptul că în sectorul „Centrul” se observă cea mai mare concentrație de populație, 
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astfel cele mai multe fenomene negative se evidențiază în acest sector. Însă și problema șomajului este la fel 

prezentă în aceste sectoare. Această cifră mare este în strânsă legătură numărul mai mare de populație în 

sector, dar și cu activitatea economică redusă din aceste două sectoare, deoarece Zona Industrială se află la 

periferia orașului, iar agenții economici mari își desfășoară activitatea în acest sector, populația aptă de muncă 

întâmpinând dificultăți la deplasare.  

 

 

 

Fig. 2 Numărul de familii social vulnerabile (la 1000 loc.) în zonele or. Călărași 

 

 

Fig. 3  Numărul persoanelor care beneficiază de asistență socială (la 1000 loc.) în zonele or. Călărași 
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2.3.2 Participarea la alegeri 

Ca indicator al activității civice, a fost analizată prezența electorală la alegerile parlamentare anticipate 

din 11 iulie 2021. Prezența la urnele de vot în or. Călărași a fost de 40,33 % media pe oraș. 

Din analiza cantitativă a datelor se observă că cel mai mic număr de participanți pe circumscripție 

electorală este în sectorul „Centru” – 37,1 % și sectorul „Nord-West” – 37,41 % de asemenea aceste sectoare 

fiind cele mai populate de cetățeni. Această prezență mică la urnele de vot reprezintă pe de o parte un grad 

scăzut de activitate civică, explicat prin nivelul înalt al migrației în aceste două sectoare. 

 

 

 

Fig. 4 Procentul de participare la alegeri  pe circumscripții incluse în zonele orașului Călărași 

 

 

2.3.3 Instituții de învățământ și școlarizare 

Instituțiile de învățământ general (2 licee, 1 școală primară, 1 gimnaziu) cu predare în română, nu sunt 

prezente în fiecare zonă, majoritatea sunt concentrate în zona „Centru”. Școlile înregistrează mai puțini elevi 

decât capacitatea disponibilă din cauza migrației populației.  

Instituțiile preșcolare sunt în număr de 3, deasemenea amplasate în zona „Centru”. Astfel, celelalte 

sectoare nu au nici o instituție educațională în afară de zona „Nord-West” unde este amplasat Gimnaziul „I. 

Creangă”. Chiar dacă raza de acces la aceste instituții revine și peste alte sectoare, numărul de instituție 

educaționale nu corespunde cu numărul populației din zonele respective, elevii sunt nevoiți să parcurgă o 

distanță mare pentru a ajunge la școală sau grădiniță.  
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2.4 Sfera economică 

Din analiza indicatorilor ce caracterizează evoluția de ansamblu a economiei localității se constată că la 
01.01.2020 pe teritoriul orașului Călărași erau înregistrate în total 569 de agenți economici, dintre care 395 cu 
drept de persoană fizică și 174 cu drept de persoane juridice.  

Zona industrială a orașului Călărași include mai multe întreprinderi de importanță regională și chiar 
națională. Una din cele mai importante întreprinderi a orașului este SRL Călărași Divin, renumită în toată țara 
pentru divinurile produse. În anul 2019 cifra de afaceri a întreprinderii data s-a ridica la peste 100 ml MDL, 

reprezentând cel mai important angajator din localitate cu peste 350 de angajați.  

O altă întreprindere importantă la nivel local reprezintă SRL Instacon, care se specializează în domeniul 
industriei ușoare și care în anul 2019 a înregistrat o cifră de afacere de cca. 32.8 ml MDL și însumând peste 
200 de angajați.  

Al treilea cel mai important jucător în domeniul industriei în orașul Călărași este SRL Palplast, o 
întreprindere specializată în producția țevilor din plastic, care în anul 2019 a înregistrat o cifră de afaceri de cca. 

20 ml MDL.  

Alte companii importante în domeniul industriei care activează în orașul Călărași sunt SRL Serolan și SRL 

Hegemoh Grup care activează în domeniul panificației și care ale căror cifră de afaceri se ridică la peste 5 ml 
MDL anual.  

Pe lângă întreprinderile active, în zona industrială a orașului Călărași se regăsesc mai multe uzine cu 
potențial de dezvoltare precum Uzina de Conserve din Călărași și Uzina de Lactate din Călărași.  

Astfel putem menționa că cea mai activă zonă din punct de vedere economic este Zona „Industrială”, iar în 
zona de „Centru” activează mai mulți agenți economici cu statut de Întreprindere individuală și SRL, aici fiind 

dezvoltat mai mult activitatea în  domeniul comerțului/prestării serviciilor.   

        Tab. 2 Indicatorii economici și punctajul pentru toate zonele din or. Călărași 

 

Numărul  
de agenți economici care 

activează în zonă 

 

Numărul de persoane 
antrenate în câmpul 

muncii 

Număr la 

1000 loc. 
Punctaj 

Număr la 

1000 loc. 
Punctaj 

Media pe oraș (VM) 
 

2,97 
 
 

 
280,10  

Valoarea 
comparativă pentru 
punctaj  

Proces negativ dacă 
coeficientul mai mic de 2,97 

Proces negativ dacă 
coeficientul mai mic de 

280,10 

Zona Centru 
 

4,93 

 

0 

 

378,7 0 

Zona Industrială 8,71 0 808,4 0 

Zona Nord - West 2,71 1 261,3 1 

Zona Vătămăneasa 2,34 1 238,6 1 

Zona Carabliu 1,78 1 103,2 1 

Zona Periferică 0,61 2 92,4 2 
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În orașul Călărași activează 107 agenți economici fiind amplasați mai mult în Zona de Centru a orașului. 

Activitatea economică este cea mai redusă în celelalte sectoare ale orașului, iar cei mai dezvoltați agenți 

economici sunt amplasați în Zona Industrială ceea ce oferă un indicator pozitiv pentru zona respectivă. Totodată 

menționăm faptul că și cele mai multe locuri de muncă sunt oferite în această zonă.  Zona Industrială a fost 

destinată activității economice conform PUG-ului, fiind mai puțin populată de locuitori în comparație cu celelalte 

zone.  

În anul 2018, în orașul Călărași au fost înregistrați 149 șomeri, un număr suficient de mare, luând în 

calcul că acestea sunt date oficiale, pe când mai este și un număr mare de persoane fără o slujbă, însă nu sunt 

înregistrați cu statut de șomeri. Această situație se explică prin faptul că în oraș există Zona Industrială însă se 

află la periferia orașului, iar cea mai mare concentrație de locuitori se atestă în Zona Centru, astfel și cel mai 

mare nr. de șomeri se evidențiază în această zonă. Unul din motive a șomajului crescut este lipsa angajaților 

calificați pentru a lucra în fabrici cu activitate specifică din zona Industrială, dar și pentru salariile mici, oamenii 

caută locuri de muncă peste hotare mai bine plătite. Respectiv, indicatorul opus (număr de persoane angajate) 

corelează cu situația socială și vedem iarăși o situație îngrijorătoare în această zonă necătând la faptul că aici 

activează și alți agenți economici mai mici, dar cererea în raport cu oferta locurilor de muncă este mai mare 

deoarece locurile de muncă sunt puține.  

Celelalte zone ca: Vătămăneasa, Carabliu, Periferică s-au evidențiat negativ la indicatorii economici, cu 

toate că populația de aici nu apelează la ajutoare sociale. Aceasta se explică parțial prin numărul sporit de 

persoane implicate în migrație, adică nu sunt angajați oficial în Moldova, însă periodic lucrează peste hotare, 

unde câștigă pentru existență.  

 

 

 

Fig. 5 Numărul de agenți economici (la 1000 loc.) în zonele or. Călărași 
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2.5 Sfera de mediu 

2.5.1 Evacuarea deșeurilor 

Salubrizarea teritoriului Călărași este asigurată de către ÎM „GLC Călărași”. Platforma DMS este 
situată în partea de Nord – Est a orașului la o distanță de 3,5 km în apropierea s. Nișcani. Plarforma pentru 

colectarea deșeurilor nu este autorizată, se efectuează compactarea în straturi cu presărarea cu pământ. 
Teritoriul gunoiștei este parțial îngrădită/ 
 Suprafața platformei constituie  - 3,5 ha. Volumul deșeurilor acumulate în perioada exploatării 
poligonului nominalizat constituie aproximativ 100 mii m3. Cantitatea de deșeuri evacuate din Călărași în 2019 

a constituit 9681 m3. 
 
 Colectarea separată a DMS se efectuează parțial prin introducerea tomberoanelor speciale. 

Punctele autorizate de colectarea a deșeurilor sunt distribuite neuniform. În sectorul Centru sunt cele 

mai multe puncte autorizate - 7 din totalul de 16. Nu există o corelare a acestora cu numărul populației deoarece 

în Zona Nord – West sunt doar 2 puncte de colectare a deșeurilor ceea ce nu satisface nevoile locuitorilor după 

numărul de populație, această zonă o reprezintă casele particulare, care sunt dotate cu tomberon, iar GCL 

evacuează deșeurile conform graficului. În celelalte sectoare sunt amplasate câte două puncte de colectare a 

deșeurilor, iar în Zona Carabliu doar unul. Astfel, cele mai mari necesități de evacuare a deșeurilor sunt în Zona 

de Centru și Nord – West. 

 

2.5.2 Canalizare și stația de epurare 

Alimentarea cu apă a orașului se efectuează din sonda arteziană Sipoteni amplasată la o distanță de 
3 km de oraș. Total pe teritoriul orașului sunt amplasate 7 sonde, debitul unei sonde este de 10 m3/oră. Din 

sonde apa este transportată în două rezervoare de colectare cu volumul 1000 și 250 m3, iar ulterior cu ajutorul 
stației de pompare de nivelul II în rețeaua de apeduct. 
 Pe teritoriul or. Călărași apa din fântâni de mină după duritate, mineralizare, și conținutul de nitrați nu 
corespunde normelor sanitare în vigoare. 

 Actualmente în oraș funcționează sistemul centralizat separativ de canalizare. Schema existentă de 

canalizare este centralizată cu o singură stație de epurare. În oraș toate casele multietajate de tip bloc și 

obiectele infrastructurii sociale sunt racordate la sistemul centralizat de canalizare, însă sectorul locativ 

individual este racordat în volum de 15% din numărul total de case, astfel casele particulare au gropi de 

canalizare care sunt evacuate la solicitare (de obicei 1-2 ori pe lună) sau în unele cazuri sunt săpate în pământ, 

afectând solul și apele freatice. 

Lungimea rețelei de canalizare în funcțiune constituie 47 km rețea de canalizare, inclusiv magistrale 
9,6 km. Platforma SPCP este situată în partea de sud a orașului, în Zona Industrială la o distanță de 300 de r. 
Bâc. 
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2.6 Sfera spațial-funcțională 

Orașul Călărași este un oraș mic, având câte un singur prestator de servicii medicale, de securitate și 

alte servicii publice, care sunt situate în zona (ultra) centrală a orașului, sau în apropiere de aceasta, fapt 

menționat în Planul Urbanistic General al orașului. De asemenea, majoritatea instituțiilor de comerț și alimentare 

publică sunt situate în centrul orașului conform PUG. În cadrul analizei spațial-funcționale au fost analizați 

prestatorii de servicii educaționale și socio-culturale din oraș, și anume: școlile, grădinițele, bibliotecile ș.a. 

Prezența instituțiilor socio-culturale, presupune existența unui spațiu de interacțiune în care sunt promovate 

valorile spirituale și activismul civic. În orașul Călărași există 6 terenuri de joacă, repartizate în 3 sectoare din 

oraș. Totuși, acestea necesită a fi îmbunătățite pentru a fi atractive pentru copii și părinți. Sub aspectul amenajării 

teritoriului, în oraș se poate observa numărul insuficient de spații de agrement, terenuri sportive, parcuri. 

Majoritatea acestor tipuri de infrastructuri le găsim în zona ultracentrală, dar care la moment nu sunt amenajate 

pentru a oferi un confort și utilitate cetățenilor. În sectoarele aflate la periferia orașului se observă lipsa acestor 

tipuri de spații.  

 

 

 

Fig. 6 Spații verzi (parcuri, scuaruri) în or. Călărași 
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2.7 Sfera tehnică 

2.7.1 Starea drumurilor 

Lungimea totală a drumurilor, străzilor și stradelelor locale constituie 71.3 km, din care 7 km sunt de 
importanță națională iar 64.3 km de importanță locală. Din totalul de 71.3 de km de drumuri, 32.45 km au 
acoperire rigidă.  

Infrastructura rutieră în orașul Călărași este destul de bine dezvoltată, însă necesită renovări capitale. Din 

cauza lipsei de finanțare doar un mic procent de drumuri este acoperit cu asfalt, celelalte drumuri fiind cu pietriș 

sau de țară. Majoritatea drumurilor care sunt asfaltate sunt cele din sectorul Centru și cele care traversează sau 

unesc orașul cu alte drumuri naționale importante. Trotuarele sunt într-o stare avansată de degradare și necesită 

renovări în tot orașul, în deosebi în sectorul Centru. 

 

 

 

Fig. 7  Drumurile asfaltate (marcate cu linie neagră), restul drumurilor sunt cu pietriș sau de țară. 
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2.7.2 Transportul public 

Transportul public este asigurat în interiorul orașului de 5 rute locale, care circulă cu o regularitate de 
30 de minute și au o capacitate zilnică de cca. 250 de pasageri fiecare.  

Transportul interurban, inclusiv legătura cu mun. Chișinău este realizată prin intermediul unei rute 
regulate care circulă de mai multe ori pe zi în ambele direcții.  

Totodată, în oraș activează și serviciul de taxi, care este disponibil 24/24, iar prețul de pornire este de 
20 de lei.  

 

Fig. 8 Rețeaua de transport public din or. Călătași 

 

 

2.8   Identificarea Zonelor degradate și a Zonei de Revitalizare 

2.8.1 Zonele degradate  

Analiza complexă pe indicatori a orașului identifică câteva zone degradate, Centru, Nord – West și 
Carabliu. Factorul decisiv de identificare a zonei cu cea mai mare concentrare a fenomenelor cu caracter 
negativ, zona degradată, conform Liniilor Directoare privind Revitalizarea Urbană în Republica Moldova, a fost 

vizitele de studiu în teren. Pentru compararea datelor colectate cu situația din teren a fost creată o echipă de 
lucru care a efectuat vizite de cercetare în zonele sus menționate, fact-finding mission. Echipa a fost 
constituită din specialiști din primărie, reprezentanți ai poliției și direcției Asistență Socială și Protecție a 
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Familiei. Scopul acestor vizite, pe lângă misiunea de verificare a indicatorilor de facto, a fost de identificare a 

potențialului uman și social al zonei. 
 

 
 

Foto 9 Vizita de lucru a Comitetului de Coordonare în zona de revitalizare a or. Călărași 

 
Astfel, în urma acestor vizite, drept zona degradată a fost stabilită zona 1 - Centru. În această zonă au 

fost confirmate cele mai importante fenomene negative conform analizei orașului pe indicatori de ordin social, 
economic, mediu, spațial-funcționali și tehnici. În același timp, prezența în zonă a localnicilor cu spirit ridicat de 

activism civic, a instituțiilor de învățământ școlar și preșcolar, precum și a ONG-urilor active a determinat 
grupul de lucru de la primărie să stabilească zona Centru drept degradată. Totodată menționăm faptul că în 
această zonă există cel mai mare potențial de dezvoltare deoarece aici există cel mai mare potențial uman și 
sunt concentrate toate instituțiile publice din oraș, majoritatea agenților economici care pot participa la 

dezvoltarea economică a orașului. 
 

2.8.2 Determinarea Zonei de Revitalizare 

Identificarea zonei de revitalizare (ZR), care conform Liniilor Directoare este zona care cuprinde 
întregul teritoriu sau o parte din zona degradată și se caracterizată prin concentrare a fenomenelor negative, 
pentru care se intenționează implementarea revitalizării, a început de la constituirea comisiei consu ltative. 
Potrivit “Liniilor Directoare document elaborat de MADRM, principiul de concentrare a activităților, prevede: 

“Pentru a asigura cea mai mare eficiență a acțiunilor întreprinse trebuie să avem grijă de concentrarea 
maximă a acestora – doar o intervenție cu intensitate mare dă speranța că se va obține un efect de schimbare 
reală și durabilă. „Concentrarea” reprezintă acțiunile întreprinse, de regulă, concentrate pe o zonă a orașului, 
cu excepția situației când caracterul orașului permite o altă abordare”, orașul Călărași, zona de revitalizare 

constituie 18,89% din suprafața totală la nivel de or. Călărași și 17,37% numărul populației față de numărul 
total la nivel de localitate. Comisia Consultativă, formată din 9 membri, a fost creată cu scopul de a identifica 
cele mai acute probleme, împreună cu oportunitățile și potențialul de dezvoltare al zonei, la fel de a participa 
activ în procesul de planificare, prin consultarea asupra deciziilor de intervenție. Comisia va avea și rolul de 

monitorizare și supraveghere a realizării PRU. Membrii acestei Comisii sunt locuitori activi ai zonei, profesori și 
elevi, reprezentanți ai ONG-urilor locale. 
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În urma analizei indicatorilor, vizitelor în teren, precum și a discuțiilor în cadrul grupului de lucru implicat 

în programul de Revitalizare Urbană, a fost selectată zona de revitalizare care cuprinde în totalitate Centrul 

orașului. Această alegere vine de la necesitatea de a îmbunătăți situația în acest sector unde este o stare de 

degradare, iar instituțiile existente vor deveni parteneri în procesele de revitalizare. Tot în această zonă se 

regăsesc câteva terenuri municipale și o grădiniță abandonată, unde Primăria Călărași are posibilitatea și 

intenția de a investi. 

Totodată, intervențiile din această zonă vor influența benefic pentru toate celelalte zone existente în oraș 

deoarece  partea de deal a orașului, care după cum am văzut e mai dezavantajată decât celelalte părți ale 

orașului. 

 

Fig 10 Zona Centru, zona de Revitalizare 
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III. ANALIZA APROFUNDATĂ A ZONEI DE REVITALIZARE 

Scopul acestei analize este de a cerceta în detaliu fenomenele negative care apar în zona de 

revitalizare, precum și de a identifica potențialul acestei zone în diverse sfere. Un diagnostic aprofundat servește 

la dezvoltarea unor astfel de proiecte de revitalizare care vor rezolva problemele specifice ale comunității locale 

într-un mod cuprinzător, utilizând potențialul său. 

Procesul de analiză a zonei de revitalizare s-a bazat atât pe date cantitative, obținute din diverse surse 

oficiale, cât şi pe informații calitative care au rezultat din discuțiile cu locuitorii din zonă și din ședințele Comisiei 

Consultative. 

De asemenea au avut loc 3 vizite de teren și interviuri cu locuitorii, precum și au fost organizate 3 ședințe 

ale comisiei consultative. Din comisia consultativă au făcut parte locatari și reprezentanți ai diferitor instituții din 

zona de revitalizare, astfel respectând principiul de participare, incluziune și transparență. 

În capitolul ce urmează au fost depistate cele mai stringente probleme din zona de revitalizare (subliniate în 

text), au fost identificate necesitățile locuitorilor, precum și potențialul de dezvoltare din resursele existente 

(marcate în sub-capitole).  

 

  

 

Foto 11, 12, 13 Discuții cu locuitorii zonei de revitalizare, identificarea problemelor zonei de revitalizare. 
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Totodată a fost organizată și desfășurată o masă rotundă de consultare cu cetățenii la care au participat 

în jur de 30 de persoane, tineri antreprenori, consileri, reprezentanți ai nstituțiilor publice din zonă, societatea 

civilă care au venit cu propuneri privind implementarea ideilor de proiecte și stabilirea obiectivelor, viziunii PRU 

și elaborarea Planului de acțiuni privind revitalizarea zonei degradate. 

 

                      

 

 Foto 14-16 Secvențe de la ședința de lucru privind identificarea ideilor de proiecte, obiectivelor și viziunii, și 

stabilirea Planului de Acțiuni în scopul implementării PRU. 
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3.1.  Specificul Zonei de Revitalizare 

Zona de Revitalizare a orașului Călărași Zona „Centru”, care este una din cele mai importante zone ale 

orașului, aici sunt concentrate toate insituțiile de învățământ, spitale, școli, grădinițele, majoritatea angenților 

economici ai localității, parcurile publice, muzeu, casa de cultură, primăria, alte servicii desconcentrate, 

Incubatorul de afaceri, stadionul orășenesc, biblioteca centrală, hoteluri, școala sportivă, amfiteatrul de vară, 

azilul pentru bătrâni, centrul de plasament temporar pentru mame și copiii, cimitirul central. Sector „Centru” este 

favorabil pentru construcție din cauza pantei versantului, in acest mod nu au loc unundatii. 

  
 

Foto 17 Instituții publice și agenți economici amplasați în zona de revitalizare  

 

În urma vizitelor în teren, zona este considerată degradată din toate punctele de vedere, având, în același 

timp, potențial de dezvoltare. Importanța strategică a zonei de revitalizare se explică prin poziționarea acesteia 

față de drumul central, existența familiilor tinere care își manifestă interesul față de dezvoltarea orașului. Zona 

dispune de spații publice, inclusiv infrastructura spațiului adiacent Stadionului Orășenesc Sportiv, care necesită 

a fi reabilitate. 

 

Foto 18 Parcul orășenesc  
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3.2.  Sfera socială 

3.2.1 Structura populației 

Întâlnirile comisiei consultative au fost decisive în evidențierea problemelor, necesităților și 
potențialului ZR, mai ales a celora care nu au fost descrise de analiza pe indicatori. De la prima întâlnire s-a 
discutat intens despre lucrurile care deranjează și inspiră în zonă. Principalul beneficiu al acestei zone este 
numărul mare al populației care cuprinde toate categoriile de vârstă și cum s-a menționat la aceste întâlniri 

cumsecădenia oamenilor din zonă este potențialul mare al ZR.  
Din analiza complexă a orașului se evidențiază drept problemă majoră nivelul scăzut al rezultatelor 

examenelor de absolvire. Din cauza migrației masive a populației, majoritatea copiilor sunt lăsați în grija 
bunicilor, iar lipsa părinților afectează calitatea reușitelor școlare a copiilor.  

   
Necesitatea de a crea oportunități de implicare extrașcolară a elevilor este foarte importantă.  
 
Potențial pentru asta reprezintă existența în zonă a Instituțiilor de Învățământ școlare și preșcolare și 

ONG-urilor active prin intermediul cărora se pot organiza activități extracuriculare de sporire a capacităților 
elevilor. În același timp, aceste activități ar spori incluziunea copiilor care vin din familii defavorizate și care ar 
putea fi, prin intermediul acestor instituții, orientați și ghidați în alegerea domeniilor profesionale. Existența în 
zonă a tuturor categoriilor de vârstă, la fel și a persoanelor cu dizabilități marchează problema accesibilității 

spațiilor, lucru menționat și în cadrul întâlnirilor comisiei consultative. Astfel, necesitatea de accesibilizare a 
spațiilor publice este evidentă. În zonă, sunt câteva instituții și spații de agrement publice care au potențial de 
a deveni inclusive pentru toate categoriile de persoane. 

Potențial: 

În zonă există fosta grădiniță nr. 4 a or. Călărași care odată renovată ar putea satisface necesitățile de 

instituționalizare a tuturor copiilor de vârstă preșcolară. De asemenea, pe teritoriul acestei grădinițe pot fi 

amenajate spații de recreere și terenuri de joacă și sport pentru copii și tineri. Capacitatea grădiniței este de 350 

locuri, 13 grupe de copii. 
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Foto 19 Starea actuală a clădirii și spațiului public adiacent grădiniței nr. 4 or. Călărași 

3.2.2 Securitatea publică   

O problemă prioritară a zonei constă în faptul că nu dispune de infrastructură bine dezvoltată care ar 
asigura siguranța pietonilor. În această zonă persistă riscul înalt al accidentelor rutiere. Lipsa trotuarelor 

impune oamenii să meargă pe carosabil. În același timp, lipsa limitatoarelor de viteză, a marcajului la trecerile 
de pietoni, precum și lipsa iluminatului stradal pe timp de noapte, probleme menționate și de comisia 
consultativă, supune riscului pietonii. Se observă deci, necesitatea majoră de a interveni pentru asigurarea 
securității pietonilor, mai ales spre spațiile de concentrare a oamenilor, cum sunt școlile, grădinițele și zonele 

de agrement. Îmbunătățirea siguranței publice poate fi realizată prin amenajarea trecerilor pentru pietoni plus 
iluminarea lor pe timp de noapte, prin instalarea limitatoarelor de viteză cât și a indicatoarelor rutiere. Este 
absolut necesară asigurarea securității pietonilor, în special a copiilor și bătrânilor pentru traversarea 
drumurilor, precum și deplasarea în siguranță pe trotuare și zone rezervate pietonilor. 

Potențial: 

Îmbunătățirea siguranței poate fi realizată prin investiții în domeniul reparării și extinderii rețelei de trotuare și 

piste pentru bicicliști. În plus, este important să se sporească siguranța pe străzi și punctele de trecere a 

pietonilor, de exemplu prin iluminare stradală pe timp de noapte. 

 

Foto 20 Drumul de acces către grădinița „Guguță”, Școala primară, IP LT „Mihail Sadoveanu”.  
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3.3 Sfera economică 

Sfera economică. Cea mai importantă problemă economică a zonei de revitalizare din or. Călărași este 
infrastructura rutieră, drumuri de acces și trotuare proaste, lipsa parcărilor, acest faptor creează dificultăți de 

dezvoltare mai rapidă a mediului de afaceri. Cele mai mari companii activează în alte zone, precum cea 
industrială, iar zona Centrală este mai mult o zonă de comerț și prestării servicii. Din motivul unei forțe de 
muncă limitate și necalificate, agențiie economici sunt în criză de a presta servicii mai calitative. Prin crearea 
unei infrastructurii adecvate, drumuri și trotuare reabilitate, extinderea numărului de parcări, un transport urban 

eficient va sprijini dezvoltarea economic locală. 
Un potențial în acest sens îl reprezintă posibilitatea de a organiza instruiri pentru tineri, dar și pentru toate 

persoanelor interesate în dezvoltarea afacerilor / antreprenoriat. Aceste instruiri pot fi organizate în incinta 
Incubatorului de Afaceri din zonă, în baza unor studii de caz concrete din zonă și/sau din oraș cu activități 

interactive și invitați din business. 
 

 
 

Foto 21 Agenți economici amplasați în zona de revitalizare a or. Călărași 
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3.4 Sfera de mediu 

 

3.4.1 Evacuarea deșeurilor 

În analiza aprofundată a zonei de revitalizare sunt prezentate probleme ce țin de prezența gunoiștilor 

autorizate și neautorizate. În Zona „Centru” numărul de gunoiști neautorizate – 6,  este mai mare decât cele 

autorizate – 1. Iar pe lângă aceasta sunt un șir de gunoiști mai mici în diverse locuri, care la fel nu sunt evacuate.  

 Foto 22 Gunoiște neautorizată în zona de revitalizare   

Necesități: 

Pentru asigurarea sănătății locatarilor din zona de revitalizare este nevoie asigurarea curățeniei străzilor, 

amenajarea platfomelor de colectare a deșeurilor, instalarea tomberoanelor, evacuării regulate a gunoiului, 

dotarea I.M. GCL cu tehnică modernă pentru evacuarea deșeurilor.  

De asemenea se simte o nevoie stringentă de sensibilizare, campanii de conștientizare a problemelor de mediu 

și efectul acestora.   

 

Potențial: 

Problema gunoiștilor neautorizate poate fi eliminată prin amplasarea tomberoanelor/stațiilor pentru gunoiul 

menajer.  

De asemenea, prin instituțiile educaționale din zonă (grădinițe, școli, colegii) poate fi învățată și promovată 

colectarea deșeurilor, efectele deșeurilor și metode cum poate fi diminuată producerea gunoiului și respectiv, 

amplasarea tomberoanelor speciale pentru diferite tipuri de gunoi. 
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3.4.2 Poluarea aerului 

În oraș nu există un sistem de monitorizare a calității aerului, însă din studiul efectuat putem menționa că în 

această zonă sunt multe case la sol unde ca agent termic servește lemnul și cărbunele, astfel există o 

probabilitate mare de creștere a emisiilor de carbon. Emisiile de carbon, care rezultă în principal din utilizarea 

surselor de căldură necorespunzătoare, conduc la consecințe negative semnificative asupra sănătății. 

Gunoiștile improvizate/neautorizate, de unde gunoiul nu este evacuat, creează substanțe nocive care sunt 

eliminate în sol și în aer. În perioada caldă a anului, mirosul de lângă aceste gunoiști devine insuportabil, creând 

probleme locatarilor din preajmă.  

De asemenea, calitatea aerului este afectată de transportul auto, deoarece strada principală a zonei este 

utilizată de transportul de divers tonaj care traversează orașul pentru a ajunge în alte sectoare ale orașului.  

Necesități: 

Pentru asigurarea sănătății locuitorilor, este nevoie de o monitorizare constantă a calității aerului și realizare 

măsurilor de protecție a mediului, cum ar fi evacuarea deșeurilor, înlocuirea dispozitivelor de încălzire cu sobe 

prin gazificarea tuturor locuințelor și instalarea sistemelor autonome de încălzire cu gaze naturale, interzicerea 

mașinilor de mare tonaj să traverseze orașul, amenajarea spațiilor verzi. 

Există, deci, necesitatea de calmare a traficului în zona respectivă, care ar avea ca efect emisii directe scăzute 

de la țevile de eșapament ale mașinilor. 

Potențial: 

Potențial îl au străzile largi ale zonei care pot fi adaptate pentru a încuraja automobiliștii să reducă viteza de 

deplasare prin zonă, prin instalare de indicatoare rutiere și limitatoare de viteză. La fel, șoferii care doar au 

nevoie de a tranzita zona pentru a ajunge în afara orașului trebuie să fie încurajați să utilizeze drumul de ocolire 

al orașului. 

Orașul deja are o rețea extinsă de gazificare, iar cu un oarecare suport, locatarii și-ar putea înlocui sistemul de 

încălzire existent (pe cărbuni și lemne) pe cel de gaze naturale.  

În Zona de Revitalizare există Parcul Central care ar putea fi amenajată și ar servi drept o nouă zonă verde 

pentru locuitorii din zonă. 

 

Foto 23-24 Spații vesrzi în zona de revitalizare. 
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3.5 Sfera spațial – funcțională 

3.5.1 Starea clădirilor și a terenurilor de joacă pentru copii 

Analiza indicatorilor, precum și vizetele de studiu în teren, demonstrează preponderent existența în 
zonă a caselor individuale de locuit (case la sol). Sunt prezente, totuși, și blocuri cu apartamente. Conform 
Registrelor de Evidență a stării clădirilor, situația blocurilor din zonă este deplorabilă, majoritatea lor fiind 

construite în anii 1960 și, respectiv, 1980. Vârsta acestor clădiri și insuficiența mentenanței tehnice pe 
perioada de exploatare a lor rezultă într-o stare avansată de degradare. Mai ales, au avut de suferit spațiile în 
comun ale acestor clădiri, cum sunt ogrăzile blocurilor și spațiile din fața porților gospodăriilor individuale, în 
mare parte din cauza indiferenței locutorilor față de aceste spații și insuficienței capacității autorităților de a 

avea grijă de ele. Prin urmare există necesitatea acută de reamenajare și adaptare a acestor spații 
necesităților comunităților locale. Acestea vin din nevoia de a avea spații comune de interacțiune în 
proximitatea locuințelor, mai ales pe lângă blocurile cu apartamente și mai ales pentru categoriile de oameni 
cu mobilitate redusă.  

Există potențial de valorificare a comunităților deja existente și dezvoltarea comunităților noi care ar 
avea grijă de aceste spații comune. Ulterior aceste comunități pot fi formalizate în asociaț ii de locatari ale 
blocurilor cu apartamente sau străzilor. Primăria orașului ar avea rolul important de recunoaștere a acestor 
structuri de intervenție locală. La fel există potențial de organizare a diferitor concursuri despre calitatea 

spatiilor comune reamenajate împreună cu comunitatea. Totodată, se pot organiza sărbători ale străzilor și 
curților. Astfel se vor populariza aceste spații de interacțiune. 

 

Analiza indicatorilor spațial-funcționali indică și existența câtorva probleme de ordin spațial. În primul 
rând se evidențiază insuficiența trenurilor de joacă pentru copii, nu doar în zonă dar și lipsa terenului de joacă 
pentru grădinița nr.4 or. Călărași precum și amenajarea zonelor de interacțiune pentru toți (de la mic la mare). 
La fel, comisia consultativă și locuitorii orașului au menționat starea foarte proastă a terenului de sport din 

Stadionul Orășănesc Călărași cât și a scuarurilor / parcurilor neamenajate din zonă, lipsa iluminatului pe timp 
de noapte și alte probleme de același ordin. 
 

Necesitatea de a îmbunătăți calitatea acestor spații este vitală pentru dezvoltarea comunitară 

armonioasă, care stă la baza unei societăți puternice și sănătoase. 
 

 
Foto 25-26 Starea curților și a blocurilor de locuit 



 

 

 

32 

 

3.5.2   Zonele de verdeață și de agrement   

Zonele verzi și zonele pentru recreere sunt de o importanță foarte mare pentru locuitorii orașului Călărași. 

Spațiile de agrement cum ar fi parcurile din oraș, locurile de joacă pentru copii îndeplinesc multe nevoi ale 

comunității locale, îndeplinind funcții de mediu, și contribuie la îmbunătățirea calității aerului și apei. În zona de 

revitalizare a orașului Călărași  există zone de agrement, unde atât tinerii și mamele tinere cu copii cât și celelalte 

categorii de vârste ar putea să-și petreacă timpul liber, efectuând plimbări și alte genuri de distracții. Aici ar trebui 

să menționăm că problema expusă de către locuitorii zonei este insuficiența locurilor de agrement amenajate în 

raport cu media pe oraș.  

Necesități: Ca parte a procesului de modernizare, zonele verzi și facilitățile sportive existente ar trebui să fie 

adaptate standardelor contemporane, iar oferta ar trebui completată cu noi atracții. Creșterea ofertei de 

agrement ar trebui să servească diferite grupuri sociale, inclusiv celor excluși, de exemplu, bătrânii și copiii, 

mamele tinere. 

Potențial: 

Parcul Central, Scuarul din str. Biruinței ocupă o mare parte din zona de revitalizare și ar putea suplini o parte 

din necesitățile locale pentru spații verzi și de agrement. Instituțiile Publice din preajmă sunt deschise spre 

cooperare în acest sens. 

 

 

 
Foto 27 Parcul Central or. Călărași. 
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3.6 Sfera tehnică 

3.6.1 Infrastructura rutieră și pietonală 

Zona de revitalizare este amplasată în zona de centru a orașului, cu drumuri republicane ce conectează cu alte 

orașe din centrul țării. Doar artera republicană a fost renovată, celelalte drumuri adiacente din zonă și din curțile 

blocurilor sunt în stare degradată. Trotuarele sunt într-o stare proastă, fapt ce creează multe incomodități pentru 

pietoni și afectează siguranța lor la trafic. Pistele pentru bicicliști lipsesc. Parcările sunt neorganizate atât pe 

marginea drumurilor, cât și în curțile blocurilor.  

Din cauza drumurilor rele, rutele de transport public evită pe timp nefavorabil să circule pe unele drumuri, creând 

dificultăți de deplasare. 

 

Necesități: Este necesară reparația drumurilor adiacente, organizarea traficului și al parcărilor. Este prioritară 

asigurarea securității pietonilor prin amenajarea trotuarelor. Pistele pentru bicicliști ar suplini necesitățile de 

mobilitate urbană.  

Locuitorii zonei au nevoie de asigurarea calității transportului public (cu orar stabil, rezilient la condițiile vremii). 

 

Potențial: 

Investițiile în infrastructura publică (drumuri, trotuare, piste pentru bicicliști) vor contribui direct la îmbunătățirea 

calității vieții în zona de revitalizare, care astfel ar deveni una atractivă pentru locuit și petrecerea timpului.  

 

 

 
 

Foto 28--29 Infrastructura pietonală în Zona de revitalizare. 
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IV. VIZIUNEA ȘI OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE A ZONEI DE REVITALIZARE 

  

4.1. Viziunea de dezvoltare a Zonei de Revitalizare 

La începutul anului 2024, în urma implementării PRU, în zona de revitalizare „Centru” din or. Călărași, 

localnicii simt îmbunătățirea calității vieții în zona în care trăiesc, comunitatea locală și oaspeții își petrec timpul 

într-o zonă amenajată pentru toți locuitorii zonei. Copiii și tineretul folosesc terenuri de joacă , facilități sportive 

și de agrement calitative care răspund tuturor necesităților. Drumurile și trotuarele din zonă sunt sigure și 

accesibile pentru toți. Locuitorii asigură curățenia în zona de revitalizare, sunt activi și implicați în activități 

sociale. Stadionul orășenesc Călărași care neces are un Complex Sportiv multifuncțional modern și găzduiește 

în mod regulat evenimentele sportive. Locuitorii Zonei „Centru” crează o comunitate incluzivă puternică, 

sănătoasă și sunt mândri de locul în care trăiesc. 

Parcurile și scuarurile sunt modern amenajate cu condiții de odihnă și recreare, mediul dedicat 

învățământului este unul care asigură acces  egal și sigur la educație pentru fiecare copil. Accesul rutier este 

îmbunătățit cu drumuri și trotuare care crește calitatea vieții cetățenilor. Orașul tinde spre un mediu ecologic 

durabil cu colectarea separată și reciclarea deșeurilor și reducerea emisiilor de carbon cu în următorii 3 ani 

 

4.2. Obiectivele de dezvoltare ale Zonei de Revitalizare 

Pentru a realiza viziunea de dezvoltare a Zonei de Revitalizare este nevoie de a atinge niște scopuri și 

obiective. Astfel, pentru revitalizarea zonei selectate din or. Călărași, sunt stabilite următoarele obiective 

strategice: 

Obiectivul general al PRU al orașului Călărași este:  

Locuitorii zonei „Centru” crează o comunitate incluzivă, puternică și sănătoasă fiind mândri de locul în 

care trăiesc.”  

Obiectivele specifice ale PRU al orașului Călărași sunt:  

OS 1 – Îmbunătățirea serviciilor educaționale în zona de revitalizare;  

OS 2 – Crearea condițiilor pentru interacțiunea socială a membrilor comunității locale;  

OS 3 – Reabilitarea, asigurarea securității spațiilor publice și îmbunătățirea condițiilor de mediu în zona 

„Centru” or. Călărași;  

OS 4 – Creșterea atractivității economice a zonei de revitalizare;  

 Obiectivul specific 1 ,,Îmbunătățirea serviciilor educaționale în zona de revitalizare” se referă la 

îmbunătățirea stării tehnice, a infrastructurii primordiale a instituțiilor de educație din ZR. Acesta se va realiza 

prin implementarea proiectelor de reabilitare a infrastructurii, îmbunătățirea ofertei educaționale și consolidarea 

capacităților angajaților instituțiilor date.  
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Obiectivul specific 2 ,,Crearea condițiilor pentru interacțiunea socială a membrilor comunității locale” se 

referă la crearea oportunităților ca comunitatea, indiferent de vârstă, sex, stare materială, apartenență etnică, 

ideologie și stare fizică, să interacționeze. Acesta va fi realizat prin practicarea de comun a sportului, 

meșteșugăritului, grădinăritului urban, activități economice, ateliere, participarea la evenimente culturale și 

sportive, amenajarea spațiilor verzi și de odihnă. În acest sens, spectrul de intervenții este foarte larg, important 

este ca activitățile să fie realizate cu participarea locuitorilor zonei.  

Obiectivul specific 3 ,,Reabilitarea, asigurarea securității spațiilor publice și îmbunătățirea condițiilor de 

mediu în zona „Centru” or. Călărași” se va realiza prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere și pietonale, cât și 

accesele spre instituțiile publice, reabilitarea iluminatului public, spațiilor verzi, amenajarea unor platforme 

închise de colectare și sortare a deșeurilor.  

Obiectivul specific 4 ,,Creșterea atractivității economice a zonei de revitalizare” se va realiza prin startul 

unor activități economice noi pentru această zonă, și anume antreprenorialul social. Iar prin îmbunătățirea 

imaginii  
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V. PROIECTE PENTRU ZONA DE REVITALIZARE. FIȘE CONCEPTUALE . 

A. Proiecte de bază 

Nr proiectului N1 

Titlul proiectului 
Reparația Grădiniței nr. 4 cu capacitate de 350 locuri  

Obiective și scopuri 
OS 1; OS 2 

Localizarea 
Orașului Călărași, zona Centru 

Instituția responsabilă 
Primăria orașului Călărași 

Grupurile țintă 
350 de copiii din orașul Călărași 

Locuitorii din zonă inclusiv părinții copiilor care vor frcventa grădinița. 

Primăria orașului Călărași 

Descrierea proiectului 
Proiectul vizează renovarea completă a grădiniței abandonate și 

asigurarea unui număr de 350 de copii pentru instituționalizarea lor și 

crearea noilor locuri de muncă. Proiectul prevede următoarele scopuri și 

acțiuni: 

- Revizuirea și aprobarea proiectului tehnic existent; 

- Demararea lucrărilor de reparații conform standardelor 

europene, utilizând tehnologii moderne de eficiență energetică; 

- Noua clădire prevede spații suficiente pentru petrecerea 

activităților pe diferite domenii, bucătărie dotată cu utilaj modern, 

sală festivă amenajată cu mobilier și tehnică performantă pentru 

petrecerea activităților culturale; 

- Spațiul aferent clădirii va fi amenajat cu utilaj sportiv și terenuri 

de joacă pentru copii de vârstă preșcolară. 

Cost estimativ 25 milioane lei 

Sursa de finanțare 
Bugetul local 

Buget nașional 

Surse atrase dinnexterior 

Rezultate estimate 
350 de copii vor avea acces egal și sigur la educație preșcolară; 

Diminuarea ratei absenteismului și abandonului școlar; 

Crearea noilor locuri de muncă; 

Amenajate spații publice incluzive pentru recreere. 
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Metode de evaluare (măsurare) a 

efectelor proiectului de 

revitalizare 

Grădiniță renovată și funcțională; 

Numărul de copii ce frecventează stabil grădinița; 

Numărul de locuri de muncă suplinite. 

  

Nr proiectului N2 

Titlul proiectului 
Reabilitarea rețelelor electrice interioare și semnalizării incendiare 

la grădinița de copii Guguță și reparație interioară a grădiniței 

Obiective și scopuri 
OS 1; OS 3. 

Localizarea 
Orașul Călărași, zona Centru 

Instituția responsabilă 
Primăria orașului Călărași 

Grădinița Guguță 

Grupurile țintă 
250 de copii care frecventează grădinița 

Angajații grădiniței 

Primăria orașului Călărași 

Descrierea proiectului 
Proiectul presupune reabilitarea rețelelor electrice interioare și 

semnalizării incendiilor la grădinița Guguță ( în baza proiectului tehnic), 

inclusiv și reparația interioară capitală a grădiniței, dotarea cu mobilier și 

invetarului din bucătărie.  Din motivul rețeleii electrice vechi grădinița 

riscă să întrerupă activitatea prin necorespunderea tehnică a siguranței 

copiilor și personalului angajat. 

Cost estimativ 3,5 milioane lei 

Sursa de finanțare 
Bugetul local 

Buget național 

Surse atrase din exterior 

Rezultate estimate 
250 de copii vor beneficia de condiții sigure de educație 

Circa 80 de angajați vor lucra în siguranță 

Metode de evaluare (măsurare) a 

efectelor proiectului de 

revitalizare 

 Grădiniță dotată cu sistem electric și de securitate antiincendiară nou și 

modern 

Numărul de copii care vor beneficia de condiții sigure de educație. 

 
 

Nr proiectului N3 

Titlul proiectului 
Dezvoltarea Complexului Polivalent Sportiv Multifuncțional 

Obiective și scopuri 
OS 2; OS 3. 
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Localizarea 
Orașul Călărași, zona Centru 

Instituția responsabilă 
Primăria orașului Călărași 

Grupurile țintă 
16400 de cetățeni, tineri, copii, sportivi locuitori ai orașului Călărași; 

Circa 10 000 locuitori din regiune. 

Descrierea proiectului 
Proiectul presupune construcția unui Complex sportiv multifuncțional atît 

pentru activitățile sportive, dar și pentru menținerea sănătății precum 

bazin, sală de gimnastică, sală de antrenamente pentru cetățenii care 

nu practică sport de performanță. Săli pentru organizarea campionatelor 

naționale și internaționale în domeniul sportului. Primăria a alocat teren 

special destinat construcției acestui centru și prezența proiectului tehnic. 

Cost estimativ 40 milioane lei 

Sursa de finanțare 
Surse Atrase,  

Fondul Național 

Bugetul local 

Rezultate estimate 
1 Complex sportiv multifuncțional construit și funcțional 

Numărul de competiții oragnizate 

Numărul de persoane care frecventează centrul 

Metode de evaluare (măsurare) a 

efectelor proiectului de 

revitalizare 

Numărul de competiții organizate și desfășurate 

Numărul de persoane care frecventează centrul 

Numărul de turiști  

  

Nr proiectului N4 

Titlul proiectului 
Amenajarea parcului central al orașului din str. Biruinței 

Obiective și scopuri 
OS 2; OS 3. 

Localizarea 
Orașul Călărași, Zona centru 

Instituția responsabilă 
Primăria orașului Călărași 

Grupurile țintă 
16400 de cetățeni ai orașului, copii, tineri, bătrâni, femei 

Potențiali vizitatori ai orașului Călărași 

Descrierea proiectului 
Implementarea proiectului prevede reconstrucţia şi amenanjarea 

parcului central de odihnă şi agrement pentru maturi și copii,  zonă 

activă de sport pentru tineri,  zonă de joacă pentru copii, piste pentru 

bicilete și trotinete, amenajarea aleilor pavate, dotarea cu mobilier 

urban, iluminare decorativă, sădire pomi și flori. Reabilitarea căilor de 

acces în stil pietonal de la parc pînă la strada principală. Mobilier urban 
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instalat pentru petrecerea activităților de recreere. Ulterior de a demara 

procedurile de achiziții publice cu lansarea lucrărilor de reabilitare cu 

promovarea acțiunilor de parteneriat. Eveniment de inaugurare a zonei 

de agrement reabilitată.  ( Prezența proiectului tehnic de executare a 

lucrărilor) 

Cost estimativ 5 milioane lei 

Sursa de finanțare 
Surse atrase 

Bugetul local 

Rezultate estimate 
Oportunităţi pentru organizarea activităţilor de odihnă a cetăţenilor şi de 

promovare a modului sănătos de viaţă. 

 Nivel sporit de atractivitate și climat social al zonei de revitalizare 

îmbunătățit.  

1 parc amenajat și dotat 

16400 de cetățeni au acces la odihnă și infrastructură modernă 

Metode de evaluare (măsurare) a 

efectelor proiectului de 

revitalizare 

Numărul de vizitatorii ai parcului 

Numărul evenimentelor oraganizate în parc 

  

Nr proiectului N5 

Titlul proiectului 
Amenajarea scuarului din piața Unirii, str. Mihai Eminescu 

Obiective și scopuri 
OS 2; OS 3. 

Localizarea 
Orașul Călărași, zona centru 

Instituția responsabilă 
Primăria orașului Călărași 

Grupurile țintă 
16400 de cetățeni ai orașului, copii, tineri, bătrâni, femei 

Potențiali vizitatori 

Descrierea proiectului 
Amenajarea acestui spațiu împreună și după viziunea comunității va 

contribui la sporirea confortului, securității și atractivității zonei de 

revitalizare, precum și a comunicării în comunitate și cu alți locuitorii ai 

orașului Călărași. 

  Proiectul prevede amenajarea modernă a scuarului ecntral prin 

amenajarea spațiilor verzi, instalarea mobilierului urban, urnelor pentru 

gunoi, iluminat de parc, zonă activă de sport, zonă de joacă pentru 

copii, amenajarea Havuzului. ( Prezența proiectului tehnic) 

Cost estimativ 6 milioane lei 
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Sursa de finanțare 
Surse atrase din exterior 

Bugetul local 

Rezultate estimate 
Spațiu public amenajat, cu un aspect plăcut și sigur; interacțiune 

pozitivă între diverse grupuri de utilizatori;   

1 scuar amenajat și dotat; 

16400 de cetățeni au acces la odihnă și recreare. 

Metode de evaluare (măsurare) a 

efectelor proiectului de 

revitalizare 

Numărul de utilizatori ai parcului 

Numărul evenimentelor oraganizate în parc 

  

Nr proiectului N6 

Titlul proiectului 
Reabilitarea infrastructurii de drumuri și trotuare, amenajarea 

parcărilor 

Obiective și scopuri 
OS 3; OS 4. 

Localizarea 
Orașul Călărași, zona Centru 

Instituția responsabilă 
Primăria orașului Călărași 

Grupurile țintă 
16400 locuitori ai orașului 

150 de agenți economici 

Conducători auto 

Descrierea proiectului 
Proiectul presupune reabilitarea străzii Centrale Mihai Eminescu, 

porțiunea de drum și trotuare pentru acces la grădinița Guguță, Școala 

Primară și Liceul Teoretic ” Mihail Sadoveanu”.  Reabilitarea trotuarelor 

din str. Mihai Emiescu, str.Ștefan cel Mare, str. Bojole. Reabilitarea 

drumurilor din cartierele zonei Centru. Îmbunătățirea condițiilor de 

transport ale pasagerilor. 

Cost estimativ 20 milioane lei 

Sursa de finanțare 
Surse atrase din exterior 

Bugetul local 

Fondul național 

Rezultate estimate 
Drumul Mihai Eminescu reabilitat 

Drumul cu trotuarul de acces la școli și grădiniță reabilitat 

Trotuarele și drumurile din străzile principale reabilitate 

Metode de evaluare (măsurare) a 

efectelor proiectului de 

revitalizare 

Proces verbal de executare a lucrărilor 

Funcționalitatea accesului la instituții 

Număr de cetăţeni care beneficiază de condiţii îmbunătăţite a 

transportului public 
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Nr proiectului N7 

Titlul proiectului 
Construcția și amenajarea a 2 terenuri sportive la Școala primară 

din orașul Călărași 

Obiective și scopuri 
OS 2; OS 3. 

Localizarea 
Orașul Călărași, zona centru 

Instituția responsabilă 
Primăria orașului Călărași 

Grupurile țintă 
400 de copii Școala primară 

Descrierea proiectului 
Proiectul prevede Construcția a unui teren de sport de fotbal mediu și 

un teren multifuncțional dotat cu echipamentul necesar, care să permită 

elevilor și profesiorilor să practice activități de sport și gimnastică în aer 

liber.   

Activitățile proiectului constau în:  

1) elaborarea proiectului tehnic cu includerea ideii de proiect a 

membrilor Comisiei Consultative;  

2) amenajarea terenului de fotbal mediu, baschet și loc de joacă 

pentru copii și a zonei de recreere pentru părinți;  

3) instalarea panoului informativ cu privire la investițiile făcute în 

zonă; 

4) repararea băncilor și instalarea urnelor de gunoi. 

Cost estimativ 4,3 milioane lei 

Sursa de finanțare 
Surse Atrase din exterior 

Bugetul Local 

Rezultate estimate 
1 teren de sport multifuncțional 

1 teren de sport pentru fotbal mediu 

400 de copii practică activități de sport 

Metode de evaluare (măsurare) a 

efectelor proiectului de 

revitalizare 

Numărul orelor de sport petrecute 

Numărul copiilor care pratică sportul după ore 

 
 

Nr proiectului 
N8 

Titlul proiectului 
Amenajarea Platformelor de colectare a deșeurilor menagere, 

colectarea separată 

Obiective și scopuri 
OS 3; OS 4. 
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Localizarea 
Orașul Călărași, zona centru 

Instituția responsabilă 
Primăria orașului Călărași 

Grupurile țintă 
16400 locuitori ai orașului 

Primăria orașului Călărași 

Î.M. ” Gospodăria Comunală Călărași” 

Descrierea proiectului 
Proiectul presupune reamenajarea platformelor de colectare a 

deșeurilor prin construcția de platforme inchise, dotate cu tomberoane 

moderne cu capac pentru colectare separată, dotarea cu tehnică 

necesară pentru evacuarea deșeurilor, informarea și educarea 

populației privind colectarea separată. Dotarea platformelor cu camere 

video, și acces cu cartelă de plată conform contractului. 

Cost estimativ 
6 milioane lei 

Sursa de finanțare 
Surse atrase din exterior 

Bugetul Local 

Buget național 

Rezultate estimate 
13 platforme de colectare a deșeurilor reabilitate și dotate 

1 automobil de evacuare a deșeurilor procurat 

1 campanie de informare și contractare efectuat 

Metode de evaluare (măsurare) a 

efectelor proiectului de 

revitalizare 

Numărul de contracte încheiate 

Tone de deșeuri colectate și reciclate 

Numărul de participanți la acțiunile de salubrizare și campaniile de 

informare și instruire. 
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VI. CADRUL FINANCIAR, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII 

PROGRAMULUI DE REVITALIZARE URBANĂ  

 

6.1. Managementul Programului de Revitalizare Urbană 

Programul de Revitalizare Urbană al or. Călărași va fi implementat de către echipa locală din cadrul 

Primăriei orașului în parteneriat cu comunitatea locală, ONG-uri și instituțiile din zonă. Coordonatorul procesului 

este persoana responsabilă de Revitalizarea Urbană care va dirija procesul de implementare. Procesul include 

acțiuni de coordonare, comunicare, logistică, respectarea procedurilor legale atât în interiorul primăriei (direcții 

implicate), cât și din exteriorul primăriei (comunitate, parteneri), conform schemei de mai jos. 

 
 

 

Viceprimar Contabil-șef 

Specialist pe 

comunicare 
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6.2. Cadrul financiar al Programului de Revitalizare 2021-2024 

Pentru implementarea proiectelor propuse în cadrul PRU se estimează următoarul buget: 

 

Tab 7. Cadrul financiar al PRU ( MDL) 

 Surse publice 

Surse 

private 
Suma 

 
Proprii 

(orășenești) 
Naționale 

Externe 

(finanțarea 

străină) 

Proiecte de bază 5 800 000 

 

82 500 000 

 

21 500 000 0 109 800 000 

Suma 5 800 000 82 500 000 21 500 000 0 109 800 000 

 

 

 

6.3. Monitorizarea și evaluarea Programului de Revitalizare Urbană 

Monitorizarea și evaluarea sunt aspecte foarte importante ale procesului de revitalizare. Monitorizarea 

este utilizată pentru a evalua eficiența acțiunilor întreprinse și sensul întregului proces de revitalizare.  Evaluarea 

este o evaluare ciclică a realizării obiectivelor asumate. Monitorizarea și evaluarea proceselor de revitalizare 

sunt folosite pentru: 

- îmbunătățirea continuă a calității implementării programului; 

- asigurarea alocării eficiente a fondurilor publice prin verificarea logicii și consecvenței programului și a 

raționalității obiectivelor; 

- îmbunătățirea proiectelor care nu sunt implementate în mod corespunzător - nu dau rezultatele dorite, 

- îmbunătățirea eficienței punerii în aplicare – sunt identificate erorile și decise modificările necesare în modul 

de gestionare a revitalizării. 

 

Având în vedere faptul că, programele acum elaborate vor servi pe o perioadă de 3 ani, important este, 

mai ales, colectarea experiențelor cu privire la modul de a implementa proiecte de succes și dacă problemele, 

necesitățile și potențialul au fost corect identificate și abordate. 

 

Monitorizarea în revitalizare se compune din două elemente: 

1. Monitorizarea implementării programului de revitalizare, adică monitorizarea atingerii obiectivelor 

programului; 

2. Monitorizarea progresului în implementarea proiectelor prevăzute în program pentru fiecare proiect 

separat. 
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Persoana responsabilă de PRU din cadrul Primăriei Călărași va monitoriza implementarea proiectelor. Împreună 

cu echipa de lucru din primărie vor evalua progresele și atingerea scopurilor propuse și vor publica rapoarte 

anuale. 

 

Monitorizarea și evaluarea se va efectua, analizând obiectivele propuse: 

 

Tabel 8. Obiective strategice și indicatori de monitorizare 

 

Obiective specifice Indicatori de monitorizare 

Obiectivul 1 

Îmbunătățirea serviciilor educaționale 

în zona de revitalizare;  

 

 

- numărul intervențiilor pentru modernizarea instituțiilor publice;  

- numărul activităților realizate pentru îmbunătățirea serviciilor 

educaționale; 

Obiectivul 2 

Crearea condițiilor pentru interacțiunea 

socială a membrilor comunității locale; 

 

 

- numărul persoanelor care folosesc spațiul public revitalizat;  

- numărul activităților comunitare realizate; 

Obiectivul 3 

Reabilitarea, asigurarea securității 

spațiilor publice și îmbunătățirea 

condițiilor de mediu în zona „Centru” 

or. Călărași;  

 

- numărul intervențiilor pentru reabilitarea spațiilor publice;  

- numărul de platforme pentru colectarea deșeurilor menajere 

modernizate; 

Obiectivul 4 

Creșterea atractivității economice a 

zonei de revitalizare;  

 

 

- numărul activităților realizate privind creșterea atractivității 

economice a ZR; 

 

 

Evaluarea programului de revitalizare și posibilele sale modificări 

  

Obiectivul principal al evaluării PRU este de a avea un program viabil și cu impact. Astfel, se propune 

evaluarea la finele fiecărui an, cu publicarea raportului de activitate de către persoana responsabilă de proces. 

Dacă pe parcursul implementării vor avea loc situații și provocări semnificative, atunci la solicitarea Primarului 

or. Călărași, PRU va fi revizuit și adoptat din nou de către Consiliul Orășenesc.  

La finalizarea acestui PRU vor fi întocmite o evaluare și rapoarte finale care vor conține rezultatele 

obținute și vor trasa direcții de viitor pentru a continua dezvoltarea zonei de revitalizare. 
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Anexe  

 

Dizpozitia  si procese verbale  
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