INTRODUCERE
Scopul planificării strategice este acela de a maximiza utilizarea resurselor locale, prin
coroborarea elementelor specifice pentru conturarea viitorului comunităţii locale, dar şi prin
implicarea activă a cetăţenilor în acest proces. Având la bază potenţialul economic şi uman
existent pe plan local dar şi o ordonare a direcţiilor de acţiune pe proiecte şi programe viabile,
Instituţia Prefectului – judeţul Călăraşi în colaborare cu Consiliul Judeţean a elaborat Programul
Orientativ de Dezvoltare Economică şi Socială al judeţului pe anul 2008.
Acest Program are ca fundamentare opţiunile Guvernului României pe care acesta le
împărtăşeşte şi le promovează:
1. Consolidarea statului de drept şi a democraţiei în România;
2. Redefinirea rolului statului prin restrângerea intervenţiei sale în economie şi întărirea
funcţiilor acestuia de garant al legalităţii;
3. Întărirea libertăţilor individuale, sporirea siguranţei cetăţeanului şi a familiei;
4. Garantarea proprietăţii private, restituirea integrală a proprietăţilor abuziv confiscate de
regimul comunist, tratamentul egal al proprietăţii;
5. Întărirea economiei de piaţă funcţională;
6. Stimularea spiritului întreprinzător;
7. Coeziunea economică şi socială, reducerea sărăciei şi a marginalizării sociale;
8. Egalitatea şanselor;
9. Respectarea drepturilor minorităţilor.
Programul de Orientativ de Dezvoltare Economică şi Socială al judeţului Călăraşi pe
anul 2008 a fost elaborat în conformitate cu:
 Programul de Guvernare pe perioada 2005-2008, aprobat prin Hotărârea nr.24/28
decembrie 2004 pentru acordarea încrederii Guvernului;
 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului cu modificările şi completările
ulterioare;
 HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul
şi instituţia prefectului;
 Planul de dezvoltare regională a regiunii Sud Muntenia.
Programul este structurat în două părţi şi anume: una care cuprinde obiectivele de
interes major, pe domenii, pentru autorităţile administraţiei publice locale, servicii publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, filiale ale societăţilor naţionale,
regiile autonome, societăţile comerciale şi serviciile publice de interes local şi una care
sintetizează principalele acţiuni ce se vor realiza în 2008 pentru atingerea obiectivelor propuse,
cu responsabilităţi şi termene.
Dezvoltarea economică şi socială reprezintă un proces de unire şi combinare a
eforturilor reprezentanţilor tuturor sectoarelor: guvernamental, al mediului de afaceri şi a al
societăţii civile, cu scopul creării unor condiţii favorabile pentru creşterea economică şi crearea
de noi locuri de muncă şi care au ca scop unic creşterea bunăstării populaţiei.
Orice politică de dezvoltare economică trebuie să aibă în vedere trei obiective de bază:
a. creşterea posibilităţilor de realizare şi distribuire pe scară largă a bunurilor care susţin
necesităţile de bază ale vieţii;
b. creşterea nivelului de trai, incluzând suplimentar venituri ridicate, mai multe locuri de
muncă, o mai bună educaţie, o mai mare atenţie acordată valorilor culturale şi umaniste;
c. creşterea nivelului oportunităţilor economice şi sociale.
Obiectivele prioritare pentru o dezvoltare echilibrată, atât economică cât şi socială, se
regăsesc în domeniul dezvoltării infrastructurilor hidroedilitare, de transport, energetice, în
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domeniul agriculturii, silviculturii, turismului, resurselor umane, mediului, amenajării teritoriului şi
construcţiei de locuinţe, atragerii de investiţii străine, dezvoltării activităţilor de comerţ, protecţiei
consumatorilor, asistenţei sociale, protecţiei copilului, ocrotirii sănătăţii, menţinerii ordinii
publice, combaterii criminalităţii, a traficului şi consumului ilicit de droguri, siguranţei
cetăţeanului, educaţiei şi culturii, reformei administraţiei publice, dezvoltării regionale, relaţiilor
inter-etnice.
Administraţia publică locală se consideră principalul agent al dezvoltării locale, iar
sarcinile ce-i revin în acest sens sunt:
• Să adopte cele mai reuşite decizii în dependenţă de noile condiţii economice şi sociale,
deci să-şi cunoască foarte bine resursele umane intelectuale şi financiare pentru
realizarea obiectivelor propuse;
• De analizare a economiei locale, deci să evidenţieze punctele tari, punctele slabe şi
ameninţările;
• Să conceapă, să implementeze şi să evalueze programele şi politicile de dezvoltare
locală, cu alte cuvinte să asigure suportul financiar în realizarea obiectivelor propuse şi
să identifice proiectele funcţie de priorităţi.
Orice autoritate locală trebuie să ia în consideraţie pentru dezvoltare patru categorii de
resurse: legale, financiare, politice şi umane.
Atingerea obiectivelor dezvoltării depinde de o serie de factori aflaţi în sfera de
influenţă a autorităţilor sociale care sunt:
9 Infrastructură (drumuri, utilităţi publice, transport, telecomunicaţii, infrastructură
turistică, etc);
9 Clădiri şi terenuri disponibile;
9 Resurse umane (forţă de muncă specializată, programe de reciclare adaptate la
piaţă, formare continuă);
9 Suport financiar (la nivel local, regional, naţional, european);
9 Suport managerial şi diseminare de cunoştinţe (serviciile de consultanţă, de
diseminare de informaţii);
9 Mediu de viaţă (calitatea locuirii, serviciilor, mediul natural, starea infracţională);
9 Capacitate organizaţională (structuri organizaţionale, cooperare economică,
implicarea sectorului privat).
Capitolul I – Integrare europeană
Aderarea României la Uniunea Europeană (UE) ca obiectiv prioritar al României, s-a
produs la 1 ianuarie 2007 şi a confirmat faptul că România este conectată la valorile
democraţiei şi la principiile economiei de piaţă funcţională.
Principalele avantaje ale aderării României la UE sunt: beneficiul apartenenţei la o mai
mare familie de naţiuni, securitatea pe care această apartenenţă o conferă, avantajul
participării la cea mai mare piaţă unică din lume, oportunităţi legate de creşterea economică,
crearea de noi locuri de muncă, accesul la Fondurile Structurale destinate regiunilor mai puţin
prospere ale UE.
Avantajele aderării pentru cetăţeni sunt: îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii,
standarde înalte privind protecţia mediului, protecţie socială şi siguranţă la locul de muncă,
dreptul de a călători şi de a se stabili în orice stat membru.
De la data aderării, România este în concurenţă directă cu celelalte state membre, în
sensul performanţelor economice şi instituţionale, inclusiv in vederea atragerii resurselor
comunitare şi globale. Prin aplicarea noilor reglementări comunitare, întreprinderile şi cetăţenii
români vor beneficia de avantajele competitive ale racordării la noile cerinţe de funcţionare.
Integrarea României în Uniunea Europeană a presupus un efort deosebit, o asumare a
anumitor obligaţii de ordin economic, legislativ, social şi politic. În realizarea acestor sarcini
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administraţia publică a avut un rol deosebit. Nu doar adoptarea acquis-ului comunitar a fost
prioritară ci şi aplicarea acestuia.
O aplicare corectă şi eficientă a legislaţiei europene se poate realiza doar de către un
corp bine instruit al funcţionarilor publici.
Valorificarea maximă a calităţii de stat membru al Uniunii Europene este posibilă prin
asumarea obiectivelor specifice de către fiecare autoritate implicată.
Obiectivele în domeniul integrării europene, din perspectiva administraţiei publice sunt:
1. Maximizarea beneficiilor integrării;
2. Creşterea capacităţii instituţionale a administraţie publice locale privind procedurile
europene pentru derularea Fondurilor Structurale şi de Coeziune;
3. Atragerea de investiţii străine;
4. Asigurarea transparenţei cu privire la costurile publice şi private;
5. Informarea cetăţenilor, a societăţii civile şi a instituţiilor publice din judeţul Călăraşi asupra
Uniunii Europene;
6. Informarea permanentă privind programele finanţate de Uniunea Europeană şi
impulsionarea accesării fondurilor europene;
7. Dezvoltarea cooperării cu autorităţi ale administraţiei locale din ţările Uniunii Europene;
8. Întărirea colaborării cu societatea civilă în scopul reducerii riscurilor culturale datorate
procesului de europenizare;
9. Asigurarea accesului unui număr cât mai mare de cetăţeni la informaţiile despre UE în
scopul creşterii gradului de informare al acestora;
10. Susţinerea participării societăţii civile în cadrul procesului de integrare europeană.
Capitolul II – Mediul de afaceri
Sectorul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM) reprezintă baza pentru dezvoltarea
economiei moderne, dinamice, bazată pe cunoaştere. Experienţa Uniunii Europene
demonstrează că sectorul IMM poate să aibă o contribuţie substanţială la realizarea Produsului
Intern Brut, să creeze noi locuri de muncă şi să stimuleze creşterea exporturilor. IMM-urile au
abilitatea de a răspunde în mod flexibil pe pieţele unice competitive şi să se adapteze rapid la
schimbările structurale ciclice ale economiei globale. Un sector IMM bine dezvoltat, poate astfel
să sprijine stabilitatea şi creşterea macro-economică.
Dezvoltarea pieţelor este calea prin care actul de guvernare îndeplineşte cerinţele unei
economii funcţionale de piaţă (stabilitatea şi predictibilitatea mediului de afaceri, utilizarea
eficientă a resurselor, libera circulaţie a mărfurilor, serviciilor şi capitalurilor, limitarea exceselor
birocratice şi diminuarea corupţiei).
Nivelele de decizie care influenţează politicile pentru dezvoltarea IMM-urilor sunt
Guvernul, autorităţile judeţene şi locale.
Responsabilitatea iniţierii şi implementării politicilor de dezvoltare a afacerilor revine, în
principal, Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale,
Ministerului Economiei şi Finanţelor, Agenţiilor de Dezvoltare Regională.
Acest sector are o contribuţie importantă în menţinerea dinamismului economic, la
absorbţia mâinii de lucru disponibilizată. Eliminarea barierelor administrative, furnizarea de
informaţii şi asistenţă firmelor mici şi mijlocii, încurajarea cooperării, parteneriatului între firme
conduc la consolidarea unei clase de mijloc puternice.
Dezvoltarea social economică a unei zone depinde într-o mare măsură de promovarea
spiritului antreprenorial. În acest sens incubatoarele de afaceri urmăresc obiectivele: crearea
de noi locuri de muncă; revitalizarea comunităţilor locale; comercializarea de noi tehnologii;
asanarea mediului economic local, regional.
Dezvoltarea culturii antreprenoriale la toate nivelurile vizează dezvoltarea disciplinelor
legate de dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi a capacităţii de orientare profesională, precum şi
dezvoltarea competenţelor antreprenoriale prin educaţia continuă a adulţilor.
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Crearea de noi firme presupune asigurarea de facilităţi adecvate, asigurarea accesului
la servicii de consultanţă şi training, accesul la finanţare a unei firme aflată în primele faze de
dezvoltare, facilitarea parteneriatelor.
Modificările mediului de afaceri care oferă motivaţie în dezvoltarea activităţii şi de a
investi mai mult, sunt cele legate de forţa de muncă mai bine calificată, politici de sprijin din
partea Guvernului, acces mai uşor la finanţare. IMM-urile conştientizează că noul statut, de stat
membru comunitar, are impact asupra afacerilor lor. Accesul la capitalul european, creşterea
concurenţei, accesul la piaţa muncii, certificarea şi obligativitatea aplicării standardelor se
regăsesc printre problemele ce preocupă IMM-urile.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Obiectivele urmărite în dezvoltarea mediului de afaceri sunt:
Creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării
durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene;
Facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare;
Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv;
Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor;
Creşterea capacităţii de cercetare – dezvoltare, stimularea cooperării între instituţii de
cercetare – dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi ceşterea accesului
întreprinderilor la CDI;
Valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea acestuia în
sectorul public (administraţie) şi cel privat (cetăţeni);
Adoptarea standardelor internaţionale şi certificarea sistemelor de management (de
calitate, de mediu, etc.)
Creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin
promovarea resurselor regenerabile de energie;
Accesul la informaţia de interes public şi la transparenţa decizională (conform Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Legii nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, oferirea de informaţii cetăţenilor ce se
adresează autorităţilor administraţiei publice locale);
Susţinerea întreprinzătorilor privaţi;
Stimularea liberei iniţiative;
Stimularea activităţilor economice performante;
Creşterea rolului cercetării în susţinerea competitivităţii economice şi crearea unei
economii bazată pe cunoaştere;
Stimularea şi crearea de avantaje competitive în sectoarele exportatoare existente sau în
sectoare cu potenţial ridicat;
Promovarea investiţiilor care să ţintească şi să atragă tehnologii noi;
Creşterea capacităţii de administrare fiscală prin asigurarea colectării eficiente a veniturilor
statului;
Creşterea veniturilor bugetare ale comunităţilor prin scoaterea la lumină a economiei
subterane şi pedepsirea evaziunii fiscale;
Eliminarea barierelor administrative referitoare la obţinerea de autorizaţii, aprobări, avize;
Stimularea investiţiilor prin promovarea relaţiilor de afaceri şi a contactelor directe cu
investitorii străini ;
Acordarea ajutorului de stat şi a altor intervenţii publice fără distorsionarea liberei
concurenţe şi în concordanţă cu prevederile acquis-ului comunitar;
Administrarea transparentă a utilizării fondurilor;
Realizarea unui parteneriat durabil între sectorul IMM-urilor; ONG şi administraţia publică;
Dezvoltarea relaţiilor de cooperare, de dezvoltare a comerţului transfrontalier şi
îndepărtarea barierelor din calea colaborării cu IMM-urile;
Întărirea capacităţii instituţionale a Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi
(CCIA) prin consolidarea imaginii Consiliului de coordonare, profesionalizarea structurii
executive, îmbunătăţirea managementului relaţiei cu agenţii economici;
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25. Refacerea brand-ului CCIA Călăraşi şi crearea premiselor dezvoltării;
26. Facilitarea schimbului şi legăturilor comerciale între întreprinderile româneşti şi cele din
Bulgaria prin promovarea proiectelor viabile de cooperare transfrontalieră între IMM-uri.
Capitolul III – Educaţia
Educaţia contribuie la dezvoltarea personalităţii, la independenţă intelectuală, la
integrarea absolvenţilor în viaţa profesională şi participarea lor activă la dezvoltarea economică
în condiţiile unei democraţii autentice.
Educaţia contribuie astfel la obţinerea următoarelor calităţi:
9 deprinderi - cheie, utilizate în calitate de instrumente care asigură dezvoltarea
personalităţii omului, iar ulterior servesc drept bază pentru instruirea pe parcursul
întregii vieţi;
9 orientarea profesională iniţială;
9 cunoştinţe, noţiuni valorice şi dexterităţi necesare pentru dezvoltarea personalităţii,
precum şi pentru educarea sentimentului civic, în condiţiile democraţiei, când
oamenii încep să fie conştienţi de necesitatea participării lor active la viaţa societăţii
şi de responsabilităţile civice.
Susţinerea reformei în educaţie depinde de alocarea resurselor umane, financiare şi
informaţional – didactice.
Rolul social al şcolii se materializează în reducerea discrepanţelor datorate instruirii
între diferitele categorii sociale şi grupuri socio-economice, în ameliorarea diferenţelor generate
de cauze exterioare individului, care pot constitui handicapuri educaţionale, în producerea de
schimbări socio – economice şi culturale şi ale cererii însăşi de educaţie, prin mărirea
numărului de beneficiari ai serviciilor sociale.
Dezvoltarea unor politici educaţionale coerente care să-i aibă în vedere cu prioritate
pe cei neşcolarizaţi, iniţierea unor programe de educaţie a adulţilor, stimularea cadrelor
didactice de a se implica în viaţa comunităţii şi de a comunica cu părinţii elevilor, declanşarea
de acţiuni concrete de adaptare a curricumul-lui la nevoile şi specificul local, repartizarea
judicioasă şi echilibrată a fondurilor de la buget pentru educaţia din rural şi urban, trebuie să se
regăsească printre soluţiile ce trebuie adoptate în continuarea reformei în sistemul de educaţie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Obiective urmărite:
Promovarea educaţiei şi formării iniţiale şi continue de calitate;
Accesul egal la educaţie prin restructurarea reţelei şcolare în funcţie de programele de
dezvoltare locală şi regională;
Descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a sistemului educativ;
Adaptarea educaţiei şi formării profesionale la cerinţele societăţii şi ale pieţei forţei de
muncă;
Focalizarea procesului educaţional pe formarea de competenţe în domenii cheie
indispensabile vieţii active într-o societate a cunoaşterii;
Promovarea principiilor transparenţei, răspunderii publice şi diversităţii culturale şi etnice;
Extinderea educaţiei celei de-a doua şanse, a reconversiei profesionale sistematice
precum şi a educaţiei adulţilor şi crearea unui sistem de formare continuă;
Facilitarea accesului la fonduri comunitare destinate dezvoltării învăţământului;
Promovarea culturii antreprenoriale şi creşterea calităţii şi productivităţii muncii;
Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;
Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa muncii;
Promovarea inserţiei/reinserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele
rurale;
Dezvoltarea abilităţilor şi spiritului antreprenorial prin sprijinirea accesului tinerilor şi a altor
segmente active la pregătirea vocaţională continuă;
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15. Dezvoltarea parteneriatului mediu de afaceri – universităţi – institute de cercetare;
16. Promovarea parteneriatelor public private cu implicarea administraţiei publice locale şi
instituţii de învăţământ pentru pregătire vocaţională,
17. Cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obigatoriu a tuturor copiilor/tinerilor,
indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;
18. Asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurăriii educaţiei de calitate în funcţie
de potenţialul bio-psiho-social al fiecărui copli/tânăr;
19. Informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul schimbării mentalităţii şi al
îmbunătăţirii activităţii didactico-educative;
20. Crearea condiţiilor de dezvoltare a personalităţii elevilor/tinerilor în vederea integrării
acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;
21. Implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente: şcoală-familie-comunitate,
ca bază a adaptării şcolare şi integrării sociale a copiilor/tinerilor;
22. Reabilitarea şcolilor şi asigurarea dotărilor necesare;
23. Reabilitarea şcolilor din mediul rural;
24. Sprijinirea socială a elevilor;
25. Dotarea şcolilor cu materiale didactice şi echipamente informatice destinate procesului
didactic.
Capitolul IV – Protecţia socială
Desfăşurarea oricărei activităţi economice, precum şi creşterea eficienţei sale, implică
nu numai aspecte tehnico – economice, dar şi sociale, culturale, politice, religioase.
Constrângerile determinate de diversificarea nevoilor, dar şi atracţiei pentru
problematica creşterii economice şi realizarea echilibrului economic, duc la adâncirea
inechităţilor apărute în nivele de dezvoltare al comunităţilor, la manifestarea sărăciei şi la o
diferenţiere tot mai evidentă a claselor sociale.
Abordarea socială a problemelor este importantă pentru concilierea diverselor interese
ale numeroaselor categorii şi grupuri sociale, în scopul realizării progresului general.
Prin sistemul de protecţie socială se redistribuie resursele naturale şi umane ale
colectivităţilor către categorii defavorizate ale populaţiei, pe principiul solidarităţii. Obiectivul
principal de protecţie socială este de a-i ajuta pe cei aflaţi în dificultate să se reintegreze în
viaţa normală a societăţii, să-i ajute să-şi menţină forţa de muncă activă, să treacă mai uşor
peste anumite riscuri la care sunt supuşi oamenii şi familiile lor.
Realităţile sociale pun în faţa autorităţilor publice multiple probleme ce trebuie
soluţionate.
În acest sens autorităţile, prin serviciile specializate, personal calificat şi fonduri
necesare, trebuie să gestioneze starea de lucruri la un moment dat.
Cunoaşterea principalelor reglementări referitoare la drepturile şi obligaţiile pentru cei
care fac obiectul cererii şi ofertei de servicii de protecţie socială, modul în care instituţiile
abilitate acţionează, se constituie ca interfaţă între administraţie şi cetăţeni cu nevoi sociale.
Protecţia socială trebuie privită în sensul asigurării acesteia la un nivel corespunzător,
oferirea de servicii accesibile populaţiei cu asigurarea de şanse egale pentru toate categoriile.
Ritmul alert al schimbărilor în societate şi reforma în sine, presupun politici sociale şi
de ocupare a forţei de muncă eficiente, durabile şi viabile.
Obiectivele generale urmărite în domeniul protecţiei sociale sunt:
• dezvoltarea economiei sociale;
• promovarea valorilor morale din comunitate pentru persoanele aflate în dificultate
• dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul comunităţii în concordanţă cu autonomia locală;
• echilibrarea bugetelor locale ale comunităţilor care se confruntă cu dificultăţi financiare;
• asigurarea sustenabilităţii venitului minim garantat;
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•
•
•
•

prevenirea riscului de excluziune;
ajutorarea celor mai vulnerabili;
mobilizarea instituţiilor relevante;
dezvoltarea capacităţilor autorităţilor publice judeţene şi locale de identificare a problemelor
sociale, de dezvoltare şi implementare de politici şi programe sociale, de evaluare şi
monitorizare a acestor programe;
• activizarea forţelor comunitare, a iniţiativelor colective şi dezvoltarea unei culturi de
parteneriat social;
• promovarea parteneriatelor regionale şi locale privind ocuparea şi incluziunea socială.
Politicile sociale cu programele şi serviciile specializate trebuie să ocupe un loc
important în cadrul politicilor publice, respectiv al bugetului public. Crearea unui sistem
acoperitor de beneficii sociale diversificate, raportate la nevoile populaţiei, cu alocarea de
resurse, trebuie să conducă la stoparea extinderii fenomenelor sărăciei şi excluziunii sociale,
fiind necesară intervenţia masivă din partea bugetului public central şi local pentru a antrena şi
alte surse de venit bugetar.
În domeniul sistemului public de pensii:
1. Menţinerea capacităţii sistemului de pensii de a răspunde schimbărilor din societate;
2. Dezvoltarea capacităţii administrative şi instituţionale în vederea aplicării regulilor
comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socială pentru toate instituţiile
implicate;
3. Îmbunătăţirea standardului de viaţă al pensionarilor prin urgentarea procesului de revizuire
a pensiilor pe baza documentelor în completare depuse de pensionari ulterior procesului
de recalculare a pensiilor;
4. Majorarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale prin creşterea numărului de
contribuabili la sistemul public de pensii;
5. Creşterea şi protejarea puterii de cumpărare a pensionarilor din sistemul public de pensii;
6. Creşterea numărului de contribuabili din sistem prin politici active în sfera ocupării forţei de
muncă, în vederea creării de locuri de muncă şi creşterea numărului de angajaţi cu forme
legale;
7. Promovarea şi implementarea altor scheme de pensii facultative, administrate privat, cu
contribuţii deductibile;
8. Facilitarea accesului la serviciul de asigurări sociale în sistemul public de pensii;
9. Identificarea mai facilă a potenţialilor asiguraţi ai sistemului public de pensii;
10. Consolidarea financiară a sistemului public de pensii şi asigurarea unui venit adecvat
pentru pensionarii din sistem prin:
• eliminarea inechităţilor între generaţiile de pensionari;
• indexarea şi majorarea pensiilor;
• externalizarea finanţării drepturilor de asigurări sociale ce nu au legătură directă
cu pensiile;
• creşterea gradului de recuperare a capacităţii de muncă;
• atragerea de noi contribuabili;
• asigurarea autonomiei administrative şi financiare.
În domeniul ocupării forţei de muncă şi şomaj:
11. Creşterea flexibilităţii şi securităţii muncii şi îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii;
12. Cooperarea şi menţinerea unui dialog permanent între sindicate, patronate şi administraţia
publică, în găsirea de soluţii la probleme economice generale (legate de locul de muncă,
nivelul salariului şi revizuirea acestuia, îmbunătăţirea activităţii societăţilor comerciale de
sub autoritatea Consiliului Judeţean şi Consiliilor locale);
13. Creşterea gradului de ocupare şi scăderea reală a ratei şomajului prin aplicarea de măsuri
pasive şi active pe piaţa muncii: medierea locurilor de muncă; formare profesională;
consolidarea şi informarea în carieră; creditarea în condiţii avantajoase; burse ale locurilor
de muncă;
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14. Medierea locurilor de muncă şi asigurarea unui nivel calitativ ridicat al serviciilor oferite
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
15. Formare profesională şi orientarea acesteia către mediul rural;
16. Facilitarea accesului la locuri de muncă vacante;
17. Consilierea şi informarea în carieră;
18. Sprijinirea angajatorilor prin creditare în condiţii avantajoase;
19. Burse ale locurilor de muncă;
20. Îmbunătăţirea managementului serviciilor de ocupare şi formare profesională;
21. Prevenirea şomajului prin activitatea de formare profesională pentru persoanele care au
întrerupt activitatea şi pentru persoanele încadrate în muncă prin susţinerea programelor
de formare profesională organizate de angajatori;
22. Informarea şi formarea angajaţilor, patronilor, sindicatelor şi a funcţionarilor publici cu
responsabilităţi în aplicarea legislaţiei naţionale şi comunitare referitor la egalitatea de
şanse între femei şi bărbaţi;
23. Stimularea gradului de ocupare al femeilor;
24. Creşterea nivelului de competenţă şi operativitate a personalului care lucrează în
domeniul ocupării şi şomajului;
25. Combaterea disparităţilor regionale privind ocuparea;
26. Implicarea partenerilor sociali în activitatea de ocupare şi şomaj, prin dezbatere şi
consultare;
27. Iniţiative locale de ocupare în vederea menţinerii şi promovării creşterii ocupării
sustenabile, reducerii şomajului, luptei împotriva excluziunii sociale;
28. Creşterea participării si contribuţiei ONG-urilor precum şi a altor parteneri sociali la
acţiunile de protecţie socială;
29. Management efeicient, îmbunătăţirea continuă a diferitelor măsuri menite să sprijine
financiar familiile, copiii, persoanele expuse riscului excluziunii sociale şi să consolideze şi
să dezvolte reţeaua de servicii sociale;
30. Creşterea numărului de controale în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în
muncă;
31. Identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale;
32. Prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă;
33. Monitorizarea aplicării prevederilor legislative în domeniul salarizării, conflictelor şi
contractelor de muncă.
În domeniul asistenţei sociale:
34. Depăşirea nivelului de sărăcie de cele mai sărace segmente sociale prin acordarea
venitului minim garantat în funcţie de necesităţile reale;
35. Implicarea factorilor responsabili în vederea acordării protecţiei sociale, ajutoarelor
financiare pentru familiile cu nevoi speciale şi adoptarea de măsuri active de solidaritate
familială;
36. Creşterea responsabilizării comunităţilor locale în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
37. Ameliorarea stării de sănătate a familiei, reducerea mortalităţii materne şi infantile prin
implementare de Programe specifice stabilite de Ministerul Sănătăţii;
38. Centre de zi, servicii de asistenţă maternală, servicii de consiliere (inclusiv a părinţilor),
servicii de prevenire a abandonului şi menţinerea copilului în familie;
39. Asigurarea bunăstării copilului prin asigurarea unei game de servicii de protecţie şi
implicarea profesioniştilor împotriva oricărui fel de discriminare, abuz sau neglijare;
40. Prevenirea abandonului prin reintegrarea familială a copiilor;
41. Protecţia persoanelor vârstnice prin implicarea autorităţilor publice locale, a serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor cu atribuţii în domeniu, în acordarea serviciilor
socio-medicale şi de îngrijire;
42. Ameliorarea condiţiilor de viaţă a persoanelor vârstnice prin sprijinirea organizaţiilor
asociative ale persoanelor vârstnice ce participă activ la viaţa socială;
8

43. Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi şi integrarea acestora în societate prin:
investiţii de asistenţă socială, cămine pentru îngrijirea persoanelor vârstnice; aplicarea
prevederilor legale cu privire la accesibilizările pentru persoanele cu handicap motor;
44. Asigurarea egalităţii de şanse şi participarea socială a persoanelor cu handicap şi a celor
provenite din medii defavorizate;
45. Asigurarea unei reţele de servicii sociale primare şi specializate, corespunzător nevoilor
individuale a persoanelor cu handicap;
46. Educaţia la orice vârstă, formare şi posibilităţi corespunzătoare la orice vârstă;
47. Facilitarea accesului persoanelor cu handicap la noile tehnologii informaţionale şi de
comunicare;
48. Implicarea organismelor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap în luarea
deciziilor în ce priveşte persoanele cu handicap;
49. Dezvoltarea, diversificarea şi garantarea susţinerii serviciilor necesare persoanelor cu
handicap.
Capitolul V – Sănătate
Asistenţa de sănătate publică reprezintă efortul organizat al societăţii, în vederea
protejării şi promovării sănătăţii populaţiei şi se realizează prin ansamblul măsurilor politico –
legislative, a programelor şi strategiilor adresate determinanţilor stării de sănătate precum şi
prin organizarea instituţiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare.
Furnizarea asistenţei medicale pentru toate categoriile de cetăţeni, din mediul urban şi
rural, copii, bătrâni, salariaţi, şomeri, persoane defavorizate social, persoane cu venituri
modeste sau fără venituri, este o prioritate ce trebuie respectată indiferent de capacitatea
acestor categorii de a plăti.
Reforma în domeniul sănătăţii aduce schimbări structurale în finanţarea asistenţei
medicale şi în organizarea modului în care sunt furnizate îngrijirile de sănătate şi are impact
pozitiv asupra stării de sănătate.
Pentru realizarea în bune condiţii a actului medical este nevoie de implementarea unor
programe şi politici în domeniul sănătăţii. Susţinerea de investiţii noi, reparaţii capitale şi
dotarea cu aparatură performantă sunt esenţiale pentru funcţionarea sistemului de sănătate
publică. Realizarea indicatorilor de sănătate ai programelor naţionale de sănătate, realizarea
de acţiuni de inspecţie sanitară, programele de medicină preventivă şi epidemiologie,
organizarea de acţiuni concertate ale Autorităţii de Sănătate Publică împreună cu autorităţile
locale în caz de epidemii, supravegherea stării de sănătate publică şi în colectivităţi supuse la
îmbolnăviri, programele din domeniul medicinei muncii, urmărirea riscului maternal, acordarea
autorizaţiilor sanitare pentru produsele alimentare şi mediu, autorizarea activităţii medicale în
spitale, policlinici, cabinete, consultanţă în domeniul sănătăţii, trebuie să se regăsească printre
priorităţile Autorităţii de Sănătate Publică la nivel judeţean.
Obiectivele ce se vor urmări în acest domeniu sunt:
1. Asigurarea accesului egal al cetăţenilor la îngrijirile sanitare de bază;
2. Îmbunătăţirea asistenţei medicale primare prin înlăturarea inechităţilor între mediul urban
şi rural;
3. Apropierea indicatorilor de sănătate şi demografici de cei ai ţărilor civilizate;
4. Creşterea interesului autorităţilor administraţiei publice locale de a prelua o parte din
responsabilităţile Ministerului Sănătăţii Publice;
5. Asigurarea stării de sănătate a populaţiei prin implementarea Planului judeţean de
dezvoltare a serviciilor de sănătate şi a programelor specifice, precum şi realizarea de
investiţii;
6. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc de mediu;
7. Reabilitarea şi dotarea unităţilor sanitare;
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Creşterea calităţii vieţii prin îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical şi a
dezvoltării resurselor umane în domeniu;
Dezvoltarea capacităţii de reacţie rapidă la ameninţările la adresa sănătăţii;
Reducerea impactului asupra sănătăţii publice a bolilor transmisibile cu impact major (HIV,
Tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală, infecţii nosocomiale), precum şi al bolilor
cronice;
Focalizarea acţiunilor preventive şi de asigurare de servicii de bază către populaţiile aflate
la risc crescut;
Promovarea sănătăţii prin intervenţii asupra determinanţilor stării de sănătate;
Deplasarea accentului către serviciile preventive de sănătate şi creşterea nivelului de
educaţie pentru sănătate a populaţiei în vederea adoptării comportamentelor sănătoase;
Protejarea asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident;
Asigurarea protecţiei asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în
condiţiile utilizării eficiente a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
Asigurarea funcţionării sistemului de asigurări de sănătate la nivel local;
Îmbunătăţirea managementului corespunzător îngrijirilor de sănătate;
Promovarea sănătăţii prin lupta împotriva drogurilor, alcoolismului, fumatului, obezităţii,
sedentarismului, educaţie sexuală adecvată, sprijinirea îngrijirilor stomatologice, educarea
preponderentă a populaţiei cu nivel scăzut de cultură.
Capitolul VI – Agricultură şi dezvoltare rurală

Agricultura constituie prin tradiţie o ramură importantă a economiei judeţului, fiind
susţinută atât de ponderea populaţiei ocupate, cât şi de ponderea suprafeţei agricole în total
suprafaţă a judeţului.
Agricultura şi silvicultura, principali utilizatori de teren, joacă un rol important în
influenţarea economiei şi peisajului rural. Acestea îşi aduc contribuţia la dezvoltarea economică
şi conservarea pe termen lung a mediului natural.
Dezvoltarea sectorului agricol vizează depăşirea problemelor structurale actuale şi
creşterea competitivităţii produselor româneşti pe piaţa internă.
Valorificarea potenţialului sectorului agricol presupune realizarea unor acţiuni menite
să promoveze dezvoltarea rurală şi diversificarea echilibrată şi integrată, să spijine dezvoltarea
unor sectoare agricole şi alimentare viabile, orientate către piaţă, să îmbunătăţească calitatea
şi siguranţa lanţului alimentar, să îmbunătăţească sănătatea şi bunăstarea animalelor, să
protejeze mediul natural şi biodiversitatea, să mărească stabilitatea socială în zonele rurale prin
creşterea standardelor de siguranţă ocupaţională pentru activităţi fermiere şi prelucrarea
alimentelor, să permită ca întreaga populaţie din mediul rural să beneficieze de oportunităţi
oferite de accesarea instrumentele structurale.
Vor fi întreprinse acţiuni în scopul creşterii productivităţii sectoarelor: agricol, piscicol,
silvic, prin combinarea măsurilor de sprijinire directă a investiţiilor în exploataţii agricole,
piscicole şi silvicole, cu investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii rurale, inclusiv infrastructura
pentru irigaţii. Va fi sprijinit procesul de consolidare a fermelor prin promovarea asociaţiilor de
producători şi va fi acordată o atenţie sporită dezvoltării agriculturii ecologice prin măsuri de
agro-mediu.
1.
2.
3.
4.

Obiectivele majore ce vizează agricultura şi dezvoltarea rurală sunt:
Retrocedarea integrală a proprietăţii funciare şi soluţionarea litigiilor existente în privinţa
retrocedărilor proprietăţilor funciare;
Stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme agricole familiale cu caracter
comercial, formarea şi consolidarea clasei de mijloc în spaţiul rural;
Valorificarea potenţialului agricol în scopul creşterii producţiei agricole vegetale şi animale;
Alocarea şi gestionarea eficientă a resurselor bugetare în sprijinul producătorilor agricoli
(subvenţii şi prime);
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5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
15.
16.
17.
18.
19.

Sprijinirea repunerii în funcţiune a amenajărilor de irigaţii;
Menţinerea calităţii şi diversităţii spaţiului rural şi forestier în vederea obţinerii unui
echilibru între activităţile umane şi conservarea resurselor naturale;
Fructificarea oportunităţilor oferite de instrumentele structurale, precum şi de finanţarea la
nivel naţional în domeniul agriculturii;
Informarea permanentă a populaţiei ocupate în agricultură, dar şi a populaţiei rurale în
general, cu privire la costurile şi beneficiile Politicii Agricole Comune, la normele
comunitare în domeniu şi la cerinţele pentru accesarea fondurilor comunitare sau altor
facilităţi financiare;
Creşterea investiţiilor străine şi valorificarea avantajelor existente: terenuri de calitate,
forţă de muncă ieftină şi relativ calificată, posibilităţi pentru agricultură organică;
Gospodărirea unitară şi durabilă, pe principii ecologice a întregului fond forestier, pentru
creşterea contribuţiei pădurilor la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, precum şi pentru
satisfacerea economiei naţionale cu lemn, alte produse şi servicii;
Încurajarea producţiei la produse deficitare;
Creşterea suprafeţelor ocupate cu păduri prin împăduriri şi perdele forestiere de protecţie,
a câmpurilor, căilor de comunicaţie şi aşezărilor umane;
Creşterea efectivelor de animale în strânsă interdependenţă cu calitatea acestora;
Apărarea sănătăţii animalelor şi sănătăţii publice veterinare, siguranţei alimentelor,
protecţiei şi bunăstării animalelor şi protecţiei mediului înconjurător;
Sprijinirea gospodăriilor ţărăneşti şi a fermelor agricole familiale prin asigurarea calităţii
plantelor cultivate, a pădurilor, păşunilor, fâneţelor naturale şi a altor forme de vegetaţie
utilă şi a produselor agricole depozitate;
Sprijinirea valorificării producţiei agricole prin măsuri de piaţă;
Dezvoltarea şi modernizarea satelor prin investiţii în infrastructura de apă, canalizare şi
drumuri;
Crearea condiţiilor de stabilire a cadrelor didactice sanitare, agricole şi veterinare în
mediul rural;
Întocmirea de planuri de dezvoltare rurală şi integrarea acestora în planuri de dezvoltare
la nivel de judeţ şi regional în scopul facilitării investiţiilor în infrastructura fizică;
Dezvoltarea de activităţi economice alternative cum ar fi: meşteşugurile tradiţionale,
activităţi şi servicii neagricole;
Încurajarea dezvoltării agroturismului;
Facilitarea investiţiilor în piscicultură.
Capitolul VII – Reforma administraţiei publice

Funcţionarea unei administraţii publice moderne, flexibile şi eficiente constituie o
condiţie esenţială a transformării structurale a societăţii româneşti, a realizării unei reforme
profunde în toate domeniile vieţii social – economice, a creşterii rolului cetăţeanului în luarea
deciziilor.
Societatea civilă şi sectorul privat, pentru a se dezvolta, trebuie să găsească în
administraţie un partener care să faciliteze comunicarea, să ofere pârghiile şi instrumentele
pentru ca acestea să se poată exprima şi dezvolta.
Administraţia publică locală reprezintă factorul esenţial în efortul continuu de
modernizare.
Reforma administraţiei publice locale înseamnă implementarea valorilor spaţiului
administrativ european: transparenţă, eficacitate, responsabilitate, adaptabilitate şi
predictibilitate.
Priorităţile reformei administraţiei publice sunt:
9 reforma funcţiei publice;
9 reforma administraţiei publice locale prin continuarea procesului de descentralizare/
deconcentrare a serviciilor publice care să asigure îmbunătăţirea managementului serviciilor
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publice la nivel local şi creşterea calităţii acestora, precum şi alocarea coerentă a
responsabilităţilor, resurselor financiare şi drepturilor legate de serviciile oferite;
9 îmbunătăţirea procesului de formulare a politicilor publice.
Obiectivul final este reorientarea administraţiei publice către necesităţile beneficiarilor
acesteia şi oferirea de servicii de calitate la costuri rezonabile, către plătitorii de taxe şi
impozite.
În acest sens, dezvoltarea capacităţii administrative implică:
o Imbunătăţirea radicală a managementului în administraţia publică;
o Dezvoltarea resurselor umane;
o Dezvoltarea instituţională;
o Dezvoltarea mediului social, politic, economic si cultural.
Reforma administraţiei publice asumată de către guvernul României are printre
obiective modernizarea serviciilor administrative în relaţia cu cetăţenii.
Utilizatorul serviciilor publice este indreptăţit să beneficeze de un acces facil la acestea pentru
a putea dispune de informaţiile necesare iar pe de altă parte să aibă parte de demersuri simplificate cu
posibilitatea de a realiza într-un singur loc diferitele formalităţi administrative.
Introducerea sistemului de Ghiseu unic va contribui pe de-o parte la creşterea transparenţei şi
eficienţei în relaţia dintre administraţie şi cetăţean, iar pe de altă parte va oferi acces acces egal la
serviciile publice atât locuitorilor din mediul urban cât si celor din mediul rural.
Structurile instituţionale implicate în procesul de reformă a administraţiei publice sunt
reprezentate de: Consiliul Superior pentru Reforma Administraţiei Publice, Coordonarea
Politicilor Publice şi Ajustare Structurală; Consiliul Guvernamental pentru Monitorizarea
Reformei Administraţiei Publice format din: Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei
Publice (UCRAP) şi Reţeaua naţională de modernizatori.
Dublul rol al reţelei naţionale de modernizatori este dat atât de nevoia de monitorizare
a reformelor sectoriale, dar şi de constituirea cadrului propice pentru identificarea, analiza şi
dezbaterea iniţiativelor de reformă în vederea implementării acestora.
Grupul de monitorizare a reformei administraţiei publice din judeţ face parte din
reţeaua naţională de modernizatori şi reprezintă o interfaţă între administraţia publică centrală
şi locală, între nivelul politic şi aparatul tehnic din administraţia publică. Acest grup este
coordonat de Prefectul judeţului Călăraşi şi de Secretarul General al judeţului având în
componenţă membrii din Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean şi Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Judeţeană.
Rolul coordonatorului grupului judeţean de modernizare este de decizie cu privire la
stabilirea priorităţilor şi asigurarea dinamicii procesului de reformă.
Pentru îndeplinirea misiunii sale, reţeaua naţională de modernizatori are ca obiective
generale:
a. promovarea reformei administraţiei publice ;
b. monitorizarea reformei administraţiei publice.
Obiectivele urmărite în realizarea reformei administraţiei publice locale sunt:
1. Accelerarea reformei administraţiei publice;
2. Îmbunătăţirea sistemelor de elaborare şi implementare a politicilor;
3. Implementarea unor noi metode de management;
4. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane;
5. Formarea unui corp de funcţionari publici profesionişti;
6. Consolidarea procesului de descentralizare fiscală şi administrativă;
7. Întărirea capacităţii instituţionale a structurilor în cadrul structurilor locale ale administraţiei
publice;
8. Creşterea gradului de transparenţă în relaţiile publice;
9. Îmbunătăţirea tehnologiei informaţiei şi comunicării;
10. Creşterea capacităţii de gestionare a problemelor comunităţilor;
11. Soluţionarea eficace a problemelor prin implicarea factorilor sociali în luarea deciziilor;
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12. Asigurarea concordanţei dintre actele administrative adoptate şi legislaţia europeană
aferentă;
13. Dezvoltarea capacităţii administrative prin diferenţierea între calitatea furnizării serviciilor
în mod descentralizat şi consolidarea procesului decizional;
14. Asigurarea de servicii publice de calitate, prin sporirea responsabilităţilor autorităţilor
publice;
15. Management financiar performant prin reducerea cheltuielilor administrative;
16. Monitorizarea reformei administraţiei publice din judeţ de către Grupul judeţean;
17. Obţinerea unui curs de modernizare cursiv astfel încât administraţia publică să se
adapteze la realităţile economice şi sociale europene.
Capitolul VIII – Investiţii străine
Orice ţară care doreşte să beneficieze de avantajele investiţiilor străine directe trebuie
să-şi creeze un mediu de afaceri adecvat. Problemele principale care necesită soluţionarea ţin
de ameliorarea calităţii creşterii economice, reducerea migraţiei masive a forţei de muncă,
crearea unui mediu atractiv pentru antreprenori şi atragerea investiţiilor străine.
Creşterea investiţiilor străine directe presupune:
→ crearea de noi locuri de muncă;
→ creşterea sumelor alocate pentru modernizarea facilităţilor existente;
→ transferul de tehnologie;
→ instruirea forţei de muncă la standarde internaţionale;
→ grad mare de competitivitate pe piaţa internaţională;
→ majorarea exporturilor ;
→ reinvestirea sumelor colectate din impozite în proiecte de infrastructură, sănătate, educaţie.
Obiectivele urmărite în acest domeniu sunt:
1. Suplimentarea resurselor financiare ale comunităţii prin creşterea volumului de investiţii
străine directe, în scopul creării de noi locuri de muncă, dezvoltării economice echilibrate;
2. Deschiderea de noi oportunităţi pentru realizarea tranzacţiilor cu furnizorii locali;
3. Promovarea şi dezvoltarea economiei locale prin relaţii comerciale între diferite localităţi;
4. Dezvoltarea de relaţii de parteneriat între sectorul public şi cel privat în activitatea de
atragere a investiţiilor străine;
5. Creşterea numărului de investiţii străine şi îmbunătăţirea climatului investiţional;
6. Dezvoltarea mediului de afaceri;
7. Atragerea de investiţii green-field prin cunoaşterea aprofundată a tuturor oportunităţilor
zonale;
8. Crearea unui flux informaţional către şi dinspre investitorii străini, conţinând date ce
răspund nevoii firmelor de consultanţă şi investitorilor străini;
9. Promovarea imaginii judeţului ca destinaţie atractivă pentru investitorii străini prin
asigurarea unei informări complete şi corecte privind potenţialul economic şi natural
existent;
10. Constituirea cadrului de cooperare între sectorul public şi privat ;
11. Stimularea investitorilor străini astfel încât aceştia să îşi dezvolte afacerile prin reinvestirea
profitului sau prin noi investiţii.
Capitolul IX – Turism
Unul din avantajele competitive de care beneficiem este acela al păstrării unui mediu
natural nealterat de prezenţa şi activităţile omului.
Acest potenţial turistic trebuie conservat şi utilizat în mod durabil pe de o parte, dar şi
promovat atât din punct de vedere natural cât şi antropic.
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Indiferent de tipul de turism practicat rezultă în final o serie de impacturi resimţite atât
în societate cât şi la nivelul mediului natural.
Turismul de masă este cel responsabil pentru cele mai vizibile şi mai profunde
influenţe negative la nivelul ariilor de destinaţie, acestea fiind în mare majoritate a cazurilor
impacturi negative. Turismul alternativ încearcă să evite destinaţiile tradiţionale cu caracter de
masă, concentrându-se asupra atitudinii responsabile şi etice a consumatorilor săi participanţi
la forme noi de turism.
Turismul durabil reprezintă dezvoltarea tuturor formelor de turism, printr-un
management şi marketing turistic care să respecte integritatea naturală, socială şi economică a
mediului, în aşa fel încât exploatarea resurselor naturale şi culturale să fie făcută în interesul
generaţiilor viitoare.
Turismul durabil are la bază următoarele principii:
• minimizarea impacturilor activităţii turistice asupra mediului natural în vederea obţinerii
durabilităţii ecologice ;
• minimizarea impacturilor negative ale activităţii turistice asupra comunităţilor locale şi a
membrilor ei în vederea obţinerii durabilităţii sociale;
• minimizarea impacturilor negative ale activităţii turistice asupra culturii, tradiţiilor şi
obiceiurilor comunităţii locale în vederea obţinerii durabilităţii culturale.
Obiectivele urmărite sunt:
1. Stimularea iniţiativei private în turism şi crearea unui cadru de susţinere a turismului local;
2. Valorificarea potenţialului turistic al judeţului prin dezvoltarea, diversificarea şi promovarea
ofertei turistice;
3. Dezvoltarea durabilă a turismului prin: utilizarea raţională a resurselor turistice şi
promovarea măsurilor de conservare şi protecţie a mediului înconjurător în conformitate
cu prevederile legislaţiei naţionale de mediu;
4. Maximizarea potenţialului turistic prin integrarea turismului cu alte sectoare industriale
regionale;
5. Acordarea de asistenţă instituţiilor locale şi operatorilor pentru a realiza şi modifica
resursele în funcţie de cerinţele comunitare;
6. Dezvoltarea industriei turistice prin investiţii directe în crearea şi construcţia obiectivelor de
infrastructură generală şi turistică;
7. Revigorarea turismului prin iniţiative local eficiente;
8. Stimularea iniţiativelor locale în turism prin crearea de interese comune;
9. Maximizarea beneficiilor economice la nivelul localnicilor ca urmare a dezvoltării turismului
în vederea obţinerii durabilităţii economice;
10. Dezvoltarea turismului prin creşterea calitativă a serviciilor turistice, în scopul atragerii
suplimentare de vizitatori;
11. Dezvoltarea potenţialului turistic insuficient exploatat;
12. Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în zonele turistice;
13. Îmbunătăţirea imaginii zonelor turistice;
14. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;
15. Punerea în valoare prin acţiuni specifice a patrimoniului natural, arhitectonic şi cultural;
16. Promovarea turismului pentru agrement şi sport.
Capitolul X – Dezvoltarea regională
Reducerea disparităţilor socio-economice între statele membre şi între regiuni
reprezintă una din priorităţile Uniunii Europene. Beneficiind de o alocaţie bugetară de
aproximativ 35% din bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013, politica de coeziune
ocupă locul al doilea între politicile comunitare, în urma politicii agricole comune. Scopul final
urmărit de politica de coeziune este reprezentat de îmbunătăţirea funcţionării Pieţei Comune şi
de creşterea competitivităţii economiei europene la nivel mondial.
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Dezvoltarea regională reprezintă un concept definitoriu al construcţiei Uniunii
Europene şi, în acelaşi timp se constituie ca parametru de monitorizare a oricărei ţări care
doreşte să adere la această structură.
Politica de dezvoltare regională este o politică cheie a Uniunii Europene care se
bazează pe principiul solidarităţii financiare, oferind sprijin statelor şi regiunilor mai puţin
dezvoltate, sau care se confruntă cu dificultăţi structurale, în scopul creării de locuri de muncă
şi creşterii competitivităţii.
Politica de dezvoltare regională este un ansamblu de măsuri planificate şi promovate
de autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în scopul asigurării unei dezvoltări socioeconomice durabile prin valorificarea eficientă a potenţialului regional.
Importanţa deosebită care trebuie acordată problematicii dezvoltării regionale se
datorează impactului statutului de stat membru dobândit de România, asupra creşterii
economice şi ocupării forţei de muncă, respectiv existenţa unor factori favorizanţi (deschiderea
unor noi pieţe, extinderea cooperării internaţionale, folosirea avantajului comparativ), dar şi
existenţa riscului de creştere a ratei şomajului datorită intensificării competiţiei şi creşterii
presiunilor de ajustare a sectoarelor sensibile.
Politica de dezvoltare regională acţionează asupra unor domenii semnificative pentru
dezvoltare precum: creşterea sectorului economic şi al IMM, transporturi, agricultură,
dezvoltare urbană, protecţia muncii, ocupare şi formare profesională, educaţie, egalitate de
şanse.
În perioada de programare 2007-2013, politica regională a UE contribuie la realizarea
obiectivelor strategiei de la Lisabona, priorităţile concentrându-se pe sectoare care contribuie la
creşterea competitivităţii UE.
Promovarea propriilor politici de dezvoltare regională, de către autorităţile
administraţiei publice locale, dar şi de structurile regionale porneşte de la premisa că nimeni nu
poate cunoaşte mai bine necesităţile reale ale acestor colectivităţi, decât ele însele şi cei aleşi
să-i reprezinte.
Politica regională în România are la bază măsuri planificate şi promovate de
autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în parteneriat cu diverşi actori (privaţi sau
publici) de la nivel regional şi local, în scopul asigurării unei dezvoltări economice şi sociale
susţinute şi dinamice, prin utilizarea eficientă a resurselor locale şi regionale, pentru realizarea
obiectivului european al coeziunii economice şi sociale.
Cu alte cuvinte, politica de dezvoltare regională întăreşte rolul şi responsabilităţile
administraţiei publice locale şi a organismelor regionale în dezvoltarea economică şi socială a
fiecărei localităţi în parte, precum şi a regiunilor de dezvoltare, concomitent cu diminuarea
implicării instituţiilor guvernamentale în astfel de activităţi. Astfel, politica de dezvoltare
regională devine o componentă esenţială a autonomiei locale.
Principiile care stau la baza elaborării şi aplicării politicilor de dezvoltare regională sunt:
9 descentralizarea procesului de luare a deciziilor conform principiului subsidiarităţii;
9 parteneriatul între toţi actorii implicaţi în domeniul dezvoltării regionale;
9 planificarea – proces de alocare a resurselor în vederea atingerii unor obiective stabilite;
9 cofinanţarea – contribuţia financiară a diverşilor actori în realizarea programelor şi
proiectelor de dezvoltare regională;
Instrumentele pentru realizare obiectivelor politicii de dezvoltare regională sunt
instrumente de planificare precum şi instrumente financiare.
România beneficiază de la data aderării de fonduri importante alocate de Uniunea
Europeană politicii de coeziune în cadrul Uniunii Europene. Dacă este corect apreciată şi
utilizată, această oportunitate poate contribui la dezvoltarea economică a ţării noastre şi la
recuperarea decalajului faţă de statele membre ale Uniunii Europene.
Planificarea acestor resurse se realizează prin Cadrul Strategic Naţional de Referinţă
şi Programele Operaţionale.
La nivel naţional, planificarea resurselor financiare, atât naţionale, cât şi atrase din
surse externe, este realizată prin intermediul Planului Naţional de Dezvoltare, iar la nivel
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regional prin intermediul Planurilor de Dezvoltare Regională, documente care includ ansamblul
politicilor de dezvoltare socio-economică sectoriale şi regionale.
Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională sunt următoarele:
a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltării echilibrate,
recuperarea accelerată a întârzierilor în domeniul economic şi social a zonelor mai puţin
dezvoltate, ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, economice, sociale, politice,
precum şi preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;
b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin stimularea iniţiativelor
şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale
durabile şi al dezvoltării culturale a acestora.
c) stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere, inclusiv în
cadrul euroregiunilor, precum şi participarea regiunilor de dezvoltare la structurile şi
organizaţiile europene care promovează dezvoltarea economico-socială şi instituţională a
acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile
internaţionale la care România este parte.
Obiective urmărite în plan regional:
1. Promovarea coeziunii economice şi sociale în regiunile de cooperare transfrontalieră;
2. Identificarea şi promovarea unor proiecte de interes regional şi local;
3. Dezvoltarea zonelor rurale şi urbane prin stimularea parteneriatului între Consiliile
Judeţene în vederea implementării proiectelor de dezvoltare regională;
4.
Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor cu importanţă regională şi locală;
5. Crearea unui mediu antreprenorial favorabil în cadrul comunităţilor locale, facilitarea
creării de noi afaceri şi dezvoltarea celor existente;
6. Colaborarea reciproc avantajoasă în vederea găsirii de soluţii la probleme comune
transfrontaliere în cadrul Euroregiunii Dunărea de Est :
9 dezvoltarea şi armonizarea relaţiilor comerciale şi economice;
9 noi proiecte de colaborare;
9 dezvoltarea şi aplicarea de tehnologii avansate;
9 securitatea ecologică, prevenirea poluării bazinului Dunării şi Mării Negre,
prevenirea, reducerea sau eliminarea, consecinţelor avariilor industriale şi
calamităţilor naturale, mărirea numărului de procese de producţie care răspund
exigenţelor de protecţia mediului;
9 armonizarea dezvoltării infrastructurilor, inclusiv a sistemelor energetice, reţelelor de
transport şi de comunicaţie;
9 dezvoltarea relaţiilor transfrontaliere şi extinderea cooperării în domeniile asigurării
cadrului normativ-juridic, ştiinţei, învăţământului, culturii, sportului şi tineretului;
9 asigurarea şi promovarea în toate domeniile vieţii economice, sociale, politice şi
culturale a egalităţii depline şi reale între persoanele aparţinând minorităţilor
naţionale şi cele aparţinând majorităţii populaţiei;
9 ocrotirea sănătăţii populaţiei, dezvoltarea turismului şi a activităţilor recreative.
7. Cooperarea în regiunea de graniţă în diverse domenii: infrastructură de transport,
informatică şi comunicaţii, protecţia mediului înconjurător, dezvoltarea economică şi
socială, prin crearea de parteneriate durabile între actori de pe ambele laturi ale frontierei;
8. Acordarea de finanţare nerambursabilă, în mod competitiv, în cadrul unor Apeluri publice
de propuneri comune de proiecte de cooperare transfrontalieră (Programul de Cooperare
Teritorială Europeană Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013).
Capitolul XI – Amenajarea teritoriului
Amenajarea teritoriului şi urbanismul constituie ansamblul de activităţi complexe şi de
interes general ce contribuie la dezvoltarea spaţială echilibrată, la protecţia patrimoniului
natural şi construit, precum şi la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţile urbane şi rurale.
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Această activitate se desfăşoară cu respectarea autonomiei locale, pe baza principiilor
parteneriatului, transparenţei, descentralizării serviciilor publice, participării populaţiei în
procesul de luare a deciziilor, a dezvoltării durabile, conform cărora deciziile generaţiei
prezente trebuie să asigure dezvoltarea fără a compromite dreptul generaţiilor viitoare la
existenţă şi dezvoltare proprie.
Scopul de bază al amenajării teritoriului îl constituie armonizarea la nivelul întregului
teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi local
pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale ţării, urmărindu-se creşterea
coeziunii şi eficienţei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea.
Obiectivele principale ale amenajării teritoriului sunt:
a) Dezvoltarea economică şi socială echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu respectarea
specificului acestora;
b) Îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane;
c) Gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului;
d) Utilizarea raţională a teritoriului.
Promovarea programelor de lucrări publice prin stabilirea obiectivelor de investiţii,
ameliorarea condiţiilor de viaţă în cadrul localităţilor prin dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi
dezvoltarea infrastructurii edilitar urbane în cadrul localităţilor, constituie priorităţi ale tuturor
actorilor implicaţi în dezvoltarea durabilă a teritoriului.
Activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism sunt reglementate de Legea nr.
350/2001 cu modificările şi completările ulterioare şi se finanţează din bugetele locale ale
unităţilor administrativ teritoriale, precum şi din bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului, precum şi de persoane juridice şi fizice interesate în dezvoltarea
unei localităţi sau a unei zone.
Urbanismul urmăreşte stabilirea direcţiilor de dezvoltare spaţială a localităţilor rurale şi
urbane, în acord cu potenţialul acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor.
Principalele obiective ale activităţii de urbanism sunt:
9 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea accesului la
infrastructură, servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii;
9 crearea condiţiilor pentru satisfacerea cerinţelor speciale ale copiilor, vârstnicilor şi ale
persoanelor cu handicap;
9 utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate; extinderea
controlată a zonelor construite;
9 protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural;
9 asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat din toate localităţile urbane şi
rurale;
9 protejarea localităţilor împotriva dezastrelor naturale.
Coordonatorul activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism este Consiliul
Judeţean.
Finanţarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, cu caracter
deosebit pentru zone şi localităţi care necesită cercetări şi studii complexe, se face din fonduri
destinate cercetării, dezvoltării regionale şi altele, în condiţiile stabilite de ministere şi de alţi
factori implicaţi.
Obiective urmărite:
1. Identificarea şi stabilirea zonelor de dezvoltare policentrică în cadrul Planului de
amenajare a teritoriului judeţului Călăraşi în scopul facilitării deconcentrării spaţiale;
2. Încurajarea cooperării între autorităţile administraţiei publice locale, în special între
localităţile apropiate, pentru realizarea de investiţii;
3. Conservarea capitalului natural prin promovarea de investiţii în surse energetice
regenerabile;
4. Realizarea unor lucrări conforme cu cerinţele reglementate şi care să aibă impact minim
asupra mediului;
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5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Creşterea calităţii apei şi aplicarea unor măsuri stricte de prevenire a poluării surselor de
apă;
Dezvoltarea căilor de transport şi a serviciilor de utilităţi publice, a resurselor pentru utilităţi
publice;
Implementarea programelor de reabilitare şi modernizare a infrastructurii fizice a oraşelor
mici şi mijlocii (Programul SAMTID);
Dezvoltarea şi modernizarea spaţiului rural, format din satele componente ale comunelor
şi satelor aparţinând oraşelor şi municipiilor şi zonelor periurbane, prin legarea zonelor
unde se aplică Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural la reţeaua de
drumuri publice comunale, judeţene şi naţionale prin poduri, podeţe şi punţi pietonale,
precum şi prin dezvoltarea unor sisteme de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi
epurare;
Continuarea construcţiei de locuinţe pentru familii cu venituri reduse;
Conservarea şi dezvoltarea diversităţii culturale ;
Continuarea de către ANL – Oficiul teritorial Călăraşi a construcţiei de locuinţe în regim de
închiriere ;
Continuarea lucrărilor privind alimentarea cu apă a satelor;
Continuarea lucrărilor de pietruire a drumurilor comunale;
Investiţii în lucrări publice.
Capitolul XII – Transporturile

Transportul este una din componentele de bază în dezvoltarea pieţei interne şi unul din
domeniile generatoare de creştere economică.
În prezent în domeniul infrastructurii rutiere problemele cu care ne confruntăm sunt:
a) capacitate limitată a drumurilor în ce priveşte preluarea traficului rutier în zonele
rurale şi urbane;
b) slaba calitate a pavajului şi a capacităţii portante a infrastructurii rutiere, cu excepţia
porţiunilor reabilitate;
c) lipsa variantelor de ocolire în jurul unor oraşe şi existenţa numeroaselor treceri la
nivel cu calea ferată, ce constituie ştrangulări ale fluxurilor de trafic.
Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi a bunurilor,
reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele
regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând
condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive.
Dezvoltarea reţelelor de transport va facilita cooperarea interregională şi va contribui
semnificativ la creşterea competitivităţii întreprinderilor şi firmelor şi a mobilităţii forţei de
muncă, ducând la o dezvoltare mai rapidă atât la nivel regional cât şi local.
Programul Operaţional Sectorial „Transport” 2007-2013 este un instrument strategic
elaborat pe baza obiectivelor Cadrului Naţional Strategic de Referinţă care stabileşte
priorităţile, obiectivele si alocarea financiară pentru dezvoltarea sectorului de transporturi din
România cu ajutor comunitar, în perioada 2007 – 2013.
Principalii beneficiari ai Programului Operaţional Sectorial „Transport” sunt
administraţiile naţionale ale infrastructurilor de transport feroviare, rutiere şi navale, şi
administraţiile naţionale şi regionale ale infrastructurii aeroportuare. De asemenea, operatorii
transportului feroviar public de călători pot fi potenţiali beneficiari sub axa prioritară nr.2.
Programul Operaţional Sectorial „Transport” a fost aprobat de către Comisia
Europeană în data de 12 iulie 2007, prin Decizia nr. 3469 din 12 iulie 2007, de adoptare a
programului operaţional „Transport” de ajutor comunitar din partea Fondului European de
Dezvoltare Regională şi Fondului de Coeziune, în conformitate cu obiectivul „Convergenţă”, în
regiunile din România.
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Bugetul total este de aproximativ 5,7 Miliarde EUR din care: Fondul de Coeziune şi
Fondul European de Dezvoltare Regională: 4,57 Miliarde EUR ;Bugetul de Stat: 1,09 Miliarde
EURO.
Conectarea drumurilor judeţene la reţeaua drumurilor naţionale, prevăzută a se realiza
prin Programul Operaţional Regional, are implicaţii asupra dezvoltării regionale, atrăgând în
circuitul economic zone cu o dezvoltare structurală deficitară. Aceste reţele de drumuri vor
contribui, pe termen mediu, la creşterea fluxurilor de capital, a mobilităţii forţei de muncă, a
accesibilităţii spre şi în interiorul regiunii, determinând o dezvoltare durabilă a acesteia şi
implicit crearea de noi locuri de muncă, inclusiv în zonele rurale.
Organizarea reţelelor de transport pentru o mai bună acoperire a teritoriului judeţului,
satisfacerea nevoilor de deplasare ale populaţiei urbane şi rurale, asigurarea securităţii în
transport şi protecţiei mediului înconjurător, se regăsesc în refacerea infrastructurii şi
modernizarea transporturilor.
Dezvoltarea infrastructurii comunale se face cu sprijinul Consiliului judeţean şi
consiliilor locale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obiective urmărite:
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de transport, inclusiv cea fluvială, feroviară (în
special de mărfuri), transportului rutier şi furnizarea interschimbărilor multi-modale în
conformitate cu principiile dezvoltării durabile ;
Dezvoltarea reţelei de drumuri publice;
Repararea, întreţinerea curentă şi periodică a drumurilor publice;
Organizarea sistemului de reţele stradale în concordanţă cu tendinţele de dezvoltare;
Dezvoltarea activităţii de autorizare în transport;
Asigurarea unui minim în viabilitatea oraşelor, în raport cu mărimea acestora;
Dezvoltarea transportului naval şi asigurarea de servicii publice portuare de calitate;
Corelarea dezvoltării reţelei de drumuri publice cu priorităţile dezvoltării economice;
Reconfigurarea reţelei de drumuri publice prin utilizarea fondurilor rezultate din taxele de
drum;
Promovarea de parteneriate public – private în vederea asigurării densităţii reţelei rutiere;
Folosirea avantajului competitiv al Dunării în condiţiile integrării în Uniunea Europeană;
Optimizarea serviciilor de transport oferite clienţior;
Sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale
transportului asupra mediului, şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane;
Aducerea siguranţei circulaţiei la un nivel optim pentru reducerea numărului de victime din
accidente de circulaţie;
Acces la piaţă şi probleme conexe;
Sporirea siguranţei cetăţeanului, creşterea respectului şi încrederii populaţiei, obţinerea
sprijinului comunităţii în efortul comun de prevenire şi combatere a fenomenului
infracţional în domeniul transporturilor.
Capitolul XIII – Protecţia mediului înconjurător

Dezvoltarea durabilă implică relaţiile oamenilor cu mediul înconjurător şi
responsabilitatea generaţiilor actuale faţă de generaţiile viitoare.
O comunitate durabilă trebuie să ia în considerare resurse economice, ale mediului
înconjurător şi cele culturale.
Durabilitatea se referă la capacitatea unei societăţi, ecosistem, sau orice asemenea
sistem existent de a funcţiona continuu într-un viitor nedefinit fără a ajunge la epuizarea
resurselor cheie.
Implementarea la nivel local a acquis-ului comunitar de mediu se face conform
Planului de acţiune elaborat de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, care cuprinde:
legislaţie orizontală, calitatea aerului şi schimbărilor climatice, managementul deşeurilor,
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calitatea apei, controlul poluării industriale şi managementul riscului, natura substanţelor
chimice şi organisme modificate genetice, zgomot.
Problemele de mediu sunt cauzate de trafic rutier, praful provenit din afara oraşelor,
care nu mai au zone forestiere de protecţie, defrişarea masivă a acestora, reducerea spaţiilor
verzi datorită urbanizării, emisiile poluante din atmosferă, salubrizarea inconsecventă şi
stimularea consumului, platformele industriale, accesul limitat la informaţie şi nu în ultimul rând,
conştiinţa civică.
În acest sens autorităţile locale pot lua decizii legate direct şi indirect de speranţa de
viaţă a locuitorilor în ceea ce priveşte planificarea urbană, sursele diverse de poluare, efectele
sale secundare şi pierderea factorilor naturali compensatori (spaţii verzi, diversitate biologică,
educaţie şi conştiinţă civică).
Programul Operaţional Sectorial Mediu are drept obiectiv global protecţia şi
îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă. Obiectivul constă în reducerea
decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu
atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în
servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a
principiului “poluatorul plăteşte”.
În vederea atingerii obiectivelor specifice, au fost identificate următoarele axe
prioritare:
a. Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată;
b. Dezvoltarea sistemelor integrate de management şi extinderea infrastructurii de
management al deşeurilor;
c. Reducerea poluării provenitre de la sistemele de încălzire urbană în localităţile
cele mai afectate;
d. Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii;
e. Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele
cele mai expuse la risc ;
f. Asistenţă tehnică.
Obiective urmărite în plan local:
1. Întărirea capacităţii instituţionale în domeniul mediului;
2. Îmbunătăţirea accesului la infrastructura de apă, prin asigurarea serviciilor de alimentare
cu apă şi canalizare;
3. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor;
4. Reducerea impactului negativ cauzat de centralele municipale de termoficare vechi;
5. Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea
managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000;
6. Reducerea riscului la dezastre naturale prin implementarea măsurilor preventive în cele
mai vulnerabile zone;
7. Comunicare comunitară în procesul de prevenire, protecţie şi diminuare a riscului la
inundaţii;
8. Ameliorarea factorilor de mediu în zonele rurale şi urbane privind îmbunătăţirea calităţii
aerului, implementarea Programului Judeţean de Management al Deşeurilor;
9. Gospodărirea apelor prin supravegherea apelor curgătoare de suprafaţă, lacurilor naturale
şi artificiale, apelor subterane şi apelor reziduale provenite de la agenţi economici;
10. Dezvoltarea resurselor regenerabile şi neregenerabile prin stimularea dezvoltării
industriilor utilizatoare de biomasă şi utilizarea altor surse de energie regenerabile;
11. Întărirea parteneriatului transfrontalier cu instituţii similare din alte ţări în scopul
monitorizării stadiului de implementare a înţelegerilor internaţionale;
12. Întărirea parteneriatului cu ONG-urile în procesul de elaborare şi aplicare a politicilor
publice în domeniu;
13. Facilitarea accesului cetăţenilor la informaţia privind mediul.
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Capitolul XIV – Protecţia consumatorilor
În cadrul politicilor de protecţie socială promovate de stat, politica privind consumatorul
este o componentă cu obiective, priorităţi şi instrumente proprii bine integrate celorlalte politici
ale statului. În privinţa intereselor şi nevoilor consumatorilor, aceştia se confruntă cu o serie de
dezechilibre în raporturile de piaţă, care-l afectează sub multiple aspecte: economic,
educaţional, siguranţa sănătăţii.
Ca latură importantă a protecţiei sociale, protecţia consumatorului reprezintă un
ansamblu de dispoziţii privind iniţiativa publică sau privată, destinat să asigure şi să amelioreze
continuu respectarea intereselor consumatorului.
Politica de protecţie a consumatorului se fundamentează pe următoarele obiective
generale pentru promovarea intereselor consumatorului pe piaţă:
9 realizarea unui înalt nivel de protecţie a consumatorului;
9 aplicarea efectivă a legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorului;
9 întărirea activităţilor de informare, consiliere şi educare a consumatorului.
Legislaţia comunitară în domeniu include protecţia intereselor economice ale
consumatorilor precum şi siguranţa generală a bunurilor.
Intervenţia societăţii prin diverse programe de protecţie a consumatorului are implicaţii
asupra întregului sistem social.
Conform legii consumatorii au următoarele drepturi:
→ de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs, de a li se presta un serviciu
care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile
şi interesele legitime;
→ de a fi informaţi complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi
serviciilor astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea să corespundă cât
mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de consumatori;
→ de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de calitate;
→ de a fi despăgubiţi pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzătoare a produselor
şi serviciilor, folosind în acest scop mijloacele prevăzute de lege;
→ de a se organiza în asociaţii ale consumatorilor în scopul apărării intereselor lor.
Principalele obiective asupra cărora trebuie să se concentreze domeniul protecţiei
consumatorului sunt:
− facilitarea producerii şi distribuirii de produse corespunzătoare nevoilor şi cererilor
consumatorilor;
− încurajarea unor nivele ridicate ale eticii celor angajaţi în producerea şi distribuirea
bunurilor de consum şi serviciilor către consumatori;
− asigurarea ţinerii sub control a practicilor comerciale abuzive care afectează
consumatorii ;
− încurajarea dezvoltării condiţiilor de piaţă, care să asigure consumatorilor o largă
gamă de produse la preţuri avantajoase acestora;
− protecţia consumatorilor faţă de pericolele ce afectează siguranţa şi sănătatea lor;
− crearea unui sistem de educare a consumatorilor;
− promovarea şi protecţia intereselor economice ale consumatorilor.
Obiective urmărite în plan judeţean:
1. Asigurarea creşterii gradului de apărare a drepturilor fundamentale ale consumatorilor prin:
• creşterea rolului Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi în prevenirea şi
constatarea abaterilor de la legislaţia în domeniul protecţiei consumatorilor;
• întărirea sistemului de supraveghere a pieţei ;
• educarea consumatorilor prin derularea în mod constant a acţiunilor de informare,
consiliere şi educare;
• implementarea unui sistem informatic cu privire la produsele şi serviciile cu risc
ridicat şi imediat pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor;
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•

colaborarea cu structurile societăţii civile; dezvoltarea subsistemului organismelor
consultative şi neguvernamentale pentru creşterea rolului în activitatea de
implementare a strategiilor şi programelor naţionale privind protecţia
consumatorilor, în activitatea de supraveghere a pieţei;
• susţinerea procesului de structurare a consumatorilor, prin asigurarea de sprijin şi
consultanţă pentru constituirea unei asociaţii de protecţie a consumatorilor în
judeţul Călăraşi;
2. Asigurarea exactităţii şi uniformităţii măsurătorilor şi legalitatea mijloacelor de măsurare
independentă de conjunctura economică şi socială;
3. Extinderea dialogului cu societatea civilă şi cu celelalte instituţii ale statului cu atribuţii în
domeniul protejării vieţii, securităţii sau intereselor economice ale consumatorilor.
Capitolul XV – Tehnologia informaţiei
Motorul societăţii informaţionale îl reprezintă infrastructura informaţională şi de
comunicaţii, proiectele şi aplicaţiile informatice care trebuie să susţină procesele de reformă
politică, economică şi socială prin:
a) asigurarea accesului cetăţenilor la informaţia publică;
b) relansarea economică, creşterea competitivităţii şi stimularea concurenţei în toate
sectoarele economice, cu sprijinirea prioritară a IMM-urilor, dezvoltarea regională şi
locală;
c) reformele în sistemul protecţiei şi al asigurărilor sociale, asistenţei medicale şi
educaţiei;
d) reforma administraţiei publice centrale şi locale.
Progresul rapid către Societatea Informaţională reprezintă pentru România principala
opţiune strategică de dezvoltare economică şi socială, de apropiere a nivelului de dezvoltare de
acela al partenerilor comunitari, reprezentând mai mult decât o oportunitate. Administraţia
publică este unul din cei mai importanţi utilizatori ai tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor,
aceasta făcându-se în scopul creşterii performanţelor propriei activităţi, dar mai ales pentru
diversificarea şi îmbunătăţirea relaţiilor cu cetăţenii.
În contextul Strategiei de la Lisabona, în scopul dezvoltării societăţii informaţionale, ca
element de bază al societăţii bazată pe cunoaştere, Guvernul României şi-a asumat în acest
sens atingerea următoarelor obiective:
a. creşterea competitivităţii economiei prin utilizarea celor mai noi tehnologii;
b. consolidarea industriei de profil;
c. creşterea performanţelor instituţionale ale administraţiei publice;
d. creşterea confortului cetăţenilor.
Utilizarea intensivă şi extensivă a noilor tehnologii informaţionale este esenţială pentru
implementarea reformei administraţiei publice.
Obiective urmărite:
1. Extinderea şi modernizarea infrastructurii informaţionale pentru creşterea competitivităţii în
toate structurile administraţiei;
2. Educarea resurselor umane pentru trecerea la Societatea Informaţională ;
3. Informarea cetăţenilor şi crearea unui sentiment de încredere al acestora faţă de utilizarea
mijloacelor specifice tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor prin oferirea de posibilităţi
superioare de interacţiune şi integrare în societate;
4. Trecerea reală de la democraţia de tip reprezentativ la cea de tip participativ;
5. Crearea unei administraţii eficiente cu o viteză de răspuns mărită la solicitările cetăţenilor;
6. Îmbunătăţirea performanţelor şi a comunicării în interiorul serviciilor publice
deconcentrate;
7. Asigurarea accesului pe scară largă a administraţiei publice la serviciile Internet;
8. Interacţiunea societăţii civile cu administraţia publică prin mijloacele electronice adecvate.
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Capitolul XVI – Susţinerea tinerei generaţii
O politică judicioasă în domeniul tineretului este în avantajul întregii societăţi, prin
faptul că aceştia sunt o resursă primordială a societăţii.
Îmbunătăţirea condiţiilor lor de trai, creşterea gradului de socializare al tinerilor va
permite acestora să-şi valorifice întregul potenţial creativ, să participe activ la viaţa societăţii şi
să-şi dirijeze propria carieră.
Transformarea societăţii, confruntarea tinerilor cu diferite dificultăţi, îi face pe aceştia
mai vulnerabili şi susceptibili la mai multe riscuri economice, fizice şi psihologice. Grijile şi
preocupările comune ale tinerei generaţii ţin de accesul la informaţie, rata şomajului, accesul la
serviciile de sănătate şi probleme ce ţin de boli cu transmitere sexuală, creşterea preţurilor şi
de aici lipsa unui venit sigur, nivelul de creştere al criminalităţii în rândul semenilor lor,
incertitudine privind viitorul.
Şansele de concurenţă ale societăţii într-o economie globală depinde în mare parte de
şansele pe care le asigură şi le acordă tinerei generaţii.
Politica în domeniul tineretului are la bază următoarele principii:
a) respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, valorilor naţionale şi universale;
b) participarea tineretului la promovarea şi realizarea programelor de dezvoltare ;
c) liberul acces la servicii sociale ;
d) egalitatea de şanse ;
e) garantarea dreptului la educaţie, ocrotirea sănătăţii şi pregătire profesională;
f) cooperare cu autorităţile şi instituţiile publice.
Societatea trebuie să asigure tinerilor condiţii economice şi sociale de dezvoltare prin
participarea acestora la viaţa economică, plasarea în câmpul muncii, protecţie socială,
ocrotirea sănătăţii şi a dezvoltării fizice, stimularea potenţialului lor creator, susţinerea familiilor
tinere, servicii sociale pentru tineret.
Obiective urmărite:
1. Promovarea valorilor europene:cetăţenie europeană, educaţie/formare continuă, toleranţă,
unitate în diversitate, parteneriat, egalitate de şanse;
2. Creşterea autonomiei tinerilor prin construirea de locuinţe pentru aceştia;
3. Educarea şi formarea profesională continuă a tinerilor;
4. Prevenirea criminalităţii şi consumului de droguri în rândul tinerilor;
5. Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii;
6. Valorificarea potenţialului creativ al acestora, prin iniţierea şi specializarea în domeniul
tehnicii de calcul;
7. Acordarea de burse sociale;
8. Îmbunătăţirea stării de sănătate a tinerilor;
9. Sprijinirea integrării sociale a grupurilor de tineri aflaţi în situaţie de risc (prevenirea
comportamentelor deviante/antisociale: violenţa, delicvenţa juvenilă, consum şi/sau trafic
de substanţe psiho-active, etc.);
10. Apropierea tinerei generaţii de un mod de viaţă sănătos, activ, asociativ;
11. Atragerea, într-un număr cât mai mare a tinerilor din mediul rural către iniţiative
comunitare/locale;
12. Îmbunătăţirea performanţelor sportive ale tinerilor;
13. Dezvoltarea infrastructurii în sensul asigurării bazei materiale a activităţii sportive;
14. Acordarea de sprijin tinerilor pentru dezvoltarea capacităţilor proprii;
15. Orientare vocaţională şi dezvoltare de abilităţi complementare necesare accesului tinerilor
pe piaţa muncii;
16. Dezvoltarea abilitaţilor şi competenţelor pentru iniţierea propriei afaceri;
17. Consolidarea capacităţii umane şi instituţionale din domeniul tineretului ;
18. Formarea deprinderilor specifice managementului asociativ;
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19. Încurajarea voluntariatului ca instrument de educaţie non-formală şi stimulare a participării
civice a tinerilor;
20. Cultivarea la tânăra generaţie a patriotismului şi a respectului faţă de valorile naţionale.
Capitolul XVII – Cultura
Principiile fundamentale care stau la baza relaţiei dintre cetăţean şi domeniul cultural
sunt:
→ respectarea şi promovarea drepturilor culturale fundamentale prin acces la cultură
şi participare la viaţa culturală;
→ promovarea diversităţii şi protejarea identităţii culturale;
→ recunoaşterea contribuţiei culturii la coeziunea economică şi socială.
Indiferent de orizontul de timp la care se referă o politică în domeniul culturii,
obiectivele prioritare vizate trebuie să fie conservarea patrimoniului cultural şi stimularea
creativităţii culturale prezentă în toate domeniile.
Însă sursele de finanţare ale actului de cultură depind în mare parte de starea
economiei şi de alocaţiile bugetare, precum şi de încasarea sumelor la bugetele comunităţilor
locale.
O modalitate de creştere a acestor resurse poate fi stimularea parteneriatului public –
privat care să ducă la o asociere între instituţiile de cultură, administraţia publică şi firmele
private în scopul exploatării mai judicioase a diferitelor spaţii.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Obiective urmărite:
Protejarea patrimoniului cultural din zonă ca sursă fundamentală a cunoaşterii trecutului şi
prezentului;
Afirmarea tuturor creatorilor ca element esenţial al progresului uman;
Stimularea comunicării dintre creator şi public;
Punerea în valoare a moştenirii culturale şi promovarea introducerii în circuitul cultural
naţional şi internaţional, a valorilor spiritualităţii româneşti, creând premisa circulaţiei în
ţară a valorilor culturii universale;
Protejarea instituţiilor de cultură şi ambianţei culturale, de efectele prostului gust, ale
diletantismului şi ale altor intervenţii improprii spiritului culturii şi artei;
Dezvoltarea relaţiilor transfrontaliere şi extinderea cooperării în domeniul culturii;
Stimularea accesului la cultură şi a fenomenului cultural la nivelul comunităţilor locale, prin
atragerea de resurse alternative;
Dinamizarea vieţii culturale prin creşterea calităţii ofertei;
Asigurarea sustenabilităţii instituţiilor culturale;
Promovarea parteneriatului între operatori culturali, mediul de afaceri şi administraţia
publică locală;
Sprijinirea activităţilor culturale ale minorităţilor prin promovarea interculturalităţii şi
dialogului între culturi;
Încurajarea şi sprijinirea dezvoltării profesionale a artiştilor ;
Creşterea rolului ONG-urilor în sectorul cultural;
Orientarea mesajului cultural pe segmentul tinerilor şi transmiterea acestuia prin
infrastructura educaţională;
Facilitarea comunicării cu reprezentanţii cultelor şi mijlocirea dialogurilor interconfesionale.
Capitolul XVIII – Relaţiile interetnice

“Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi” – acesta este
principiul care acordă tuturor fiinţelor umane liberate şi egalitate. Drepturile omului sunt
universale (aparţin tuturor fiinţelor umane indiferent de rasă, etnie, sex, orientare sexuală,
credinţe politice, religie, origine naţională sau socială, limbă, proprietate, naştere sau alţi factori
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externi), înnăscute (bazându-se pe recunoaşterea valorilor intrinseci a oricărei fiinţe umane şi
nu trebuie să fie cumpărate, câştigate sau moştenite), inalienabile (nu pot fi luate, înstrăinate şi
nici transferate), interdependente (toate drepturile omului au o importanţă egală, încălcarea
unui dintre ele afectând exercitarea celorlalte).
Responsabilitatea de a proteja, promova şi asigura exercitarea drepturilor omului cade
în grija statului şi constă în întreprinderea de măsuri pro-active prin asigurarea de remedii
efective persoanelor ale căror drepturi au fost încălcate, cât şi prin măsuri împotriva violării
drepturilor persoanelor din interiorul teritoriului său.
Politicile care sprijină drepturile minorităţilor acordă o anumită protecţie acestora în
calitate de grup, garantându-li-se respectarea drepturilor individuale pentru a da posibilitatea
membrilor grupului minoritar să-şi păstreze identitatea, caracteristicile şi tradiţiile şi anume:
¾ dreptul de a participa la viaţa publică, culturală, religioasă, socială şi economică;
¾ protejarea existenţei grupului minoritar şi a identităţii sale naţionale sau etnice,
culturale, religioase şi lingvistice;
¾ participarea la progresul şi dezvoltarea economică;
¾ libertatea de a-şi exercita drepturile, individual sau ca membru al grupului minoritar,
fără discriminare.
Aceste politici au drept scop şi protejarea dreptului la identitate culturală.
Considerând că promovarea şi protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor
naţionale sau etnice, religioase sau lingvistice contribuie la stabilitatea politică şi socială a
statelor în care trăiesc, persoanele aparţinând acestor minorităţi au dreptul de a se bucura de
propria lor cultură, de a profesa şi practica propria lor religie şi de a folosi propria lor limbă, în
particular sau în public, liber şi fără îngrădiri sau altă formă de discriminare, au dreptul de a
participa efectiv la viaţa publică, culturală, religioasă, socială şi economică, la luarea deciziilor
privind minoritatea căreia îi aparţin într-o modalitate care să nu contrazică legislaţia naţională.
Totodată au dreptul de a organiza şi administra propriile lor organizaţii, de a stabili şi
întreţine fără nici o discriminare, contacte libere şi paşnice cu alţi membrii ai grupului lor şi alte
persoane aparţinând altor minorităţi, ca şi contacte dincolo de frontiere cu cetăţeni ai altor
state, cu care ele sunt înrudite prin legături naţionale sau etnice, religioase sau lingvistice.
Pentru ca diversitatea etno-culturală să rămână o sursă de creativitate şi să nu
degenereze în declanşarea de conflicte, pentru ca democraţia în condiţiile diversităţii să
rămână autentică şi funcţională, este nevoie de un efort susţinut din partea tuturor factorilor
responsabili, de ingeniozitate şi inventivitate, de disponibilitate pentru adaptare la noi situaţii.
Obiective urmărite:
1. Realizarea programelor de incluziune socială ale romilor prin conştientizarea pe termen
lung a problemelor bine înrădăcinate ale acestora;
2. Păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale şi religioase;
3. Combaterea discriminării şi a toleranţei;
4. Promovarea valorilor diversităţii culturale în scopul eliminării prejudecăţilor şi recunoaşterii
valorilor comune;
5. Satisfacerea nevoilor de comunicare în limba maternă;
6. Îmbunătăţirea situaţiei romilor prin consolidarea unui parteneriat viabil între structurile
administraţiei publice şi comunităţile de romi;
7. Facilitarea accesului romilor pe piaţa muncii, orientarea către activităţi generatoare de
profit, facilitarea accesului la servicii medicale, reducerea abandonului şcolar, prevenirea
infracţionalităţii, promovarea valorilor artistice;
8. Susţinere în exercitarea meseriilor itinerante prin adaptarea meseriilor tradiţionale la piaţa
modernă;
9. Implicarea administraţiei publice în rezolvarea problemelor legate de dreptul de proprietate
asupra terenurilor şi locuinţelor deţinute de romi;
10. Identificarea nevoilor sociale ale comunităţilor defavorizate de romi şi repartizarea
resurselor comunităţii în funcţie de acestea;
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11. Prevenirea şi combaterea prejudecăţilor faţă de romi;
12. Integrarea romilor în societate prin acordarea de sprijin în obţinerea documentelor de
identitate şi stare civilă ;
13. Îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru copiii romi şi asigurarea unei protecţii reale a drepturilor
acestora;
14. Sprijinirea dezvoltării societăţii civile a romilor în scopul afirmării depline a drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului.
Capitolul XIX – Asigurarea ordinii publice, siguranţei cetăţeanului,
combaterea criminalităţii şi a traficului şi consumului ilicit de droguri
Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine şi siguranţă publică, a
reprezentat permanent o prioritate pentru societate, care prin structurile sale specializate a
căutat să identifice cele mai eficiente forme şi modalităţi de realizare a acestui obiectiv.
Starea de ordine şi siguranţă publică se realizează prin măsuri generale de natură
economică şi socială respectiv politică, procese şi măsuri speciale cu caracter preponderent
preventiv.
Sursele potenţiale de instabilitate internă derivă din dificultăţile de natură economică,
socială şi politică, generate de efectele uneori contradictorii ale procesului de democratizare şi
implementare a principiilor economiei de piaţă, precum şi din riscurile cu caracter non-militar
din mediul internaţional.
Integrarea în structurile europene implică întărirea autorităţii statului şi a instituţiilor
sale, combaterea eficientă a corupţiei şi a criminalităţii, restructurarea şi modernizarea
sistemului de ordine şi siguranţă publică.
Evoluţia generală a societăţii româneşti şi dinamica situaţiei operative, caracterizată
prin perpetuarea faptelor infracţionale care pun în pericol viaţa şi integritatea persoanei, avutul
public şi privat, drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor, impun reformarea la nivelul
structurilor şi componentelor abilitate în prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, prin
prezervarea prioritară a ordinii şi siguranţei publice stradale.
Menţinerea ordinii publice presupune măsuri, activităţi şi acţiuni organizate şi
desfăşurate de către forţele de ordine şi siguranţă publică, pentru funcţionarea normală a
instituţiilor statului, protejarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, a
normelor de conduită civică, regulilor de convieţuire socială, a celorlalte valori supreme,
precum şi a avutului public şi privat.
Asigurarea ordinii publice cuprinde măsuri ce se întreprind pentru respectarea
legalităţii, prevenirea şi descurajarea unor acţiuni care vizează tulburări sociale sau manifestări
de violenţă pe timpul adunărilor şi manifestaţiilor publice, activităţilor culturale şi sportive,
precum şi a altor manifestări similare.
Restabilirea ordinii publice cuprinde măsuri întreprinse pentru punerea acesteia în
situaţia iniţială, atunci când a fost tulburată grav, cu mijloace paşnice ori prin folosirea exclusivă
a forţei.
De asemenea lupta împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri constituie o
prioritate, impunându-se atingerea unor obiective, ca reacţie în faţa acestor ameninţări pentru
reducerea cererii şi ofertei de droguri, pentru întărirea cooperării internaţionale şi dezvoltarea
unui sistem global integrat de informare, evaluare şi coordonare privind fenomenul drogurilor.
Instituţiile şi serviciile publice vor asigura reducerea incidenţei şi prevalenţei
consumului de droguri în rândul populaţiei generale, asistenţă medicală, psihologică şi socială
a consumatorilor de droguri şi eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a producţiei
şi traficului ilicit de droguri şi precursori.
Obiectivul general al prevenirii consumului de droguri îl reprezintă conştientizarea şi
implicarea întregii populaţii, în special a copiilor şi tinerilor în programe de prevenire a
consumului de droguri universale, selective şi indicate, în scopul întăririi influenţei factorilor de
protecţie şi al reducerii influenţelor factorilor de risc.
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În domeniul asistenţei medicale, psihologice şi sociale, reducerii riscurilor şi reinserţiei
sociale se urmăreşte creşterea accesibilităţii prin dezvoltarea cantitativă şi calitativă a serviciilor
şi măsurilor medicale, psihologice şi sociale integrate, individualizate prin evaluare, planificare,
monitorizare şi adaptare continuă pentru fiecare consumator, în vederea întreruperii
consumului, a înlăturării dependenţei fizice şi/sau psihice şi/ au a reducerii riscurilor asociate
consumului, având ca scop final reinserţia socială a consumatorilor.
Obiective urmărite:
1. Modernizarea managementului instituţional;
2. Modernizarea conceptuală, structurală şi funcţională în domeniul prevenirii criminalităţii;
3. Creşterea capacităţii operative şi instituţionale în domeniul combaterii criminalităţii
organizate;
4. Creşterea capacităţii instituţionale şi funcţionale în domeniul combaterii traficului de
droguri;
5. Creşterea capacităţii operative şi instituţionale în prevenirea şi combaterea violenţei şi
protecţia patrimoniului;
6. Modernizarea şi optimizarea activităţilor de poliţie ştiinţifică;
7. Creşterea capacităţii instituţionale şi operative pentru aplicarea legislaţiei în domeniul
armelor, explozivilor şi substanţelor toxice;
8. Creşterea capacităţii instituţionale şi funcţionale în domeniul investigării fraudelor şi
corupţiei;
9. Asigurarea ordinii publice şi a siguranţei cetăţeanului;
10. Creşterea fluenţei circulaţiei şi a siguranţei rutiere pe drumurile publice;
11. Prevenirea şi combaterea corupţiei interne;
12. Îmbunătăţirea sistemului de relaţionare a poliţiei cu societatea civilă;
13. Întărirea legăturilor de cooperare a tuturor instituţiilor publice existente la nivel judeţean şi
local pentru asigurarea intervenţiei operative în situaţii de urgenţă;
14. Identificarea situaţiilor de urgenţă, monitorizarea, gestionarea şi stabilirea de măsuri
concrete pentru asigurarea prioritară a protecţiei şi salvării vieţii oamenilor;
15. Intensificarea activităţilor de prevenire desfăşurate la nivelul localităţilor de către membrii
serviciilor de urgenţă voluntare.
Obiectivele urmărite în domeniul prevenirii traficului şi consumului ilicit de droguri
(Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Călăraşi):
A. Reducerea cererii
Prevenirea consumului de droguri
16. Prevenirea în şcoală :
• dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-o formă de
învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în
scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri ;
• creşterea influenţei factorilor de protecţie la vârste mici pentru evitarea sau cel puţin
întârzierea debutului consumului de alcool, tutun şi droguri ;
• sensibilizarea şi educarea populaţiei şcolare în scopul evitării consumului
experimental/ercreaţional de droguri şi trecerii de la acesta la cel regulat.
17. Prevenirea în familie :
• sensibilizarea, conştientizarea şi motivarea părinţilor în vederea implicării active,
obiective şi corelate a acestora cu celelalte arii de intervenţie preventivă ;
• oferirea de programe de prevenire care să permită părinţilor să devină activi în
prevenirea consumului de droguri în cadrul familiei ;
• dezvoltarea unor programe de formare a părinţilor în vederea creşterii influenţei
factorilor de protecţie şi scăderii celor de risc în consumul de droguri .
18. Prevenirea comunitară :
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•

iniţierea şi derularea de către autorităţile administraţiei publice locale a unor
proiecte în parteneriat public-privat, de interes local, pentru protecţia antidrog a
comunităţilor proprii, cu sprijinul centrelor judeţene de prevenire, evaluare şi
consiliere antidrog;
• dezvoltarea de programe de informare şi conştientizare a întregii populaţii pentru
dobândirea unei atitudini de toleranţă în scopul diminuării marginalizării şi
stigmatizării consumatorilor de droguri, precum şi a unei atitudini de
responsabilitate în prevenirea consumului;
• crearea şi dezvoltarea unui sistem local integrat de servicii specializate de
prevenire a consumului de droguri.
Asistenţă medicală, psihologică şi socială, reducerea riscurilor şi reinserţie
profesională
• creşterea accesibilităţii prin dezvoltarea cantitativă şi calitativă a serviciilor şi a
măsurilor medicale, psihologice şi sociale integrate, individualizate prin evaluare,
planificare, monitorizare şi adaptare continuă pentru fiecare persoană care solicită
serviciile Centrului.
B.Reducerea ofertei prin imbunătăţirea şi extinderea cooperării interinstituţionale
interne, al specializării personalului din domeniu
Capitolul XX – Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru
apărare
Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare este parte componentă a
securităţii naţionale şi are la bază prevederile Constituţiei, ale legilor ţării, ale documentelor
privind planificarea apărării naţionale, precum şi obligaţiile asumate de România prin tratate şi
alte înţelegeri internaţionale.
Aceasta cuprinde ansamblul de măsuri şi acţiuni care se stabilesc şi se realizează din
timp de pace, în vederea utilizării potenţialului economic şi uman al ţării pentru satisfacerea
nevoilor de apărare şi asigurarea continuităţii activităţilor economico – sociale în caz de
mobilizare sau de război.
Resursele materiale, umane şi financiare prevăzute a fi utilizate, pot fi folosite şi la
instituirea stării de urgenţă şi stării de asediu.
Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale în calitate de organ de specialitate al
administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Guvernului asigură aplicarea strategiei şi
politicii Guvernului României în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru
apărare.
În structura Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, la nivelul fiecărui judeţ
funcţionează Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătire a Teritoriului pentru Apărare, fără
personalitate juridică.
În baza art. 46 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a
teritoriului pentru apărare, atribuţiile Prefectului în domeniul pregătirii economiei şi a teritoriului
pentru apărare din judeţ, ca măsuri de apărare care nu au caracter militar, sunt îndeplinite de
OMEPTA. Acesta sprijină autorităţile administraţiei publice locale, potrivit legii, în vederea
mobilizării operatorilor economici şi a instituţiilor publice.
Oficiul de Mobilizare a Economiei şi Pregătire a Teritoriului pentru Apărare utilizează
date şi informaţii puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice locale, agenţi economici
şi instituţii publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003, în condiţiile păstrării
confidenţialităţii şi respectării prevederilor legale privind informaţiile clasificate.
Obiectivele urmărite sunt:
1. Elaborarea şi actualizarea Planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, în
profil teritorial valabil în perioada 2009-2012 ;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Coordonarea întocmirii lucrărilor privind asigurarea cererilor unităţilor militare pe timpul
mobilizării;
Întocmirea, coordonarea, analiza şi avizul documentelor de mobilizare la locul de muncă;
Organizarea, coordonarea şi controlul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale
privind asigurarea populaţiei cu produse alimentare şi nealimentare de strictă necesitate,
în caz de mobilizare sau război ;
Întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului;
Asigurarea lucrărilor de secretariat pentru Comisia Mixtă de Rechiziţii a judeţului;
Controlul evidenţei, întreţinerii şi stării tehnice a bunurilor supuse rechiziţiei;
Avizarea solicitărilor privind concesionarea bunurilor şi serviciilor;
Realizarea obiectivelor din Planul de pregătire a teritoriului la nivelul autorităţilor locale;
Actualizarea Catalogului – cadru cu obiectivele de infrastructură teritorială de importanţă
pentru sistemul naţional de apărare;
Actualizarea bazei de date necesară intervenţiei operative pentru prevenirea şi înlăturarea
urmărilor unor dezastre, precum şi la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă;
Coordonarea şi controlul stocurilor intangibile aflate în depozitele Administraţiei Naţionale
a Rezervelor de Stat;
Sprijinirea activităţilor de control şi verificare ce au loc în judeţ în cadrul inspecţiilor
internaţionale în domeniul controlului armamentelor, creşterii încrederii şi securităţii.
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