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1. INTRODUCERE  

1.1 DEFINIȚII SI ABREVIERI  

Dezvoltare durabilă înseamnă totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-economică 

care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice și 

ecologice și elementele capitalului natural. 

Strategia reprezintă cadrul care orientează alegerile ce determină natura și direcția unei 

comunități. Aceasta ajută la stabilirea unei direcții unitare pentru comunitate în termenii 

obiectivelor sale operaționale și furnizează baza alocării resurselor necesare pentru orientarea 

acesteia spre atingerea scopului principal și a obiectivelor stabilite.  

Strategia de Dezvoltare Durabilă reprezintă instrumentul participativ care implica întreaga 

comunitate și care are drept scop asigurarea dezvoltării economice și sociale. Strategia de 

Dezvoltare Locală este instrumentul principal pentru luarea unor decizii care au la bază evaluări 

anterioare cu caracter justificativ. Construirea acesteia se realizează cu ajutorul datelor colectate 

în teren și a analizei documentelor oficiale întemeiate de specialiștii din domenii diferite.  

Echitatea socială - prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă posibilitatea de a-și 

satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, alimentația, asigurarea 

utilităților (apă, canalizare, energie electrică, etc.);  

Creșterea economică - la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se apropia de 

calitatea vieții din tarile dezvoltate;  

Mediul - cu nevoia de a conserva și îmbunătății baza de resurse disponibile prin schimbarea 

treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile.  

Planificarea strategică este efortul organizat de luare a deciziilor fundamentale și de 

planificare a acțiunilor care arată cine este acea organizație, ce face și de ce face ceea ce face 

în sensul atingerii scopului ideal pe care și l-a propus (Bryson’s Strategic Planning in Public 

and Nonprofit Organizations). Realizarea planificării este constituită din proiectarea și trasarea 

obiectivelor care vor fi menționate în Strategia de Dezvoltare Locală.  
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Planificarea strategică de mediu este un proces permanent care stabilește direcția și 

obiectivele necesare corelării dezvoltării economice cu aspectele de protecție a mediului. 

Etapele elaborării și realizării unui plan strategic formează un ciclul continuu, prin intermediul 

sistemului de monitorizare, evaluare și actualizare pe baza mecanismului parteneriatului 

strategic. La baza acestuia se afla colaborarea intre instituții, agenți economici, organizații 

nonguvernamentale, comunități locale, toate având un interes comun în ceea ce privește 

rezolvarea problemelor de mediu. Planificarea începe cu un cadru de 4 întrebări fundamentale. 

Principiile care vor fundamenta procesul de planificare strategica sunt: diversitatea, echitatea, 

deschiderea, răspunderea și transparența, toate fiind componente ale încrederii civice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Planificarea strategică de mediu 

 

 

 

1.Cum am ajuns aici?  

1.1 Factorii de succes. 
Oportunităţi şi ameninţări 

 

3.Cum ajungem acolo?  

3.1 Strategii  

Evaluare externă. 
Oportunităţi şi ameninţări. 

4.Cum facem să funcţioneze?  

4.1 Structură.  

4.2 Implementare 

Programe de acţiune.  

4.3 Revizuire 

2.Unde vrem să ajungem?  

2.1 Viziune.  

2.2 Obiective.  

Evaluare internă. Puncte tari şi puncte slabe.  

2.3 Ţinte 
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Abrevieri: 

ADR Sud Muntenia - Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia  

A.P.D.R.P.   - Agenția pentru Plăti pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit; 

F.E.A.D.R.   - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 

F.E.D.R.   - Fondul European pentru Dezvoltare Regională; 

G.A.L.   - Grup Acțiune Locală; 

P.N.D.R.   - Plan National de Dezvoltare Rurală; 

P.O.R.   - Program Operațional Regional; 

POCID   - Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare 

PODR    - Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă 

POS    - Program Operațional Sănătate 

POTE   - Program Operațional Tranziție Echitabilă 

POCS   - Program Operațional Combaterea Sărăciei 

POT   - Program Operațional Transport 

POCU   - Program Operațional Capital Uman 

POAT   - Program Operațional Asistenta Tehnică 

POR SM 2021-2027 - Programul Operațional Regional (POR) al Regiunii Sud-Muntenia pentru 

perioada 2021-2027 

PNRR    - Planul Național de Redresare și Reziliență 

SLDD - Strategia locală de dezvoltare durabilă 
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1.2 PREZENTARE METODOLOGICĂ  

Strategia locală de dezvoltare durabilă (SLDD) a comunei Călinești reprezintă instrumentul de 

planificare strategică și orientare de perspectivă, pe termen scurt, mediu și lung, incluzând 

obiective tintă, măsuri de implementare și evaluare a surselor de finanțare, pentru perioada 

2021-2027. 

Metodologia folosită în elaborarea SLDD respectă următoarele principii: 

 validitate științifică - procesul de elaborare a documentului trebuie să respecte cerințele 

tehnice ale planificării strategice; principiul coerenței - acesta se referă la corelarea 

strategiei locale cu documentele de planificare de rang superior precum și cu documente 

locale;  

 principiul parteneriatului - dezvoltarea unei relații de colaborare între administrație și 

membrii comunității locale, element deosebit de important atât în etapa de elaborare a 

strategiei, cât și în cea de implementare;  

 implicarea comunității - procesul trebuie să fie deschis tuturor celor interesați din 

comunitate;  

 transparența și obiectivitatea - procesul trebuie să fie transparent și să reflecte interesele 

comunității ca întreg;  

 coerența și continuitatea - construcția documentului de planificare nu înseamnă finalizarea 

procesului strategic; acest document trebuie să ramână deschis ideilor și completărilor 

viitoare (adaptarea periodică a documentului în funcție de modificările care se produc la 

nivelul comunității). 

Context 

SLDD a comunei Călinești vizează dezvoltarea realistă și realizabilă prin atingerea obiectivelor 

și măsurilor stabilite în urma analizei situației existente. Acest document implică principiile 

dezvoltării durabile ale comunității, finalizând cerințele actuale și oferind generațiilor viitoare 

posibilitatea realizării propriilor obiective de dezvoltare. Prin obiectivele propuse, strategia 

respectă direcțiile de dezvoltare ale comunei Călinești și se încadrează în documentele 

programatice județene, regionale, naționale și europene. 
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Scop 

Scopul urmărit în elaborarea SLDD a comunei Călinești vizează îndeplinirea următoarelor 

necesitaților de dezvoltare locală, în context național/ regional/ județean: 

 formularea unei viziuni adecvate contextului extern și intern pentru dezvoltarea durabilă a 

microregiunii pe termen mediu; 

 stabilirea unui sistem de obiective și măsuri asociate, corelate cu viziunea formulată; 

 crearea unui parteneriat consistent pentru validarea strategiei și implementarea acesteia; 

 îndeplinirea rolului de document cadru pentru atragerea de fonduri necesare dezvoltării 

durabile a comunei și a zonei. 

Metodologie 

Prin metodologia de lucru și analizele efectuate, s-a urmărit evidențierea clară, atât a punctelor 

slabe care necesita corecții, luând în considerare tendințele la nivel national și regional stabilite 

pentru perioada 2021-2027, cât și punctele tari care vor putea fi valorificate, astfel încât comuna 

Călinești să atingă potențialul optim de dezvoltare socio-economică, printr-o valorificare 

durabilă a resurselor disponibile. 

Metodologia de realizare și elaborare a strategiei cuprinde 3 faze, și anume: fundamentarea 

necesității de elaborare a strategiei, elaborarea propriu zisă și implementarea și evaluarea. 

Astfel, procesele de elaborare a strategiei și de implementare a acesteia au fost concepute pentru 

a identifica instrumente de direcționare (strategice) în utilizarea resurselor și a fondurilor 

disponibile, împreună cu o evaluare strictă a raportului cost-beneficiu a fiecărei componente de 

program și în conformitate cu un set clar de criterii. Prin urmare, gradul de eficiență a 

intervențiilor este determinant în succesul durabil al strategiei de dezvoltare locală. 

Pe toată perioada de elaborare a strategiei a fost esențială prezența efectivă a tuturor actorilor 

care vor contribui la implementarea masurilor formulate, asigurându-se în acest sens atât 

motivarea participării, cât și sensibilizarea pentru crearea unei atitudini constructive față de 

acest demers de planificare comunitară. 



STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

2021-2027 

COMUNA CĂLINEȘTI  

JUDEȚUL ARGEȘ 

 

8 

 

 

Etapele metodologice principale ale Procesului de Planificare Strategică sunt următoarele: 

a) Realizarea analizei preliminare 

Planificarea strategică presupune o analiză preliminară a caracteristicilor comunității vizate. 

Această analiză cuprinde următoarele elemente:  

 elemente de istorie a comunității;  

 analiza de mediu (fișa de localitate, elemente socio-economice, elemente de infrastructură, 

etc);  

 analiza cadrului strategic la nivel național, regional și județean. Principala misiune a 

analizei preliminare se referă la structurarea mediului în care se plasează comunitatea și la 

identificarea capacităților reale deținute de aceasta.  

 consultarea publică - administrarea de chestionare către cetățenii comunei Călinești pentru 

a determina și identifica nevoile acestora cu privire la dezvoltarea comunei, organizarea de 

întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri și din conducerea UAT Călinești. 

 

b)  Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunității 

Pasul al doilea se referă la stabilirea unei viziuni asupra dezvoltării strategice a comunei 

Călinești. Această viziune trebuie să țină seama de elementele principale ale analizei 

preliminare.  

c) Analiza sectorială a domeniilor strategice  

Această analiză se realizează pe domenii. În cadrul fiecărui domeniu au fost elaborate sinteze 

de lucru pe baza cărora au fost organizate dezbateri publice.  

Domeniile strategice:  

 dezvoltare și competitivitate economică;  

 dezvoltare rurală și infrastructură (urbanism, transport, mediu etc);  

 dezvoltarea resurselor umane (educație, pregătire continuă, relația cu unitățile de 

învățământ, etc);  
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 dezvoltare comunitară (cultură, tineret, sport, ONG-uri, social, sănătate).  

Metodologia presupune următoarele elemente principale:  

 analiza SWOT (puncte slabe, puncte tari, oportunități, amenințări);  

 identificarea problemelor strategice pe baza analizei SWOT;  

 elaborarea de strategii sectoriale care să răspundă problemelor strategice identificate;  

 modalități de evaluare a rezultatelor pe termen mediu și lung.  

Toate sintezele de lucru au fost supuse dezbaterii publice, la care au fost invitate să ia parte 

toate părțile interesate. Sintezele au fost modificate pe baza acestor dezbateri publice, pentru că 

ele trebuie să reflecte realitatea și să reprezinte dorințele și interesele comunității. 
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2. STRATEGIA U.E. PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ   

Încă din septembrie 2015, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă, a fost 

adoptat un document istoric - Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, prin Rezoluția Adunării 

Generale a ONU A/RES/70/1.  

Concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: 

răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă” reprezintă documentul politic 

asumat de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare 

Durabilă.  

Pentru perioada 2021-2027, Uniunea Europeană a făcut o propunere ambițioasă pentru bugetul 

european care să sprijine domenii importante precum inovarea și mediul înconjurător, urmărind 

o simplificare nu doar de ordin administrativ, ci și a concentrării investițiilor în 5 obiective 

principale de politică (OP): 

 Europa mai inteligentă (Propunerea Logica intervenției - Cercetare-dezvoltare-inovare, 

ITC și IMM-uri - o transformare economică inovatoare și inteligentă) - OP1; 

 Europa mai verde, (Propunerea Logica intervenției Mediu; Propunerea Logica intervenției 

- Energie; Propunerea Logica intervenției - Mobilitate urbană - fară emisii de carbon) - 

OP2; 

 Europa mai conectată (Propunerea Logica intervenției - Transporturi; Propunerea Logica 

intervenției - Broadband - mobilitate și conectivitate TIC regională) - OP3; 

 Europa mai socială (Propunerea Logica intervenției - Educație; Propunerea Logica 

intervenției - Ocupare - implementarea Pilonului european al drepturilor sociale) - OP4; 

 Europa mai aproape de cetățeni (Logica intervenției - Dezvoltare regională și locală -

dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, rurale și de coastă prin inițiative 

locale) - OP5. 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă este structurată pe cei trei piloni ai dezvoltării 

durabile - economic, social și de mediu. 
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Figura 2. Obiective principale de politică 

În perioada 29-30 mai 2018 Comisia Europeană a publicat propunerea privind Pachetul 

legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2012-2027 care cuprinde: 

 Regulamentul privind prevederile comune (CPR); 

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

coeziune (FC); 

 Regulamentul privind cooperarea teritorială; 

 Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră; 

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

Ca urmare a evaluării implementării la nivelul UE a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, 

în data de 18 octombrie 2018, Consiliul European a emis un nou set de concluzii: 

„12. UE și statele sale membre își mențin angajamentul ferm față de Agenda 2030 pentru 

dezvoltare durabilă și față de punerea în aplicare a acesteia. Consiliul European salută intenția 

Comisiei de a publica, în 2018, documentul său de reflecție, care ar trebui să deschidă calea 

către adoptarea în 2019 a unei strategii cuprinzătoare de punere în aplicare”. 

În cadrul președinției României la Consiliul UE (ianuarie 2019 - iunie 2019), Grupul de lucru 

pentru Agenda 2030 de la nivelul acestei instituții a fost prezidat de către Csilla Lőrincz, șef de 
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birou al Departamentului. În această perioadă au fost obținute progrese importante în ceea ce 

privește implementarea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă la nivel european. Adoptarea 

Concluziilor Consiliului UE „Către o Europă tot mai sustenabila pâna în 2030” este una dintre 

cele mai importante realizări. Cele 27 de articole reafirmă angajamentul Uniunii Europene 

pentru Agenda 2030 și schițează un cadru prin care poate fi implementată. Concluziile 

Consiliului UE au fost incluse și în discuțiile ce au stat la baza Agendei strategice a Comisiei 

Europene, care cuprinde o parte importantă dedicată dezvoltării durabile. Agenda 2030 a fost 

adoptată de Uniunea Europeana și de România.  

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României a inițiat în data de 

21 iulie 2020, Conferința intitulată „Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a 

României 2030 (SNDDR 2030), Cadrul de planificare strategică pentru Strategia de Dezvoltare 

Locala a Administrației Publice”. Sub motto-ul „Planificăm global, acționăm local!”, 

organizatorii și-au propus să creeze un spatiu de discuții care să reunească o gama diversă de 

actori instituționali de la nivel central și local, pentru a accelera dezvoltarea României pe baza 

celor 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă (ODD). 

La nivel național, România a realizat primele analize pe baza Raportului de Tara 2019 - Anexa 

D: Orientări în materie de investiții privind finanțarea politicii de coeziune în perioada 2021-

2027. Pe fiecare obiectiv de politică, de asemenea, pentru conturarea viitoarelor programe 

operaționale, s-au organizat intâlniri cu partenerii de la nivel național și regional și s-a purtat 

un dialog permanent cu reprezentanții Comisiei Europene. 

La nivel regional, ADR Sud Muntenia a demarat procesul de elaborare a Planului pentru 

Dezvoltare Regională (PDR) 2021-2027. Elaborarea acestui document strategic de programare 

se bazează pe consultări cu autoritățile regionale, locale, cu organizațiile societății civile, cu 

parteneri economici și sociali, astfel incât să reflecte nevoile de dezvoltare ale regiunii, urmând 

ca pe baza acestuia, să se contureze un Program Operațional Regional dedicat Regiunii Sud 

Muntenia. 

De asemenea, având în vedere că 35%1 din resursele FEDR vor fi alocate pentru OP1 (O Europă 

mai inteligentă), ADR Sud Muntenia are în vedere actualizarea Strategiei Regionale de 

                                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0372&from=EN 
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Specializare Inteligenta (RIS3), document strategic cu rol de coordonare a politicilor de inovare 

în sectoare economice cheie, cu scopul de a dezvolta atuurile, avantajele competitive și 

potențialul pentru excelență al Regiunii Sud Muntenia. 

2.1 AGENDA 2030 PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 

Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a 

Organizației Națiunilor Unite sunt strâns legate intre ele și concepute pentru a fi indivizibile, 

motiv pentru care integrarea acestora în acțiunile întreprinse de toți actorii este esențială pentru 

aplicarea cu succes a acestora pe teren. Este important să îmbunătățim sinergia și coerența intre 

politici și să dezvoltăm un cadru de reglementare, financiar și comportamental care să le 

transforme în realitate. 

 

Figura 3. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă - Obiective de dezvoltare durabilă (ODD)  
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Deși fiecare obiectiv este important în realizarea Agendei 2030, Obiectivul 17: Parteneriate 

pentru realizarea obiectivelor este mai special pentru că ne arată modul prin care putem realiza 

celelalte obiective, mai precis prin implicarea tuturor părților interesate. 

Statele membre ale UE ocupă deja primele locuri în privința punerii în aplicare a obiectivelor 

de dezvoltare durabilă (ODD). Cu toate acestea, nicio țară din lume nu a atins toate obiectivele 

convenite și, la o analiză mai atentă a performanței UE privind obiectivele de dezvoltare 

durabilă (ODD), se observă că UE trebuie să facă în continuare eforturi pe toate fronturile. 
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3. STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A 

ROMÂNIEI 2030  

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii 

Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) 

ale Agendei 2030. 

România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul privind 

dezvoltarea din septembrie 2015 adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program 

de acțiune globala în domeniul dezvoltării cu un caracter universal și care promovează 

echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile - economic, social și de mediu. 

Pentru prima oară, acțiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate și cele aflate în curs de 

dezvoltare.  

Conceptul de ODD s-a născut la Conferință Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă 

(Rio+20), în 2012. ODD înlocuiesc cele opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) 

cuprinse în textul Declarației Mileniului adoptată în septembrie 2000 la ONU. Majoritatea 

statelor lumii, printre care și România, se reuneau în 2000 în jurul unui angajament de a reduce 

sărăcia globală și a salva milioane de vieți. Declarația Mileniului a constituit în perioada 2000-

2015 unica agendă globală în domeniul dezvoltării asupra căreia a existat un acord la cel mai 

înalt nivel și care includea ținte precise: 

1) Reducerea sărăciei extreme și a foametei 

2) Realizarea accesului universal la educație primară 

3) Promovarea egalității de gen și emanciparea femeilor 

4) Reducerea mortalității infantile 

5) Îmbunătățirea sănătății materne 

6) Combaterea HIV/SIDA, a malariei și a altor boli 

7) Asigurarea sustenabilității mediului 

8) Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare 

În primul semestru al anului 2019, România a deținut Președinția Consiliului Uniunii Europene. 

În acea perioadă, Romania a avut oportunitatea, dar și responsabilitatea, de a promova valorile 

dezvoltării durabile la nivel european. 
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În iulie 2020 Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României 

anunță lansarea proiectului „Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, 

Cadrul de planificare strategică pentru Strategia de Dezvoltare Locală a Administrației Publice” 

cu devizul ”Planificăm global, acționăm local!” . 

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă sprijină fundamentarea și elaborarea strategiilor 

de dezvoltare locală prin: 

 promovarea și informarea la nivelul Administrației Publice Locale a STRATEGIEI 

NAȚIONALE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A ROMÂNIEI 2030 (SNDDR 

2030); 

 promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD); 

 fundamentarea cadrului de lucru al Planului de acțiune pentru implementarea SNDDR 

2030 la nivel local, prin armonizarea obiectivelor de dezvoltare locală cu cele de dezvoltare 

durabilă la nivel național și adaptarea contextului local la ODD-uri; 

 construcția unui ghid pentru autoritățile publice locale pentru elaborarea Strategiilor de 

Dezvoltare Locală 2021-2027 în acord cu SNDDR 2030. 

Prin această strategie, România își stabilește cadrul national pentru susținerea Agendei 2030 și 

implementarea setului de 17 ODD. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe 

inovație, optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un 

mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 

Agenda 2030 cuprinde cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal 

și sub denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabilește o 

agendă de acțiune ambițioasă pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, 

combaterii inegalităților și a injustiției și protejării planetei până în 2030: 

1) Fără sărăcie - Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context; 

2) Foamete „zero” - Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea 

nutriției și promovarea unei agriculturi durabile; 

3) Sănătate și bunăstare - Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor 

la orice vârsta; 
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4) Educație de calitate - Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților 

de învățare de-a lungul vieții pentru toți; 

5) Egalitate de gen - Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor; 

6) Apa curată și sanitație - Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei și 

sanitație pentru toți; 

7) Energie curată și la preturi accesibile - Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri 

accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern; 

8) Muncă decentă și creștere economică - Promovarea unei creșteri economice susținute, 

deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de munca și a unei 

munci decente pentru toți; 

9) Industrie, inovație și infrastructură - Construirea unor infrastructuri rezistente, 

promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației; 

10) Inegalități reduse - Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la alta.  

11) Orașe și comunități durabile - Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru că ele 

să fie deschise tuturor, sigure, reziliențe și durabile; 

12) Consum și producție responsabile - Asigurarea unor tipare de consum și producție 

durabile; 

13) Acțiune climatică - Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și 

a impactului lor; 

14) Viață acvatică - Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, marilor și a resurselor 

marine pentru o dezvoltare durabilă; 

15) Viață terestră - Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor 

terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea 

degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate; 

16) Pace, justiție și instituții eficiente - Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru 

o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, 

responsabile și incluzive la toate nivelurile;  

17) Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare 

și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 
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3.1 PRINCIPIILE GENERALE UTILIZATE ÎN ELABORAREA STRATEGIEI 

NAȚIONALE  

 Ca membră a comunității internaționale, dar mai ales că membră a Uniunii Europene, România 

are interesul de a implementa principiile dezvoltării durabile pe plan național.  

Strategia susține ca România să devină în anul 2030 o țară membră a unei Uniuni Europene 

puternice, în care decalajele dintre țări vor fi reduse, iar cetățenii României vor putea trăi într-

un spațiu în care statul servește nevoile fiecărui cetățean într-un mod echitabil, eficient și cu 

preocupări crescute și constante pentru un mediu curat.  

La nivel european, prin adoptarea de măsuri și strategii, finanțarea de proiecte și prin diverse 

programe, sunt dezvoltate pe baza unui set de principii ce stau la baza elaborării și aplicării 

lor, după cum urmează: 

 principiul descentralizării procesului de luare a deciziei, prin trecerea de la nivelul 

central/guvernamental la cel regional și local; 

 principiul parteneriatului, prin crearea și promovarea de parteneriate între toți actorii 

implicați;  

 principiul planificării, în vederea atingerii obiectivelor stabilite; 

 principiul co-finanțării, adică obligativitatea contribuției financiare a diverșilor actori 

implicați în realizarea programelor și proiectelor de dezvoltare. 

Dacă în etapa de tranziție conceptul de Dezvoltare Durabilă a fost acceptat mai mult declarativ, 

că urmare a însușirii documentelor ONU în materie, după anul 2000, odată cu începerea 

tratativelor de aderare la UE, el a devenit o parte integrantă a construcției legislative și 

instituționale, gasindu-și reflectarea în principalele direcții ale politicii de stat. Se poate aprecia 

că incorporarea acquisului comunitar și aplicarea instrumentelor de lucru agreate la nivelul UE 

au constituit principalul motor al alinierii accelerate a României la principiile și practicile 

dezvoltării durabile. În ansamblu, în ciuda dificultăților intâmpinate, bilanțul primului deceniu 

de implementare a SNDD este pozitiv, demonstrând reziliență și sustenabilitatea opțiunilor 

strategice ale societății românesti și apartenență să la UE. 
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Această apreciere este susținută de faptul că produsul intern brut al României calculat la 

paritatea puterii de cumpărare a sporit de la 39% din media UE în 2006 la 63% în 2017, cu 

perspectiva realistă, potrivit programului de convergență, să ajungă la 80% în 2021. 

Totodată, pentru a asigura integrarea și corelarea echilibrată a componentelor economice, 

ecologice și socio-culturale ale dezvoltării durabile, Strategia UE statuează următoarele 

principii directoare: 

 promovarea și protecția drepturilor fundamentale ale omului; 

 solidaritatea în interiorul generațiilor și între generații; 

 cultivarea unei societăți deschise și democratice; 

 informarea și implicarea activă a cetățenilor în procesul decizional; 

 implicarea mediului de afaceri și a partenerilor sociali; 

 coerența politicilor și calitatea guvernării la nivel local, regional, national și global; 

 integrarea politicilor economice, sociale și de mediu prin evaluări de impact și consultarea 

factorilor interesați. 

 utilizarea cunoștințelor moderne pentru asigurarea eficienței economice și investiționale; 

 aplicarea principiului precauțiunii în cazul informațiilor științifice incerte; 

 aplicarea principiului “poluatorul plătește”. 
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4. STRATEGIA REGIONALĂ DE DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA 

2021-2027 

Parlamentul European definește regiunea drept ”Un teritoriu care formează, din punct de 

vedere geografic, o unitate netă, sau un ansamblu similar de teritorii în care există continuitate, 

în care populația posedă anumite elemente comune și dorește să-și păstreze specificitatea astfel 

rezultată, și să o dezvolte cu scopul de a stimula progresul cultural, social și economic”.  

În aplicarea legii dezvoltării regionale în Romania, în concordanță cu obiectivele de coeziune 

economică și socială ale României, precum și ale Uniunii Europene în domeniul politicilor de 

dezvoltare regională, pe teritoriul României sunt constituite opt regiuni de dezvoltare. 

Regiunea Sud Muntenia este amplasată în partea de sud a României și este a treia regiune ca 

mărime la nivel național (ocupă 14,5 % din suprafața țării). 

 

 

Figura 4. Harta regiunilor de dezvoltare din Romania 
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La 1 iulie 2018, populația regiunii Sud Muntenia era de 2.948.200 de persoane, reprezentând 

din punct de vedere procentual 15,14% din populația României (19.476.713), fiind a doua 

regiune ca mărime din punct de vedere demografic. 

Structura populației pe medii de rezidență, la nivelul anului 2018 (1 iulie), indică faptul că cea 

mai mare parte a populației regiunii Sud Muntenia era concentrată în mediul rural. Astfel, din 

totalul populației de 2.948.200 de persoane, 39,49% (1.164.331) locuia în mediul urban (sub 

media înregistrată la nivel national de 53,81%) și 60,51% (1.783.869) în mediul rural. 

Valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale soldului migratoriu au avut ca efect 

scăderea constantă a populației regiunii de-a lungul perioadei analizate. Se observă faptul că în 

anul 2018 ponderea populației sub 25 de ani a fost de 25,59% la nivelul regiunii, în scădere cu 

4.17 % față de valoarea înregistrată în anul 2011 (29,76%), în timp ce populația cu vârsta 

cuprinsă intre 25 - 64 de ani a înregistrat o creștere cu 0,46% în anul 2018 față de anul 2011. 

Totodată, ponderea populației vârstnice de 65 de ani și peste a crescut cu 3,11% în 2018 față de 

anul 2011. 

În anul 2018, regiunea Sud Muntenia s-a clasat pe locul 5 între cele opt regiuni de dezvoltare 

în ceea ce privește volumul resurselor de muncă (1.159,9 mii de persoane).  

În ceea ce privește rata de ocupare a resurselor de munca, în Sud Muntenia s-a păstrat aceeași 

evoluție descrescătoare înregistrată atât la nivel național cât și la nivel european. Astfel, în anul 

2018, regiunea a ocupat locul 7 între cele opt regiuni de dezvoltare (61,1%), situându-se mult 

sub media națională (68,7%). 

 

 

 

 

 Figura 5. Evoluția ratei de ocupare a resurselor de muncă, în perioada 2011-2018 

Sursa: INSSE Tempo online 



STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

2021-2027 

COMUNA CĂLINEȘTI  

JUDEȚUL ARGEȘ 

 

22 

 

În ceea ce privește rata de activitate a resurselor de muncă, în anul 2018, regiunea Sud 

Muntenia a ocupat locul 7 (63,6 %) în rândul celor opt regiuni de dezvoltare, situându-se mult 

sub media la nivel național (71,1 %).  

Referitor la rata șomajului BIM, acesta a avut un trend descendent în perioada 2011 - 2018, 

ocupând locul 5 la nivel național în 2018 (valoare de 5,7 %, depășind media națională de 4,3 

%. De asemenea, se poate observa faptul că în anul 2018 rata șomajului BIM a fost egală în 

rândul bărbaților (5,7 %) și femeilor (5,7 %).  

Totodată, se observă o rată scăzută a șomajului BIM în rândul populației cu vârsta cuprinsă 

intre 55 și 64 de ani (3,9 % - locul 8 la nivel național), precum și o rată crescută a acesteia în 

rândul populației tinere 15 - 24 de ani (20,5 % - locul 7 la nivel național). 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Evoluția ratei șomajului BIM în regiunea Sud Muntenia,  

pe grupe de vârstă (%) 

Sursa: INSSE Tempo online 

 

Produsul Intern Brut obținut în anul 2017 de regiunea Sud Muntenia totaliza 100.917,7 

milioane lei prețuri curente (22.082 mil. euro – 25 % din media UE-281), reprezentând 11,76 

% din valoarea PIB-ului național, situând regiunea pe locul 3 în rândul celor 8 regiuni de 

dezvoltare ale României, după regiunile București-Ilfov și Nord -Vest. 
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Figura 7. Ponderea în PIB regional a PIB-ului fiecarui județ, la nivelul anului 2017 

Sursa: INSSE Tempo online 
 

Analiza structurii sectoriale a VAB-ului regional arată că ponderile principalelor sectoare de 

activitate au avut, în intervalul 2011-2017, evoluții diferite și evidențiază tranziția treptată către 

o economie post-industrială bazata pe sectorul terțiar. În perioada 2011-2017, sectorul 

”Agricultură, silvicultură și pescuit” (conform CAEN rev.2) a înregistrat o diminuare continuă 

a VAB regional, scazând de la 11,38 % în 2011, pentru că în 2017 să atingă nivelul de 7,51 %. 

Sectorul ”Industrie” a oscilat în ponderea VAB-ului regional de la 41,98 % în 2011 față de 

36,24 % în anul 2017, în timp ce sectorul „Construcții” a crescut cu 0,88 % în 2017 față de anul 

2016. În sectorul ”Comerț, servicii și altele”, după o creștere de peste 70 % în 2016 față de anul 

2011, consecință a expansiunii sectorului imobiliar care a caracterizat întreaga țară, a înregistrat 

chiar și în anul 2017 o creștere în valoare de 15,04 %, față de anul precedent.  

Valorile acestui indicator confirmă faptul că tranziția regiunii Sud Muntenia de la o economie 

bazată pe producție către o economie bazată pe servicii este încă în curs de realizare, contribuția 

unora dintre sectoare, precum agricultura și industria, la formarea VAB-ului atingând valori 

peste nivelul național în 2017 (7,51 % față de 4,76 % și 36,24 % față de 26,23 %). Acest aspect 

poate contribui la conturarea profilului economic al regiunii, accentuând importanța celor doua 

sectoare în economia regională. 

La nivel regional, cheltuielile totale pentru cercetare - dezvoltare au fost, în 2018, de 363.924 

milioane lei, ocupând locul 3 la nivel national. Din totalul cheltuielilor, 98,45 % au reprezentat 

cheltuieli curente și 1,55 % cheltuieli de capital, acestea din urma în scădere că pondere în total 

cheltuieli față anul precedent, indicând orientarea preponderentă către menținerea pe piață și nu 

spre dezvoltare.  
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Din repartizarea pe județe a cheltuielilor din cercetare - dezvoltare rezulta că în județul Argeș 

acestea au deținut o pondere de 88,71 %, urmat de Prahova cu 4,90 %, ultimele locuri fiind 

ocupate de județele Giurgiu respectiv 0,06 %, Teleorman cu 0,02 %, în timp ce Ialomița nu 

intră în clasament. 

Programul Operațional Regional (POR) al Regiunii Sud-Muntenia pentru perioada 2021-

2027 își propune să asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea durabilă și 

echilibrată a regiunii, completând direcțiile, acțiunile și prioritățile privind dezvoltarea acesteia 

din Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2014-2020 și Strategia de Specializare Inteligentă a 

regiunii (RIS3) 2014 - 2020 implementate prin POR 2014-2020 și alte programe naționale și 

europene. 

Procesul de fundamentare și elaborare al POR se bazează pe luarea în considerare a 

următoarelor particularități ale regiunii: 

 oportunitățile existente în regiune sunt legate de patrimoniul natural diversificat, de 

resursele agricole importante, de densitatea mare de rețele TEN-T, de tendințele de 

concentrare sispecializare a activității economice, de existenta unor centre urbane relativ 

mari și a unor orașe mici și medii cu multe similitudini; 

 o caracteristică aparte, cu multiple implicații de ordin socio-economic, o reprezintă faptul 

că este singura regiune din tara care conține o regiune enclavă în partea mediană, și anume 

regiunea București - Ilfov, cea mai dezvoltată regiune din România. Aflate în zona de 

dominație a municipiului București, orașele din regiunea Sud Muntenia sunt puternic 

polarizate economic și social de către acesta și au mari dificultăți cu retenția populației 

tinere și specializate; 

 regiunea este caracterizată de existenta unei rețele de așezări urbane de dimensiuni mici și 

medii cu o capacitate de polarizare relativ redusă. Nu are niciun oraș peste 250.000 

locuitori, așa cum au majoritatea regiunilor din România. Există în schimb două centre de 

polarizare (Ploiești și Pitești) și conurbații de localități relativ mici, cu funcțiuni și probleme 

similare, deci înclinate către cooperare. Expansiunea urbană necontrolată și nesustenabila 

și distrugerea patrimoniului cultural și industrial generează probleme atât de ordin social, 

cât și de mediu; 
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 o altă caracteristica geografică cu implicații majore în dezvoltarea regiunii este prezentă, 

în partea de sud a regiunii, a fluviului Dunărea, declarat parte a Coridorului Paneuropean 

de transport VII al UE;  

 deși au fost înregistrate progrese și creștere economică în perioada 2014 - 2018, regiunea 

Sud Muntenia ramâne o regiune care se încadrează în categoria regiunilor cele mai puțin 

dezvoltate, în concordanta cu clasificarea Uniunii Europene, având un PIB situat la 26 % 

din media UE 282; 

 regiunea se confruntă cu o accentuare a disparitatilor de dezvoltare intre partea de nord și 

sud. Astfel, partea de nord (formată din județele Argeș, Prahova și Dâmbovita) este 

puternic industrializată (în special industriile constructoare de mașini, extractiva și 

metalurgica), generând împreună cca 70 % din PIB-ul regional. Restul celor patru județe 

(Călărași, Giurgiu, Teleorman și Ialomiță) au o contribuție mult mai scăzută la formarea 

PIB-ului regional (cca 30 %), fiind specializate în agricultură, domeniu care presupune 

forță de munca mai puțin calificata și cu o intensitate scăzută a tehnologiei. Nivelul de trai 

este mai ridicat în județele Argeș și Prahova decât în restul regiunii; 

 în economia regiunii, după industrie, au o importanta deosebita turismul (stațiunile 

montane de pe Valea Prahovei), agricultura, fondul forestier și energia; toate aceste 

domenii sunt însă foarte expuse riscurilor schimbărilor climatice și dezastrelor naturale sau 

modificărilor de mediu; 

 mobilitatea și conectivitatea sunt afectate de infrastructura deficitara și de condițiile 

geografice; 

 Sud Muntenia este a doua regiune la nivel național că mărime a populației (peste 3,2 mil. 

locuitori). Un procent semnificativ al populației trăiește în orașe mici, comune și sate, 

caracterizate de o dezvoltare modesta. Scăderea populației din mediul urban a fost mai 

accentuată decât în mediul rural, având loc un proces lent de dezurbanizare la nivel regional 

(42 % din populația regiunii trăiește în mediul urban); 

 regiunea este afectată de declin demografic (cauzat de scăderea natalității, dar și de 

migrație) și de imbatrânirea populației. Nivelul de instruire al populației este mediu, iar 

nivelul de ocupare al forței de munca este redus. 
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Viziunea strategică și axele prioritare ale programului 

POR SM 2021-2027 și-a stabilit drept obiectiv general stimularea creșterii economice 

inteligente, durabile și echilibrate a regiunii Sud Muntenia, care să conducă la îmbunătățirea 

calității vieții comunităților locale prin sprijinirea capacității de inovare și digitalizare a 

administrației publice locale și economiei regionale, dezvoltarea sustenabila a infrastructurii și 

a serviciilor și valorificarea potențialului cultural și turistic al regiunii. 

Au fost identificate 7 priorități, ce corespund celor 5 obiective de politica stabilite de Comisia 

Europeana pentru perioada 2021-2027.  

 

Obiective strategice sectoriale  

Pornind de la specificul regional, de la lecțiile învățate în perioada 2014-2020 și documentele 

programatice regionale (PDR și RIS3), investițiile pentru dezvoltarea regională sustenabila vor 

fi realizate prin urmărirea unui număr de șapte obiective strategice, fiecare dintre ele raspunzând 

unei provocări de dezvoltare. 

Nr. 

crt. 

Obiective  

Strategice  

Stadiul actual/probleme 

identificate 

Operatiuni/ Investiții pentru  

dezvoltarea regională 

sustenabilă 

1 

Obiectivul strategic 1 - 

Stimularea dezvoltării 

inteligente și durabile a regiunii, 

bazată pe inovare, digitalizare și 

dezvoltarea ecosistemului 

antreprenorial. 

 

Regiunea Sud Muntenia are o 

capacitate limitată de cercetare și 

inovare a economiei regionale. 

 

Investițiile din cadrul acestei axe 

vor viza și impulsionarea 

creșterii IMM-urilor; se vor 

concentra pe investiții în active 

corporale și necorporale pentru 

microintreprinderi și IMM-uri, 

inclusiv pentru economie 

circulară și internaționalizare, dat 

fiind că bioeconomia și tranziția 

către o economie circulară 

reprezintă unul din sectoarele de 

specializare inteligentă a regiunii 

Sud Muntenia.În plus, vor 

sprijini dezvoltarea structurilor 
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de sprijinire a afacerilor și a 

gamei de servicii furnizate, 

precum și dezvoltarea clusterelor 

și a rețelelor de afaceri. Totodată 

se va acorda atenție și sprijinirii 

dezvoltării competențelor 

actorilor implicați în procesul de 

descoperire antreprenorială. Se 

vor finanța cu prioritate 

proiectele identificate în 

atelierele de descoperire 

antreprenorială și avizate de 

Consorțiul Regional de Inovare, 

prin apeluri competitive. 

2 

Obiectivul strategic 2 - 

Creșterea eficienței 

administratiei publice ca urmare 

a digitalizării serviciilor publice  

 

Regiunea SM inregistrează 

progrese reduse in adoptarea 

digitalizării de către 

administrația publică. 

 

Prin intermediul axei prioritare 2, 

operațiunile se vor concentra pe 

intervenții de tip smart-city 

(siguranță publică, servicii și 

utilități publice, monitorizare 

energie, mediu, rețele de trafic și 

transport public, îmbunătățirea 

siguranței și securității pentru 

transportul public, iluminat 

public, sisteme GIS, etc.) 

aplicabile în zone funcționale 

urbane. În acest fel, se răspunde 

și recomandării de țară formulate 

în documentul Recomandarea 

Consiliului privind Programul 

Național de Reformă al 

României pentru 2020, anume 

direcționarea investițiilor către 

infrastructura de servicii digitale. 

3 

Obiectivul strategic 3 - 

Stimularea tranziției regiunii 

către o economie cu emisii zero 

prin creșterea eficienței 

Regiunea SM se confruntă cu 

creșterea poluării zonelor urbane 

din cauza consumurilor de 

energie mari in cladiri, a 

Investițiile vor avea în vedere 

promovarea mobilității, dotarea 

cu mijloace de transport 

ecologice și stimularea 
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energetice, imbunătățirea 

protecției mediului și creșterea 

mobilității urbane  

sistemelor de transport poluante 

ce determină o mobilitate 

limitată, precum și numarul mare 

de areale urbane degradate. 

intermodalitații diverselor 

sisteme de transport public, 

transportul durabil fiind unul 

dintre domeniile către care 

României îi este sugerat să 

direcționeze investițiile, conform 

recomandărilor din documentul 

Recomandarea Consiliului 

privind Programul Național de 

Reformă al României pentru 

2020. 

4 

Obiectiv strategic 4 - Creșterea 

gradului de accesibilitate a 

zonelor rurale și urbane la 

rețeaua TEN-T prin investiții in 

infrastructura rutieră de drumuri 

județene. 

Regiunea are o conectivitate 

rutieră scazută la rețeaua TEN-T. 

Investițiile propuse vor viza 

dezvoltarea conectivitatii la 

rețeaua de bază CORE TEN-T 

prin investiții în infrastructura 

rutieră de transport județean și 

soluții pentru creșterea 

siguranței, decongestionarea și 

fluidizarea traficului, care vor 

crea avantaje pentru creșterea 

economică, a gradului de 

mobilitate a mărfurilor și 

persoanelor și vor ajuta la 

reducerea disparitatilor 

intraregionale. 

5 

Obiectiv strategic 5 - Creșterea 

accesului la servicii de calitate si 

favorabile incluziunii în 

educație, formare și învățarea pe 

tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurii 

educaționale. 

Chiar și pe fondul unei scăderi 

demografice, infrastructura 

educațională din regiune este 

subdimensionată și degradată, 

afectând accesul la educație și 

incluziune socială. 

 

6 

Obiectiv strategic 6 - Cresterea 

atractivității regiunii prin 

investiții în infrastructura de 

turism și patrimoniu cultural 

Potențialul turistic diversificat și 

patrimoniul cultural valoros al 

regiunii este insuficient 

valorificat. 
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7 

Obiectiv strategic 7 - 

Dezvoltarea capacității 

administrative a AMPOR  

Capacitatea administrativă 

relativ scazută a ADR SM, în 

contextul în care va deveni 

autoritate de management. 

Asistența tehnică va finanța 

cheltuielile de functionare ale 

ADR, dar și cheltuieli legate de 

profesionalizarea personalului, 

procedurizarea activității, 

îmbunătățirea relației cu 

beneficiarii etc. 

 Tabelul 1. Obiective strategice sectoriale 

Sursa: https://www.adrmuntenia.ro/draft-por-20212027 

 

Strategia programului are rolul de a sprijini obiectivele de politică asumate la nivel de UE prin 

intermediul unor tipuri de investiții care să contribuie la competitivitatea regională, inovare și 

digitalizare, eficiență energetică, mobilitate și conectivitate. 

 

Priorități - articol 17(2) si 17(3)(c) CPR 

 

Priorităti POR 

Regiunea Sud 

Muntenia 

Fond Obiectivele Specifice 

selectate (OS) 

Lista acțiunilor orientative 

Axa prioritara 

1 - O regiune 

competitivă 

prin inovare, 

digitalizare și 

întreprinderi 

dinamice  

 

FEDR 

OS - Dezvoltarea 

capacităților de 

cercetare și inovare și 

adoptarea tehnologiilor 

avansate  

1. Sprijinirea transferului tehnologic în 

beneficiul IMM-urilor prin: 

- Crearea și dezvoltarea (reabilitarea, 

modernizarea, extinderea) infrastructurii entităților de 

transfer tehnologic, dotarea acestora cu utilaje, 

echipamente, linii pilot, de testare, validare și 

certificare, tehnologii automatizate și digitale, etc; 

- Dezvoltarea și/sau achizitionarea de servicii 

necesare transferului tehnologic. 

2. Dezvoltarea capacității de cercetare si 

inovare a economiei regionale prin: 

- Investiții în organizațiile CDI pentru 

dezvoltarea infrastructurilor proprii și activitati de 

cercetare - inovare în domeniile RIS3; 

https://www.adrmuntenia.ro/draft-por-20212027
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- Activități de cercetare-inovare și investiții în 

organizațiile CDI în vederea pregătirii ofertei de 

cercetare pentru piață (marketing, obtinerea, validarea 

și protejarea brevetelor, etc); 

- Activități de cercetare-inovare și investiții 

necesare pentru crearea, dezvoltarea sau modernizarea 

capacității de cercetare-inovare și/sau valorificarea 

rezultatelor cercetării aferente nevoilor identificate în 

microintreprinderi, IMM-uri și întreprinderi mari; 

- Finanțarea proiectelor inovative ale IMM, care 

primesc marca Seal of Excellence în Programul Orizont 

Europa. 

OS - Fructificarea 

avantajelor digitalizării, 

în beneficiul 

cetățenilor, al 

companiilor și al 

guvernelor 

- Susținerea adoptării tehnologiilor și a 

instrumentelor digitale de către IMM-uri, prin 

investiții în infrastructură, servicii, 

echipamente și tehnologii necesare pentru 

transformarea digitală (de ex. tehnologii 

IT&C, IoT, automatizare, robotică, inteligență 

artificială, customizare de masă, etc);  

- Investiții pentru promovarea mediilor 

colaborative virtuale de lucru;  

- Sprijin pentru acces la serviciile din 

infrastructură digitală distribuită la nivel 

UE/național și lucru în mediu virtual distribuit;  

- Sprijin pentru virtualizarea serviciilor oferite 

pe piață și creșterea competitivității acestora;  

- Sprijin pentru dezvoltarea Hub-urilor 

Inovative Digitale (DIH). 

OS - Impulsionarea 

creșterii și 

competitivității IMM-

urilor  

- Investiții în active corporale și necorporale în 

microintreprinderi și IMM-uri, inclusiv 

economie circulară și internaționalizare în 

vederea updatarii tehnologice, ce va conduce 

la îmbunătățirea capacităților tehnice, 

industriale și organizaționale pentru 

dezvoltarea de produse și servicii; 
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- Sprijin pentru certificarea și omologarea 

produselor și serviciilor; 

- Promovarea antreprenorialului prin înființarea, 

dezvoltarea și operationalizarea 

incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri și 

parcurilor industrial, cu posibilitatea de a 

acorda granturi companiilor localizate în 

cadrul acestor structuri de afaceri; 

- Sprijinirea ecosistemului antreprenorial de 

inovare prin sprijinirea clusterelor și rețelelor 

de afaceri în domeniile de specializare 

inteligentă ale regiunii, inclusiv pentru 

dezvoltarea colaborării interregionale, 

internaționale și intersectoriale. 

OS - Dezvoltarea 

competențelor pentru 

specializare inteligentă, 

tranziție industrială și 

antreprenoriat  

- Dezvoltarea competențelor la nivelul IMM-

urilor / universităților și organizațiilor de CDI 

/ autorităților publice/entităților implicate în 

procesul de descoperire antreprenorială pentru 

specializare inteligentă; 

- Formarea și dezvoltarea de resurse umane 

specializate în managementul inovării, 

abilitaților digitale și a celor necesare pentru 

tranziția industrială; 

- Dezvoltarea capacității administrative 

regionale acordând o atenție speciala 

abilitaților digitale și a celor necesare pentru 

tranziția industrială; 

- Dezvoltarea abilitaților personalului din 

instituțiile de cercetare și invatamânt superior 

pentru a crește fezabilitatea comercială și 

relevanța pentru piață a proiectelor de 

cercetare, precum și capacitatea de la lua parte 

la procese de tip open innovation; 

- Dezvoltarea capacității administrative a 

actorilor implicați în elaborarea, 
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implementarea, monitorizarea, evaluarea și 

revizuirea strategiilor de specializare 

inteligentă și a Mecanismului de Descoperire 

Antreprenorială (MDA). 

Axa prioritară 

2 - O regiune cu 

orase smart  

 

FEDR 

OS - Fructificarea 

avantajelor digitalizării, 

în beneficiul 

cetățenilor, al 

companiilor și al 

guvernelor 

- Dezvoltarea, testarea și pilotarea soluțiilor și 

aplicațiilor de tip smart-city și digitalizarea 

serviciilor publice la nivel local și regional prin 

dezvoltarea infrastructurii, serviciilor și 

echipamentelor necesare relevante pentru 

siguranța publică, comunicații și tehnologia 

informației, centre de date, servicii și utilități 

publice, monitorizarea elementelor de mediu, 

energie, rețelelor de trafic și transport public, 

îmbunătățirea siguranței și securității pentru 

transportul public, iluminat public, GIS, bănci 

de date, etc aplicabile în zonele urbane, 

inclusiv în zonele funcționale urbane, cu 

asigurarea securității cibernetice și a 

interoperabilitatii; 

- Crearea și dezvoltarea infrastructurii necesare 

digitalizării, prin dezvoltarea unor platforme 

digitale de comunicare și schimb de 

documente, baze de date și biblioteci virtuale, 

aplicații life streaming, infrastructură de 

projection și videomapping, mediu virtual 

distribuit; 

- Punerea în valoare a patrimoniului natural și 

cultural prin crearea de platforme online, 

reabilitarea și dotarea obiectivelor de 

patrimoniu cu dispozitive și aplicații pentru 

crearea realității virtuale, dezvoltarea 

sistemelor de bilete și rezervări online; 

- Promovarea mediilor virtuale colaborative de 

lucru în administrația publică. 

Axa prioritară 

3 - O regiune cu 
FEDR 

OS - Promovarea 

eficienței energetice și 

- Investiții în clădirile publice în vederea 

asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, 
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orașe 

prietenoase cu 

mediul  

 

reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră  

inclusiv activități de consolidare în funcție de 

riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea 

surselor alternative de energie; 

- Investiții în clădirile rezidențiale în vederea 

asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, 

inclusiv activități de consolidare în funcție de 

riscurile identificate și măsuri pentru utilizarea 

surselor alternative de energie; 

- Investiții pentru sisteme inteligente de 

producere și stocare a energiei din surse 

alternative (inclusiv rețele inteligente și 

sisteme TIC) pentru crearea comunităților 

locale de energie. 

OS - Imbunătățirea 

protecției naturii și a 

biodiversității, a 

infrastructurii verzi în 

special în mediul urban 

și reducerea poluării

  

- Investiții în zonele urbane funcționale în 

infrastructura verde-albastră, așa cum este 

aceasta detaliată mai sus; 

- Investițiile vor viza: 

- Creșterea accesibilității la infrastructura verde-

albastră prin amenajarea coridoarelor verzi; 

- Intervenții care vizează menținerea și 

consolidarea conectivitatii componentelor 

acestei infrastructuri la nivelul orașului și a 

zonei urbane funcționale; 

- Intervenții privind eficientizarea și 

diversificarea funcțiunilor socio-ecologice ale 

infrastructurii verzi-albastre (ex. funcțiuni 

culturale, de agrement, recreere, coeziune 

socială, reglare microclimat urban, filtrare aer, 

reducerea poluării fonice, drenarea apelor 

pluviale). 

- Regenerarea spațiilor urbane degradate; 

- Reconversia terenurilor 

virane/neutilizate/abandonate; 

- Crearea, modernizarea și extinderea spațiilor 

verzi existente. 
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OS - Promovarea 

mobilității urbane 

multimodale 

sustenabile 

- Dezvoltarea și optimizarea sistemelor de 

transport public, inclusiv prin investiții în 

material rulant, mijloace de transport urban 

ecologice și infrastructură de transport 

necesară acestora (configurarea/ 

reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile 

urbane pentru reducere de CO2 prin 

eficientizarea transportului datorată logisticii 

urbane și restricționare/ limitare/ control acces 

a vehiculelor private sau de marfă, inclusiv 

dezvoltarea sistemelor de management a 

mobilității urbane, cum ar fi sisteme de 

management a traficului, aplicații mobility as 

a service, sisteme park & ride, etc.) 

- Crearea, înființarea, modernizarea, extinderea 

și dotarea infrastructurii pentru deplasări 

nemotorizate, dezvoltarea, extinderea 

infrastructurii pentru mersul cu bicicleta, 

amenajarea de zone pietonale, introducerea de 

sisteme de bike-sharing, sisteme de 

monitorizare, etc 

- Dezvoltarea unor culoare de mobilitate, 

inclusiv prin intervenții aferente depourilor/ 

autobazelor aferente transportului public și 

infrastructură tehnică aferentă și 

retehnologizarii 

- Realizarea de parcări și echipamente și servicii 

necesare punerii în practică a politicilor de 

parcare de la nivelul fiecărui oraș; 

- Dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili 

alternativi. 

Axa prioritară 

4 - O regiune 

accesibilă 

 

FEDR OS - Dezvoltarea unei 

mobilități naționale, 

regionale și locale 

durabile, reziliente în 

fața schimbărilor 

- Investiții în rețeaua de drumuri județene care 

asigură conectivitatea directă sau indirectă cu 

rețeaua TEN-T de bază și extinsă, inclusiv 

asigurarea sistemelor și marcajelor de 

semnalizare și siguranță rutiera și pentru 
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climatice, inteligente și 

intermodale, inclusiv 

îmbunatatirea accesului 

la TEN-T și a 

mobilității 

transfrontaliere 

siguranța celorlalți participanți la trafic, 

precum și măsuri pentru reducerea 

impacturilor semnificative asupra 

infrastructurii verzi și refacerea conectivitatii 

coridoarelor ecologice, realizarea de investiții 

suplimentare pentru protecția drumului 

respectiv față de efectele generate de condiții 

meteorologice extreme; 

- Investiții pentru decongestionarea și 

fluidizarea traficului prin investiții în 

infrastructura rutieră (pasaje, extinderi la 4 

benzi, variante ocolitoare, inclusiv măsuri de 

siguranță). 

Axa prioritară 

5 - O regiune 

educată  

 

FEDR OS - Imbunătățirea 

accesului la servicii de 

calitate și favorabile 

incluziunii in educație, 

formare și invățarea pe 

tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea 

infrastructurii  

- Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea 

infrastructurii aferente centrelor regionale de 

formare profesională a adulților ;  

- Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 

extinderea/ echiparea/ accesibilizarea pentru 

persoanele cu dizabilități a infrastructurii 

educaționale și a campusurilor, inclusiv a 

infrastructurii sportive pentru invatamântul 

universitar și postuniversitar. 

Axa prioritară 

6 - O regiune 

atractivă  

 

FEDR OS - Favorizarea 

dezvoltării integrate 

sociale, economice și de 

mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, 

turismului și securității 

în zonele urbane  

- - Restaurarea, consolidarea, protecția și 

conservarea monumentelor istorice; 

- Dotări pentru expunerea și protecția 

patrimoniului cultural mobil și imobil; 

- Activități de marketing și promovare turistică 

a obiectivului restaurat, inclusiv servicii de 

digitizare; 

- Extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea 

clădirilor cu funcții culturale; 

- Construcția, reabilitarea, modernizarea, 

extinderea și dotarea infrastructurii de turism 

în vederea punerii în valoare a patrimoniului 

turistic natural; 
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- Înființarea și amenajarea traseelor turistice și a 

locurilor de recreere folosind soluții 

prietenoase cu mediul; 

- Reabilitarea, modernizarea, extinderea și 

dotarea bazelor de tratament, a centrelor 

balneare și a bazelor de kinetoterapie (pentru 

servicii de sănătate); 

- Reabilitarea, modernizarea, extinderea și 

dotarea infrastructurii de agrement; 

- Reabilitarea, modernizarea, extinderea și 

dotarea taberelor de elevi și preșcolari / 

centrelor multidisciplinare de tineret. 

OS - Favorizarea 

dezvoltării integrate 

sociale, economice și de 

mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, 

turismului și securității 

în afara zonelor urbane  

- Restaurarea, consolidarea, protecția și 

conservarea monumentelor istorice; 

- Dotări pentru expunerea și protecția 

patrimoniului cultural mobil și imobil; 

- Activități de marketing și promovare turistică 

a obiectivului restaurat, inclusiv servicii de 

digitizare; 

- Extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea 

clădirilor cu funcții culturale; 

- Construcția, reabilitarea, modernizarea, 

extinderea și dotarea infrastructurii de turism 

în vederea punerii în valoare a patrimoniului 

turistic natural; 

- Înființarea și amenajarea traseelor turistice și a 

locurilor de recreere folosind soluții 

prietenoase cu mediul; 

- Construcția, reabilitarea, modernizarea, 

extinderea și dotarea bazelor de tratament, a 

centrelor balneare și a bazelor de kinetoterapie 

(pentru servicii de sănătate); 

- Reabilitarea, modernizarea, extinderea și 

dotarea infrastructurii de agrement; 
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- Reabilitarea, modernizarea, extinderea și 

dotarea taberelor de elevi și preșcolari / 

centrelor multidisciplinare de tineret. 

Axa prioritară - 

Asistență 

Tehnică 

 

Asigurarea 

funcționării 

sistemului de 

management 

POR 

  - Sprijinirea Autorității de Management POR 

Sud Muntenia și a Organismelor Intermediare 

(inclusiv costuri administrative, respectiv de 

personal) pentru implementarea diferitelor 

etape ale POR, inclusiv identificarea și 

dezvoltarea proiectelor, întocmirea de 

documentații tehnico-economice pentru 

proiecte, pregătirea, selecția, monitorizarea, 

evaluarea, control și audit; 

- Pentru implementarea diferitelor etape ale 

POR, inclusiv identificarea și dezvoltarea 

proiectelor, întocmirea de documentații 

tehnico-economice pentru proiecte, pregătirea, 

selecția, monitorizarea, evaluarea, control și 

audit; 

- Achiziția de bunuri și servicii necesare 

desfășurării activităților specifice 

implementării POR Sud Muntenia în cadrul 

AM / OI POR; 

- Sprijinirea organizatorică și logistică a 

diferitelor comitete/ grupuri de lucru implicate 

în implementarea programului; 

- Sprijinirea activităților structurii de sprijinirea 

a dezvoltării urbane, în vederea furnizării de 

sprijin autorităților locale urbane (ex. sprijin 

dedicat pentru furnizarea de linii directoare, 

ghiduri și bune practici de dezvoltare urbană 

durabilă integrată, etc); 

- Elaborarea de studii specifice POR; 

- Sprijinirea activităților Organismului 

Intermediar (inclusiv costuri de personal) 

necesare pentru închiderea Programul 
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Operațional Regional 2014 - 2020 

(monitorizare ex-post, închidere de program 

etc); 

- Instruiri (conferințe, mese rotunde, seminarii, 

ateliere etc.) specifice domeniilor finanțate în 

cadrul programului în scopul îmbunătățirii 

cunoștințelor, a competențelor beneficiarilor și 

a potențialilor beneficiari în ceea ce privește 

POR; 

- Instruirea personalului Autorității de 

Management POR; 

- Sprijinirea pregătirii / implementării POR 

inclusive pentru următoarea perioadă de 

programare (studii, analize, pregătirea de 

proiecte etc); 

- Acordarea de sprijin pentru potențialii 

beneficiari și pentru beneficiari, prin 

structurile de tip help-desk; 

- Activități de informare și comunicare specific 

POR (realizarea și distribuirea materialelor 

informative și publicitare, organizarea de 

evenimente de informare și promovare, 

campanii mass-media, sesiuni de comunicare 

și informare, vizite la proiecte etc); 

- Sprijinirea activităților de lansare a POR 

aferent următoarei periode de programare. 

Tabelul 2. Prioritati POR - Regiunea Sud Muntenia 

Sursa: https://www.adrmuntenia.ro/draft-por-20212027 

 

Mecanismul de implementare al POR SM 

Cadrul instituțional propus pentru perioada de programare 2021-2027, are la bază lecțiile 

învățate, o descentralizare a implementării și apropierea de beneficiari. În acest sens, la nivelul 

regiunii Sud Muntenia, Agenția pentru Dezvoltare Regionala, constituita în baza legii 

315/2004, actual Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 va îndeplini funcția de 
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Autoritate de Management pentru POR 2021-2027, sub coordonarea operațională a 

Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației conform legislației în vigoare. 

Pornind de la prevederile HG 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Național 

de Dezvoltare cu completările ulterioare, sistemul de management și control propus la nivel 

regional va fi format din: 

 Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia cu rol de asumare și decizie, 

care conform Art. 7 din legea 315/2004, analizează și aprobă strategia și programele de 

dezvoltare regională, având competența de a asuma în numele regiunii aceste programe și 

de a verifica și analiza implementarea lor. CpDR are 28 de membrii, reprezentanți ai 

administrației locale din fiecare județ al regiunii și vă aproba POR SM; 

 Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia care, conform legii, este un organism 

non-guvernamental, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridică, care 

funcționează în domeniul dezvoltării regionale și care va îndeplini, în perioada 2021-2027, 

rolul de AM pentru POR; 

 Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională (CRP) SM, 

organism consultativ care reunește și implica în procesul de planificare principalii actori 

cheie din regiune într-un cadru larg partenerial, și care participă la elaborarea și avizarea 

PDR SM; 

 Comitetul Regional de Inovare (CRI) SM, organism partenerial consultativ, care reunește 

și implică în procesul de planificare a RIS3 principalii actori cheie din regiune, membri ai 

Qvadruplu Helix și care emit un punct de vedere științific cu privire la RIS3 și la portofoliul 

de proiecte aferent acesteia; 

 Comitetul Regional de Monitorizare a POR (CM POR) SM, structură de tip partenerial, 

fară personalitate juridică, cu rol decizional strategic și care va analiza implementarea POR 

în regiunea SM și progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor acestuia. 

Acest cadru partenerial asigură implicarea și reprezentativitatea principalilor actori din regiune 

în procesul de elaborare, implementare și control al POR, asigurând echilibrul structurilor locale 

și regionale în gestionarea fondurilor europene. 
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Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li 

se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de 

prosperitatea relativă a statelor membre.  

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin 

dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în mare 

măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel 

scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta 

mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin 

special de la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la 

nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și 

dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane 

durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat 

autorităților urbane, sub denumirea. 

Principalele caracteristici ale noului cadru pentru Politica de Coeziune 2021-2027:  

Concentrare tematică: 

 35% din FEDR pentru OP1 (O Europa mai inteligentă); 

 30% din FEDR pentru OP2 (O Europa mai verde);  

 FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice; 

 FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice; 

 Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană; 

 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate;  

 25% din FSE+ pentru incluziune socială;  

 10% din FSE+pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de munca.  

Aspecte financiare (CFM)  

 Forma principală de finanțare - granturile;  

 Cofinanțarea la nivel national: 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru Fondul 

de Coeziune;40% pentru regiunile mai dezvoltate; 

 Prefinantare anuală - 0,5% din valoarea totala a sprijinului din partea fondurilor;  
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 TVA nu este eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor, cu excepția operațiunilor 

al căror cost total este mai mic de 5000000 Euro; 

 Dezangajarea - regula „N+2”.  

Conform unor documente publicate recent de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

(MIPE), următoarea perioada financiara aduce schimbări importante atât în structura 

instituțională, cât și în cea strategica. În cadrul politicii de coeziune Ministerul propune 9 tipuri 

de programe, Programul Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul 

Agentiilor de Dezvoltare Regionala din fiecare dintre cele 8 regiuni ale tarii (conform modelului 

polonez):  

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă      (PODD)  

2. Programul Operațional Transport       (POT) 

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare    (POCID)  

4. Programul National de Sănătate (multifond)      (PNS)  

5. Programul Operațional Capital Uman       (POCU)  

6. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 

7. Programul Operațional de Dezvoltare Teritorială Integrată (multifond) (PODTI) 

8. Programele Operaționale Regionale - implementate la nivel de regiune  (8 POR)  

9. Programul Operațional Asistență Tehnică (multifond)     (POAT) 

Programele operaționale regionale se vor axa pe „smart specialization”, transferul tehnologic, 

inovarea, sprijinirea IMM și digitalizare. Programul Operațional Creștere Inteligentă și 

Digitalizare va pune la dispoziție instrumente financiare. Prin Programul Operațional 

Dezvoltare Teritorială Integrată se vor finanța intervenții în domeniul turismului, culturii și 

patrimoniului cultural. 
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5.  PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 

Declanșarea epidemiei de COVID-19 la începutul anului 2020 a modificat perspectivele 

economice, sociale și bugetare în lume, fiind necesar un răspuns urgent și coordonat atât la 

nivelul Uniunii, cât și la nivel național pentru a face față consecințelor economice și sociale, 

precum și efectelor asimetrice asupra statelor membre. 

Mecanismul trebuie să fie un instrument special conceput pentru a aborda efectele și 

consecințele negative ale crizei provocate de COVID-19 în Uniune. Acesta trebuie să fie 

cuprinzător și trebuie să beneficieze de experiența dobândită de Uniune și de statele membre 

în urma utilizării celorlalte instrumente și programe. 

Mecanismul structurează intervențiile pe șase piloni („cei șase piloni”) astfel : 

1. Tranziția verde; 

2. Transformarea digitală; 

3. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, 

locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și 

o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice; 

4. Coeziune socială și teritorială; 

5. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională, în scopul, printre altele, 

al creșterii nivelului de pregătire pentru situații de criză și a capacității de reacție la criză; 

6. Politici pentru generația următoare, copii și tineret, cum ar fi educația și competențele. 

1. Tranziția verde ar trebui să fie sprijinită prin reforme și investiții în tehnologii și 

capacități verzi, inclusiv în biodiversitate, eficiență energetică, renovarea clădirilor și 

economia circulară, contribuind în același timp la obiectivele Uniunii privind clima, promovând 

creșterea sustenabilă, creând locuri de muncă și menținând securitatea energetică. 

2. Reformele și investițiile în tehnologiile, infrastructurile și procesele digitale vor spori 

competitivitatea Uniunii la nivel global și vor contribui, de asemenea, la creșterea rezilienței și 

a inovării în Uniune și la scăderea dependenței sale față de alte puteri economice, inclusiv prin 

diversificarea lanțurilor esențiale de aprovizionare. Reformele și investițiile ar trebui să 

promoveze în special digitalizarea serviciilor, dezvoltarea de infrastructuri digitale și de date, 
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de clustere și de centre de inovare digitală, precum și de soluții digitale deschise. Tranziția 

digitală ar trebui să stimuleze și digitalizarea IMM-urilor. Investițiile în tehnologiile digitale ar 

trebui să respecte principiile interoperabilității, eficienței energetice și protecției datelor cu 

caracter personal, permițând participarea IMM-urilor și a start-up-urilor și promovând 

utilizarea de soluții cu sursă deschisă 

3. Reformele și investițiile în creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, 

inclusiv în coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, 

dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu IMM-uri puternice, ar trebui să 

vizeze consolidarea potențialului de creștere și să permită o redresare sustenabilă a economiei 

Uniunii. Aceste reforme și investiții ar trebui, de asemenea, să promoveze antreprenoriatul, 

economia socială, dezvoltarea de infrastructuri și de transporturi sustenabile, industrializarea și 

reindustrializarea și să atenueze efectul crizei provocate de COVID-19 asupra economiei. 

4. Reformele și investițiile în coeziunea socială și teritorială ar trebui, de asemenea, să 

contribuie la reducerea disparităților teritoriale, la creșterea calității vieții și a oportunităților 

economice, la combaterea sărăciei și a șomajului pentru ca economiile statelor membre să se 

redreseze, fără a lăsa pe nimeni în urmă. Reformele și investițiile respective ar trebui să conducă 

la crearea de locuri de muncă stabile și de înaltă calitate, la incluziunea și integrarea grupurilor 

defavorizate și să permită consolidarea dialogului social, a infrastructurii și a serviciilor, 

precum și a sistemelor de protecție și bunăstare socială. 

5. Criza provocată de COVID-19 a scos în evidență, de asemenea, importanța reformelor și a 

investițiilor în domeniul sănătății, precum și a rezilienței economice, sociale și 

instituționale, în scopul creșterii nivelului de pregătire pentru situații de criză și a capacității 

de reacție la criză, în special prin îmbunătățirea continuității activității serviciilor publice, a 

accesibilității și capacității sistemelor de sănătate și de îngrijire, a eficacității administrației 

publice și a sistemelor naționale, inclusiv prin reducerea la minimum a sarcinii administrative, 

precum și a eficacității sistemelor judiciare, precum și a prevenirii fraudei și a supravegherii 

combaterii spălării banilor. 

6. Reformele și investițiile în următoarea generație, copii și tineri, sunt esențiale pentru a 

promova educația și competențele, inclusiv competențele digitale, actualizarea competențelor, 

reconversia profesională și recalificarea forței de muncă active, programele de integrare pentru 



STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

2021-2027 

COMUNA CĂLINEȘTI  

JUDEȚUL ARGEȘ 

 

44 

 

șomeri, politicile de investiții în accesul și oportunitățile oferite copiilor și tinerilor în materie 

de educație, sănătate, nutriție, locuri de muncă și locuințe, precum și politicile care reduc 

decalajul dintre generații în conformitate cu obiectivele garanției pentru copii și ale garanției 

pentru tineret. Respectivele acțiuni ar trebui să asigure că următoarea generație de europeni nu 

va fi afectată permanent de impactul crizei provocate de COVID-19 și că decalajul dintre 

generații nu se va adânci și mai mult. 
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6. PREZENTARE GENERALĂ A JUDEȚULUI  ARGEȘ  

6.1. REPERE ISTORICE 

Județul Argeș - pamânt străvechi al țării - își datorează numele râului care-l străbate de la nord 

la sud, râu menționat de părintele istoriei, Herodot, încă din secolul V i.e.n., sub numele de 

Ordessos sau Argessis de mai târziu. Conservarea numelui este mărturia continuității populației 

pe aceste meleaguri. 

Siturile arheologice descoperite la Tigveni, Cepari, Titesti, Cetățeni, și în alte locuri indică 

prezența geto-dacilor fară întrerupere, din secolul al VI-lea i.d.Hr. și pâna la cucerirea romană. 

Anul 106, anul cuceririi Daciei de către romani, deschide o perioadă distinctă în istoria acestei 

zone. Continuitatea viețuirii pe aceste meleaguri este probată și pentru această perioadă având 

ca rezultat formarea poporului român și a limbii române, iar ca mărturie descoperirile din 

castrele romane ,,limes transalutanus” din secolul II d.Hr., ruinele unei fortificații de acest tip 

fiind vizibile încă în anul 1896 chiar lânga gara din Pitești, iar cel de la Jidava fiind singurul 

construit din piatră și cărămidă. 

În județul Argeș se situează și cel mai vechi oraș medieval din Țara Româneasca, Câmpulung, 

caracterul său urban fiind definitivat la începutul secolului al XII-lea, când meseriașii 

transilvăneni se stabilesc aici unde își desfăceau ușor produsele lor de bună calitate . 

Sunt meleagurile unde a luat ființă voiedatul lui Seneslau. Este locul scaunului celei dintâi 

domnii românesti și al celei dintâi bătălii câstigate pentru libertate, în anul 1330, după victoria 

voievodului Basarab I asupra regelui Ungariei Carol Robert de Anjou stabilindu-se la 

Câmpulung prima capitală a Țării Românesti, pâna în anul 1369 când aceasta este mutată la 

Curtea de Argeș. 

Argeșul înseamnă și reședința primului scaun mitropolitan ortodox (în 1359 la Curtea de 

Argeș), ramânând de atunci unul din principalele centre ale creștinismului. Întâiul document 

scris în limba româna, provine tot din județul Argeș. 
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Cultura 

Pe plaiurile argeșene s-a dezvoltat o bogată activitate culturala. Primul izvor scris în limba 

româna cunoscut pâna în prezent este din județul Argeș. Este vorba de scrisoarea din 1521 a lui 

Neacșu din Câmpulung către Hans Bekner din Brașov. La Câmpulung a funcționat intre anii 

1635 și 1650, cu unele întreruperi, o tipografie de sub teascurile căreia au ieșit patru cărți, dintre 

care în 1642 una în limba româna „Învățături pentru toate zilele … că să fie de treabă și de folos 

și celor care nu stiu grecește”. 

Vornicul Iordache Golescu întocmește la 1800 o hartă a lumii în care figurează și Principatele 

române. El publică, de asemenea, „Băgări de seama asupra regulilor și canoanelor gramaticesti” 

și începe scrierea și publicarea unui dicționar al limbii române, o culegere de proverbe și 

zicători, precum și teatru satiric la adresa boierimii. Dinicu Golescu, în afară de susținător al 

scolii românesti, a devenit cunoscut prin lucrarea „Însemnare a călătoriei mele”. În 1829, el a 

obținut autorizația pentru a tipări „Curierul românesc”, primul ziar în limba româna din tara. 

Existența de veacuri, pe aceste meleaguri, a populației este confirmată, intre altele, și de 

numeroase lacașe de cult. 

6.2 ORGANIZARE ADMINISTRATV-TERITORIALĂ. DEMOGRAFIE 

Sub aspect organizatoric - administrativ, județul Argeș este structurat în 102 entități 

administrative, respectiv: trei municipii - Pitești, Câmpulung Muscel și Curtea de Argeș, patru 

orașe - Mioveni, Stefanesti, Costești și Topoloveni. 

Populație 

Potrivit recensămintelor din anii 2002 și 2011 populația stabilă a județului Argeș era de 652.625 

locuitori și, respectiv, de 612.431 locuitori, cu o densitate medie de 95,6 și, respectiv, de 89,7 

locuitori pe km2 ; populația din mediu urban, repartizată în șapte localități (trei municipii și 

patru orașe) totaliza, în 2011, 281.642 persoane, reprezentând 45,9% din totalul populației 

județului.  
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În mediul rural, alcătuit din 95 de localități (comune), locuiau 330.789 persoane. Sub aspect 

demografic, rezultatele celor două recensăminte relevă o scădere a numărului populației cu 

40.194 persoane, reprezentând 6,2 %. 

În tabelul următor este prezentată evoluția numărului de locuitori la nivelul județului Argeș în 

perioada 2018-2020: 

Anul 2018 2019 2020 

Populatie (loc.) 638.243 633.713 629.989 

 Tabelul 3. Evolutia populatiei la nivelul judetului Argeș in perioada 2018-2020 

Sursa: https://arges.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/populatia/ 

 

6.3 CADRUL NATURAL 

Județul Argeș este situat în partea central-sudica a tarii, fiind delimitat la sud de paralela de 

44°22' latitudine nordică și la nord de cea de 45°36' latitudine nordică, la vest de meridianul 

de 24°26' longitudine estică, iar la est de cel de 25°19' longitudine estică.  

Județul Argeș ocupă o suprafață de 682.631 ha, respectiv 6.826,3 km2, reprezentând 

2,9% din suprafața totală a tarii, ocupând locul zece ca mărime. 

 

LOCALITATE 

  

SUPRAFAȚA  

(km2) 

POPULAȚIE LOCUITORI/km2 

Municipiul Pitesti 40,7 148.264 3642,85 

Municipiul Campulung 35,6 30.025 843,4 

Municipiul Curtea de 

Argeș 

69,5 26.133 376,01 

Oras Costesti 108,06 10.058 92,6 

Oras Mioveni 51 30.644 600,86 

Oras Topoloveni 33 10.037 304,15 

Oras Stefanesti 56,7 13.682 241,31 

Tabelul 4. Date statistice - zonele urbane ale judetului Argeș 

Sursa: https://www.aoaarges.ro/p-22-economia.html 

https://arges.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/populatia/
https://www.aoaarges.ro/p-22-economia.html
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În partea nordică, limita județului urmărește crestele înalte ale munților Făgăraș, traversează 

munții Piatra Craiului și culoarul Rucăr - Bran ce desparte județul Argeș de județele Sibiu și 

Brașov.  

La est limita cu județul Dâmbovița este mult mai lungă, traversând munții Leaotă, Subcarpatii 

Getici, piemontul Cândești și câmpia Gavanu Burdea. Limita sudică dinspre județul Teleorman 

taie câmpia Gavanu Burdea. La sud-vest, județul Argeș se învecinează cu județul Olt, limita 

străbătând câmpia Română și piemontul Cotmenei, traversând văile din bazinul superior al 

răului Vedea. Limita vestica, dinspre județul Vâlcea, traversează valea răului Topolog. 

 

Figura 8. Harta Romaniei - indicare amplasament - judetul Argeș 

 

Relieful 

Relieful este proporțional repartizat, coborând în trepte de la nord spre sud, cuprinzând toate 

unitățile geo-morfologice carpato-trans-danubiene, de la altitudinea de peste 2500 m până la 

160 m. Predomină ținuturile deluroase, care ocupă 55% din suprafața județului, munții 25% și 

câmpiile 20%.În relieful său se disting trei trepte: treapta înaltă, cu orientare est-vest, se 

desfășoară pe o lungime de 70 km, între valea Dambovitei și valea Oltului și se înscrie în peisaj 

prin cei mai înalți munți din tara (munții Făgăraș, munții Iezer, munții Piatra Craiului, munții 
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Leaota și munții Păpușa),precum și munții de înălțime mijlocie (munții Frunții,și Chitu) ca și 

culoarul Dragoslavele-Rucăr-Bran. În cadrul acestei trepte și îndeosebi a crestei munților 

Făgăraș ce se întind intre Văile Dambovitei și Oltului, se disting 140 de vârfuri ce trec de 2000 

de m altitudine, 29 depășesc 2400 m, iar 6 dintre acestea depășesc 2500 m (vârful Moldoveanu 

2544 m-cel mai înalt vârf din Carpatii românești, aflat în întregime pe teritoriul județului Argeș; 

vârful Negoiu-2535m; Călțun Lespezi-2522m; Vânatarea lui Buteanu-2508m ; Vistea Mare-

2527 m și Dara -2501 m). 

Clima 

Datorita poziției sale geografice și diversității reliefului, județul Argeș beneficiază de un climat 

temperat continental cu influențe oceanice și submediteraneene. Diversitatea formelor de relief, 

dispunerea acestora în trepte și orientarea lor spre sud determinao varietate climatică 

corespunzătoare, respectiv climatul montan, climatul de deal și climatul decâmpie. Ca urmare, 

temperaturile variază de la cele mai scăzute medii anuale de pâna la - 20 ⁰ C,însoțite de vânturi 

puternice, în zona alpină, pâna la medii anuale mai ridicate, de 100 C în zonade câmpie. 

Precipitațiile medii anuale oscilează, de asemenea, intre 1.200 - 1.400 mm/mp în zonamontana 

scazând, în trepte, pâna aproape de 700 mm/mp în zonele de câmpie.  

Resurse naturale 

Principalele resurse naturale neregenerabile din județul Argeș sunt: 

a) depozite de argilă, marne, nisipuri și pietrișuri localizate în mod preponderent pe râul 

Argeș siafluenti ai acestuia, în apropierea localităților Curtea de Argeș, Zigoneni, Valea 

Sasului, Valea Danului, Mălureni etc; 

b) resurse energetice de petrol și gaze naturale localizate în zonele Poiana Lacului, 

MerisaniVâlcele, Strâmbeni și Badesti; 

c) resurse de calcar și gips, utilizate în industria cimentului și a materialelor de 

construcții,exploatate la Albestii de Muscel, Mateiaș și Boteni; 

d) resurse de ape minerale și termale, în cantități relativ mici, exploatate în zona 

localităților Bradetu, Bughea de Sus și Bârla. 

 



STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

2021-2027 

COMUNA CĂLINEȘTI  

JUDEȚUL ARGEȘ 

 

50 

 

Principalele resurse regenerabile sunt: 

a) apa, cu un volum al resursei de 2.398 milioane mc/an; 

b) masa lemnoasă provenită din pădure, suprafața totală a fondului forestier reprezentând 

aproximativ 41,0% din suprafața totală a județului. 

Condițiile naturale - relieful, regimul hidrografic relativ bogat, compoziția solurilor și clima 

plăcuta - se reflectă și influențează structura fondului funciar, constituindu - se în același timp 

în valoroase resurse naturale. Pășunile și fânetele naturale - suport pentru creșterea animalelor, 

dealurile subcarpatice - propice pomiculturii și viticulturii, luncile din zona sudică - favorabile 

diverselor culturi cerealiere, formează suprafață agricolă și ocupă 50,5% din teritoriul județului. 

Rețeaua hidrografică 

Județul Argeș este înzestrat cu o bogata rețea hidrografică formată din bazinele hidrografice 

Argeș, Vedea și Olt.Principalele cursuri de apa pe teritoriul județului însumează 670 km (dintr-

un total de 1106 km)și aparțin râurilor Argeș (142 km), Râul Doamnei (107 km), Cotmeana (92 

km), Topolog (89km), Dâmbovita (81 km), Argeșel (80 km) și Vâlsan (79 km). 

Denumirea cursului 

de apa 

 

Lungimea cursului de apa -km - 

 

Pe teritoriul judetului Totala 

Argeș 142 350 

Râul Doamnei  107 107 

Cotmeana 92 93 

Topolog  89 111 

Dâmbovita 81 286 

Argeșel  80 80 

Vâlsan  79 79 

 
Tabelul 5. Principalele cursuri de apa din judetul Argeș 

Sursa: http://www.isuarges.ro/PAAR_AG_2016.pdf 

 

 

http://www.isuarges.ro/PAAR_AG_2016.pdf
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Cel mai mare colector de apă este râul Argeș, care drenează partea de nord și nord-vest 

ajudetului, având obârsia în munții Făgăraș, intre vârfurile Negoiu și Moldoveanu. Pe cursul 

sausuperior, Argeșul captează și apele râurilor montane Buda și Capra. 

Importante prin debitul lor și lungimea cursului apelor, în cea mai mare parte afluenți ai 

râurilormentionate, sunt Râul Târgului, Bratia, Topologul, Vedea, Neajlovul, Dâmbovnicul, 

Glâmbocelul și Cârcinovul.  

Râurile din județul Argeș conferă un ridicat potențial hidroenergetic pus în valoare 

princonstruirea lacurilor de acumulare, a căror suprafață totala este de 2914,5 ha. 

În județul Argeș, în bazinul râului Argeș există 12 principale lacuri de acumulare cu folosință 

complexa, dintre care cel mai important este acumularea Vidraru, urmând apoi 

Zigoneni,Vâlcele, Budeasa, Bascov, Prundu și Golești. De asemenea, un rol important în 

gestionarea cantitativă a resurselor de apă o are și acumularea Râusor situata pe râul Târgului. 

În bazinul râuluiDâmbovita lacul de acumulare Pecineagu se află situat în bazinul hidrografic 

superior, principalul scop al acestuia fiind de apărare împotrivă inundațiilor a localităților din 

aval și suplimentareavolumelor de apă necesare alimentarii cu apă a municipiului București. 
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7. ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI CĂLINEȘTI 

7.1 LOCALIZARE 

Comuna Călinești se află la o distanta de 15 km de municipiul reședință de județ, orașul Pitești 

,având o suprafață de 10682 ha. 

Comuna Călinești este așezată în partea de sud-est a județului Argeș, la confluența dintre dealuri 

și lunca Argeșului. Aceasta confluentă este marcată de vechiul drum național care leagă 

municipiul Pitești de capitala țării. Partea de sud a comunei este scăldată de râul Argeș, care 

constituie și hotarul dintre comunele Călinești și Căteasca. Partea de nord a comunei este 

acoperită de dealuri a căror altitudine medie ajunge la cca. 230-240 m. 

 În cuprinsul său apar câteva terase, pe cea externă situandu-se satele: Călinești, Draghicesti, 

Udeni și Golești. Văile principale, care o fragmentează, sunt: Văleni Vranesti și Rancaciov. 

Teritoriul său administrativ se învecinează cu următoarele comune: 

 N - comuna Davidești 

 S - comuna Căteasca 

 E - comunele Beleți-Negrești, Priboieni și orașul Topolove 

 V - comuna Ștefănești. 

 Comuna este alcătuită din 12 sate: Călinești, Cârstieni, Ciocănești, Glodu, Gorganu, Radu-

Negru, Râncăciov,Udeni-Zăvoi, Urlucea, Valea-Corbului, Văleni-Podgoria, Vrănesti. 

7.2 ISTORIC  

Comuna Călinești își are originile în trecutul îndepărtat al timpului.  

Călinești- toponim social, la origine, antroponimicul Calin, format din apelativul calin (arbust) 

+ sufixul –ești, indicând organizarea socială pe baza de obște a așezării.  

 Cu peste șase veacuri în urma, în anul 1388, Mircea cel Bătrân întărea domeniul dragei sale 

ctitorii, Mănăstirea Cozia, cu „o vie în hotarele Călinestiului”. Este prima atestare documentară 
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a localității, pomenită în hrisoavele domnești, voievozi, boieri și mănăstiri având ocine, delnițe 

sau vii pe binecuvântatele dealuri ale Călinestilor. 

 Sigiliile lui Neagoe Basarab, Mircea Ciobanu, Constantin Brâncoveanu, Alexandru Moruzi, 

Constantin Ipsilanti, înscrisurile mănăstirești de la Brădet sau Cotroceni sunt mărturii ale 

interesului stârnit de rodul acestui pământ printe mai marii vremurilor. Călineștenii au fost 

trăitori din vechime.Recensământul din 1838, de pilda, arată că cele 194 de familii de țărani, cu 

719 suflete, aveau 392 de pogoane de teren arabil și fânețe și 100 de pogoane de vie și pomet. 

După împroprietărirea din 1864 s-a format vatra nouă de sat, de o parte și de alta a drumului 

București-Pitești. 

La reforma administrativă din anul 1950, localității Călinești i-a fost desprins satul Vitichesti și 

atașat comunei Topoloveni, azi oraș. Tot cu aceasta ocazie i s-a alăturat fosta comună Gorganu. 

La reforma administrativa din anul 1968 , comunei Călinești i s-au alăturat 3 foste comune,și 

anume: Văleni Podgoria, Vranesti și Rancaciov, comune cunoscute încă din Evul Mediu. În 

primăvara anului 1907, țăranii din Călinești, conduși de primarul comunei, Gheorghe Ionescu 

(Gardin) s-au răsculat împotriva arendașilor greci care nu respectau învoielile. 

La Războiul pentru Independența au participat mai mulți ostași din Călinești. Dintre aceștia, 

sergentul Ion Stânciu (Ioniță Flencheș) din escadronul 4 Muscel al Regimentului 2 Călărași s-

a întors de trei ori decorat. El a ținut un jurnal zilnic, ce se păstrează și astăzi, având o valoare 

deosebită. 

În primul război mondial, din Călinești au fost chemați sub arme un număr mare de ostași.Dintre 

aceștia, 84 au căzut pentru apărarea patriei. În octombrie 1916, pe teritoriul Călinestilor s-au 

dat lupte violente intre trupele romane ,care se retrăgeau și armatele dușmane, ce înaintau spre 

București. 

 Cel de-al doilea război mondial a mobilizat din Călinești un număr mare de ostași. Dintre 

aceștia, 59 au căzut pe câmpurile de luptă (doi căpitani, un locotenent, doi sublocotenenți, un 

plutonier major, trei sergenți majori, 13 sergenți, patru caporali, trei fruntași și 30 de soldați). 
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7.3 CADRUL NATURAL 

Relieful  

Din punct de vedere geomorfologic, pe teritoriul comunei Călinești, se întâlnesc două forme de 

relief, și anume: Câmpia Înalta a Pitestilor în partea de sud și Platforma Cândești în partea de 

nord. Limita dintre cele două unități este bine conturată pe versantul sudic al dealurilor, 

aproximativ pe traseul drumului national Pitești-București. 

Fauna caracteristica zonei este alcătuită din: iepure, căprioară, vulpe, viezure, mistreț, fazan, 

uliu, erete. 

 

Clima  

Judeţul Argeş se încadrează în perimetrul sectorului de climă continentală. Zona comunei 

Călinești aparţine distictului climatic central din Câmpia Romană. Clima este în general dulce, 

cu ierni nu prea geroase (temperatura cuprinsă în medie între – 10 0C şi -150C ) şi verile nu 

prea călduroase (temperatura cuprinsă între + 18C și +20 ). Temperatura medie a lunii iulie este 

de 22 C, iar temperatura medie a lunii ianuarie este de -30 C. 

Frecvenţa medie anuală a vântului din direcția NV este de 18%, iar cea din direcție V de 13%. 

Vitezele medii anuale sunt de 2,3 m/s pentru direcţia NV şi 1,8 m/s pentru direcţia V. 

Cantitatea medie de precipitaţii înregistrată în raza localităţii Călinești este cuprinsă între 700-

800 mm/an. În ceea ce priveşte regimul precipitaţiilor se înregistrează variaţii de la o lună la 

alta. În timpul verii, ploile fiind foarte rapide şi abundente, prezintă un pronunţat caracter 

torenţial cu puternice efecte distructive. 

 

Hidrologie 

Teritoriul comunei Călinești face parte din bazinul hidrografic al râului Argeș, râu care curge 

la limita sudică pe direcția NV-SE.  
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Văile principale, care drenează perimetrul Călinești, sunt: Văleni, Vranesti și Rancaciov. Își au 

obârșia în Dealurile Candestilor, curg pe direcția N-S prezentând ,în profil longitudinal , 

numeroase meandre. 

Apele de suprafaţă şi subterane constituie surse pentru alimentarea cu apă a populaţiei și a 

agenţilor economici. Localitatea, fiind situată în zona de deal cu roci slabe, puternic erodate de 

agenţii externi, este brăzdată de multe pâraie.  

Apele subterane se diferenţiază în apele freatice (apele de suprafaţă) și apele de adâncime. 

Apele freatice sunt cantonate în pietrișurile şi nisipurile orizontului inferior al depozitelor 

villafranchiene.  

Apele subterane sunt aprovizionate din precipitaţii şi debitul lor scade în perioada anilor 

secetoşi. 

În comuna Călinești, stratul de pietriş este saturat cu apă, iar apa în puţuri se află la 5 - 6 m 

adâncime. 

 

Geologie 

Învelişul de sol, rezultat al interacţiunii factorilor fizico-geografici se prezintă destul de divers, 

dar se remarcă la nivel general influenţa deosebită a rocii reliefului şi a apei freatice. 

Solurile se împart în mai multe unităţi zonale şi intrazonale care constituie potenţialul pedologic 

valorificat ca bază de dezvoltare a biocenozelor şi a diverselor culturi în raport cu condiţiile 

mediului înconjurător. Distingem următoarele tipuri de soluri: soluri brune argiloiluviale, soluri 

brun luvic, regosoluri, erodisoluri. 

 

Vegetaţie 

Comuna Călinesti este situat în zona de interferenţă a vegetaţiei de luncă cu pădurile de gorun 

şi carpen. În lunci, vegetaţia este reprezentată prin pajişti de Agrostis stolonifera şi zăvoaie de 

Alunus gentinosa. Fauna în zonă este cea caracteristică zăvoaielor si vegetaţiei de luncă. 

Vegetaţia - învelişul de plante luat în totalitate - se caracterizează prin cele două tipuri: spontană 

și culturi. 
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Localitatea este amplasată într-o zonă de dealuri subcarpatice străbătută de văi largi, zonă cu 

condiţii favorabile pentru pomicultură, cultura cerealelor si creşterea animalelor.  

Cea mai mare parte a localităţii este ocupată de vegetaţia stejăretelor. În componenţa acestora, 

care ocupă partea centrală si de est a localităţii Călinesti, intră pădurile de cer si garaiţă (stejari 

submezofili-termifili). Prin provenienţa sudică a celor două specii se indică afinitatea lor pentru 

zonele cu temperaturi ridicate si contraste mai atenuate. Alături de aceste specii de stejar cresc 

în proporţii mai mici stejarul pedunculat, fagul, frasinul, arţarul tătăresc, jugastrul, ulmul, 

mărul, părul pădureţ, teiul argintiu. Dintre arbuştii mai frecvent întâlniţi: alunul, porumbarul, 

măcesul, calinul.  

În domeniul forestier, intervenţia omului este vizibilă prin defrişări de cele mai multe ori cu 

efecte negative asupra dealurilor, alteori prin plantaţii.Judeţul Argeș se află pe primul loc în 

ţară din punct de vedere al defrişărilor ilegale și legale, marea majoritate a pădurilor (aprox. 

60%) fiind private și dintre acestea doar circa 10% sunt păzite de oameni ai Direcţiei Silvice 

Piteşti. Primăvara, în locurile umbrite, sunt răspândite lăcrămioarele, murul, lipitoarea. În 

locurile uscate creşte fraga de câmp, iarba fiarelor. Pajiştile poienelor sunt alcătuite de obicei 

dintr-o floră xerofilă. 

În comuna Călinești întâlnim o mare varietate de animale ce sunt răspândite de la câmpie până 

la munte: carnivorele din familia Conide: lupul, vulpea, carnivorele din familia Mustelide: 

viezurele sau bursucul, dihorul comun, nevăstuica, ierbivore: căprioara sau căpriorul, mistreţul, 

rozătoare din familia Leporide: iepurele, diferiţi şoareci și şobolani, veveriţe, animale 

insectivore: ariciul, cârtiţe; noaptea apar liliecii și bufniţele. 

 

7.4 INFRASTRUCTURA  

Comuna Călinești este situată de o parte și de alta a drumului național DN7 București-Pitești 

cu ramificații de drumuri comunale ce leagă satele intre ele. Distanța față de satul de reședință- 

Călinești este cuprinsă intre 1km și 12km (până la satul cel mai îndepărtat- Valea 

Corbului).Toate drumurile ce deservesc satele comunei ocupă o suprafață totală de 173ha. 

Lungimea totala a drumurilor ce traversează comuna este de 188km; drumuri , din care doar 

42,8 km sunt care asfaltate, restul fiind betonate sau pietruite. Satele comunei mai sunt 
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străbătute și de drumuri neclasificate, de ulițe pietruite și de pământ. Transportul în comun se 

realizează atât pe DN7, cât și pe celelalte drumuri principale din comuna. Transportul pe calea 

ferată se ralizeaza pe traseul Pitești-București iar pe teritoriul comunei Călinești există stația 

Călinești. 

Transportul de tranzit și de marfă se face pe drumurile ce tranzitează teritoriul comunei și pe 

drumurile de acces către zonele industriale. 

Locuri de parcare - În comuna Călinești nu sunt locuri publice special amenajate pentru parcare, 

staționarea autovehiculelor realizându-se în perimetrul carosabilului, iar parcarea la domiciliu 

fiind localizată în spațiul rezidențial, cu mici excepții.  

Unitățile industriale au amenajate în incinte, sau în afara lor, locuri de parcare pentru turisme 

și autovehicule de transport tehnologic. În perspectiva dezvoltării acestora, parcajele sunt 

insuficiente. 

Deși infrastructura de bază a zonelor rurale la nivel național (drumurile, alimentarea cu apă și 

infrastructura canalizării etc) a fost susținută în ultimii ani atât prin fonduri naționale, cât și prin 

fonduri UE, comuna Călinești nu a fost beneficiara unor astfel de proiecte rezultând o 

subdezvoltare la acest capitol, subdezvoltare care limiteaza creșterea economică și gradul de 

ocupare a forței de munca, și afectează negativ calitatea vieții populației rurale. 

În prezent la nivelul comunei Călinești rețeaua de canalizare este inexistentă, rețeaua de gaze 

este extrem de subdezvoltată iar rețeaua de iluminat public, deși a beneficiat de modernizări are 

nevoie de extindere și de îmbunătațiri pentru a se alinia standardelor actuale. 

O problemă semnificativă, care trebuie soluționată în vederea promovării incluziunii sociale și 

a dezvoltării economice locale în general, este reprezentată de infrastructură. În zonele rurale, 

drumurile locale au un rol cheie în asigurarea accesului la rutele de comunicare naționale și, 

prin urmare, reprezintă principalele centre economice, sociale și culturale ale județului și 

obiective de interes local. Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonelor rurale depinde 

în mod esențial de îmbunătățirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază existente. În 

perspectiva viitorului, zonele rurale trebuie să se plaseze într‐o poziție competitivă pentru 

investiții, oferind în același timp populației locale standarde adecvate de viață în comunitate și 

servicii sociale corespunzătoare. Drumurile, în mediu rural, reprezintă principala cale de 

transport. Dezvoltarea și implicit calitatea acestora și a traficului ce se desfășoară pe aceste 
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drumuri mai au mult de recuperat pâna a ajunge la ceea ce reprezintă normalitate la nivelul 

Uniunii Europene. 

Disfunctionalități identficate 

Din analiza datelor existente, a normelor tehnice în vigoare pentru proiectarea străzilor, 

intersecțiilor, profilurilor caracteristice, parcajelor, analiza infrastructurii de bază existente., și 

din discuțiile cu factorii locali de specialitate s-au evidențiat o serie de disfunctionalitati, 

semnalându-se cu precădere următoarele: 

 lipsa/insuficiența parcărilor amenajate pentru principalele obiective din comuna; 

 nu toate profilele transversale ale străzilor corespund din punct de vedere tehnic noilor 

STAS-uri;  

 lipsa trotuarelor 

 iluminat stradal insuficient;  

 străzi înguste care necesita lărgire;  

 intersecții neamenajate. 

 rețea de canalizare inexistentă 

 rețea de gaze subdezvoltată raportat la numărul de gospodării 

 

7.5 CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE  

În satul de reședință- Călinești există sediul Primăriei ,Poliției, Spitalul de Boli Cronice 

Călinești, Dispensarului Călinești și sediul a doua farmacii. În satul Vrănesti există sediul 

P.T.T.R, Dispensarului public și al unei farmacii. 

 

7.6 CONSTRUCȚII PENTRU CULTURĂ  

În comună există 13 scoli și 13 grădinițe cu sedii renovate. În centrul comunei există sediul 

căminului cultural, cu o suprafață construita de 940 m2 și al Bibliotecii comunale, cu un fond 

de carte de 10600 volume. 
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7.7 MONUMENTE ISTORICE, ARHITECTURALE, TEHNICE, DE ARTĂ ȘI 

ANSAMBLURI MEMORIALE: 

În comuna Călinești exista 16 astfel de monumente: 

 2 monumente istorice; 

 6 monumente și ansambluri de arhitectură; 

 8 monumente de arta, monumente și ansambluri memoriale. 

 

1. Biserica din Draghicesti, cu hramul „Sf. Gheorghe, Sf.Dumitru, Sf.Calinic”, a fost 

ridicată în sec.XVIII, de către Domnița Balașa Brâncoveanu.A fost demontată și 

remontata în incinta domeniilor Domniței Balașa, actualmente administrate de către 

Episcopia Argeșului, Muscelului și Teleormanului. Din anul 1991 a devenit schit de 

călugări deschis cultului. 

2. Biserica de lemn din Carstieni, cu hramul „Sf.Apostol Toma și Sf.Voievozi”,a fost 

ridicată intre anii 1758-1759.Mai este cunoscută și sub denumirea de „Biserica 

Turcului” deoarece, în timpul unei slujbe,turcii au ucis câțiva credincioși, încercând să-

i ia în robie. 

3. Biserica din Radu Negru, cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”, a fost ridicată în anul 1759, 

de către călugări pe moșie moșnenească. A fost schit de călugări numit „Schitul Lacul 

Negru”. 

4. Biserica din Râncăciov, cu hramul „Intrarea în Biserică”,a fost atestată documentar din 

sec.XV, printr-un hrisov emis de cancelaria lui Radu cel Mare, domnul Țării Romanești. 

A fost rezidită în anul 1648 de către căpitanul Arsenie Șoimul și refăcută intre anii 1848-

1852 de egumenul mănăstirii, arhimandritul David. A servit mânăstirii Rancaciov până 

în anul 1863. Este în prezent schit de călugări deschis cultului, în curs de restaurare. 

5. Biserica din Văleni,cu hramul „Sf. Dumitru și Sf.Gheorghe”,a fost ridicată în anul 

1733,de către egumenul Irimia și Iorga- Județ ot Câmpulung,pe domeniul mănăstirii 

RaduVoda din București, restaurata intre anii 1960-1963 și în anul 1982. 

6. Biserica din Călinești,cu hramul „Sf.Arhangheli Mihail și Gavril”, a fost zidită în anul 

1848, de către enoriașii bisericii. În anul 1931 a fost construit cafasul pentru cor.În 1970 

a fost restaurată. 
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7. Ruinele Bisericii de lemn din satul Gorganu de Jos,cu hramul „Adormirea Maicii 

Domnului”,datează din epoca medievală târzie, sec.XVII-XVIII.Se mai păstrează doar 

piatra de la intrarea în biserica, ce stă acum la loc de cinste în curtea noii biserici ,cu 

același hram. 

8. Ruinele unor așezări din eneolitic,cultura Gumelnița; Epoca bronzului;Hallstatt;La Tene 

și Epoca medievală, secXIV, au fost descoperite pe Dealul Olarului, la cca. 500m V de 

scoală din Rancaciov. 

9. Cruce de piatră, datată din anul 1660, situată în cimitirul Bisericii de lemn din Carstieni 

10. Cruce de piatră, datată din anul 1663, situată în satul Vranesti-în centru; 

11. Cruce de piatră, datată din anul 1667, situată în curtea Bisericii din Văleni; 

12. Cruce de piatră ,datată din anul 1713, situată în satul Ciocănești, pe șoseaua Pitești-

București. 

13. Cruce de piatră, datată din anul 1724, situată în satul Ciocănești, lângă fântână veche; 

14. Cruce de piatră ,datată din anul 1726, situată lângă casa parohiala din satul Gorganu; 

15. Cruce de piatră ,datată din anul 1727, situată la cca. 300m S față de Biserica din Văleni; 

16. Cruce de piatră, datată din anul 1759, situată în curtea Bisericii din Radu Negru. 

 

 Pe lângă aceste monumente, în comuna Călinești există și monumente ale eroilor căzuți în 

luptele pentru eliberarea patriei: 

1. Monumentul eroilor Călinești (1941-1945), situat lângă Căminul cultural ; 

2. Monumentul eroilor Călinești (1916-1918, 1941-1945), situat lângă Biserica Călinești 

3. Monumentul eroilor Gorganu (1877, 1913, 1916-1918), situat la intersecția DN7 cu 

DJ733; 

4. Monumentul eroilor Rancaciov (1916-1918, 1941-1945), situat lângă Biserica 

Rancaciov; 

5. Monumentul eroilor Văleni-Podgoria (1877, 1913, 1916-1918), situat lângă Biserica 

Văleni-Podgoria; 

6. Monumentul eroilor Vrănesti (1877, 1916-1918), situat lângă scoală Vranesti. 
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Biserica Turculești cu hramul Sf. Nicolae 

 

 

Biserica din Radu Negru cu hramul Cuvioasa Parascheva 
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Biserica Drăghicești cu hramul Dimitrie și Gheorghe 

 

 
Biserica Gorganu de Jos cu hramul Adormirea Maicii Domnului 
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Mânăstirea Râncăciov cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului 
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 Biserica de Lemn de la Cîrstieni cu hramul Sf. Apostol Toma și Sf. Voievozi 
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7.8. SPECIFIC ETNOCULTURAL 

Arhitectura populară tradițională este caracteristică zonei Muscel. Construcțiile existente 

edificate la sfârșitul sec.XIX și în primele decenii ale sec.XX prezintă două niveluri: parterul, 

cu rol de depozit pentru produse pomiviticole și etajul, destinat, exclusiv, locuinței. Pe lângă 

gospodarii era semnalată prezența unor construcții pentru depozitarea produselor agricole și a 

inventarului viticol (pivnițe), dar și a unor pătule etajate, amenajate ,la parter, ca locuințe de 

vară, iar, la etaj, pentru depozitarea, în special, a porumbului. 

Portul tradițional este specific zonei etnoculturale Muscel. Din repertoriul coregrafic zonal, 

semnificative sunt dansurile: Brâul al mare, Brâul de la Văleni, Fetițele, Focseneanca, Hoina, 

Lizeasca, Nuneasca. 

Personalități cultural-artistice 

Gheorghe Iliescu-Călinești (1932 - 2003) a fost un sculptor român, reprezentant al sculpturii 

avangardiste, autor al multor lucrari de arta cunoscute atat pe plan national, cat si international. 

După ce a absolvit școala primară din comuna natală și Liceul N. Bălcescu din Pitești, a urmat 

cursurile Academiei de Arte Frumoase Nicolae Grigorescu din București, secția Sculptură, la 

clasa profesorului Corneliu Medrea, pe care a absolvit-o în promoția 1959. Prima expoziție 

personală a artistului, care l-a și consacrat, a avut loc în anul 1966, la Sala Dalles din București, 

unde i s-a acordat premiul cel mare al Uniunii Artiștilor Plastici din România (Rotenberg 

Uzunov, 2021).. 

Silvestru Voinescu (1935 - 2005) remarcabil om de cultură, director al Bibliotecii Județene 

“Dinicu Golescu”, autor al multor cărți de valoare. S-a născut la 2 ianuarie 1935, în comuna 

Călinești din județul Argeș. A absolvit, în anul 1954, Liceul de Băieți Nr. 1 din Pitești, de 11 

clase (astăzi Colegiul National I. C. Brătianu). În anul 1969, este licențiat în Drept la 

București.Silvestru Voinescu a lucrat de la vârsta de 18 ani. Între anii 1953 - 1954, a fost 

secretarul Societăţii pentru Răspândirea Ştiinţei şi Culturii/SRSC, Filiala Topoloveni, Argeş, 

apoi, pentru scurt timp, a ajuns referent tehnic, la Uniunea Cooperaţiei de Consum, Sucursala 

zonală din aceeaşi localitate. Din 1 octombrie 1955, și-a asumat conducerea Bibliotecii 

Raionale Topoloveni. Începând cu 1963 a fost promovat la Biblioteca Regională Argeș. A fost 

numit director al acestei instituții la 1 septembrie 1964, funcție pe care a ocupat-o până în 
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toamna anului 2004, adică vreme de 40 de ani (Popescu, 2004) (În memoriam. Silvestru D. 

Voinescu, 2020). 

Trache Paul (1926-2004), învățător, animator cultural de excepție,cu preocupări folclorice 

evidente, fost inspector al Comitetului pentru cultură și artă din județul Argeș. ( Grigore 

Constantinescu 2005) 

Emanoil Popescu (1926-2007), absolvent al Facultății de Teologie București și al 

Conservatorului Ciprian Porumbescu, muzician încărcat cu înalte merite didactice și 

interpretative cu energie și cu idealuri îndreptate spre arta corală, a reușit să atraga numeroși 

iubitori de artă și să conducă corala bărbătească timp de 44 de ani. Pornită din dragostea de cânt 

a românilor, Corala Bărbătească D.G Kiriac a devenit un ansamblu fanion în arta interpretativă 

corală. Pentru prodigioasa activitate artistică desfășurată de-a lungul anilor și pentru dăruirea 

totală cu care a îndrumat și slefuit noi talente, în anul 1996 i se conferă titlul de Cetățean de 

Onoare al Municipiului Pitești. 

Gheorghe Gomoiu (1939-2016) Vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale Corale din România şi 

preşedinte al Asociaţiei Culturale Ars Nova Argeş, Gheorghe Gomoiu s-a născut la data de 22 

iulie 1939 în Topoloveni, judeţul Argeş. Muzicianul a fost fondatorul Corului "Ars Nova" și al 

Festivalului Internaţional de Muzică Corală "D. G. Kiriac", o serie cu o istorie de peste 4 decenii 

în ţara noastră. Anul acesta, Gheorghe Gomoiu a sărbătorit 50 de ani de activitate artistică, în 

cadrul aceluiaşi Festivalul "D. G. Kiriac", a cărui primă ediție internațională a organizat-o în 1992. 

Obiceiuri de peste an în Călinești 

 Focul Macinicilor (pregătirea grădinilor pentru pornirea vegetației) 

Este asociat „cultului soarelui” și este legat de 9 martie, sărbătoarea celor patruzeci de sfinti, 

care se mai numesc mucenici (macinici). 

Înaintea acestei date , sătenii își greblează curțile și grădinile, își curăță pomii de uscături, își 

strâng gunoaiele și le fac grămezi, pe care le aprind toți deodata în dimineața zilei de macinici. 

Băieții mai mari și mai curajoși sar peste focuri iar fetele și copii fac roata în jurul lor cântând. 

În acest timp , gospodinele pregătesc în casa un fel de mâncare ce se cheamă macinici, făcută 

din covrigi, nuci pisate și apă cu zahăr. 

Astăzi, obiceiul este lipsit de semnificația magica a alungării duhurilor rele și nu se mai ține cu 

precădere la 9 martie, ci oricând la începutul primăverii. 
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 Sângeorzul ( bucuria pentru triumful naturii) 

Este obiceiul ca în seara dinaintea sărbătoririi Sf. Gheorghe(23 aprilie), sătenii să-și puna la 

colțul casei sau la stâlpul porții de la intrarea în curte o ramură înfrunzită de fag, simbolizând 

triumful naturii, venirea cu adevărat a anotimpului cald. Aceasta ramură poartă denumirea de 

Sângeorz, derivat de la Sf. Gheorghe, considerat „înverzitorul întregii naturi și semănătorul 

tuturor semințelor”. Obiceiul anunță pe agricultori că pot semăna sau răsădi în grădini plantele 

iubitoare de multa căldură, fară teama căderii brumelor târzii. 

  Focul lui Sumedru (bucuria recoltelor bogate) 

Obiceiul este asociat cultului soarelui că și focul macinicilor. A fost suprapus sărbătorii Sf. 

Dumitru, care, după tradiție, este „culegătorul și strângătorul tuturor pâinilor și fructelor”, de 

aici și etimologia cuvântului: Sf. Dumitru- Sân’ Dumitru- Sân’ Medru- Sumedru. 

Înainte cu o săptămână tinerii de 15-16 ani curăță grădinile de crengi uscate, aduc din pădure 

ucaturi, formând grămezi înalte așezate la o răspântie sau într-un loc în apropierea satului. În 

seara de 25 octombrie dau foc acestor grămezi, strigând: „Hai la focul lui Sumedruuuuu….”., 

vestind începerea sărbătorii. La serbare iau parte femei, bărbați, bătrâni, copii. Femeile împart 

covrigi, mere, nuci iar bărbații vin sau țuică. În timp ce focul arde , participanții cântă ,joacă, 

sar peste foc, discută despre recoltele obținute. După ce focul s-a stins, sătenii se întorc acasă. 

Fiecare etapă de desfășurare a obiceiului are o semnificație aparte: 

 curățirea grădinilor este ultima lucrare agricola de toamnă; 

 aprinderea focului înseamnă purificare prin ardere; 

 săritura prin flacări este semn al curajului și vitejiei; 

 oferirea produselor agricole este un prinos de recunoștință adus naturii pentru dărnicia sa. 

 Strigarea peste sat 

Este o formă veche de manifestare a opiniei satului față de cei care nu respecta normele de 

conviețuire sociala și are loc în noaptea de Lăsata secului de primăvara. 

Flăcăii, după ce se ospătează cu tot felul de bunătăți și beau câteva paharele de țuică sau vin ,se 

împart în doua cetesi urcă pe două dealuri între care se afla satul; în timp ce una strigă, cealaltă 

răspunde. De obicei se strigă versuri critice la adresa fetelor rămase nemăritate sau care au 

născut în aceasta situație, a femeilor leneșe sau rele și necinstite, a bărbaților nepricepuți și 

bețivi, a flăcăilor tomnatici, uneori chiar despre abuzurile administrației locale. 
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De cele mai multe ori flăcăii sunt împărțiți în doua cete așezate pe dealuri; în timp ce una striga, 

cealaltă raspunde. Satul întreg asculta aceasta critică; obiceiul argumentând credință în 

posibilitatea educării specifica umanismului popular. 

 Legenda lui Radu lu’ Anghel 

 Vreun bătrân împovărat de ani poate să depene povestea cu hangița de care se îndrăgostise 

jupan Dumitrache, Căprar al Călinestiului. Din pizmă pe Anghel, ibovnicul hangiței, Căprarul 

mânase potera pe urmele lui Anghel, punandu-și în flintă un glonț de argint. 

 

7.9 SITUAȚIA ECONOMICĂ, SOCIALĂ SI ADMINISTRATIVĂ  

Resursele localității 

Resursele naturale ale comunei Călinești sunt corespunzătoare reliefului și condiţiilor 

geologice: 

 zona de câmpie cu terenuri fertile favorabile dezvoltării agriculturii; 

 zona de mici dealuri cu resurse naturale ale subsolului și suprafețe ocupate cu 

păduri și livezi; 

 resursele de apă (apele de suprafață – comuna făcând parte din bazinul 

hidrografic al râului Argeș și apele subterane - pânza freatică cu o grosime de 10 

– 40 cm, aflată la cca 20 m adâncime) cu rol important în dezvoltarea economiei 

locale. 

  

Fondul funciar, după modul de folosință, în comuna Călinești 

Categoria de folosință Suprafața (ha) 

Suprafața totală 10.682 

Suprafața agricolă 4.537 

Arabil 2.025 

Pășuni 693 

Fânețe 1.356 

Vii și pepiniere viticole 260 

Livezi și pepiniere pomicole 203 

Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră 5.207 

Ape și bălți 26

11 Terenuri degradate și neproductive 45 

Tabelul 6. Fondul funciar după folosință în Comuna Călinești 

Sursa: TEMPO INSSE 
 

http://www.isuarges.ro/PAAR_AG_2016.pdf
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Terenul agricol reprezintă una dintre cele mai importante rezerve naturale a teritoriului și 

acoperă aproximativ 43% din suprafața totală a comunei. Structura pe folosințe agricole pune 

în evidentă predominanta terenurilor arabile cu 2025 ha (44,63 % din suprafața agricolă). 

Celelalte folosinţe au ponderi mai reduse şi sunt reprezentate de: pășuni -cu 693 ha (15,27 %), 

fânețe -cu1356 ha (29,88 %) și livezi -cu 203 ha(4,47%). 

Fondul forestier, vegetația forestieră acoperă 5207 ha (48,74 %) din suprafaţa comunei și se 

situează printre resursele naturale importante. 

Comuna Călinesti este o comună cu activități agricole–industriale–terțiare. 

Profilul economic al comunei este reprezentat de funcțiunea economico-industrială, cea mai 

mare parte din populația activă fiind ocupata în agricultură, în comerț și servicii și în industrie. 

 

Agricultura 

Suprafața agricolă a comunei Călinești, de 4537 ha, reprezintă aproximativ 43 % din suprafața 

totală a comunei, de 10682 ha.Raportând suprafaţa agricolă (4537 ha) la numărul gospodăriilor 

(3448) rezultă o suprafaţă agricolă medie de 1.31 ha/gospodărie, mai mică decât media pe țară 

(3,6 ha/gospodărie). 

În cadrul comunei, activitățile economice cu caracter agricol nu s-au dezvoltat corespunzător 

potențialului agricol existent, o mare parte a acestora desfășurându-se cu un nivelul relativ redus 

al productivității muncii, în gospodăriile individuale și în exploatațiile agricole de mici 

dimensiuni. Din totalul suprafețelor agricole, marea majoritate sunt exploatate în regim 

individual, în timp ce foarte puțin se lucrează în exploatații agricole cu personalitate juridică. 

Numărul mare de exploatații agricole relevă pregnant gradul de disipare și caracterul de 

subzistenta al agriculturii comunei, producţia agricolă obţinută fiind destinată, în principal, 

consumului propriu şi numai în unele situaţii, vânzării.  
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Suprafața agricola a comunei, dupa modul de folosință este imparțită astfel: 

Categoria de folosință Suprafața (ha) % 

Suprafaţa agricolă 4.537 100% 

Arabil 2.025 44,65% 

Păşuni 693 15,27% 

Fâneţe 1356 29,88% 

Vita de vie 260 5,73% 

Livezi şi pepiniere pomicole 203 4,47% 

 

Tabelul 7. Suprafața agricolă a Comunei Călinești dupa modul de folosință 

Sursa: TEMPO INSSE  

La nivelul comunei, se constată profilarea terenurilor cu destinație agricola pe: cultura 

cerealelor, legumicultură, pomicultură și zootehnie și desfășurarea activităților agricole 

corespunzătoare precum și a activităților de procesare carne și de exploatare forestieră. 

 

Silvicultura 

Comuna Călinești deține 5207 ha de suprafață forestiera, cu valoare ecologică și economică. 

Pe lângă lemn, pădurea asigură și cantități mari de fructe de pădure, ciuperci și plante medicinale 

din flora spontană. 

Rolul vegetației forestiere, complexitatea funcțiilor sale ecologice și importanța economica a 

exploatărilor forestiere raționale sunt bine cunoscute. Intervențiile care afectează suprafeta sau 

calitatea fondului forestier conduc la dezechilibre cu efecte negative majore. De aceea este foarte 

important ca parametrii fondului forestier al comunei să fie menținuți/îmbunatatiti, păstrând 

echilibrul dintre lemnul recoltat și componentele privind regenerarea vegetației forestiere. 

La nivelul comunei, se poate vorbi și despre existența unui fond cinegetic, vânătoarea fiind 

practicata de vânători amatori autorizați. 

Pentru analiza potențialului de producție și procesare din agricultură, la nivelul comunei 

Călinești, sunt relevante studiile de specialitate de pe site- ul www.afir.info. 

În aceste studii, notele de bonitare pentru principalele culturi agricole, pășuni și fânețe s-au 

stabilit în funcție de cele mai importante condiții de mediu (sol, clima, teren) și anume: 
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temperatura medie anuală, precipitații medii anuale, gleizare, pseudogleizare, salinizare sau 

alcalizare, textura în orizontul de sol de la suprafață, panta, alunecări, adîncimea apei freatice, 

inundabilitate, porozitatea totală în orizontul restrictiv, conținutul de carbonați de calciu total pe 

0-50 cm, reacția în orizontul de sol de la suprafață, gradul de saturație în baze în orizontul de sol 

de la suprafață, volumul edafic, rezerva de humus în stratul 0-50 cm, excesul de umiditate la 

suprafață.  

Funcție de notele de bonitare medii pe UAT, a fost definite clasele: 

 potenţial scăzut (note de bonitare mai mici de 20); 

 potenţial mediu (note de bonitare cuprinse între 20 şi 40); 

 potenţial ridicat (note de bonitare peste 40). 

 

Pentru evaluarea potenţialului în zootehnie, în cadrul studiilor menționate, s-au determinat : 

posibilitatea de dezvoltare a animalelor în UAT [calculată ca raport între numărul actual de 

animale din UAT şi numărul maxim de animale care pot fi crescute] și capacitatea de procesare 

[în limita a 30 km în jurul UAT, pentru fiecare specie de animale, diferenţiat pentru prelucrarea 

cărnii şi a laptelui].  

Interconectarea dintre posibilitatea de dezvoltare a numărului de animale şi capacitatea de 

procesare s-a făcut, pentru fiecare UAT definind clase în care ponderea posibilităţii de 

dezvoltare a numărului de animale este de 80%, iar cea a capacităţilor de procesare de 20%: 

 potențial scăzut (<= 0,5); 

 potenţial mediu ( între 0,5 şi 1,5); 

 potenţialul ridicat (între 1,5 şi 2). 

 

Referitor la comuna Călinești, studiile indică potențial de producție mediu pentru marea 

majoritate a culturilor din producția vegetală (indiferent dacă terenul este irigat sau nu) iar 

pentru marea majoritate a producției zootehnice (carne și lapte) un potențial de producție 

ridicat, așa cum reiese din tabelele de mai jos : 
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Tabelul 8. Potențial producție Agricolă în Comuna Călinești 

Sursa- AFIR 

Concluzii 

 Comuna Călinești nu este inclusă între UAT din zone cu constrângeri semnificative, 

din zone cu constrângeri specifice și din zone montane, potențialul de producție 

agricolă în comună este unul mediu spre ridicat, în toate cazurile analizate în studiile 

menționate. 

 Agricultorii din comuna Călinești își pot orienta activitatea în conformitate cu studiile 

prezentate. 

Agenți Economici 

Potențialul material și uman, stabilitatea economică a comunei s-a materializat în 

funcționarea unui număr destul de mare de agenți economici, crearea de locuri de munca și 

promovarea dezvoltării economice durabile. 

În anul 2020, erau activi în comună un număr de 449 de agenți economici, reprezentând 

0,84% din totalul agenților economici din județul Argeș. Aceștia au generat o cifră totală de 

afaceri de 266,3 milioane lei (60,5 milioane euro) reprezentând 0,38% din cifra de afaceri din 

județul Argeș.  

Activitățile economice din comună generează 818 locuri de muncă. Profitul înregistrat 

este de 20,4 milioane lei (4,6 milioane euro) 
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TOP 10 COMPANII COMUNA CĂLINEȘTI 

Nr. 

Crt. 
Denumire 

Cifra de Afaceri 

Raportata la 2019 

Numar 

angajați 
Cod Caen 

1 AKA 

AUTOMOTIV 

SRL 

58.171.302 206 

2932 - Fabricarea altor piese si 

accesorii pentru autovehicule si 

pentru motoare de autovehicule 

2 TAKOSAN 

AUTOMOTIV 

SRL 

54.936.631 38 

2932 - Fabricarea altor piese si 

accesorii pentru autovehicule si 

pentru motoare de autovehicule 

3 MALIKI 

INTERNATIONAL 

SRL 

28.234.105 1 

4639 - Comerț cu ridicata 

nespecializat de produse 

alimentare, bauturi si tutun 

4 CONDOR 

VICTORY SRL 
13.495.395 38 

4941 -Transporturi rutiere de 

marfuri 

5 EXPERT 

SERVICII 

VIDANJARE SRL 

12.150.412 18 

3700 - Colectarea si epurarea 

apelor uzate 

6 CRIS ELLE COM 

2004 SRL 

9.067.663 27 

4711- Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun 

7 ALINUTZA 

MARKET SRL 

8.943.019 26 

4711- Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi si 

tutun 

8 EXPERT INSTAL 

SRL 6.858.695 22 

4322- Lucrari de instalatii 

sanitare, de incalzire si de aer 

conditionat 

9 JOHN SRL 

5.914.063 33 

6820 - Inchirierea si 

subinchirierea bunurilor 

imobiliare proprii sau inchiriate 

10 DELTA CART 

EDUCATIONAL 

SRL 

5.726.078 35 

9101- Activitati ale bibliotecilor 

si arhivelor 

11 CRISTIAN 

INTERNET REAL 

SRL 

4.839.286 6 

4631 - Comert cu ridicata al 

fructelor si legumelor 

Tabelul 9. Top 10 Companii în funcție de cifra de afaceri din Comuna Călinești 

Sursa-Ministerul Finanțelor Publice 
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Dezvoltarea economică a localității determină, în mod direct, nivelul veniturilor proprii la 

bugetul local și implicit, puterea financiară a localității, permitând asigurarea finanțării 

programelor și proiectelor în interesul locuitorilor.  

 

Potențialul de autonomie financiară, dependenta de alocări de la nivel județean și de la bugetul 

statului, pentru acoperirea cheltuielilor ce revin bugetului local reiese din analiza veniturilor 

proprii raportate la numărul locuitorilor.  

 

Studiul privind stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare al zonelor rurale, 

elaborat de Academia de Studii Economice din București, oferă informații despre potențialul 

de dezvoltare socio-economică a comunei Călinești.  

 

Studiul a analizat situația comunelor din Romania în funcție de cinci criterii, bazate pe 

un set de 25 de indicatori, după cum urmează: 

 

Tabelul 10 . Potențialul socio-economic al Comunei Călinești2 

                                                                 
2 https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/studiu-potential-socio-economic-de-
dezvoltare-zone-rurale-ver-10.04.2015.pdf 
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Populația Comunei Călinești 

  

Nr  

crt 

LOCALITATEA Numărul de 

gospodării 

1. Călineşti 817 

2. Gorganu 394 

3. Râncaciov 160 

4. Glodu 155 

5. Urlucea 282 

6. Ciocăneşti 139 

7. Valea Corbului 335 

8. Cârstieni 275 

9. Vrăneşti 290 

10. Udeni 202 

11.  Radu Negru 202 

12. Văleni 197 

Total 3448 

Tabelul 11. Repartiţia gospodăriilor pe sate (Sursa: TEMPO INSSE)  

 

Conform datelor statistice 2016-2020, populaţia totală stabilă a comunei este de 11158, păstrând 

valori relativ constante în cursul ultimilor ani. 

 

Populaţia 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Total      

Bărbaţi 5550 5546 5533 5566 5559 

Femei 5643 5623 5624 5608 5599 

Născuţi vii 120 119 120 118 N/A 

Născuţi morţi 1 N/A 1 N/A N/A 

Decedaţi 132 145 127 139 N/A 

Căsătorii 47 83 66 64 N/A 

Divorţuri 14 24 10 10 N/A 

Tabelul 12 . Repartiţia populației (Sursa: TEMPO INSSE) 
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Migraţia populaţiei (plecări, stabiliri), conform statisticii, prezintă un raport constant 

Mişcarea populaţiei 2016 2017 2018 2019 

Stabiliri de domiciliu în localitate 204 201 187 182 

Plecări cu domiciliu din localitate 165 200 180 152 

Stabiliri de reşedinţă în localitate 64 50 46 58 

Plecări cu reşedinţa din localitate 94 110 85 82 

Emigranţi 8 6 8 4 

Imigranţi 1 N/A 1 1 

Tabelul 13. Migrația populației 

Sursa: TEMPO INSSE  

 

Forţa de muncă Nr. salariaţi / an 

2016 2017 2018 2019 2020 

Total salariaţi 749 880 990 923 N/A 

Tabelul 14 . Forța de muncă 

Sursa: TEMPO INSSE  

 

În afară de agricultură şi industrie, celelalte sectoare de activitate şi în special cele cu influenţă 

deosebită într-un proces de dezvoltare economică sunt mult mai puţin prezente în structura pe 

ramurile economiei naţionale a populaţiei active a comunei: comerţ, hoteluri, transporturi şi 

telecomunicaţii, finanţe, bănci, asigurări, administraţie publică şi asigurări sociale. 
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8. PLANIFICAREA STRATEGICĂ  

8.1. GENERALITĂȚI  

Planificarea strategică pornește, în contextul actual, luând în considerare rezultatele Analizei 

situației existente din punct de vedere socio-economic, al mediului și nivelului de echipare 

tehnică și socială, cât și direcțiile și obiectivele fixate de diversele abordări strategice regionale, 

naționale, județene care condiționează contextul local și elaborarea unei direcții de evoluție a 

dezvoltării localitatii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. Planificarea strategică 

 

 În rezultat, luând în considerație strategiile de dezvoltare națională, județeană și regională, 

analiza situației existente generează direcții de dezvoltare prioritare în raport cu așteptările 

comunității, considerate ca fiind principalele modalități de realizare a scopului de creștere 

generala a nivelului de dezvoltare al acesteia. Fiecare dintre aceste direcții presupune 

parcurgerea obiectivelor strategice care pot fi realizate, prin masuri și acțiuni grupate în axe 

prioritare specializate, care conțin proiecte, masuri și intervenții specifice, de a căror 

prioritizare, planificare și mod de concretizare, depinde implementarea în condiții optime a 

strategiei și atingerii obiectivelor propuse. 

Etapele esențiale ale unui proces de planificare strategică: 

 Etapa I  Pregătirea;  

 Etapa II  Identificarea formulării optime a misiunii;  

 Etapa III  Evaluarea situației actuale a instituției;  

 Etapa IV  Dezvoltarea scopurilor strategice și a obiectivelor operaționale;  

 Etapa V  Finalizarea planului scris;  

 Etapa VI  Implementarea planului. 
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Activitatea de planificare strategică a comunei Călinești are ca scop dezvoltarea unui sistem de 

activități, inițiat deja de actuala administrație, și promovarea competitivității teritoriale precum 

și crearea unei viziuni a viitorului comunei.  

Obiectivele acestei strategii sunt: 

 identificarea cadrului socio-economic în care se găsește în prezent comună; 

 crearea unui plan de acțiuni și a obiectivelor de urmărit pe termen mediu și lung; 

 conturarea unei metodologii pentru a identifica resurse în vederea implementării 

strategiei; 

 pregătirea de acțiuni concrete în acord cu planificările existente la nivel de administrație 

locală. 

Planul Local de Acțiune (PLA) este un instrument de planificare și implementare și conține un 

set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica într-un termen determinat în scopul 

realizării obiectivelor generale fixate într-o strategie. Termenul de realizare a planului local de 

acțiune trebuie să corespunda termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei 

Locale de Dezvoltare Durabilă (SLDD). 

PLA poate fi revizuit periodic, astfel încât țintele fixate să tina cont de evoluția 

macroeconomică la nivel national, starea economiei la nivel regional și local, precum și de 

opiniile comunității locale cu privire la implementarea lui.  

Cu cât revizuirea se face la intervale mai scurte, cu atât marja de eroare în privință evaluării 

resurselor la un proiect este mai mica, având în vedere că, pe măsură ce se înaintează în timp, 

variabilele economice ce trebuie luate în calcul la o prognoza economica se multiplica. 

Planul Local de Acțiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a 

comunei Călinești, reprezintă un pachet de masuri și proiecte necesare schimbării comunității 

locale pentru atingerea unor parametrii specifici societății moderne, astfel ca durabilitatea să 

devină punctul forte al acesteia. 

Dimensiunile dezvoltării actuale economice, sociale, de mediu și tehnologice au fost analizate 

în cadrul procesului de analiză-diagnostic din cadrul strategie de dezvoltare, iar țintele-obiective 

strategice au fost creionate, fixandu-se câteva repere ca referințe pentru dezvoltările ulterioare. 

“Planul Local de Acțiune” prezintă principalele măsuri și proiecte necesare fazei de planificare 

și implementare a dezvoltării durabile, astfel: în procesul de dezvoltare să poată fi evaluat 

continuu complexitatea factorilor social-economic-mediu-tehnologic prin indicatorii de 

dezvoltare durabilă selecționați ca relevanți pentru comuna Călinești.  
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Utilitatea unui plan de acțiune este dată de amploarea și complexitatea acțiunilor ce trebuie 

executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite în Strategia de Dezvoltare Durabilă a 

comunei. 

Pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte, astfel încât procesele 

necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate: 

1. Planul de dezvoltare al Planului Local de Acțiune - planificare activităților; 

2. Planul de executare al Planului Local de Acțiune - implementarea activităților; 

3. Planul de monitorizare al Planului Local de Acțiune - evaluarea activităților. 

Pentru a asigura o dezvoltare coerentă a comunei Călinești, suportul necesar trebuie să fie 

asigurat de către: 

1. Administrația Locală (primăria) și Consiliului Local, care trebuie să-și replanifice 

dezvoltarea instituțională pentru acordarea unui suport logistic complex necesar Planului Local 

de Acțiune; 

2. Comunitatea Locală - cetățeni și organizații, actorii principali ai dezvoltării locale, prin 

atitudine și participare activa; 

3. Mediul de afaceri - firme și instituții finanțatoare, drept suport financiar și logistic (informații 

și tehnologii moderne). 

 

8.2. PRINCIPII ȘI CONDIȚII 

Pentru realizarea Planului Local de Acțiune, primăria comunei Călinești, ca autoritate publică 

locală, trebuie să-și întărească capacitatea instituțională la toate nivelele de decizie și execuție, 

aceasta presupune atragerea și furnizarea de resurse financiare suficiente și mobilizarea 

resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar și analizarea 

cadrului administrativ de alocare a responsabilităților. 

Rezolvarea problemelor curente, cât și a celor de ce vor apare în viitor depinde în foarte mare 

măsură de gradul de competență al conducerii administrației publice locale. 

Materializarea capacității instituționale este un proces de durată în care administrația publica 

trebuie să acționeze pentru schimbarea radicală a atitudinii funcționarului public față de accesul 

cetățenilor la activitatea administrației. 

În acest sens o principală preocupare a primăriei comunei Călinești a fost de armonizare a 

procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 
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8.3. OBIECTIVE GENERALE 

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Călinești sunt: 

 asigurarea accesului neîngrădit la infrastructură (apa, distribuție gaze naturale și 

canalizare) a tuturor locuitorilor și al consumatorilor economici din comună; 

 reabilitarea și modernizarea în conformitate cu necesitățile și standarde europene a 

școlii; 

 optimizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicații și energie; 

 protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea 

Europeana pe care Romania vă trebui să le atingă în totalitate; 

 garantarea condițiilor pentru crearea unor activități rentabile în zootehnie și agricultură; 

 combaterea excluderii și dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunități 

investitionale; 

 promovarea incluziunii sociale a categoriilor vulnerabile pentru a asigura o dezvoltare 

socio-economică armonioasă. 

 

8.4. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE A PRIMĂRIEI  

Condițiile care stau la baza unei dezvoltării social - economice rapide sunt susținerea și 

participarea activă, respectarea legilor și onorarea obligațiilor primăriei comunei, precum și 

implicarea cetățenilor la luarea deciziilor în ceea ce privește rezolvarea propriilor probleme.  

Primăria, fiind o interfață intre cetățean și instituțiile statului, trebuie să elaboreze și să dezvolte 

un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale și consolidarea cadrului 

instituțional. 

 

 Figura 10 . Primăria comunei Călinești 
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Activitatea publică locală va fi orientată spre: 

 sprijinirea dezvoltării comunității în scopul rezolvării tuturor problemelor comunei; 

 susținerea dezvoltării infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea cu 

apa, canalizare, gaze naturale, energie electrică, etc.); 

 sporirea responsabilității persoanelor cu funcții de răspundere pentru depășirea limitelor 

stabilite de cheltuieli și utilizarea neeconomică a alocațiilor bugetare; 

 controlarea strictă a bugetului local și distribuirea lui în mod eficient; 

 ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitățile reale de acumulare a 

veniturilor la buget. 

 eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin: 

 organizarea de licitații pentru achiziționarea de mărfuri, lucrări și servicii pentru 

necesitățile instituțiilor bugetare din banii publici; 

 reducerea creșterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numărului de 

personal angajat în instituțiile bugetare, acolo unde este cazul; 

 reevaluarea întregului sistem de servicii publice și transmiterea unor activități 

către sfera privată. 

 consolidarea finanțelor publice prin: 

 asigurarea cu surse financiare a măsurilor pentru satisfacerea necesitaților 

social-economice și culturale ale populației, pentru dezvoltarea comunei; 

 întreprinderea unor masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii și 

menținerea echilibrului bugetar; 

 constituirea de fonduri extrabugetare pentru susținerea unor programe de interes 

local; 

 susținerea dezvoltării antreprenoriatului ca motor de creștere a economiei de 

piață. 

 stabilirea și promovarea parteneriatului prin: 

 sprijinirea organizațiilor nonguvernamentale; 

 participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic în domeniile 

social, cultural și de mediu. 

 sprijinirea programelor educaționale. 

 

Consolidarea managementului administrației publice locale constă în: 

A. Dezvoltarea managementul resurselor umane 

 preocuparea primăriei Comunei Călinești pentru pregătirea continuă a 

funcționarilor publici pe domeniile prioritare dezvoltării comunei. 

B. Dezvoltarea nivelului de pregătire profesionala 

 stabilirea necesităților și oportunităților de instruire; 

 corelarea necesitaților cu potențialul uman existent; 

 stabilirea unui sistem de training adecvat. 
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C. Folosirea eficiență a resurselor umane 

 stabilirea regulamentului de organizare și funcționare a personalului și a 

regulamentului de ordine interioară; 

 personalul trebuie să lucreze în domenii de activitate bine definite. 

 

D. Creșterea responsabilității și a independenței profesionale 

 responsabilitatea funcționarilor publici în conformitate cu prevederile legale; 

 conștientizarea importanței activității fiecărui angajat; 

 transparența funcționării sistemului instituțional pentru fiecare angajat; 

 acordarea de stimulente financiare în funcție de eficiența și competivitatea 

activităților depuse. 

 

E. Schimbarea de fond a raportului dintre administrație și cetățean 

 serviciul public trebuie să fie orientat în folosul cetățeanului; 

 eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntați cetățenii și agenții 

economici; 

 întărirea și extinderea cadrului de participare a societății civile la procesul 

decizional; 

 crearea unei strategii de comunicare operativă cu cetățenii; 

 implementarea unui sistem de management al calității.  

 

F. Realizarea unui sistem de monitorizare a calității serviciilor publice 

 administrarea eficientă a banilor publici; 

 dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte și programe cu finanțare 

nerambursabilă; 

 cheltuirea eficientă a veniturilor. 

 

G. Dezvoltarea managementul informațiilor 

 corelarea și integrarea bazelor de date din instituție; 

 analizarea nevoilor în domeniul software. 

  



STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

2021-2027 

COMUNA CĂLINEȘTI  

JUDEȚUL ARGEȘ 

 

83 

 

9. STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ  A COMUNEI CĂLINEȘTI, 

JUDEȚUL ARGEȘ 

9.1 OBIECTIVELE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI 

CĂLINEȘTI  

În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, abordarea a fost una participativă, în 

sensul consultării publice. Administrația publică a consultat comunitatea locală prin: 

 întâlniri directe cu reprezentanții agenților economici din comună,inclusiv adresarea de 

chestionare 

 întâlniri directe cu reprezentanții cetățenilor din Consiliul Local 

 adresarea unui chestionar privind proiectele vizate de «Strategia de Dezvoltare Locală», 

către un număr de 149 locuitori ai comunei și centralizarea rezultatelor, pentru a afla 

atitudinea locuitorilor comunei cu privire la prioritățile de dezvoltare ale comunei, din 

următorii 7 ani. Numărul relativ mic de respondenți se datorează pandemiei COVID-19. 

Majoritatea chestionarelor au fost completate on-line. Administrația publică actuală și 

consilierii locali s-au comportat cu maturitate și au încercat pe cît posibil să evite 

posibile aglomerări de persoane în acest context.  

 De asemenea păreri ale populației din Comuna Călinești au fost exprimate prin cadrul 

rețelelor și grupurilor de socializare. 

Chestionarul de opinie realizat la nivelul comunei Călinești: 

La sondajul derulat s-a constatat o prezență a populatiei masculine cu 6% mai mare față de cel 

al populaţiei feminine. 
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Categoriile de vârstă specifice persoanelor care au participat la sondaj arată interesul manifestat 

de majoritatea acelora cuprinse în segmentul 30-44 de ani. 

 

Nivelul educațional din cadrul participanților la sondaj se situează la aproximativ 50% în 

categoria celor cu studii superioare. 

 

O componentă a studiului realizat a fost defalcarea persoanelor intervievate în funcție de venitul 

net, observându-se o pondere ușor crescută a celor cu venituri de peste 3000 Ron. 
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În sprijinul elaborării Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Călinești, a fost analizată, din 

punct de vedere statistic, situația forței de muncă din cadrul comunității, constatându-se o 

pondere majoritară de 73% a populației ce deține statutul de angajat (din eșantionul persoanelor 

care au completat acest chestionar).  

 
 

A fost analizat gradul de satisfacție generat de starea arhitecturii stradale, rezultând o proporție 

de 48% din persoanele intervievate, “foarte mulțumită”. 

 
 

În schimb, potrivit propriilor declarații, 42% din persoanele intervievate s-au pronunțat în 

defavoarea stării rigolelor și șanțurilor din localitate.  
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La întrebarea ce a vizat starea drumurilor din comună, răspunsurile participanților s-au înscris, 

aproximativ în aceeași proporție, în registrul “nemulțumit”. 

 
Conform sondajului de opinie, a fost măsurat gradul de necesitate privind înființarea unui 

serviciu de transport pentru elevi, acesta acoperind 87% din răspunsurile afirmativ oferite de 

populație. 

 
În vederea analizei gradului de mulțumire ce vizează calitatea utilităților din comuna Călinești, 

s-a constatat, în urma sondajului de opinie, un nivel predominant de mulțumire referitor la 

serviciile de iluminat public, telecomunicații, dezăpezire și salubritate. 

 



STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

2021-2027 

COMUNA CĂLINEȘTI  

JUDEȚUL ARGEȘ 

 

87 

 

Situația procentuală a persoanelor care au opinat în privința stării școlilor și grădinițelor din 

comună, se prezintă astfel: 

 
În același registru, se constată răspunsuri variate la întrebarea legată de dotarea sălilor de curs 

din școli și grădinițe. 

 
Se evidențiază faptul că pentru persoanele care au participat la studiu, este foarte importantă 

înființarea unor creșe, având în vedere că 73% dintre participanți constituie forță de muncă 

activă. 
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Referitor la gradul de mulțumire ce vizează calitatea serviciilor medicale în funcție de criteriile 

privind activitatea medicilor precum și calitatea spațiilor în care se furnizează serviciile 

medicale, situația se prezintă astfel: 

        
15. Înființarea de noi centre medicale și modernizarea celor existente pentru asigurarea unei 

palete extinse de servicii medico-sociale reprezintă investiții necesare pentru dezvoltarea 

domeniului sanitar din Comuna Călinești, conform studiului de specialitate realizat la nivelul 

persoanelor intervievate. 

Următoarea întrebare a fost adresată nivelului de sprijin pe care anumite categorii persoane ar 

trebui sa îl primească din partea autorităților locale, sondajul de opinie reliefând faptul că 74% 

din cei intervievați plasează persoanele cu dizabilități pe primul loc. 
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17. În urma sondajului de opinie, principalul factor care determină implicarea civică a 

cetățenilor este dorința de a dezvolta comunitatea (aspect susținut de o pondere de 78% din 

personale intervievate). 

 

Referitor la interesul populației din comuna Călinești privind posibilitatea activării în domeniul 

turistic, răspunsurile oferite au variat, aproximativ 44% fiind interesați de acest domeniu. 

 

 

19. Conform sondajului de opinie, cele trei obiective din comuna Călinești identificate cu 

potențial turistic și care nu sunt exploatate în prezent sau sunt foarte puțin exploatate, au fost 

enumerate de către participanți astfel: Mânăstirea Râncăciov, Schitul Radu Negru și Biserica 

de lemn Cristieni. 

De asemenea, activitățile economice necesar a fi încurajate pentru a se dezvolta în comună, 

conform răspunsurilor oferite, sunt: agricole, producție, turism și non-agricole (meșteșuguri, 

croitorie, etc). 

Se constată un nivel ridicat al interesului alocat pentru dezvoltarea infrastructurii sportive din 

cadrul comunei, din perspectiva persoanelor care au parcurs studiul de specialitate. 
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La întrebarea referitoare la capacitatea Primăriei de a gestiona proiectele de dezvoltare, 

răspunsurile oferite au fost avut caracter variabil, preponderente fiind cele care au indicat un 

nivel scăzut al încrederii locuitorilor cu privire la acest aspect.  

 

Analiza privind probabilitatea utilizării de către locuitorii comunei a serviciilor online de tip 

ghișeul.ro, a reliefat o pondere majoritară a disponibilității de utilizare a acestora. 
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23. La întrebarea privind digitalizarea în contextul dezvoltării, 88% din persoanele intervievate 

apreciază că acest proces este necesar. 

24. Conform sondajului de opinie efectuat, problemele identificate la nivelul comunei Călinești 

sunt, în ordinea priorităților: starea infrastructurii, lipsa accesului la utilități, contractarea 

minimală a programelor cu finanțări nerambursabile. 

Dorința manifestată pentru dezvoltarea sectoarelor educație și sănătate din cadrul comunei se 

conturează cu ponderea cea mai mare. 

 

26. La întrebarea legată de posibilitatea realizării unui proiect pentru accesarea de fonduri 

structurale în perioada 2021-2027, aproximativ 69% din persoanele intervievate și-au manifetat 

interesul. 

27. Prioritatea investițiilor propuse pentru perioada 2021 – 2027 vizează următoarele sectoare: 

extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare, modernizarea străzilor și extinderea rețelei de 

gaze.  

28. Ultima întrebare a tratat aspectele ce ar putea îmbunătăți calitatea vieții în comuna Călinești 

și care nu au fost atinse în prezentul chestionar. Varietatea răspunsurilor a vizat în principiu 

crearea locurilor de muncă, identificarea soluțiilor de dotare/modernizare a sălilor sportive 

(multifuncționale, cu posibilitatea organizării evenimentelor socio-culturale în cadrul acestora), 

eficientizarea transportului public, crearea locurilor de joacă pentru copii, amenajare de locuri 

de parcare (atât pentru autoturisme, cât și pentru vehicule grele). 
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9.2.1 ANALIZA SWOT  

Capacitate administrativă: 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

-existența cadrului legal 

privind autonomia 

financiara și 

administrativă la nivelul 

autorităților 

administrației publice 

locale.  

-continuarea tendinței de 

descentralizare a 

serviciilor publice, în 

virtutea principiului 

subsidiarității și pentru a 

asigura o adaptare mai 

bună și mai rapidă la 

nevoile locale;  

-existența unui program 

operațional dedicat 

capacității 

administrative;  

-existența unui mecanism 

de determinare a 

autorităților 

administrației publice 

locale de a crește gradul 

de colectare a impozitelor 

și taxelor locale;  

-cadrul legal favorabil 

încheierii unor 

parteneriate în vederea 

aplicării și implementării 

de proiecte finanțate din 

fonduri structurale și/sau 

în vederea dezvoltării și 

prestării de servicii în 

comun;  

-experiența dobândita în 

cadrul proiectelor cu 

diferite surse de finanțare 

externă;  

-existenta cadrului legal 

care permite autorităților 

administrației publice 

locale să utilizeze 

instrumente pentru 

eficientizarea furnizării 

serviciilor publice; 

-creșterea transparenței 

privind organizarea 

-posturi din organigrama 

Primăriei nu sunt ocupate 

în prezent, din cauza 

constrângerilor legale și 

bugetare, ceea ce 

îngreunează furnizarea 

unor servicii publice de 

calitate.  

-capacitate administrativa 

redusă de a genera 

venituri proprii și de a 

absorbi fonduri 

nerambursabile;  

-cheltuieli reduse cu 

investițiile;  

-climatul general de 

suspiciune fată de 

alocarea de fonduri către 

autoritățile locale; 

-dotări tehnice și 

tehnologice insuficiente 

și/ sau depășite moral, 

aplicații informatice 

insuficiente sau realizate 

într-o maniera care nu 

permite centralizarea, 

interconectarea și 

interpretarea integrată a 

datelor;  

-definire incompletă a 

prerogativei de putere 

publică; 

-influența și presiunile 

factorului politic;  

-cooperare 

interinstitutionala 

inadecvată;  

-insuficiența 

informațiilor cu privire la 

utilizarea instrumentelor 

de management al 

calității în administrația 

publica;  

-lipsa unor sisteme și 

proceduri de 

monitorizare și evaluare, 

inclusiv participativă, a 

-dezvoltarea sectorului 

tehnologiei, informațiilor 

și comunicațiilor; -

progresul tehnologic 

continuu și transferul de 

tehnologie și know-how; 

-inițiative legislative 

privind criza financiară și 

insolvența unităților 

administrativ-teritoriale; 

-preocuparea pentru 

consolidarea finanțelor 

publice și a stabilității 

financiare; -preocuparea 

pentru creșterea gradului 

de colectare a taxelor și 

impozitelor; -

preocuparea pentru 

creșterea gradului de 

absorbție a fondurilor 

nerambursabile și 

stimularea investițiilor; -

posibilitatea includerii în 

programarea viitoare a 

fondurilor structurale a 

unor măsuri dedicate 

dezvoltării capacității 

administrative a 

instituțiilor din 

administrația publică; -

implementarea sistemului 

de semnătură electronică 

în relația cu autoritățile și 

instituțiile publice; -

dezvoltarea unor 

instrumente de 

management al calității; -

posibilitatea finanțării 

proiectelor din fonduri 

structurale sau granturi 

puse la dispoziție de 

organizațiile 

naționale/internaționale -

existența unor 

angajamente asumate la 

nivel politic național cu 

privire la reforma 

procesului politicilor 

publice la nivelul 

administrației publice; -

preocuparea guvernului 

-alocări insuficiente de la 

bugetul de stat pentru 

realizarea obiectivelor 

privind capacitatea 

administrativa. -

persistența luării 

deciziilor de către 

autoritățile administrației 

publice centrale, fără o 

fundamentare reală și 

bazată pe informații 

relevante cu privire la 

administrația publica 

locală și fără o 

preocupare de a învăța 

din experiențele 

anterioare; -accentuarea 

crizei financiare și 

impunerea de către 

organismele 

internaționale de noi 

constrângeri; -

instabilitatea zonei euro: 

accentuarea presiunilor 

economice asupra tuturor 

statelor membre UE, 

inclusiv asupra 

sistemelor administrative 

ale acestora, care trebuie 

să reducă drastic costurile 

privind administrația 

publică, dar, în același 

timp să crească eficiența 

activităților 

administrației și a 

intervențiilor statului; -

intârzieri majore care 

intervin intre momentul 

depunerii cererilor de 

finanțare și momentul 

contractării proiectelor cu 

finanțare externă, 

datorate cu precădere 

proceselor de evaluare și 

contractare și al celor 

privind achizițiile 

publice; -educație civica 

redusă; -părăsirea 

sistemului administrației 

publice de către 

personalul cu experiență 
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concursurilor de recrutare 

și promovare;  

-existența unui cadru 

legal care favorizează/ 

permite accesul 

cetățenilor la informații 

de interes public, 

garantează transparenta 

decizională, asigură 

respectarea integrității în 

exercitarea funcțiilor și 

demnităților publice;  

-existența unor 

angajamente prin care 

România își asumă 

priorități majore precum: 

sporirea gradului de 

disponibilitate a datelor 

publice deschise puse la 

dispoziție de autoritățile 

publice, creșterea 

integrității publice, 

gestionarea eficientă a 

fondurilor publice, 

consolidarea 

responsabilității 

corporative;  

-asigurarea transparenței 

și deschiderii către mass-

media și societatea civilă;  

-implicarea directă sau 

indirecta în proiecte și 

activități importante cu 

impact în planul 

modernizării și 

eficientizării 

instituționale și asupra 

societății civile; 

-existența unui cadru 

legislativ privind 

managementul situațiilor 

de urgență;  

-capacitatea de 

intervenție operativă în 

situații de urgență, la un 

nivel acceptabil;  

-cultivarea inițiativei 

personale în cadrul 

domeniului situațiilor de 

urgență;  

-posibilități de pregătire 

profesională a 

personalului; -

performanței furnizării 

serviciilor publice;  

-lipsa standardelor de 

calitate orientate spre 

rezultatele serviciilor 

publice; 

-utilizarea redusă a 

parteneriatelor public-

privat în vederea 

eficientizării procesului 

de furnizare a serviciilor 

publice;  

-legislație secundară 

privind funcția publica și 

funcționarii publici care 

nu mai corespunde cu 

realitatea;  

-sistem de carieră bazat 

pe vechime în 

detrimentul 

performanțelor, cu 

consecințe în ceea ce 

privește demotivarea 

personalului; 

-reglementare 

insuficientă în ceea ce 

privește oportunitatea 

reorganizărilor 

instituționale și 

eliberările din funcția 

publica;  

-grad ridicat de 

subiectivism în evaluarea 

performanțelor 

profesionale individuale;  

-formalism în evaluarea 

gradului de atingere a 

obiectivelor individuale, 

însoțită, în multe situații, 

de stabilirea defectuoasă 

și nerealistă a acestora;  

-lipsa resurselor 

financiare sau 

insuficienta alocare a 

resurselor bugetare 

pentru perfecționarea 

funcționarilor publici și a 

personalului contractual;  

-nivel scăzut de 

informatizare. Lipsa 

informatizarii circuitului 

documentelor în cadrul 

primăriei;  

pentru eficientizarea 

planificării strategice și 

sistematizarea 

reglementărilor 

(adoptarea Codului 

administrativ, elaborarea 

și adoptarea Codului 

inantelor publice locale și 

a Codului de procedura 

administrativă); -

încurajarea de 

parteneriate public-

private și subcontractarea 

de servicii publice 

mediului privat; -

creșterea rolului societății 

civile reprezentate prin 

patronat, sindicate, 

organizații 

neguvernamentale, 

asociații profesionale și a 

consumatorilor, alaturi de 

autoritatea publică locală; 

-evoluția continuă a 

tehnologiei 

comunicațiilor mobile 

care creează premisele 

dezvoltării unei 

platforme de comunicații 

mobile de bandă largă ce 

ar permite utilizatorilor 

acces în timp real, de 

oriunde, la informațiile 

de care au nevoie. -

adoptarea legii cadru 

privind salarizarea 

unitară a personalului 

plătit din fonduri publice; 

-colaborarea, în domeniul 

funcției publice, dintre 

instituțiile publice, 

societatea civilă, instituții 

din cadrul academic și 

instituții/organizații din 

afara tarii; -existența unui 

cadru strategic la nivel 

european care include 

măsuri ce vizează 

depășirea obstacolelor și 

a fragmentării existente la 

nivelul Uniunii Europene 

-adaptarea cadrului 

juridic pentru reutilizarea 

datelor, mobilizarea 

instrumentelor financiare 

în sprijinul deschiderii 

datelor prin acțiuni 

relevantă pentru sectoare 

de activitate mai atractive 

din țară sau străinătate; -

criza economica actuală 

cu restrângerile și 

limitările bugetare; -

complexitatea 

decizională, birocrația 

sau limitarea resurselor 

de toate tipurile, pe 

fondul crizei economice, 

pot genera un blocaj 

strategic și structural; -

complexitatea 

procedurilor de achiziții 

poate determina 

prelungirea de la un an la 

altul a acestei activități și 

pierderea bugetului 

alocat achizițiilor; -viteza 

cu care se succed 

schimbările nu oferă 

timpul necesar reacției și 

există riscul apariției unei 

incompetențe cauzate de 

faptul că ”ne propunem 

mai mult decât putem 

face”;  

-deciziile la nivel politic 

și modificările 

instituționale frecvente/ 

potențial nefavorabile;  

-existența unor 

structuri/proceduri de 

control etc. care 

îngreunează mecanismul 

de implementare, printr-

un control/ birocrație 

excesiva; -gradul ridicat 

de neîncredere al 

populației și actorilor 

economici în fondurile 

europene  

-în contextul dificultăților 

și birocrației asociate 

acestora, cumulat cu o 

cunoaștere insuficientă a 

oportunităților și 

beneficiilor utilizării 

acestor fonduri 
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disponibilitatea pentru 

colaborarea cu parteneri 

interni și externi;  

-parteneriate cu instituții 

publice, ONG-uri și 

organizații internaționale;  

-capacitatea de a atrage, 

de a coordona, 

implementa și monitoriza 

resurse financiare 

externe. 

-calitatea redusă a 

acțiunilor de informare și 

consultare realizate; -

subdimensionarea 

structurilor din domeniul 

ordinii publice și 

siguranței cetățeanului, 

pe fondul restructurărilor 

realizate, raportat la 

dinamica elementelor 

situației operative;  

-resurse financiare și 

logistice insuficiente, 

spații insuficiente, 

destinate desfășurării 

activităților ;  

-dificultăți în corelarea 

nivelului de expertiză al 

specialiștilor TIC cu 

evoluția tehnologiilor și a 

standardelor în domeniu, 

în condițiile lipsei 

alocărilor financiare în 

acest scop;  

-acțiunile de vizibilitate și 

sensibilizare și 

parteneriatele cu instituții 

și ONG-uri sunt puțin 

valorificate; -

infrastructura de 

comunicații și tehnologia 

informației 

nemodernizata;  

-nefinalizarea 

operationalizarii 

serviciilor voluntare 

pentru situații de urgență, 

ca urmare a insuficienței 

resurselor financiare 

alocate în acest scop; 

-dotare deficitară cu 

autospeciale de 

intervenție, precum și 

insuficiența resurselor 

financiare și logistice 

alocate pentru asigurarea 

disponibilității 

autospecialelor de 

intervenție;  

-slaba pregătire a 

personalului în 

cunoașterea limbilor 

străine;  

precum crearea de 

portaluri europene de 

date; -îmbunătățirea 

participării populației 

alaturi de reprezentanții 

structurilor din domeniul 

ordinii publice și 

siguranței cetățeanului, 

pentru realizarea scopului 

comun de siguranță; -

necesitatea creșterii 

capacității de reacție și 

intervenție a structurilor 

din cadrul Sistemului 

Situațiilor de Urgență; -

posibilitatea accesării 

altor surse de finanțare în 

afară celor bugetare în 

vederea derulării ritmice 

a planurilor logistice 

multianuale; -

posibilitatea accesării 

fondurilor externe 

nerambursabile; -

fructificarea interesului 

mass-media pentru 

domeniul de activitate 

pentru transmiterea de 

mesaje către populație. -

simplificarea și 

revizuirea legislației 

naționale în vederea 

facilitării implementării 

fondurilor (în domeniul 

fiscal, achiziții publice, 

control și aprobări etc) . -

eficientizarea utilizării 

fondurilor și creșterea 

relevanței prin 

dezvoltarea unor 

portofolii de proiecte bine 

puse la punct, la nivelul 

tuturor Programelor 

Operaționale; -crearea 

unui mecanism complex 

de sprijin pentru 

beneficiari și potențiali 

beneficiari, în scopul 

îmbunătățirii întregului 

ciclu al proiectelor 

finanțate din fonduri 

europene, inclusiv prin 

facilitarea accesului la 

finanțare. 
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-formarea profesională 

continuă nu răspunde 

unor nevoi riguros 

determinate;  

-organizare deficitară în 

domeniul arhivarii 

documentelor (lipsa 

spațiilor de depozitate și a 

unui sistem electronic de 

arhivare);  

-existenta unui număr 

semnificativ de sarcini 

administrative;  

-proces dificil de derulare 

a achizițiilor publice, care 

îngreunează întregul 

sistem de implementare a 

fondurilor. 

 

Agricultura și dezvoltarea rurală 

 aplicarea unor tehnici pentru dezvoltarea agriculturii durabile și crearea unor sisteme 

pentru adaptabilitatea la conditile climatice;  

 încurajarea și organizarea de asociații ale producătorilor (inclusiv ale udătorilor) 

comunei pentru a beneficia de oportunitățile care decurg din aceasta;  

 înființare de ferme zootehnice și puncte de prelucrare și colectare a resurselor 

 eficientizarea practicilor agricole pentru ușurarea și productivitatea lucrării aplicate pe 

terenurilor agricole.  

 

Silvicultură  

 împădurirea terenurilor neproductive ale comunei;  

 întreținerea și ocrotirea capitalului silvic al comunei. 

Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

-forma de relief 

corespunzătoare 

dezvoltării agriculturii, 

creșterii animalelor și 

agroturismului. 

-potențial agricol. 

-existenta forței de 

muncă calificată în 

agricultură; 

- investiții insuficiente în 

agricultură; 

- organizarea ineficientă a 

producătorilor în vederea 

comercializării produselor 

agricole -inexistența 

contractelor de preluare a 

producției; 

înființarea/modernizarea 

fermelor agricole; 

- atragerea tinerilor în 

activități agricole prin 

preluarea de către aceștia a 

unor exploatații agricole și 

acordarea unor prime de 

instalare prin fonduri 

europene; 

- eroziunea și degradarea 

calității solurilor ce pot 

conduce la scăderea 

randamentului; 

- frecvența ridicată a 

perioadelor secetoase, în 

alternanță cu ploi 

torențiale; 

- numărul de concurenți în 

creștere pentru produsele 
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-existenta condițiilor și 

tradiției pentru 

dezvoltarea activității 

agricole în general 

-atragerea unor fonduri 

europene ce au dus la o 

oarecare dezvoltare a 

agriculturii locale; 

-existența mai multor 

societăți comerciale, pfa -

uri , af-uri sau ii ce au și 

activități agricole ca 

domeniu de activitate; 

-suprafață mare ocupata 

cu fânete și pășuni; 

-existența rețelelor de 

comunicații pentru 

vânzarea și promovarea 

produselor agricole; 

-utilizarea redusǎ a 

pesticidelor și 

ingrǎṣǎmintelor chimice; 

-existența unor suprafețe 

mari cu păduri; 

- -o bună tradiție în 

domeniul agricol și silvic 

- lipsa unui sistem 

centralizat de desfacere al 

produselor agricole; 

- temerile producătorilor în 

ceea ce privește piața de 

desfacere a produselor 

agro-alimentare din 

gospodărie; 

- utilaje agricole 

insuficiente pentru 

efectuarea la timp a 

lucrărilor agricole; 

- imbatrânirea forței de 

muncă în agricultură; 

- migrația tinerilor din 

localitate și neatractivitatea 

domeniului de activitate; 

-lipsa resurselor financiare 

din partea micilor fermieri, 

ceea ce reprezintă 

insuficiența investițiilor în 

agricultura de către 

aceștia; 

- dotarea tehnică slabă a 

tuturor sectoarelor din 

zootehnie și sectorul 

vegetal; 

- lipsa unor specialiști în 

cadrul exploatațiilor 

agricole; 

- lipsa unor centre de 

prelucrare a produselor 

agricole și silvice; 

- ineficiența asociațiilor de 

profil; 

- atragerea unor sume mici 

din fondurile europene, 

pentru dezvoltarea 

agriculturii; 

-lipsa sau eficiența scăzută 

a programelor de formare 

în domeniul agricol și 

agro-alimentar; 

-lipsa unui cadru legal 

pentru protejare a 

producției agricole interne; 

- dezvoltarea sectorului 

prelucrării produselor 

agricole și forestiere prin 

găsirea unor piețe de 

desfacere avantajoase; 

- facilități legislative privind 

arendarea suprafețelor 

agricole; 

- sprijinirea exploatațiilor 

agricole (fermelor) mici; 

- înființarea unor asociații 

profesionale și a unor 

organisme de sprijin a 

producătorilor; 

- reabilitarea fondului 

forestier prin finanțări 

europene; 

- adaptarea agriculturii și 

silviculturii în acord cu 

măsurile de creștere a 

competitivității; 

- potențialul agricol ridicat 

în vederea înființării unor 

noi ferme agricole; 

- accesarea fondurilor 

europene pentru finanțarea 

agriculturii ecologice; 

- existenta cadrului legislativ 

pentru întemeierea și 

dezvoltarea exploatărilor 

agricole; 

- comasarea terenurilor 

agricole și silvice prin 

înființarea unor forme 

asociative sau prin 

vânzarea terenurilor de 

către micii proprietari; 

- atragerea unor fonduri de 

investiții directe din țară 

sau din străinătate; 

- implementarea unor 

programe de instruire în 

domeniul agricol în 

vederea creșterii nivelului 

de instruire al forței de 

muncă existente; 

- susținerea și informarea 

practicilor de agricultură 

ecologică; 

agroalimentare de pe piața 

uniunii europene; 

- cadrul legislativ instabil; 

- sprijin redus din partea 

altor autorități publice; 

-creșterea prețurilor la 

combustibili, a forței de 

muncă și a altor materii 

prime agricole și silvice; 

- slaba informare a 

agricultorilor cu privire la 

normele europene; 

-migrația populației tinere 

din satele componente; 

-imbatrânirea accentuată a 

populației și implicit a 

forței de muncă în 

agricultura și silvicultura; 

- scăderea continuă a 

nivelului de instruire a 

forței de munca; 

- dispariția sau 

restructurarea instituțiilor 

locale din domeniul 

agricol sau silvic; 

- apariția unor hazarde 

naturale și antropice, 

inclusiv biologice; 
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Infrastructura și mediu 

Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

-existenta rețelelor de 

telefonie mobila și rețelei de 

telefonie fixa; 

- există sistem de 

alimentare cu apă în 

propotie de 40%; 

-Comuna Călinești este 

electrificată; 

-existența infrastructurii 

stradale în comuna 

Călinești; 

-existența unui plan de 

management de gestionare 

a deșeurilor la nivel 

județean;  

- suprafețe mari ocupate cu 

vegetație; 

-spatii verzi/locuitor mari; 

-rețea hidrologică bogata; 

-eforturi ale autorităților 

locale de aplicare a 

legislației privind protecția 

mediului. 

-lipsa de fonduri și surse de 

finanțare suficiente pentru 

dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii; 

-lipsa sistemului centralizat 

de canalizare si epuarare a 

apelor uzate 

-colectarea; 

- rețeaua de distribuție a 

gazelor naturale este foarte 

slab dezvoltată; 

-infrastructura stradală nu 

este modernizată și extinsă în 

totalitate; 

-Exista drumuri comunale 

neasfaltate in proportie de 

75% din total drumuri 

existente la nivelul comunei 

-colectarea neselectionata a 

deșeurilor, in vederea 

reciclării, refolosirii, 

recuperării sau valorificării 

lor; 

-dotarea insuficientă cu 

mijloace tehnice și personal 

specializat pentru intervenții 

în caz de situații de urgenta; 

-neefectuarea de lucrări de 

stabilizare în zonele ce 

prezinta pericole de alunecări 

de teren; 

-lipsa promovării 

voluntariatului referitor la 

protecția mediului 

înconjurător; 

-posibilitatea asigurării unui 

transport modern  

-accesarea fondurilor 

structurale pentru rețele de 

apa și canalizare în satele 

apartinatoare comunei 

Călinești; 

-amenajarea și regularizarea 

cursurilor și debitelor de apă; 

-introducerea rețelei de 

distribuție gaz metan; 

-modernizarea și reabilitarea 

drumurilor comunale prin 

asfaltare; 

-realizarea de alei pietonale 

în comună; 

-începerea sau extinderea 

lucrărilor de regularizarea a 

pâraielor și torenților de pe 

raza localității Călinești; 

- lucrări de modernizare și 

extindere a rețelei de 

iluminat public în localitățile 

componente; 

- dotări pentru intervenții în 

caz de situații de urgență; 

- implementarea unor 

mijloace de supraveghere a 

traficului; 

- atragerea de alte fonduri 

prin facilități oferite 

potențialilor investitori; 

-dotări cu utilaje și 

echipamente pentru serviciul 

de gospodărire comunală și 

salubritate; 

-schimbările climatice; 

- riscurile de mediu: 

inundații, alunecări de teren; 

eroziunea solului, secetă, 

cutremurele; 

-defrișările necontrolate; 

-lipsa resurselor financiare, 

inclusiv pentru cofinanțarea 

proiectelor europene pentru 

îndeplinirea obiectivelor de 

investiții propuse; 

-cunoștinte insuficiente 

legate de elaborarea și 

administrarea obiectivelor de 

investiție finanțate din 

fondurile europene pentru 

proiecte de infrastructura și 

mediu; 

-lipsa informațiilor legate de 

normele europene de mediu 

în rândul micilor 

întreprinzători; 

- mentalitatea de indiferenta 

față de protecția mediului; 

-cunoștinte sumare legate de 

elaborarea și implementarea 

proiectelor finanțate din 

Fonduri Structurale, Fonduri 

de Coeziune, FEADR și FEP; 

-instabilitatea legislației; 
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Economia și mediul de afaceri 

 crearea unei mediu diversificat, dinamic și capabil să ofere posibilitatea de împlinire 

profesională și materială a locuitorilor comunei ;  

 economie generatoare de venit la bugetul local;  

 crearea unei industrii nepoluante și durabile.  

  

 

Comerț și servicii  

 diversificarea de servicii oferite către cetățenii comunei, prin mărirea numărului 

societăților comerciale;  

 promovarea și susținerea unor tehnici eficiente de marketing pentru atragerea turiștilor 

în comună.  

 

Mediul de afaceri  

 încurajarea cetățenilor prin acțiuni de informare și formare profesională în vederea 

deschiderii de pensiuni agroturistice sau alte mici afaceri și promovarea acestora. 

 

Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

-existența în zonă a unor 

investiții în domeniul auto 

-existența în zonă a unor 

investiții în domeniul 

forestier; 

-fond forestier bogat și 

personal calificat 

indomeniu; 

-deschiderea autorităților 

locale pentru dezvoltarea 

comunității de afaceri; 

-Traversarea comunei de 

rute de transport rutier: 

drumurile județene; 

- Demararea unor proiecte 

de dezvoltare a 

infrastructurii rutiere și 

tehnico-edilitare;  

-existența materiilor prime 

pentru industria 

alimentară;  

-accesul dificil al IMM -

urilor și producătorilor 

agricoli la sursele de 

finanțare; 

-dificultatea acaparării pietii 

de desfacere  

-insuficienta dezvoltare a 

parteneriatului public-privat; 

-posibilitate redusă de 

cofinanțare de la bugetul 

local a proiectelor; 

-acces dificil la informație în 

domeniul afacerilor 

 -nr. scăzut al 

întreprinzătorilor privați cu 

capital mare; 

 -nr. scăzut al unităților ce 

oferă servicii de cazare și 

masă; 

-infrastructura bancară și de 

asigurări slab dezvoltată; 

-Identificarea oportunităților 

de parteneriat public-privat 

în vederea demarării de 

activități în domeniul 

industrial; 

-Informarea cetățenilor 

asupra programelor de 

finanțare nerambursabila; 

-Construirea infrastructurii 

publice necesare desfășurării 

activităților economice; 

- Organizarea de evenimente, 

în parteneriat cu AJOFM 

pentru promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul 

tinerilor; 

-Existența resurselor locale, 

puțin sau necorespunzător 

valorificate în prezent; 

-Creșterea capacității 

anteprenoriale în rândul 

persoanelor cu inițiativă; 

-Instabilitatea legislativă; 

-Imbatrânirea populației; 

-Migrația populației; 

- Interes redus al 

investitorilor pentru 

demararea de afaceri în 

comuna Călinești, din cauza 

infrastructurii fizice de bază 

neadecvate, raportat la 

potențialul zonei; 

-Lipsa de receptivitate și 

flexibilitate a populației 

locale la cerințele pieței care 

determină decalaje 

economice mari, greu de 

recuperat; 

-Oferte de creditare greu 

accesibile (garanții mari); 

- Rata ridicata a dobânzii la 

credite; 
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- existența unor resurse 

naturale, spatii întinse de 

păduri și pășuni;  

- existența potențialului 

pentru obținerea de 

produse ecologice;  

- existența terenurilor 

disponibile pentru 

dezvoltarea economica; 

- agricultura reprezintă o 

resursa importantă pentru 

economia locală;  

- existența programelor de 

finanțare;  

-comerțul cu amănuntul de 

mărfuri alimentare și 

nealimentare, cât și cu 

diverse produse agricole 

(cereale, legume, fructe 

etc.), animale și pasări vii, 

articole de uz casnic și 

gospodăresc; 

- poziția în teritoriu și 

accesibilitatea către orașe 

importante reprezintă 

elemente favorabile pentru 

investitori; 

-potențial economic slab 

promovat; 

-lipsa unor spatii adecvate 

pentru unitățile de prestări 

servicii ; 

-nivel redus de investiții în 

IMM-uri; 

-număr redus de IMM-

uri/microintreprinderi de 

interes local;  

-slaba valorificare a 

resurselor naturale și a 

materiilor prime din mediul 

rural; 

-Lipsa unui sistem de sprijin 

pentru implementarea 

noțiunilor de marketing; 

- Slaba implementare a 

sistemului de asigurare a 

calității producției și 

produselor; 

- Slaba preocupare pentru 

introducerea noilor 

tehnologii și pentru 

activitatea de cercetare-

dezvoltare; 

- Lipsa canalelor de colectare 

a produselor agricole; 

-Folosirea unor tehnologii 

vechi, cu productivitate și 

eficiență economică scăzute; 

- Migrația populației tinere și 

adulte; 

- Lipsa locurilor de munca; 

- Nivel salarial scăzut. 

-Atragerea unor noi 

investitori prin facilitățile pe 

care administrația locala le 

pune la dispoziție; 

- Oportunități de finanțare a 

Uniunii Europene; 

-Dezvoltarea cooperării 

locale; 

-Promovarea oportunităților 

de investiții în zona; 

-Creșterea competitivității 

sectorului IMM; 

-Posibilitatea accesării 

creditelor cu dobânda 

subvenționată pentru crearea 

de noi locuri de muncă în 

mediul rural; 

-Programe guvernamentale 

în derulare de susținere a 

sectorului IMM-uri; 

-Reducerea ponderii 

populației active ; 

-Scăderea continua a 

producției prin scăderea 

productivității muncii; 

-Creșterea ponderii muncii la 

negru, cu efecte negative 

asupra pieței muncii, 

economiei locale și asistenței 

sociale în perspectivă; 

-Hazarde naturale ce se pot 

transforma în dezastre. 
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Învățământ și educație 

 accesul neîngrădit de împlinire individuală prin educație;  

 modernizarea scolilor și grădinițelor din comună;  

 accesul la un sistem educațional perfomant, flexibil și adaptat condițiilor din mediul 

rural;  

 organizarea unei baze materiale capabile să mulțumească nevoile legate de actul 

educațional; 

 amenajarea spatiilor de joacă și recreere pentru copiii comunei;  

 amenajare unei baze sportive în comună și a unei săli cu rol polivalent pentru diverse 

evenimente sportive,culturale,educaționale;  

 orientarea și sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formarii profesionale;  

 crearea șanselor pentru reformarea profesională a persoanelor adulte. 

 

Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

-personalul didactic din 

școli și grădinițe este bine 

pregătit; 

-infrastructura de educație, 

cultură și sport relativ 

bună;  

-evenimente locale 

multianuale organizate pe 

teritoriul comunei; 

-lipsa de fonduri în domeniu 

; -fluctuația cadrelor 

didactice; -baza materială 

insuficientă sau uzată fizic și 

depășită tehnic în unitățile de 

invatamânt; -implicare 

redusa a cetățenilor la viață 

asociativa; -lipsa unor 

programe/activități de 

angrenare a comunității 

locale în rezolvarea unor 

probleme ale comunității și 

luarea deciziilor; -lipsa unor 

programe de reconversie 

profesională a forței de 

muncă disponibilizată; 

-modernizarea școlilor și 

grădinițelor din comună; 

-dotarea cu mobiler nou ; 

-posibilitatea asigurării unei 

educații moderne; 

-organizarea unui program de 

tip școală după școală 

-înființarea unei creșe 

-amenajare de parcuri de 

joacă pentru copii de la sate; 

-organizarea de concursuri 

cultural-educative pentru 

elevi și tineri; 

-posibilitatea accesării de 

fonduri pentru dezvoltarea 

educației; 

-realizarea de investiții 

pentru desfășurarea 

activităților de educație; 

-atragerea cetățenilor la viață 

asociativă prin participarea în 

luarea deciziilor la nivelul 

comunității; 

-posibilitatea degradării 

clădirilor de învățământ daca 

nu se iau masurile cuvenite; 

-migrarea populației tinere 

spre alte zone; 

-populație imbatrânita; 

-tendință de reducere a 

exigenței în procesul de 

evaluare didactică; 

-buget încă insuficient alocat 

invatamântului public 

generând fenomene de dotare 

materială la limita 

necesarului unităților; 

-lipsa personalului calificat 

în accesarea de fonduri 

europene și naționale; 
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Resurse Umane  

Populația  

 crearea condițiilor de viață atractive pentru tineri, atât pentru cei din localitate, 

cât și pentru cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora în localitate;  

 crearea de condiții pentru familiile de tineri.  

 

Piața muncii  

 locuri de muncă suficiente și în domenii variate de activitate pentru satisfacerea 

nevoilor de trai;  

 posibilitatea de a urma cursuri de reconversie profesionala în domenii căutate pe 

piața forței de muncă. 

 

Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

-existența de personal care 

s-a retras la țară după 

disponibilizările masive din 

centrele industriale din 

județ; 

-tineri care doresc să se 

perfecționeze în anumite 

domenii; 

 -rețea de invatamânt școlar 

adaptată condițiilor zonei 

(invatamânt gimnazial)  

-distribuția echilibrată a 

populației după sexe;  

-forța de muncă bine 

calificată și instruită 

-disponibilitatea scăzută a 

locurilor de munca; 

-buget local cu resurse reduse 

- 

ponderea crescută a populației 

inactive; 

- imbatrânirea populației (spor 

natural negativ și migrarea 

tinerilor spre centre urbane 

mari); 

-adaptarea mai lentă a 

populației mature și vârstnice 

la schimbările și provocările 

lumii actuale, în general, și la 

fenomenul mobilității și 

reconversiei profesionale, în 

special; 

- migrarea persoanelor tinere 

spre mediul urban mare și 

străinătate, mai cu seamă a 

celor cu pregătire profesionala 

înaltă; 

- capacitatea financiară relativ 

scăzută a locuitorilor zonei. 

-atragerea de programe cu 

finanțare europeană pentru 

stimularea ocupării forței de 

muncă; 

-organizarea și dezvoltarea 

unor programe de integrare pe 

piața muncii, reconversie 

profesională, calificare, etc. 

-accesarea fondurilor 

europene pentru dezvoltarea 

profesională a persoanelor 

active din localitate; 

-îmbunătățirea și 

perfecționarea competentelor 

profesionale a persoanelor 

adulte care activează în 

domeniile agriculturii, 

silviculturii (inclusiv 

proprietarii de pădure) și 

industriei agro-alimentare, 

prin cursuri derulate de 

beneficiari ai unor proiecte 

finanțate prin pocu; 

calificarea/recalificarea, 

instruirea și perfecționarea 

persoanelor ocupate în 

agricultură de subzistență; 

-monitorizarea stării 

ocupaționale a populației. 

-imbatrânirea populației; 

-scăderea numărului 

persoanelor calificate, prin 

ieșirea acestora din viață 

activa; 

-creșterea șomajului în rândul 

absolvenților de liceu și a 

celor cu studii superioare; 

-migrarea forței de muncă; 

-amplificarea pregătirii 

teoretice a forței de muncă în 

detrimentul aspectelor 

aplicative; 

-creșterea ponderii muncii “la 

negru”, cu efecte negative 

asupra pieței muncii, 

economiei locale și asistenței 

sociale în perspectivă; 

-salarii neatractive 

-migrația forței de muncă 

calificată și mai ales înalt 

calificată către alte localități 

din județ, alte zone ale țării și 

către tarile membre UE 
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Turism 

 utilizarea unor produse turistice variate cu oferte diversificate;  

 susținerea prin acțiuni eficiente de promovare a evenimentelor locale;  

 crearea de programe de pregătire pentru noi practicanți de agroturism;  

 încurajarea cetățenilor prin acțiuni de informare și formare profesională în vederea 

deschiderii de pensiuni agroturistice și promovarea acestora;  

 promovarea evenimentelor locale, prin acțiuni eficiente de marketing  

 

Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

-potențial ridicat de 

dezvoltare a agroturismului 

și turismului rural; 

-zona turistică cu 

posibilități de dezvoltare;  

-forma de relief 

corespunzătoare dezvoltării 

agroturismului;  

-zona atractivă din punct de 

vedere turistic și peisagistic;  

-existența unor unități de 

cazare tip agropensiune 

turistică; 

-puncte de atracție și 

monumente istorice de 

arhitectură de interes 

național; 

- acces greu la sursele de 

finanțare.  

-număr redus de servicii 

turistice ce pot fi puse la 

dispoziția turiștilor;  

-slaba promovare a 

patrimoniului cultural, 

peisagistic, a diverselor trasee 

turistice etc.;  

-capacitate insuficientă de 

cazare pentru turiști -turismul 

lipsește aproape în totalitate.  

-număr mic de locuri de 

recreere, divertisment, de 

practicarea a diverselor 

sporturi în mediul rural în 

raport cu potențialul turistic al 

zonei rurale;  

-drumuri nemodernizate în 

totalitate la sate.  

-lipsa publicității locurilor cu 

potențial turistic mare.  

-zone cu potențial turistic 

neexploatat pentru 

dezvoltarea agroturismului .  

 

-posibilitatea dezvoltării 

rapide a sectorului turismului 

și agroturismului  

-construire de căsuțe de 

vacanță în zonele de agrement 

ale comunei Călinești; 

-zone cu potențial turistic 

neexploatat pentru 

dezvoltarea agroturismului; 

-sprijinirea construirii 

infrastructurii aferente 

formelor asociative; 

-existența agriculturii 

ecologice și a produselor 

tradiționale ce pot fi 

valorificate prin activitățile 

de turism rural ca de exemplu 

agro-turismul; 

-practicarea turismului 

sportiv (existenta traseelor 

turistice, montane, mountain-

bike, culturale și istorice);-

accesarea fondurilor de 

investitii pentru dezvoltarea 

unor forme de turism 

recreational; 

-cresterea gradului de 

instruire in domeniul turistic 

din partea potentialilor 

investitori sau a viitorilor 

angajati. 

-dezinteresul față de aceste 

domenii duce la posibilitatea 

ca să nu fie valorificate în 

totalitate -lipsa informațiilor 

privind obținerea de fonduri 

europene în domeniul 

dezvoltării turismului . -

competitivitate cu alte 

localități care dețin potențial 

turistic; -produse turistice 

neatractive; -infrastructură 

turistică neadecvată; -

migrarea forței de muncă; 
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Cultură și sport 

 instruirea și transmiterea practicilor tradiționale generațiilor viitoare;  

 accesul transparent la sursele de informare tradiționale și moderne;  

 structura spatiilor destinate activităților socio-culturale în concordanta cu necesitățile și 

mijloacele moderne;  

 reabilitarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural din comună;  

 reabilitarea și modernizarea edificiilor culturale. 

 

Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

- organizarea unor 

evenimente specifice: 

târguri și și alte 

evenimente, sărbătorile 

comunei, etc.  

-infrastructura de cultură 

relativ bună;  

-evenimente locale 

multianuale organizate pe 

teritoriul comunei; 

- lipsa de fonduri în 

domeniu;  

-implicare redusă a 

cetățenilor la viață 

asociativă;  

-lipsa unor programe/ 

activități de angrenare a 

comunității locale în 

rezolvarea unor probleme ale 

comunității și luarea 

deciziilor. 

-amenajare de parcuri de 

joacă pentru copiii de la 

sate;  

-organizarea de întreceri 

sportive la nivel local; 

-organizarea de concursuri 

cultural-educative și sportive 

pentru elevi și tineri; 

-afirmarea tinerelor talente 

în diferite domenii artistice 

și sportive; 

-posibilitatea accesării de 

fonduri pentru dezvoltarea 

culturii și sportului în 

comună; 

-realizarea de investiții 

pentru desfășurarea 

activităților de cultură și 

sport; 

-atragerea cetățenilor la viață 

asociativă prin participarea 

în luarea deciziilor la nivelul 

comunității, participarea la 

elaborarea unor politicii de 

interes public;  

-elaborarea unui cadru 

organizat prin care cetățenii 

să se implice în activitățile și 

rezolvarea problemelor de 

interes comunitar. 

-migrarea populației tinere 

spre alte zone; 

-populație imbatrânită; 

-scăderea numărului de copii 

școlari care practică sport, 

una din cauze fiind 

proveniența lor din familii cu 

posibilități materiale și 

intelectuale reduse 

 

 

 



STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

2021-2027 

COMUNA CĂLINEȘTI  

JUDEȚUL ARGEȘ 

 

104 

 

Sănătate și asistență socială 

 îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală;  

 modernizarea și dotarea corespunzătoare a centrelor medicale;  

 acces permanent și promt la servicii medicale de calitate;  

 educarea populației cu privire la accesarea serviciilor de sănătate la o perioadă 

regulată de timp pentru prevenirea situațiilor de urgență prin susținerea și promovarea 

modului de viață sănătos.  

 dezvoltarea serviciilor de asistență socială pentru persoanele aflate în dificultate 

(minori, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități);  

 întărirea legăturilor dintre Administrația Publică Locală și societatea civilă pentru 

rezolvarea problemelor de interes comunitar. 

Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

-existența unei 

infrastructuri de servicii 

medicale 

-acordare alocații de stat, 

indemnizații creștere copil 

și diverse stimulente, 

conform legislației în 

vigoare; -tineri care doresc 

să se perfecționeze în 

anumite domenii; -

colaborare eficientă cu 

structurile județene pentru 

problemele sociale  

-lipsa programelor de 

integrare în societate a 

persoanelor cu dizabilități; 

-indicator medic/locuitor 

necorespunzător; 

-societatea civilă insuficent 

implicată în problemele de 

asistență socială; 

-buget local cu resurse 

reduse; 

-inexistența unui serviciu 

social de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor 

vârstnice; 

-dotare relativ slaba în ceea 

ce privește furnizarea de 

servicii medicale 

-procent ridicat de persoane 

vârstnice cu venituri reduse;  

-lipsa unor unități care să 

furnizeze servicii sociale 

(centre de reconversie 

profesionala, etc.);  

-buget redus, necesar 

domeniului de asistență 

socială; 

- dezvoltarea unor programe 

de reintegrare socială și 

asigurare unor resurse 

materiale persoanelor 

defavorizate; 

- campanii de conștientizare a 

populației privind domeniul 

asistentei sociale; 

-modernizarea centrelor și 

dispensarelor medicale 

-posibilitatea preluare 

administrare spital Dr. Ion 

Craciun pentru a putea oferi 

intreaga paleta de servicii 

medicale pentru cetățeni 

- posibilitatea accesării de 

fonduri structural destinate 

dezvoltării sectorului social 

prin Fondul Social European; 

-cadru legislativ care 

stimulează implicarea 

sectorului privat în furnizarea 

de servicii sociale; 

-promovarea unui stil de 

viață sănătos, a unei nutriții 

echilibrate, de combatere a 

consumului de tutun și 

alcool. 

-migrarea tinerilor în alte 

zone/țări. 

-mortalitate sporită a 

vârstnicilor; 

-lipsa personalului calificat 

în accesarea de fonduri 

europene și naționale; 
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REZULTATUL ANALIZEI SWOT 

 

Orice comună trebuie să asimileze și să promoveze o viziune strategica în ceea ce privește 

dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, 

în cadrul căreia se pot rata oportunități și se consuma irațional resurse prețioase. Experiența 

internațională a arătat că proiectele și programele operaționale funcționează cel mai bine atunci 

când fac parte dintr-un cadru coerent și când există o coordonare la nivel strategic 

Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a 

comunității pe o perioadă de 7 ani.  

Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele: realizarea unei analize 

preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii, analiza sectorială a 

domeniilor strategice principale şi articularea documentului strategic.  

 Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea 

comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului.  

Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul 

administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să 

identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii.  

Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund necesităţilor de 

dezvoltare a comunei Călinești, în cadrul limitărilor impunse de resursele locale disponibile şi 

pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de dezvoltare 

regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027. 

 Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv: Strengths 

(puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunități), Threats (riscuri). 

 Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comuna Călinești şi de strategiile acesteia, de modul 

cum se compară cu concurenţa. Oportunităţile şi ameninţările vin dinspre mediul de piaţă şi din 

direcţia concurenţei; de regulă sunt factori asupra cărora zona, în general, nu are niciun control. 

Analiza SWOT ia în considerare organizarea aşezării, performanţele acesteia, produsele cheie 

şi pieţele strategice. 
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„Radiografierea” domeniilor semnificative pentru dezvoltarea comunei Călinești, evaluarea 

factorilor de influență (interni și externi), realizată prin analiza SWOT, conduce la formarea 

viziunii de ansamblu asupra resurselor și a problemelor cu care se confruntă comuna, punând 

în lumină punctele tari și slabe, în relație cu oportunitățile și amenințările existente.  

Analiza SWOT furnizează suportul informațional pentru analiza-diagnostic specifică în 

elaborarea strategiei comunei, contribuind la formularea realistă a obiectivelor de dezvoltare 

pentru perioada 2021-2027. 

 

Intrebări cheie care indrumă analiza strategică: 

 

Strategie  

   

 

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE PUTEM FACE? 

(Punctele forte și punctele slabe) 

 

CE VREM SĂ FACEM? 

(Valorile comunei si locuitorilor ei) 

 

CE RESURSE ȘI POTENȚIAL 

VREM SĂ DEZVOLTĂM? 

 

CE TREBUIE SĂ NE PREOCUPE? 

 

CE AM PUTEA FACE 

(Oportunități și amenințări) 

 

CE SE AȘTEAPTĂ CEILALȚI SĂ 

FACEM? 

(Dorințele locuitorilor comunei) 

 

CE OPORTUNITĂȚI PUTEM 

FRUCTIFICA? 

 

CUM PUTEM IMPLINI 

AȘTEPTĂRILE LOCUITORILOR 

COMUNEI? 
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În urma analizei SWOT s-au identificat patru principii prioritare care au stat la baza elaborării 

strategiei în vederea dezvoltării durabile, și anume: 

 

Figura 11. Principii prioritare ale SLDD Călinești 

 

În vederea elaborării „Strategiei de dezvoltare locală“ pentru perioada 2021-2027 

trebuie să existe în atenția conducerii Primăriei comunei Călinești și a Consiliului Local 

Călinești mai multe direcții prioritare: 

 

 INFRASTRUCTURA.  

Infrastructura de bază (infrastructura de drumuri, alimentare cu apă, canalizare și 

iluminat public) trebuie în permanență întreținută, dar sunt necesare și investiții de modernizare 

și de extindere a acesteia. Asfaltarea drumurilor, troutarelor, modernizarea și extinderea 

sistemului de alimentare cu apa și înființarea rețelei de canalizare, trebuie să reprezinte o 

preocupare permanentă a administrației locale. De asemenea, realizarea rețelei de distribuție a 

gazelor naturale în comuna Călinești trebuie să fie o prioritate a administrației locale, obiectivul 

COMUNA 

CĂLINEȘTI
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Programe de 
formare/reconversie

profesională

2.Dezvoltare

infrastructură

Competitivitate

Confort social

3.Optimizare

servicii medicale, 
sociale si educationale

Cultural

4.Cresterea

atractivității 
Turism/Agrement



STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

2021-2027 

COMUNA CĂLINEȘTI  

JUDEȚUL ARGEȘ 

 

108 

 

preconizat fiind realizarea unei investiții durabile, care să fie integrată în infrastructura existentă 

și corelată cu investițiile viitoare, în vederea conformării cu cerințele legislative în vigoare, 

pentru diminuarea efectelor poluării aerului și creșterea eficienței energetice (beneficiile 

rezultate din reducerea emisiilor de dioxid de carbon generate de implementarea proiectului de 

investiții se bazează pe ipoteza diminuării arderii de masă lemnoasă pentru încălzirea 

locuințelor, pe măsura racordării consumatorilor estimați la rețeaua de gaze naturale). 

 

 DEZVOLTAREA SERVICIILOR MEDICALE, SOCIALE ȘI 

EDUCAȚIONALE 

Un alt domeniu prioritar este legat de dezvoltarea serviciilor medicale, sociale și educaționale. 

În acest sens, administrația locală trebuie să fie preocupată pentru modernizarea continuă a 

serviciilor medicale din comună, prin modernizarea și dotarea infrastructurii 

existente.Serviciile sociale de bază trebuie dezvoltate pentru categoriile cele mai vulnerabile. 

Serviciile educaționale la nivelul preșcolarilor și școlarilor trebuie îmbunătățite în permanență 

prin implicarea cadrelor didactice în programe specifice, prin accesarea de fonduri și investiții 

europene. Totodată, sunt necesare programe de educație a adulților, programe de formare și 

reconversie profesionala, aspecte ce pot fi coordonate de către administrația locală. 

 

 COMPONENTA ECONOMICĂ.  

Are nevoie de facilități și informații pentru atragerea de investitori și crearea de noi locuri de 

munca. Sectorul primar (agricultura) poate fi revigorat prin atragerea de finanțări europene și 

naționale. În acest sens, administrația locală se poate preocupa mai mult pentru informarea 

cetățenilor despre oportunitățile de finanțare din acest domeniu de activitate. Sectorul secundar 

și cel terțiar pot beneficia la rândul lor de astfel de fonduri de dezvoltare, inclusiv prin fonduri 

europene, administrația locală putând fi implicata mai mult prin diminuarea unor taxe, facilitați 

legate de asigurarea utilităților, etc. 

 

 CULTURA, TURISMUL, PROGRAMELE ȘI SPATIILE DE RECREERE 

Un al patrulea domeniu prioritar îl reprezintă cultura, turismul, programele și spatiile de 

recreere. Baza culturală este poate insuficient dezvoltata, existând încă edificii culturale care 



STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

2021-2027 

COMUNA CĂLINEȘTI  

JUDEȚUL ARGEȘ 

 

109 

 

nu au rol de catalizator cultural în localitățile componente. Chiar dacă edificiile existente sunt 

dotate corespunzător, exista în continuare un potențial de creștere a activității culturale și in 

permanentizarea unor programe culturale și educaționale. De asemenea, proiectele de implicare 

comunitară a tinerilor ar trebui să reprezinte o preocupare permanentă a administrației locale. 

9.2.2 VIZIUNEA STRATEGIEI LOCALE 

Viziunea strategiei stabilește cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei Călinești 

pentru perioada 2021-2027 și constituie diferența dintre ceea ce reprezintă astăzi și ceea ce 

trebuie să devină localitatea în următorii 7 ani.  

În viziunea reprezentanților autorității publice locale, comuna Călinești va deveni pâna în anul 

2027, o localitate mult mai prosperă, cu o economie durabilă aflată în dezvoltare și care va tinde 

spre îmbunătățirea continuă a calității vieții locuitorilor, spre gestionarea ṣi utilizarea eficientă 

a resurselor, pentru o valorificare a potențialului economiei de inovare ecologică și socială, 

astfel incât să se asigure prosperitatea, protecția mediului și coeziunea socială, devenind 

principalul centru rural din zonă din punct de vedere social și economic. 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locala este: dezvoltarea durabilă a comunei 

Călinești prin creșterea competitivității economiei locale, diversificarea activităților economice 

și atractivitatea socio-culturală a localității.  

Pentru atingerea obiectivului general este nevoie de împărțirea acestuia în obiective specific 

care să ducă la : 

 îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației localității prin asigurarea accesului la 

utilitățile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport și crearea de noi locuri de 

muncă;  

 realizarea creșterii economice prin atragerea de noi investitori în agricultura, industrie, 

servicii, prin oferirea de consultanță orientată către toate categoriile de populație și 

întreprinzători, prin atragerea de fonduri nerambursabile, prin creșterea gradului de 

pregătire a resurselor umane din comună; 

 oportunități pentru intervenția sectorului privat în operațiunile localității, fie sub forma 

investițiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor 

permanente intre parteneri; 
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 sprijin în acceptarea transformărilor din invatamântul local și menținerea calității actului 

didactic și a condițiilor de derulare a acestuia, prevenirea și combaterea abandonului. 

 îmbunătățirea accesului la bunăstare al grupurilor dezavantajate, precum și garantarea 

protecției factorilor de mediu și utilizarea eficientă a resurselor naturale locale. 

OBIECTIVELE STRATEGICE GENERALE 

Principalele obiective strategice globale ale comunei Călinești sunt: 

1. Garantarea accesului neîngrădit al populației și al consumatorilor economici la 

infrastructură (apa, canalizare, gaze naturale, căi de transport, telefonie, internet,etc.); 

2. Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea 

Europeană în acord cu termenele de conformare asumate de țara noastră; 

3. Direcționarea localitatatii spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe 

locuri de muncă; 

4. Dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru a stabili prioritățile comunei, 

strategia și acțiunile sale; 

5. Optimizarea sistemului de sănătate și protecție socială; 

6. Reabilitarea și modernizarea institutilor publice conform standardelor europene; 

7. Măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale și creșterea 

rătei de ocupare prin crearea de noi oportunități investitionale; 

8. Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități rentabile în agricultură, 

industrie, servicii, turism. 

Realizarea obiectivelor strategice globale se întemeiază pe aplicarea unui management care să 

conducă la dezvoltare durabilă.  

Politicile, planificarea strategică, precum și realizarea programelor și proiectelor se vor face cu 

respectarea următoarelor principii: 

 dezvoltarea durabilă, astfel incât pe termen lung să se producă schimbări majore de 

cultura și atitudine în ceea ce privește utilizarea resurselor de către populație și 

operatorii de piață; 

 întărirea capacității instituționale: prin management eficient, definirea serviciilor 

publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile, 

precum și cu cerințele populației; 



STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

2021-2027 

COMUNA CĂLINEȘTI  

JUDEȚUL ARGEȘ 

 

111 

 

 realizarea programelor și proiectelor prin parteneriat public-privat sau public-public; 

 realizarea acelor programe și proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza; 

 integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan 

între sectoare, cât și pe verticală, având în vedere corelarea și integrarea politicilor de 

dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale județului și ale regiunii din care face 

parte; 

 managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, 

materiale, financiare și umane într-un ciclu natural; 

 utilizarea mecanismelor de piață pentru a atinge ținta durabilității, funcționarea 

utilităților publice în sistem de piață, evaluarea investițiilor după criterii de mediu, 

luarea în considerare a problemelor de mediu la întocmirea bugetului local; 

 design-ul durabil arhitectonic în temeiul căruia se stabilesc reguli privitoare la 

materialele de construcții, design-ul unei clădiri, bioclimatul, densitatea clădirilor într-

un areal, orientarea spațială a clădirilor, microclimat, eficiență energetică; 

 fixarea regulilor de utilizare rațională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare 

în baza planului de urbanism general, că instrument de planificare spațială; 

 analiza capacității tehnice de execuție; 

 evaluarea eficientei utilizării resurselor financiare și umane; 

 evaluarea viabilității financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor 

fiscale obținute; 

 identificarea nevoilor comunității locale și a priorităților acesteia; 

 corespondența intre lansarea unui program sau proiect și nevoile comunității; 

 evaluarea nevoilor comunității sărace și a capacității administrației locale de a asigura 

accesul acestora la serviciile publice de bază; 

 protecția mediului; 

 realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui 

program sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investiții, 

daca există oportunitatea de a obține profituri viitoare; 

 asigurarea publicității informațiilor cu impact în investiții (informații topografice, 

informații statistice privind economia locală și regională, regulamentul de urbanism, 

planul de urbanism general și planurile de urbanism zonal). 
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9.2.3 OBIECTIVELE GENERALE  

Obiectivul general al comunei Călinești în domeniul agriculturii este:  

 Dezvoltarea unei agriculturi moderne, aliniată principiilor economiei de piață ce va 

genera creșterea nivelului de trai. 

Obiectivul general în domeniul industriei este: 

 Înființarea și dezvoltarea acelor ramuri industriale care să valorifice durabil resursele 

naturale și umane existente în comunitate, să realizeze acea competitivitate necesară 

pentru o dezvoltare durabilă, pe termen mediu și lung, în concordanță cu strategiile de 

mediu, cele privind energia și schimbările climatice. 

Obiectivul general în domeniul mediului este: 

 Implementarea și promovarea măsurilor de mediu în comunitate. 

Obiectivul general în domeniul sănătății și serviciilor sociale este: 

 Creșterea calității vieții și a stării de sănătate a populației. 

Obiectivul general în domeniul amenajării teritoriului și infrastructura este: 

 Utilizarea optimă a teritoriului comunei și îmbunătățirea infrastructurii de transport, 

extinderea rețelelor de utilități actuale, îmbunătățirea calității apei și epurarea apelor 

uzate, introducerea rețelei de gaze naturale. 

Obiectivul general în domeniul administrației publice este: 

 Întărirea capacității administrative. 

Obiectivul general în domeniul educației este: 

 Dezvoltarea resurselor umane și îmbunătățirea infrastructurii educaționale, dar ṣi 

asigurarea accesului la diferite forme de educație a populației. 

Obiectivul general pentru domeniul cultură, sport, agrement este: 

 Crearea unui mediu plăcut, sănătos ṣi sustenabil pentru generațiile prezente ṣi viitoare, 

asigurând standarde ridicate de protecție ṣi management al spatiilor verzi, utilizarea 



STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

2021-2027 

COMUNA CĂLINEȘTI  

JUDEȚUL ARGEȘ 

 

113 

 

eficienta a energiei ṣi apei, utilizarea infrastructurii culturale și sportive, dezvoltarea de 

programe culturale, sportive și de timp liber. 

Obiectivul general în domeniul turismului este: 

 Dezvoltarea , valorificarea și promovarea potențialului turistic, agroturistic și ecoturistic 

local. 

Obiectivul general în domeniul altor activități terțiare este: 

 Promovarea și dezvoltarea serviciilor conexe cum ar fi serviciile legate de existența 

infrastructurii comerciale, etc. 

 

9.2.4 PRIORITĂȚILE DE DEZVOLTARE LOCALĂ  

Obiective specifice pe termen mediu și lung 

I. Populația 

a) Demografie: 

 condiții de viață atractive pentru tineri, atât pentru cei din localitate, cât și pentru cei din 

exterior (care ar dori să se stabilească în localitate); 

 condiții și facilitați pentru familiile tinere cu copii. 

b) Servicii medicale și sociale: 

 acces facil la servicii sociale și medicale de calitate, prompte și suficiente; 

 populație educată privind starea generala de sănătate și modalitățile de a duce o viață 

sănătoasă; 

 eliminarea factorilor de risc privind calitatea vieții. 

c) Forța de munca activă: 

 locuri de muncă în domenii variate de activitate, cu venituri îndestulătoare pentru 

satisfacerea nevoilor de trai; 

 posibilitatea de a urma cursuri de reconversie profesionala în domenii căutate pe piață 

muncii. 
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d) Educația: 

 posibilitatea neîngrădită de împlinire individuala prin educație; 

 acces la un sistem educațional performant, flexibil și adaptat condițiilor din mediul 

rural; 

 infrastructura și baza materiala suficienta și capabila să satisfacă nevoile legate de actul 

educațional; 

 posibilitatea de formare continuă pentru adulți; 

 practicarea de sporturi individuale și de masă, cu baze materiale corespunzătoare. 

e) Cultura:  

 practici tradiționale revitalizate, ușor de transmis generațiilor viitoare;  

 activități tradiționale puse în valoare;  

 acces facil la surse de informație tradiționale sau moderne;  

 infrastructura corespunzătoare cerințelor unei societăți moderne.  

 

II. Infrastructura  

a) Dotări edilitare:  

 dotări edilitare funcționale și capabile să deservească cetățenii localității în condiții 

civilizate;  

 dotări edilitare extinse pentru diversificarea serviciilor publice arondate spațiului rural.  

b) Transporturi:  

 rețea de drumuri funcțională și optimizată care să deservească nevoile curente ale 

locuitorilor și activităților economice fară să afecteze starea mediului înconjurător. 

c) Infrastructura de apa, apa uzata și epurare:  

 sistem de furnizare a apei curente și de canalizare, capabile să deservească locuitorii 

comunei;  

 populație informata asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri 

neamenajate, asupra utilizării durabile a resurselor de apa și a prevenirii poluării 

mediului înconjurător. 
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III. Economia 

a) Agricultura: 

 practici de agricultură durabilă, adaptate condițiilor climaterice și solului din spațiul 

local; 

 activități agricole diversificate și generatoare de venit la bugetul local; 

 asocierea producătorilor și a proprietarilor de teren; 

 îmbunătățirea practicilor agricole; 

 politici de marketing eficiente; 

 utilizarea eficientă a fondurilor de dezvoltare rurala. 

b) Industria: 

 activități industriale pliate pe specificul local; 

 valorificarea resurselor naturale locale; 

 valorificarea potențialului uman; 

 îmbunătățirea practicilor de mediu în domeniul industrial; 

 îmbunătățirea productivității muncii; 

 promovarea eficientă a produselor și practicilor industriale; 

 accesarea de fonduri europene. 

c) Comerțul, turismul și alte servicii: 

 utilizarea eficienta a tradițiilor și resurselor locale; 

 diversificarea serviciilor; 

 politici eficiente de marketing; 

 diversificarea produselor turistice. 

 

IV. Mediul înconjurător 

Degradarea solului, a aerului și a apei: 

 promovarea practicilor de agricultură ecologică; 

 realizarea unor cursuri de educație ecologica; 

 decolmatarea cursurilor de apă și curățarea domeniului public; 

 montarea de coșuri de gunoi pe domeniul public; 
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 regularizarea pâraielor și a torenților de pe teritoriul localității, prin consolidarea 

malurilor, construirea de podete și a altor lucrări hidrotehnice necesare; 

 împădurirea suprafețelor degradate. 

 achiziționarea și dotarea cu echipamente de reciclare și colectare selectivă 

 efectuarea unui studiu de piața si dezvoltarea de parteneriate pentru a se determina 

oportunitatea dezvoltării unei stații de concasare deșeuri din construcții și/sau biomasă. 

În cazul identificării soluțiilor de finanțare sau elaborarea de parteneriat public-privat 

sau public-public, demararea unui astfel de proiect. 
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10. INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR DIN STRATEGIA DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ  

Atingerea obiectivelor strategice din Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Călinești 

pentru perioada 2021-2027 se va face prin: 

 elaborarea unor planuri anuale de acțiune locală, ce se vor aproba în cadrul Consiliului 

Local Călinești; 

 identificarea, selectarea și implementarea proiectelor strategice de la nivelul comunei, 

în vederea găsirii celor mai bune soluții de atingere a obiectivelor și priorităților 

propuse; 

 monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor strategice. 

Obiectivul General al Strategiei de Dezvoltare Locala este:  

 Dezvoltarea durabilă a comunei Călinești prin creșterea competitivității economiei 

locale, diversificarea activităților economice și atractivitatea socio-culturală a localității. 

Indicatorii de realizare a obiectivului general sunt: 

 aducerea infrastructurii la nivel european; 

 educarea și formarea resurselor umane; 

 sprijinirea mediului de afaceri; 

 încurajarea și promovarea antreprenoriatului; 

 dezvoltarea ecoturismului și agroturismului local; 

 încurajarea dezvoltării activităților non-agricole; 

 consolidarea fermelor de subzistență și dezvoltarea lor; 

 creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor salariale; 

 stoparea sau limitarea depopulării prin migrația populației; 

 diversificarea serviciilor pentru populație; 

 încurajarea și sprijinirea tinerilor pentru întemeierea unei familii; 

 motivarea tinerilor de a se stabili în localitate. 
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Indicatorii de realizare a obiectivelor strategice pe domenii sunt: 

Domeniul agricultură 

Scopul intervenției este acela de a contribui la dezvoltarea unei agriculturi competitive, 

durabile, bazata pe inițiativă privată, pentru a proteja patrimoniul natural al localității. Acest 

lucru se poate realiza prin: 

 modernizarea instalațiilor agricole; 

 sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta; 

 sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi; 

 diversificarea producției, ajustarea profilului, nivelului și calității producției la cerințele 

pieței, inclusiv a celei ecologice; 

 politici de marketing eficiente în domeniul agriculturii; 

 activități agricole diversificate și generatoare de venit la bugetul local; 

 îmbunătățirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creșterea valorii adăugate a 

produselor agricole; 

 încurajarea înființării grupurilor de producători din sectorul agricol și silvic în vederea 

obținerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea 

unor tehnologii de producție unitare sau pentru accesarea de proiecte legate de 

infrastructura agricolă; 

 împădurirea terenurilor neproductive; 

 dezvoltarea pomiculturii și valorificarea florei spontane; 

 promovarea inițiativelor de dezvoltare locală; 

 dezvoltarea activităților de consultanță agricola; 

 dezvoltarea prestatorilor de servicii în agricultură; 

 îmbunătățirea potențialului genetic al animalelor; 

 dezvoltarea și încurajarea agriculturii ecologice; 

 menținerea și conservarea calității solului; 

 conservarea și ameliorarea biodiversității fondului forestier. 
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Domeniul infrastructură (de transport și de utilități) 

Scopul intervenției este de a dezvolta calitatea infrastructurii de transport sau de utilități prin: 

 extinderea alimentarii cu apa potabila; 

 modernizarea și reabilitarea drumurilor și străzilor din comuna; 

 extinderea, modernizarea trotuarelor și aleilor pietonale; 

realizare de piste pentru biciclete 

 construcția de poduri și podete peste pâraie și torenți; 

 devoltare rețea canalizare; 

 realizarea de stații de epurare a apelor uzate menajere; 

 realizarea studiului de fezabilitate privind distribuția de gaz metan  

 elaborarea proiectului tehnic de execuție și execuția rețelei de distribuție a gazelor 

naturale; 

 reabilitarea și extinderea rețelei de iluminat public prin folosirea de surse de iluminat 

ecologice și cu consum redus de energie; 

 extinderea sistemului de supraveghere video; 

 zonarea funcțională a teritoriului comunei în acord cu tendințele de dezvoltare a 

acestuia; 

 reabilitarea și modernizarea rețelelor de utilități existente; 

 ȋmbunatatirea infrastructurii de transport astfel incât să fie reduse influențele negative 

asupra mediului ṣi confortului populației; 

 clarificarea aspectelor de proprietate și domenialitate asupra teritoriului comunei; 

 îmbunătățirea parametrilor curentului electric. 

Domeniul mediu înconjurător 

Scopul intervenției este de a îmbunătăți calitatea mediului înconjurător prin creșterea eficienței 

colectării deșeurilor menajere și industriale, protejarea comunității de riscurile unor hazarde 

naturale, creșterea gradului de informare, educare și conștientizare a cetățenilor privind 

importanta calității mediului. Aceste aspecte pot fi atinse prin:  

 lucrări de decolmatare și regularizare a cursurilor de apa de pe teritoriul comunei 

Călinești; 
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 dotări cu utilaje și echipamente pentru serviciul de gospodărire comunala; 

 limitarea schimbărilor climatice și a costurilor și efectelor sale negative pentru mediu;  

 minimizarea impactului infrastructurii de transport asupra economiei, societății și 

mediului;  

 promovarea modelelor de producție și consum durabile;  

 evitarea supraexploatării resurselor naturale;  

 dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deșeuri ;  

 creșterea ratei de reciclare și îmbunătățirea calității materialelor reciclate;  

 promovarea valorificării deșeurilor din ambalaje;  

 dezvoltarea de proiecte pentru eficientizare energetică a cladirilor publice; 

 dezvoltare de proiecte pentru implementare utilizare de surse de energie regenerabilă. 

Domeniul economie și mediul de afaceri  

Scopul intervenției este acela de a contribui la dezvoltarea economică a comunei Călinești prin 

crearea condițiilor apariției unui mediu de afaceri prosper, bazat pe competiție, pe dezvoltarea 

nevoilor de afaceri locale, pe valorificarea resurselor naturale și umane locale. Acest aspect 

poate fi atins prin:  

 înființarea unei piețe agroalimentare;  

 dezvoltarea unor activități industriale bazate pe resursele natural locale;  

 informarea cetățenilor cu privire la oportunitățile de finanțare nerambursabile;  

 menținerea investițiilor actuale, sprijinirea și atragerea de noi investiții, în principal cele 

ce utilizează capacități de producție nepoluante;  

 promovarea bunurilor și serviciilor locale;  

 alte activități specifice.  

Domeniul educației, cultură și sport  

Scopul intervenției este acela de a contribui la creșterea atractivitatii sociale și culturale a 

comunei Călinești, atât pentru locuitorii acestuia, în special pentru tineri, cât și pentru locuitorii 

comunităților vecine și nu numai. Un aspect esențial este acela de a valorifica baza materiala 

existentă, prin implicarea cadrelor didactice, a părinților și a altor persoane interesate. Aceste 

aspecte pot fi atinse prin:  
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 modernizarea, reabilitarea și dotarea scolilor și grădinițelor din comună;  

 dezvoltarea de centre de tip after school sau de excelență in educație; 

 înființarea a cel putin o creșă; 

 înființarea a cel putin un centru de zi pentru copii și un centru de zi pentru vârstnici; 

 înființarea unui centru de permanență medicală; 

 înființarea unui centru medical multifuncțional; 

 inființarea unui centru de ingrijire persoane vârstnice; 

 amenajarea, întreținerea și modernizarea locurilor de joacă pentru copii;  

 reabilitarea bisericilor, monumentelor isorice și a clădirilor de patrimoniu;  

 sprijinirea proiectelor educative și a tuturor formelor de creativitate școlară;  

 modernizarea, reabilitarea și dotarea tuturor așezămintelor culturale;  

 crearea condițiilor pentru existenta unor programe culturale permanente în cadrul 

caselor de cultură; 

 încurajarea utilizării tehnologiei informației de câti mai mulți locuitori; 

 inițierea și dezvoltarea unor programe de formare continua a cadrelor didactice, a 

părinților și a adulților; 

 încurajarea unei mentalități antreprenoriale, în special în rândul tinerilor; 

 menținerea în stare optimă a exponatelor și stabilirea unor programe clare, cu ordine de 

priorități, pentru lucrările necesare de întreținere și restaurare; 

 adoptarea unor măsuri suplimentare pentru asigurarea integrității și securității fizice a 

bunurilor culturale muzeale împotriva distrugerii sau deteriorării și a altor factori de risc 

naturali sau antropici; 

 dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului și organizarea de competiții 

sportive; 

 dezvoltarea unei săli de sport multifuncționale ce poate deservi și diverse evenimente 

socio culturale în cadrul Comunei; 

 valorificarea resurselor naturale pentru crearea infrastructurii de agrement. 
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Domeniul social și resurse umane  

Scopul acestei intervenții este de a contribui la dezvoltarea resurselor umane ale comunei 

Călinești prin încurajarea formării profesionale în sprijinul creșterii economice și dezvoltării 

societății bazate pe cunoaștere, conectarea învățării pe tot parcursul vieții cu piață muncii; 

creșterea calității vieții persoanelor marginalizate social sau aflate în stare de vulnerabilitate 

prin implementarea unor proiecte într-un cadru partenerial eficient administrație publică - 

societate civilă. Aceste aspecte pot fi atinse prin:  

 măsuri active de ocupare a forței de munca;  

 îmbunătățirea și perfecționarea competențelor profesionale a persoanelor adulte care 

activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) și 

industriei agro-alimentare;  

 prevenirea creșterii numărului de persoane implicate în agricultura de semi-subzistenta;  

 calificarea și recalificarea, instruirea și perfecționarea persoanelor ocupate în agricultura 

de subzistenta;  

 dezvoltarea capacității serviciului de asistență socială - primăria comunei Călinești.  

 

Domeniul turism  

Scopul intervenției este acela de a contribui la o mai bună valorificare a potențialului turistic 

natural și antropic, la dezvoltarea serviciilor turistice și agroturistice, la valorificarea unor 

oportunități de finanțare în acest domeniu. Aceste aspecte pot fi atinse prin: 

 includerea monumentelor în ansambluri culturale care să constituie poli de atracție 

pentru vizitatori și dezvoltarea infrastructurii aferente;  

 adoptarea unor măsuri suplimentare pentru asigurarea integrității și securității fizice a 

bunurilor culturale împotriva furtului, distrugerii sau deteriorării și altor factori de risc 

naturali sau antropici;  

 valorificarea resurselor naturale pentru crearea infrastructurii de agrement, introducerea 

obiectivelor turistice importante din comunitate într-un circuit alături de obiectivele din 

comunele învecinate;  
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 crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru dezvoltarea durabilă 

a resurselor naturale pentru creșterea calității serviciilor de turism;  

 valorificarea oportunităților de finanțare în turismul ecologic și agroturism.  

Domeniul administrației publice 

Scopul intervenției este acela de a contribui la o mai bună valorificare a resurselor umane 

angajate în sectorul administrației, transparenta serviciilor oferite și a deciziilor adoptate, 

servirea prompta a cetățeanului, îmbunătățirea relației intre funcționarul public și cetățean. 

Aceste aspecte pot fi atinse prin: 

 ȋmbunatatirea capacității administrative; 

 ȋmbunatatirea relației cu cetățenii ṣi mediul de afaceri; 

 introducerea de noi instrumente și tehnologii; 

 reactualizarea planului urbanistic general; 

 activități de cadastrare a terenului 

 ȋmbunatatirea calității ṣi furnizării de servicii; 

 ȋmbunatatirea sistemelor de raportare a performanței; 

 îmbunătățirea eficacității organizaționale; 

 îmbunătățirea capacității de absorbție a fondurilor de dezvoltare; 

 instruirea personalului din administrație; 

 stabilirea procedurilor de recrutare, gestiune și formare a funcționarilor publici prin 

norme și reguli care pot fi puse efectiv în aplicare; 

 ameliorarea imaginii administrației publice prin creșterea transparenței actului 

administrativ; 

 dotări pentru intervenții în caz de situații de urgenta; 

 dotări ale administrației locale; 

 sistem informatic integrat de colectare a taxelor și impozitelor (inclusiv on-line de la 

cetățeni); 

 construirea sau modernizarea de edificii publice ce vor avea rol de eficientizare a 

activității administrației. 
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11. SISTEMUL DE IMPLEMENTARE 

Implementarea Strategiei Locala de Dezvoltare Durabilă a comunei Călinești depinde de 

capacitatea administrației locale de a atrage fondurile europene și naționale în exercițiul bugetar 

2021-2027, pentru a putea fi finanțate acțiunile și proiectele selectate. Absorbția acestor fonduri 

depinde, pe de o parte, de eligibilitatea acțiunilor, iar pe de alta parte, de capacitatea 

instituțională a adminstrației locale de a iniția proiecte, dar și de a lucra în parteneriat cu mediul 

de afaceri și societatea civilă, pentru atingerea obiectivelor strategice.  

Strategia Locala de Dezvoltare Durabilă a comunei Călinești 2021-2027 reprezintă un 

document legal de lucru al Consiliului Local Călinești. Documentul are un caracter normativ și 

prospectiv și este supus la o permanentă reevaluare și optimizare a opțiunilor de dezvoltare a 

comunității pentru a fi în concordanță cu realitățile economice și sociale.  

Procesul de implementare va cuprinde următoarele activități:  

 elaborarea planurilor anuale de acțiune, și aprobarea acestor planuri prin Hotarâre de 

Consiliul Local;  

 identificarea, selectarea și dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul localității (fise 

de proiecte identificate, analiza și corelarea proiectelor identificate în raport cu 

obiectivele sectoriale și strategice, precum și cu dezvoltarea teritorială, impactul estimat 

al proiectului local), în vederea identificării celor mai bune soluții pentru atingerea 

obiectivelor și priorităților locale propuse;  

 urmărirea calendarului de implementare a proiectelor strategice;  

 implementarea prin realizarea acțiunilor, activităților, măsurilor și proiectelor concrete 

de dezvoltare; 

 monitorizarea progreselor realizate;  

 evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuți în strategie;  

 analiza impactului prin care se apreciază daca proiectul raspunde politicilor formulate 

și cum influențează criteriile de performanta privind dezvoltarea eficienta a comunei.  

Planificarea acțiunilor și monitorizarea trebuie să fie realizate anual, prin prezentarea în cadrul 

consiliului local a progreselor înregistrate și a problemelor intâmpinate. Aceasta monitorizare 

anuala va avea în vedere proiectele strategice implementate sau în implementare ori care 
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urmează a fi implementate la nivel local și efectele pe care le produc la nivelul comunei 

Călinești.  

Odată aprobata în ședință de consiliu, strategia exprima opțiunea Consiliului Local Călinești de 

a aborda integrat fenomenul economic, social și de protecție a mediului și de a se deschide spre 

parteneriatul constant cu societatea civila și cu comunitatea mediului economic.  

Implementarea Strategiei Locala de Dezvoltare Durabilă este un proces complex, care necesita 

un management și control adecvat, realizat de o structura organizatorica, un proces unitar de 

implementare și evaluare a rezultatelor obținute.  

Pentru a implementa Strategia, se va constitui un Grup de Acțiune ale carei funcții constau în:  

 urmărirea și conducerea procesului de implementare;  

 analizarea și aprobarea planurilor anuale de implementare;  

 propuneri de completare periodică a strategiei;  

 analizează și aprobă bugetul anual de implementare.  

Etapa de implementare, monitorizare și control reprezintă etapa de realizare a proiectelor, a 

programelor și politicilor prevăzute de strategie, de recoltare și raportare a informațiilor asupra 

desfășurării proiectelor și asupra succesului și impactului acestora la dezvoltarea comunei. 
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12.  PARTENERIATUL 

SLDD a comunei Călinești s-a realizat cu implicarea directă a locuitorilor comunității locale, 

tinându-se cont de nevoile și problemele cetățenilor. Viziunea locuitorilor este în spiritul 

dezvoltării zonei din punct de vedere economic și social, printr-o mai buna valorificare a 

resurselor locale materiale și umane, atragerea de investiții și investitori, atragerea de finanțări 

europene și valorificarea oportunităților de finanțare, protejându-se mediul înconjurător și 

pastrându-se tradițiile, dar și obiceiurile locale. 

Strategia de dezvoltare locală va fi pusa în aplicare prin intermediul unui parteneriat larg la 

nivel local care va cuprinde reprezentanții tuturor grupurilor de interese și inițiative vizate de 

strategie prin obiectivele, direcțiile și acțiunile de dezvoltare. 

Principiul parteneriatului presupune, pe lânga implicarea directă a comunității, prin cunoștinte, 

experiență, proiecte proprii și participarea la consultările publice pe care autoritatea publică 

locală le va organiza atât în contextual implementării strategiei, cât și în cel al aplicării 

legislației privind transparența decizională în adminstratie și impactul proiectelor asupra 

mediului. În ceea ce privește implementarea strategiei printr-un parteneriat colaborativ și 

eficient, este necesara continuarea eforturilor de implicare coerentă a comunității în proiectele 

relevante și stimularea contribuțiilor cetățenilor, grupurilor si organizatiilor la atingerea viziunii 

și obiectivelor de dezvoltare locală.  

Amploarea, caracteristicile și multidisciplinaritatea acțiunilor și proiectelor concrete de 

implementare sunt cele care dictează componenta parteneriatului: 

 autoritatea publică locală, respectiv consiliul local și primarul; 

 instituții publice, cum ar fi Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca și Direcția 

Generala de Asistenta Sociala de la nivelul județului, Consiliul Județean Argeș; 

 instituții de invatamânt, cu precădere preuniversitare; 

 operatorii de utilități; 

 reprezentanții băncilor și investitorilor; 

 asociații patronale, sindicate; 

 reprezentanții cetățenilor; 

 organizații civice din diverse domenii; 
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 mass-media locala/județeană; 

 reprezentanții cultelor. 

Primăria va încuraja ca reprezentarea în parteneriat să respecte egalitatea de șanse. Din cauza 

slabei reprezentări la nivel local a unor organizații sau instituții cu specializări relevante și de 

mare importanță pentru implementarea cu succes a strategiei, se recomanda invitarea unor 

agenții guvernamentale sau neguvernamentale în Parteneriatul local, fie pe baze permanente, 

fie ocazional, la dezbaterile pe profil. 

 Astfel, se recomandă invitarea Agenției pentru Dezvoltare Regionala, a Camerei de Comerț, 

Agenției pentru Protecția Mediului și a altor instituții. Aceasta structură numeroasă va fi 

încurajată să preia strategia ca pe un ghid propriu de dezvoltare, iar Primăria va face eforturile 

necesare pentru coagularea în o entitate care să participe pro-activ la implementare. 

Strategia va putea fi consultata de orice cetățean, exemplare ale strategiei fiind disponibile la 

sediul Primăriei. 
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13. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI LOCALE DE 

DEZVOLTARE DURABILĂ  

Scopul monitorizării și evaluării implementării SLDD este:  

 evaluarea atingerii obiectivelor în timp util și în bugetul local;  

 constatarea dacă proiectele implementate sunt durabile;  

 succesul realizării Strategiei depinde, în mare măsură, de participarea tuturor 

locuitorilor la procesul de implementare și monitorizare a acesteia.  

În procesul implementării prezentei Strategii vor fi implicați mai mulți actori, fiecare respectând 

responsabilități bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al 

proiectelor planificate.  

În plan instituțional, principalii actori ai implementării strategiei vor fi:  

 administrația publică locală - Primarul, Consiliul Local, Primăria;  

 agenții economici;  

 investitorii;  

 societatea civilă.  

Performanța implementării strategiei va fi evaluată pe baza unor rapoarte strategice, elaborate 

de Primăria Călinești. În elaborarea raportului strategic se va avea în vedere includerea de date 

relevante pentru evaluarea eficacității și eficienței masurilor aplicate. Aceste rapoarte strategice 

vor fi prezentate în cadrul ședințelor de Consiliu Local și date publicității. 

În cadrul rapoartelor vor fi evidențiate situația și evoluția socio-economică la nivel local; 

realizările, problemele și perspectivele în ceea ce privește implementarea strategiei; propunerile 

de modificare, completările și adaptările strategiei la noile realități sociale și economice. 

Rapoartele vor sintetiza evoluțiile relevante în implementarea strategiei, deficiențele și 

intârzierile constatate, recomandările privind ajustarea strategiei și a planurilor anuale de 

acțiune, fiind supuse aprobării Consiliului Local Călinești. 

Evaluarea finală a implementării SLDD Călinești 2021-2027 va urmări modul de folosire a 

resurselor financiare și umane; realizarea indicatorilor propuși; eficiența intervențiilor. Vor fi 

evidențiați factorii de succes și de eșec, dar și sustenabilitatea rezultatelor și impactul strategiei.  
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14. PLANUL DE ACȚIUNE - PORTOFOLIU DE PROIECTE PENTRU 

PERIOADA 2021-2027 

În continuare sunt prezentate FIȘELE PROIECTELOR IDENTIFICATE PENTRU 

PERIOADA 2021-2027 PE SECTOARE DE ACTIVITATE (proiectele considerate prioritare 

pe baza criteriilor descrise anterior). 

 

INFRASTRUCTURĂ ȘI TRANSPORT 

1.  REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR DIN 

COMUNA CĂLINEȘTI 

2.  REALIZAREA DE ALEI PIETONALE, TROTUARE ȘI PISTE 

DE BICICLETĂ IN COMUNA CĂLINEȘTI 

3.  EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI DE 

ALIMENTARE CU APĂ IN COMUNA CĂLINEȘTI 

4.  ÎNFIINȚARE ȘI EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU 

GAZE NATURALE  

5.  ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE IN COMUNA 

CĂLINEȘTI 

6.  EXTINDEREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN 

COMUNA CĂLINEȘTI 

7.  EXTINDEREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO A 

TRAFICULUI RUTIER ȘI PIETONAL IN COMUNA 

CĂLINEȘTI 

8.  AMENAJAREA DE SPATII DE PARCARE 
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1. REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR DIN COMUNA 

CĂLINEȘTI 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

P.O. TRANSPORT; PNS, PAC post 2020; PNRR,PNDR 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII ,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI,  

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Îmbunătățirea accesibilității comunei, satelor și modernizarea 

infrastructurii de transport 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

O rețea de drumuri modernă care permite libera deplasare a localnicilor 

și a turiștilor. Rezultatul va fi, în consecință, o populație locală 

mulțumită, formarea unei imagini atractive a localității, creșterea 

numărului de turiști și sporirea numărului de investitori.  

Fluidizarea transportului de marfă și de pasageri; etc. 

GRUPUL ȚINTĂ Comunitatea locală, turiștii care sosesc în vizita și potențialii investitori. 

Participanți la trafic. 

 

 

 

2. REALIZAREA DE ALEI PIETONALE, TROTUARE ȘI PISTE DE 

BICICLETĂ ÎN COMUNA CĂLINEȘTI 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat ; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PODD; PNS 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII ,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI,  
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Creșterea calității vieții prin asigurarea unei infrastructuri pietonale 

moderne. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Realizare de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și 

bicicliști, inclușiv semnalizare verticală pentru trecerea de pietoni cu 

alimentare fotovoltaică în comuna Călinești 

GRUPUL ȚINTĂ Comunitatea locală și turistii care sosesc în vizita  

 

 

3. EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU 

APA IN COMUNA CĂLINEȘTI 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PODD; POR; PNS; PNRR;CNI 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII ,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI,  

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ 

OBIECTIV 

GENERAL 

Extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu apă are că obiectiv 

atât realizarea unei soluții alternative de alimentare cu apă, cât și creșterea 

calității vieții pentru locuitorii comunei Călinești, acoperirea necesarului 

de apă, utilizarea eficientă a resurselor de apă, asigurarea calității 

corespunzătoare a apei potabile. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Asigurarea unei cantități suficiente de apă pentru populație și agenți 

economici; asigurarea unei calități certificate a apei în comuna Călinești.  

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii din zonă; Potențiali investitori; Agenți economici din zonă; 

Instituțiile publice. 
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4. ÎNFIINȚARE ȘI EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU GAZE 

NATURALE 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PODD; POR; PNS; PNRR; CNI; PNDL 3 POIM 

 MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, 

MINISTERUL MEDIULUI, MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI, MINISTERUL 

AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, CJ ARGEȘ 

OBIECTIV 

GENERAL 

Realizarea sistemului de racordare la rețeaua de gaz natural va avea efecte 

benefice asupra dezvoltării economice, se va îmbunătăți calitatea 

mediului înconjurător și calitatea vieții locuitorilor. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Accesul populației, a instituțiilor publice și a firmelor la infrastructura 

edilitară; 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii din zonă; Potențiali investitori; Agenți economici din zonă; 

Instituțiile publice. 

 

 

5. ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE IN COMUNA CĂLINEȘTI 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CONSILIUL LOCAL 

CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PODD; POR; PNS; PNRR; CNI; PNDL 3 

 MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, 

MINISTERUL MEDIULUI, MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI,  

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ 
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OBIECTIV 

GENERAL 

Realizarea sistemului de canalizare va avea efecte benefice asupra 

dezvoltării economice, prin crearea de noi locuri de muncă, se va 

îmbunătăți calitatea mediului înconjurător, în special a pânzei freatice. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Accesul populației, a instituțiilor publice și a firmelor la infrastructură 

edilitară; se va asigura colectarea apelor uzate menajere și epurarea 

adecvată a acestora în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 

va crește calitatea apei din sursă subterană; se va îmbunătăți calitatea apei 

în în cursurile de apă ce străbat teritoriul comunei. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii din zonă; Potențiali investitori; Agenți economici din zonă; 

Instituțiile publice. 

 

 

6. EXTINDEREA REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA 

CĂLINEȘTI 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

POR; PNS PAC post 2020; PNDL 3, AFM 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII ,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI, MINISTERUL AGRICULTURII ȘI 

DEZVOLTĂRII RURALE CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ 

OBIECTIV 

GENERAL 

Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public are ca obiectiv 

îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii comunității, prin creșterea 

siguranței cetățenilor pe timp de noapte, creșterea siguranței de transport 

a pasagerilor și mărfurilor pe timp de noapte, scăderea consumului de 

energie electrică, îmbunătățirea calității mediului. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Reabilitarea și extinderea rețelei de iluminat public prin folosirea de 

surse de iluminat ecologice și cu consum redus de energie; scăderea 

consumului de energie electrică; îmbunătățirea calității mediului; 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii din zonă; Potențiali investitori; Agenți economici din zonă; 

Instituțiile publice. 
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7. EXTINDEREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO A 

TRAFICULUI RUTIER ȘI PIETONAL ÎN COMUNA CĂLINEȘTI  

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

POT; PNS; POR 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII ,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

 

OBIECTIV 

GENERAL 

Prin implementarea unui sistem video de supraveghere video a traficului 

rutier și pietonal va duce la creșterea siguranței cetățenilor participanți la 

traficul rutier și pietonal. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Responsabilizarea tuturor participanților la traficul rutier și pietonal; 

creșterea sentimentului de siguranță a cetățenilor; scăderea numărului de 

furturi din avutul obștesc și locuințe. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii din zonă; Potențiali investitori; Agenți economici din zonă; 

Instituțiile publice.; Participanți la traficul rutier și pietonal ce 

tranzitează zona. 

 

 

8. AMENAJAREA DE SPATII DE PARCARE 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PNS; POR; PNDL3 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII ,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI, MINISTERUL AGRICULTURII ȘI 

DEZVOLTĂRII RURALE 
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OBIECTIV 

GENERAL 

Prin amenajarea unor spatii de parcare, în special în apropierea unităților 

publice, se va decongestiona traficul rutier și pietonal, se vor crea 

condiții civilizate de parcare, se vor disciplina șoferii și pietonii, nu se 

vor mai încălca regulile de circulație. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Creșterea numărului de locuri de parcare; creșterea veniturilor la bugetul 

local; creșterea gradului de civilizație. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii din zonă; Potențiali investitori; Agenți economici din zonă; 

Instituțiile publice. 
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AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

1.  CLARIFICAREA ASPECTELOR DE PROPRIETATE ȘI DOMENIALITATE 

ASUPRA TERITORIULUI  

2.  ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ȘI A PLANULUI 

URBANISTIC GENERAL  

3. REABILITAREA CLĂDIRILOR DE INTERES PUBLIC 

 

1. CLARIFICAREA ASPECTELOR DE PROPRIETATE ȘI DOMENIALITATE 

ASUPRA TERITORIULUI 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

POR; PNS; PNDD; PNDL 3; BUGET LOCAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII ,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI, MINISTERUL AGRICULTURII ȘI 

DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Clarificarea aspectelor de proprietate asupra teritoriului.  

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Realizarea evidenței bunurilor domeniale; Creșterea responsabilității 

locuitorilor față de bunurile proprii; efectuare măsurători topografice și 

parcelări terenuri; Reparcelare pentru eliberarea titlurilor de proprietate; 

lucrări de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale în cadrul 

programului național de cadastru și carte funciară (intabulare gratuită a 

terenurilor) 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei; Consiliul local; Potențiali investitori; Agenți 

economici din zonă 

 

2. ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL ȘI A PLANULUI 

URBANISTIC GENERAL 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  
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DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

POR; PNS; BUGET LOCAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII ,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI, MINISTERUL AGRICULTURII ȘI 

DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Actualizarea PUG-ului și a PUZ-ului.  

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Realizarea unui PUG și a unui PUZ în conformitate cu realitățile din 

teritoriu și cu viziunea administrației locale privind dezvoltarea 

urbanistică în viitor. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei; Consiliul local; Potențiali investitori; Agenți 

economici din zonă 

 

3.  REABILITAREA CLĂDIRILOR DE INTERES PUBLIC 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

POR; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3; PODD 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII ,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI, MINISTERUL AGRICULTURII ȘI 

DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Reabilitarea clădirilor de interes public, prin aducerea lor la un standard 

acceptabil de siguranța, eficiență și confort. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Reabilitarea unor clădiri de interes public din comuna Călinești. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei; Potențiali investitori; Agenți economici; Angajații 

instituțiilor respective. 
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MEDIU 

 

1 LUCRĂRI DE DECOLMATARE ȘI REGULARIZARE A CURSURILOR DE 

APA CE TRANZITEAZA TERITORIUL COMUNEI CĂLINEȘTI  

2 ILUMINAT PUBLIC ECOLOGIC  

3 ANVELOPAREA TERMICĂ ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A 

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI A ANSAMBLURILOR DE LOCUINȚE  

4 SISTEME SOLARE DE INCĂLZIRE A APEI IN INSTITUȚIILE PUBLICE  

5 INFORMĂRI PRIVIND UTILIZAREA DE TEHNOLOGII NEPOLUANTE, 

CONFORM STANDARDELOR EUROPENE  

6 LUCRĂRI DE STABILIZARE A VERSANTILOR ȘI STINGERE A 

ALUNECARILOR DE TEREN  

7 ÎMPĂDURIREA UNOR TERENURI DEGRADATE  

8 LIMITAREA PRACTICILOR ILEGALE DE DEVERSARE PE SOL  

 

 

1. LUCRĂRI DE DECOLMATARE ȘI REGULARIZARE A CURSURILOR DE APA 

CE TRANZITEAZA TERITORIUL COMUNEI CĂLINEȘTI 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI,  

CONSILIUL LOCAL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE FINANȚARE  Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU A.M. 

PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE, 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII ,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI,  

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 
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OBIECTIV GENERAL Prin decolmatarea și regularizarea cursurilor de apă se va îmbunătăți 

calitatea mediului și se va diminua riscul de inundații și degradare a 

terenurilor, a infrastructurii de transport și a locuințelor. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Coborârea pânzei freatice; protejarea proprietatii publice și private; 

recalibrarea albiei; consolidarea malurilor cu ziduri de sprijin din 

beton ciclopian; realizarea de praguri de fund, etc. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii din zonă; Potențiali investitori; Agenți economici din 

zonă;  

 

  

2. ILUMINAT PUBLIC ECOLOGIC 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CONSILIUL LOCAL 

CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3, AFM 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBARILOR CLIMATICE, 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII ,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI,  

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV GENERAL Îmbunătățirea calității mediului prin scăderea consumului de energie 

electrică. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Scăderea costurilor la iluminatul public; creșterea gradului de civilizație; 

creșterea calității mediului prin scăderea consumului de energie 

electrică. Reducerea emișiilor de gaze cu efect de seră. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei; Potențiali investitori; Agenți economici din zonă 
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3. ANVELOPAREA TERMICĂ ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A 

INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI A ANSAMBLURILOR DE LOCUINȚE  

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CONSILIUL LOCAL 

CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBARILOR CLIMATICE, 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII ,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI,  

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Îmbunătățirea calității mediului printr-un consum mai scăzut de resurse 

energetice și creșterea confortului termic. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Scăderea costurilor de întreținere atât în cazul instituțiilor , cât și în cazul 

populației; creșterea gradului de confort termic; creșterea calității 

mediului. Reducerea emișiilor de gaze cu efect de seră. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei; Salariații instituțiilor publice; 

 

 

4. SISTEME SOLARE DE INCĂLZIRE A APEI IN INSTITUȚIILE PUBLICE 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CONSILIUL LOCAL 

CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBARILOR CLIMATICE, 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII ,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI,  

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 
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OBIECTIV 

GENERAL 

Îmbunătățirea calității mediului prin scăderea consumului de resurse 

energetice convenționale. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Scăderea costurilor de întreținere în instituțiile publice; creșterea gradului 

de confort și civilizație în instituțiile de interes public; creșterea calității 

mediului înconjurător.Reducerea emișiilor de gaze cu efect de seră. 

GRUPUL ȚINTĂ Salariații instituțiilor publice; Beneficiarii serviciilor din instituțiile 

publice; 

 

 

5. INFORMĂRI PRIVIND UTILIZAREA DE TEHNOLOGII NEPOLUANTE, 

CONFORM STANDARDELOR EUROPENE 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CONSILIUL LOCAL 

CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBARILOR CLIMATICE, 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII ,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI,  

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Promovarea de tehnologii nepoluante. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Utilizarea mult mai frecventă de către agenții economici a unor tehnologii 

nepoluante. 

GRUPUL ȚINTĂ Potențiali investitori; Agenții economici. 
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6. LUCRARI DE STABILIZARE A VERSANTILOR ȘI STOPARE A 

ALUNECARILOR DE TEREN 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBARILOR CLIMATICE, 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII ,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI,  

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Imbunatatirea calitatii mediului prin stabilizarea terenurilor, introducerea 

in circuitul agricol și șilvic a unor terenuri degradate. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Stabilizarea unor terenuri degradate; stingerea unor alunecari de teren; 

reducerea riscurilor privind producerea unor hazarde geomorfologice. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei; Potențiali investitori; Agenți economici din zonă; 

 

 

7. IMPĂDURIREA UNOR TERENURI DEGRADATE 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PODD; PNS; BUGET LOCAL; PNDL 3 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBARILOR CLIMATICE, 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII ,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI,  

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Îmbunătățirea calității mediului prin creșterea suprafețelor împădurite. 
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REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Creșterea suprafețelor silvice ,în general și a celor împădurite, în special; 

Reducerea riscurilor de producere a alunecărilor de teren și distrugerea de 

drumuri, case sau alte proprietăți publice și private; creșterea calității 

mediului. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei; Potențiali investitori; Agenți economici din zonă; 

 

 

8. LIMITAREA PRACTICILOR ILEGALE DE DEVERSARE PE SOL 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PODD; BUGET LOCAL; AFM 

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBARILOR CLIMATICE 

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU MEDIU 

OBIECTIV 

GENERAL 

Supravegherea și eliminarea totală a practicilor ilegale de deversare pe 

sol a oricăror substanțe lichide poluante precum și a depozitării 

necontrolate de deșeuri. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Protejarea solului; reducerea deversărilor și depozitărilor necontrolate de 

substanțe și materii pe sol. de drumuri, case sau alte proprietăți publice 

și private; creșterea calității mediului. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei; Potențiali investitori; Agenți economici din zonă; 
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EDUCAȚIE 

 

1.  PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE ȘI A 

CELOR AUXILIARE DIN UNITĂȚILE DE INVĂȚĂMÂNT  

2.  PROGRAME DE COMBATERE A ABANDONULUI ȘCOLAR  

3.  BURSE SOCIALE PENTRU TINERII DE VÂRSTA SCOLARĂ DIN 

FAMILIILE SĂRACE ȘI BURSE DE MERIT 

4.  PROGRAME DE EDUCAȚIE CIVICĂ 

5.  MODERNIZAREA ȘI DOTAREA UNITĂȚILOR DE INVĂȚĂMÂNT  

6.  ÎNFIINȚARE AFTER SCHOOL  

7. ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI 

8. ÎNFIINȚARE CREȘĂ 

9. ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ 

 

 

1. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE ȘI A 

CELOR AUXILIARE DIN UNITĂȚILE DE INVĂȚĂMÂNT 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

POCU; POCID; PNS 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Creșterea gradului de instruire și formare a cadrelor didactice și a celor 

auxiliare din unitățile de invatamânt. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Cadre didactice înalt pregătite ce se adaptează cerințelor școlare actuale; 

creșterea rezultatelor școlare la examenele naționale; motivarea elevilor; 

scăderea abandonului școlar 

GRUPUL ȚINTĂ Cadrele didactice și cele auxiliare din unitatea de invățământ de pe raza 

comunei Călinești; Populatia scolară și familiile acestora din comuna 

Călinești. 
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2. PROGRAME DE COMBATERE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU A.M. 

POCU; POCID; PNS; PROGRAME NATIONALE 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, 

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 

OBIECTIV GENERAL Scaderea abandonului școlar și creșterea rezultatelor școlare. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Scăderea procentului de analfabetism; creșterea numărului de copii și tineri ce 

frecventează o formă de invatamânt obligatorie. 

GRUPUL ȚINTĂ Populația de vârsta scolara și familiile acestora din comuna Călinești; Cadrele 

didactice și cele auxiliare. 

 

3. BURSE SOCIALE PENTRU TINERII DE VÂRSTA SCOLARĂ DIN FAMILIILE SĂRACE 

ȘI BURSE DE MERIT 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare ;Buget de stat ;Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU A.M. 

POCU; POCID; PNS; PROGRAME NATIONALE 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECTIEI SOCIALE, 

 MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE 

OBIECTIV GENERAL Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru tinerii de vârsta școlară și a familiilor 

acestora . 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Rezultate școlare mai bune pentru tinerii de vârsta școlară; Creșterea condițiilor 

de viață pentru tinerii ce frecventează o formă de invatamânt obligatorie. 

GRUPUL ȚINTĂ Tinerii ce provin din familii cu probleme sociale și economice. Familiile 

acestor tineri. 
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4. PROGRAME DE EDUCAȚIE CIVICĂ 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare, Buget de stat, Buget local, Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

POCU; PNS; BUGET LOCAL,AFM 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE, MINISTERUL 

AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, MINISTERUL 

INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE  

OBIECTIV 

GENERAL 

Creșterea nivelului de educație civică. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Formare civică pe diferite teme ( instituții europene și modul de 

funcționare a acestora), participare civică la programe și proiecte de 

intervenție comunitară, în general și socială, în special. 

GRUPUL ȚINTĂ Tineri, elevi, alte persoane interesate și familiile acestora, cadre 

didactice. 

 

 

5. MODERNIZAREA ȘI DOTAREA UNITĂȚILOR DE INVĂȚĂMÂNT 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

POCU; POCID; PNS 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE, MINISTERUL 

AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, MINISTERUL 

INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE  

OBIECTIV 

GENERAL 

Cresterea calității actului educațional. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Cadre didactice înalt pregătite ce se adaptează cerințelor școlare actuale; 

creșterea rezultatelor școlare la examenele naționale; motivarea elevilor; 

scăderea abandonului școlar.Renovarea de școli și grădinițe pentru a se 
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conforma celor mai noi exigențe în domeniu. Achiziționare de tablete și 

dispozitive electronice pentru unitățile de invatamânt.Înființare și dotare 

laboratoare de specialitate în scoli: chimie, fizică, biologie, informatică, 

etc 

GRUPUL ȚINTĂ Cadrele didactice și cele auxiliare din unitatea de invățământ de pe raza 

comunei Călinești; Populatia scolara și familiile acestora din comuna 

Călinești. 

 

 

6. ÎNFIINȚARE AFTER -SCHOOL 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

POCU; POCID; PNS 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE, MINISTERUL 

AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, MINISTERUL 

INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE  

OBIECTIV 

GENERAL 

Cresterea calității actului educațional. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Creșterea rezultatelor școlare la examenele naționale; motivarea elevilor; 

scăderea abandonului școlar. 

GRUPUL ȚINTĂ Populația scolară și familiile acestora din comuna Călinești. 

 

 

7. ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

POCU; POCID; PNS 
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FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE, MINISTERUL 

AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, MINISTERUL 

INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE  

OBIECTIV 

GENERAL 

Cresterea calității actului educațional. Construirea și dotarea unui centru 

de zi, care sa se ocupe de monitorizarea permanentă a copiilor cu parinți 

plecași in străinătate 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Creșterea rezultatelor școlare la examenele naționale; motivarea elevilor; 

scăderea abandonului școlar. 

GRUPUL ȚINTĂ Populația scolară și familiile acestora din comuna Călinești. Locuitorii 

din Călinești plecați la muncă în străinătate. 

 

 

8. ÎNFIINȚARE CREȘĂ 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

POCU; POCID; PNS, PNDL 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE, MINISTERUL 

AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, MINISTERUL 

INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE , MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII ,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

OBIECTIV 

GENERAL 

Diversificarea ofertei educaționale. Cresterea calității actului 

educațional. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Promovarea participării și reintegrării părinților pe piața muncii 

GRUPUL ȚINTĂ Populația prescolară și familiile acestora din comuna Călinești. 

 

 

9. ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    
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SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

POCU; POCID; PNS, PNDL 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE, MINISTERUL 

AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, MINISTERUL 

INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE , MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII ,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

OBIECTIV 

GENERAL 

Diversificarea ofertei educaționale. Cresterea calității actului 

educațional. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Promovarea participării și reintegrării părinților pe piața muncii 

GRUPUL ȚINTĂ Populația prescolară și familiile acestora din comuna Călinești. 
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CULTURĂ 

 

1.  REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA BISERICILOR ( INTERIOR ȘI 

EXTERIOR) ȘI A MONUMENTELOR DIN COMUNA CĂLINEȘTI 

2.  REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI 

CULTURAL  

3.  ORGANIZARE FESTIVALURI TEMATICE ÎN COMUNA CĂLINEȘTI 

4.  E-BIBLIOTECA  

 

 

1. REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA BISERICILOR ( INTERIOR ȘI 

EXTERIOR) ȘI A MONUMENTELOR DIN COMUNA CĂLINEȘTI 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; PNS;FONDURI SEE, POR 

MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NATIONAL, 

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, 

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ  

OBIECTIV 

GENERAL 

Reabilitarea și modernizarea bisericilor și monumentelor din comuna 

Călinești 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Repararea gardurilor exterioare ale bisericilor; amenajarea grădinițelor 

cu flori și a curților interioare; amenajarea de alei interioare; reabilitarea 

și modernizarea interioară a bisericilor. Reabilitarea și recondiționarea 

monumentelor. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii și alti enoriași, care frecventeaza bisericile de pe raza comunei 

Călinești.Turiști 
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2. REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE FINANȚARE  Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU A.M. 

PROGRAME NATIONALE; PNS;FONDURI SEE 

MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NATIONAL, 

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

OBIECTIV GENERAL Reabilitarea și dotarea așezămintelor culturale 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Reabilitare termică eficientizare energetică inclusiv a grupurilor 

sanitare; achiziție și montare centrale termice; achiziție costume 

folclorice; dotare cu mese, scaune, birouri, vitrine; dotare cu 

echipamante video și audio, etc. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei Călinești și alte categorii de persoane interesate. 

 

3. ORGANIZARE FESTIVALURI TEMATICE ÎN COMUNA CĂLINEȘTI 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE FINANȚARE  Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU A.M. 

PROGRAME NATIONALE; POCID 

MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NATIONAL, 

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

OBIECTIV GENERAL Menținerea traditiilor cultural artistice ale comunei Călinești  
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REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Promovarea produselor specifice și a artiștilor locali, descoperirea 

tinerelor talente, animarea comunității, promovarea comunei la nivel 

regional, județean și național. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei Călinești și alte categorii de persoane interesate. 

 

4. E-BIBLIOTECA 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; POCID 

MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NATIONAL, 

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Introducerea sistemului de interconectivitate între Biblioteca comunală 

Călinești și școlile din comună. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Gestionarea arhivelor și a cartilor in format electronic; introducerea 

programului e-biblioteca, program ce va centraliza cartile in format 

digital, carti care,pentru abonati, pot fi accesate on-line. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei Călinești și alte categorii de persoane interesate. 

 

  



STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

2021-2027 

COMUNA CĂLINEȘTI  

JUDEȚUL ARGEȘ 

 

153 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

1.  ÎNFIINȚARE SERVICII SOCIALE LA DOMICILIUL PERSOANELOR 

VÂRSTNICE  

2. ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU PENTRU SPRIJINIREA ȘI ÎNGRIJIREA 

PERSOANELOR VÂRSTNICE 

3. PROGRAME DE INCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITĂȚI 

MARGINALIZATE ȘI CATEGORII VULNERABILE DE PERSOANE 

 

 

1. ÎNFIINȚARE SERVICII SOCIALE LA DOMICILIUL PERSOANELOR 

VÂRSTNICE 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

POCU; PNS; BUGET LOCAL 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECTIEI SOCIALE 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Funcționarea unui serviciu social destinat persoanelor vârstnice cu 

probleme sociale și economice. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Creșterea calității vieții pentru beneficiarii serviciului și a familiilor lor 

prin oferirea unor servicii sociale și medicale la domiciliul acestora. 

GRUPUL ȚINTĂ Persoane vârstnice cu problem de sănătate, sociale și economice de pe 

raza comunei Călinești 

 

2. ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU PENTRU SPRIJINIREA ȘI ÎNGRIJIREA 

PERSOANELOR VÂRSTNICE 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  
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DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

POCU; PNS; BUGET LOCAL,FONDURI NAȚIONALE 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECTIEI SOCIALE 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Funcționarea unui centru destinat persoanelor vârstnice. 

REZULTATE 

ASTEPTATE 

Cresterea calității vieții pentru beneficiarii centrului  

GRUPUL ȚINTĂ Persoane vârstnice cu probleme de sanatate, sociale și economice  

 

 

3. PROGRAME DE INCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITĂȚI 

MARGINALIZATE ȘI CATEGORII VULNERABILE DE PERSOANE 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

POCU; PNS; BUGET LOCAL,FONDURI NAȚIONALE, FONDURI 

see 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECTIEI SOCIALE 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Incluziune socio-economică și asistență socială pentru comunități 

marginalizate și persoane din categorii vulnerabile  

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Cresterea calității vieții pentru beneficiarii programelor 

GRUPUL ȚINTĂ Comunități marginalizate, persoane din categorii vulnerabile  
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SĂNĂTATE 

 

1.  REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSARE CĂLINEȘTI 

2. ÎNFIINȚARE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL 

3. ÎNFIINȚARE CENTRU MEDICAL DE PERMANENȚĂ 

 

1. 1. REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR UMAN CĂLINEȘTI 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; PN de Sanatate;POR, PNS,PNRR 

MINISTERUL SANATATII, MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE MINISTERUL 

AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, CONSILIUL 

JUDEȚEAN ARGEȘ 

OBIECTIV 

GENERAL 

Asigurarea unor servicii medicale de calitate pentru locuitorii comunei 

Călinești  

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Creșterea calității vieții pentru locuitorii comunei Călinești și a celor din 

localitățile învecinate; creșterea speranței de viață; îmbunătățirea actului 

medical; 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei Călinești și cei din localitățile învecinate 

 

2. 2. ÎNFIINȚARE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

PROGRAME NATIONALE; PN de Sanatate;POR 
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FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

MINISTERUL SANATATII, MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE MINISTERUL 

AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, CONSILIUL 

JUDEȚEAN ARGEȘ 

OBIECTIV 

GENERAL 

Asigurarea unor servicii medicale de calitate pentru locuitorii comunei 

Călinești . Centrul de sănătate multifuncțional se organizează și 

funcționează în structura spitalului din rețeaua autorității administrației 

publice locale, pentru asigurarea de servicii medicale adaptate la nevoile 

comunităților locale 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Creșterea calității vieții pentru locuitorii comunei Călinești și a celor din 

localitățile învecinate; creșterea speranței de viață; îmbunătățirea actului 

medical; 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei Călinești și cei din localitățile învecinate 

 

3. 3. ÎNFIINȚARE CENTRU MEDICAL DE PERMANENȚĂ 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; PN de Sanatate;POR 

MINISTERUL SANATATII, MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE MINISTERUL 

AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, CONSILIUL 

JUDEȚEAN ARGEȘ 

OBIECTIV 

GENERAL 

Asigurarea unor servicii medicale de calitate pentru locuitorii comunei 

Călinești . Centrul de permanenta se organizează și funcționează în 

structura spitalului din rețeaua autorității administrației publice locale, 

pentru asigurarea de servicii medicale adaptate la nevoile comunităților 

locale 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Creșterea calității vieții pentru locuitorii comunei Călinești și a celor din 

localitățile învecinate; creșterea speranței de viață; îmbunătățirea actului 

medical; 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei Călinești și cei din localitățile învecinate 
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SPORT ȘI AGREMENT 

 

1.  REALIZARE/MODERNIZARE TERENURI DE SPORT ÎN COMUNA CĂLINEȘTI 

2.  AMENAJARE SALĂ DE SPORT MULTIFUNCȚIONALĂ 

3.  CONSTRUCȚIA UNUI COMPLEX DE AGREMENT  

4.  PROGRAME DE EDUCAȚIE SPORTIVĂ 

5.  AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ 

6. AMENAJĂRI PISCICOLE ȘI DE AGREMENT 

 

 

1. REALIZARE/MODERNIZARE TERENURI DE SPORT IN COMUNA CĂLINEȘTI 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; PNS BUGETUL LOCAL;  

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI, MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE,MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Realizarea și modernizarea unor terenuri de sport în comuna Călinești 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Reabilitare sau construcție tribune; amenajare vestiare; întreținere 

suprafață de joc; Construcție teren de sport; 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei Călinești și cei din localitățile învecinate 

 

 

 

2. AMENAJARE SALĂ DE SPORT MULTIFUNCȚIONALĂ 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  
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DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; PNS BUGETUL LOCAL;  

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI, MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE,MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Realizarea unei săli de sport multifuncționale, ce poate deservi mai 

multe sporturi dar și diverse evenimente socio-culturale în comuna 

Călinești 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Obținerea unui spatiu adecvat pentru practicarea unor sporturi 

individuale și de grup, în spatii închise, dar și organizarea de diverse 

evenimente socio-culturale. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei Călinești și cei din localitatile invecinate 

 

 

3. CONSTRUCȚIA UNUI COMPLEX DE AGREMENT 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; PNS BUGETUL LOCAL;  

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI, MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE,MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Construcția unui complex de agrement în comuna Călinești 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Existenta unui loc de agrement (pista de bowling, mese de biliard, mese 

de tenis de masa, club pentru tineri, loc de socializare în aer liber etc). 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei Călinești și cei din localitățile învecinate 
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4. PROGRAME DE EDUCAȚIE SPORTIVĂ 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; PNS BUGETUL LOCAL; FONDURI 

SEE 

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI, MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE,MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Creșterea gradului de sănătate a locuitorilor din comuna Călinești 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Scăderea riscului de îmbolnavire la populația școlară, îmbunătățirea 

calității vieții, creșterea randamentului școlar și profesional. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei Călinești și cei din localitățile învecinate 

 

 

5. AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; PNS BUGETUL LOCAL;  

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI, MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE,MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Creșterea spatiilor de petrecere a timpului liber pe raza comunei 

Călinești 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Petrecerea timpului liber de către copii și tineri în spatii deschise, special 

dotate și amenajate. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei Călinești și cei din localitățile învecinate 
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6. AMENAJĂRI PISCICOLE ȘI DE AGREMENT  

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; PNS, BUGETUL LOCAL;  

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI, MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE,MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Amenajarea de zone de agrement și pescuit 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Amenajarea unor zone de agrement în cadrul natural prin intervenția 

asupra lacurilor (lucrări de: decolmatare, regularizare, ecologizare, 

populare cu pește și plante acvatice, construcție de pontoane, amenajare 

locuri pentru grătar, campare). 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei Călinești și cei din localitățile învecinate 

 

  



STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

2021-2027 

COMUNA CĂLINEȘTI  

JUDEȚUL ARGEȘ 

 

161 

 

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 

1.  ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU 

GOSPODĂRIRE LOCALĂ ȘI PENTRU SERVICIUL SITUATII DE URGENȚĂ 

2.  ADAPTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE  

3.  PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ A ANGAJAȚILOR DIN 

PRIMĂRIE  

4.  BUNA GUVERNARE  

5.  DIGITALIZARE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

6. CONSTRUIREA/MODERNIZAREA DE EDIFICII PUBLICE  

 

 

1. ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU GOSPODĂRIRE 

LOCALĂ ȘI PENTRU SERVICIUL SITUATII DE URGENȚĂ 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; PNS 

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ, MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, MINISTERUL 

AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Creșterea gradului de intervenție în situatii de urgență și gospodărire 

locală 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Achiziția de mașini și utilaje de intervenție și gospodărire locală ; 

capacitate ridicată de răspuns în cazul producerii unor hazarde naturale 

sau antropice; buna gestionare a teritoriului gospodărit. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei Călinești și cei din localitățile învecinate 
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2. ADAPTAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; POCU; PNS 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE, MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Îmbunătățirea capacității administrative. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Adaptarea organigramei, a regulamentului de organizare și funcționare și 

adaptarea fișelor de post la nevoile și cerințele instituției, la schimbările 

legislative naționale și europene. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei Călinești  

Angajații Primăriei. 

 

 

3. PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ A ANGAJAȚILOR DIN 

PRIMĂRIE 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; POCU; PNS 

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ, MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, MINISTERUL 

AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Îmbunătățirea capacității administrative. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Realizarea unui studiu privind nevoia de formare profesională la nivelul 

administrației locale; Creșterea nivelului de pregătire profesională; 
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stimulente materiale funcționarilor pentru participarea la cursurile de 

formare profesională. 

GRUPUL ȚINTĂ Angajații din PRIMĂRIA Călinești. 

Locuitorii comunei Călinești  

 

 

4. BUNA GUVERNARE 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; POCU; POCID; BUGETUL LOCAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE, MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

O mai bună gestionare a fondurilor publice. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Consultări periodice a cetățenilor în probleme comunitare; Creșterea 

eficienței utilizării banilor publici; Prioritizarea investițiilor în funcție de 

nevoile comunității; 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei Călinești  

Angajații Primăriei. 

 

 

5. DIGITALIZARE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

PROGRAME NATIONALE; POCID; BUGETUL LOCAL 
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FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE, MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Eficientizarea și transparentizarea activității funcționarilor din Primăria 

Călinești prin introducerea de noi echipamente și soluții TIC 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Creșterea eficienței utilizării banilor publici; Îmbunătățirea timipilor de 

răaspuns la solicitarile cetățenilor; Creșterea gradului de colectare a 

taxelor și impozitelor 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei Călinești  

Angajații Primăriei. 

 

 

6. CONSTRUIREA/MODERNIZAREA DE EDIFICII PUBLICE 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; PNDL 3; PNS, BUGETUL LOCAL 

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ, MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, MINISTERUL 

AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Îmbunătățirea capacității administrative. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Construirea sau modernizare de clădiri publice cu rol de eficientizare a 

capacității de gestionare a administrației, adaptate la ultimele standarde 

privind interacțiunea cu cetațenii, accesibilizare, eficiente energetic etc 

GRUPUL ȚINTĂ Angajații din Primăria Călinești. 

Locuitorii comunei Călinești  
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ECONOMIE 

 

1.  ÎNFIINȚARE PIAȚĂ AGRO ALIMENTARĂ, PRODUSE 

ANIMALIERE/CEREALIERE, LEGUME ȘI FRUCTE 

2.  PROGRAME DE INFORMARE LEGATE DE OPORTUNITĂȚILE DE 

FINANȚARE 

3.  PROMOVAREA RESURSELOR ȘI A PRODUSELOR LOCALE 

 

 

1. ÎNFIINȚARE PIAȚĂ AGRO ALIMENTARĂ, PRODUSE 

ANIMALIERE/CEREALIERE, LEGUME ȘI FRUCTE 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; PNDL 3; BUGETUL LOCAL, PNS 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE, MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Practicarea unui comerț civilizat într-o piață de produse 

animaliere/cerealiere, legume și fructe unde este facilitată cererea și 

oferta. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Dinamizarea comerțului cu produse animaliere/cerealiere, legume și 

fructe; realizarea unei piețe moderne, dotată cu tarabe încălzite, cu apă 

potabilă, canalizare și spatii de depozitare;; creșterea gradului de confort 

și civilizație 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei Călinești  

Firme și întreprinzători; alte persoane interesate. 

 

 

2. PROGRAME DE INFORMARE LEGATE DE OPORTUNITĂȚILE DE 

FINANȚARE 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  
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STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; POCU; BUGET LOCAL 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECTIEI SOCIALE 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Informare și așistență pentru accesarea de fonduri europene. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Dezvoltarea economică a comunității; atragerea de fonduri 

nerambursabile; stabilizarea tinerilor; stoparea migrației forței de 

muncă; creșterea nivelului de trai; creșterea veniturilor bugetare locale. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei Călinești  

Potențiali întreprinzători; Firme, alte persoane interesate. 
 

 

3. PROMOVAREA RESURSELOR ȘI A PRODUSELOR LOCALE 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; PNS; 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Creșterea vizibilității resurselor și produselor locale în vederea atragerii 

de investiții interne și externe. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Creșterea numărului de locuri de muncă; valorificarea potențialului 

natural și antropic local; creșterea veniturilor atât pentru firme, cât și 

pentru locuitori; creșterea veniturilor, din taxe și impozite, la bugetul 

local. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei Călinești  

Potențiali întreprinzători; Firme, alte persoane interesate. 
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AGRICULTURĂ 

 

1 PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU AGRICULTORI 

2 PROGRAME DE SPRIJINIRE A SECTORULUI ZOOTEHNIC 

 

 

1. PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU AGRICULTORI 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; PNS; 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Creșterea gradului de informare și instruire pentru agricultori. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Îmbunătățirea randamentului și a tehnologiilor folosite în agricultură; 

creșterea producției agricole; creșterea investițiilor agricole; 

valorificarea eficientă a producției agricole. 

GRUPUL ȚINTĂ Fermieri; 

Potențiali investitori în agricultură; 

Alte persoane interesate. 

 

 

2. PROGRAME DE SPRIJINIRE A SECTORULUI ZOOTEHNIC 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI,  

CONSILIUL LOCAL CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 
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SURSA DE 

FINANȚARE  

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; PNS; BUGETUL LOCAL 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE, MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Eficientizarea activității zootehnice. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Creșterea producției zootehnice; valorificarea eficienta a producției 

zootehnice; creșterea numărului locurilor de muncă; valorificarea 

eficientă a suprafețelor de fânete și pășuni. 

GRUPUL ȚINTĂ Fermieri; Potențiali investitori in agricultură; Alte persoane interesate. 
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TURISM 

 

1. 

 

DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE COOPERARE  

2. 

 

PROMOVAREA TRADIȚIILOR ȘI A SĂRBĂTORILOR LOCALE 

3. 

 

PARTICIPAREA LA TÂRGURI DE TURISM 

 

 

1. DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE COOPERARE  

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CONSILIUL LOCAL 

CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; PNDL 3; POR 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Promovarea potentialului turistic natural și antropic al comunei Călinești 

și a produselor turistice locale. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Creșterea numărului de turiști în comuna Călinești și în comunitățile 

învecinate; creșterea veniturilor din activitatea turistică; creșterea 

numărului de locuri de muncă în turismul rural și cel agroturistic. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei; Investitori în turism; Potențiali investitori. 

 

 

2. PROMOVAREA TRADIȚIILOR ȘI A SĂRBĂTORILOR LOCALE 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CONSILIUL LOCAL 

CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  
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STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; Alte surse 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; PNS; BUGETUL LOCAL,Alte Surse 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE 

OBIECTIV 

GENERAL 

Valorificarea potențialului turistic cultural local. 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Promovarea sărbătorilor locale; promovarea tradițiilor; înființarea a și 

sprijinirea ansamblurilor folclorice; promovarea evenimentelor 

culturale; 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei; Alte persoane interesate. Turiști 

 

 

3. PARTICIPAREA LA TÂRGURI DE TURISM 

SOLICITANT  PRIMĂRIA COMUNEI CĂLINEȘTI, CONSILIUL LOCAL 

CĂLINEȘTI  

VALOARE PROIECT  -  

STADIU PROIECT  IDEE SF PT DE  EXECUȚIE  

DA    

SURSA DE 

FINANȚARE  

Fonduri comunitare; Buget de stat; Buget local; alte surse; 

FINANȚARE/ COFINANȚARE 

FONDUL DE 

FINANȚARE SAU 

A.M. 

PROGRAME NATIONALE; BUGETUL LOCAL, Alte Surse 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII 

RURALE,MINISTERUL ECONOMIEI,ANTREPRENORIATULUI ȘI 

MEDIULUI DE AFACERI 

OBIECTIV 

GENERAL 

Promovarea comunei, a unităților de cazare și a potențialului turistic 

local 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

Creșterea numărului de turiști, creșterea încasărilor din activitatea 

turistica, creșterea numărului unităților de cazare, creșterea numărului 

locurilor de muncă. 

GRUPUL ȚINTĂ Locuitorii comunei; Alte persoane interesate.Turiști 

 


