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Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2030, Comuna Crivăţ  –  Judeţul Călăraşi 

 

Cuvântul Primarului  -  Dl. Robu Ion: 
 

     Strategia de dezvoltare economico-socială a 

comunei Crivăţ, îşi propune să valorifice 

potenţialul,  oportunităţile şi  disponibilităţile 

reale pentru dezvoltare, inclusiv crearea unui 

mediu de afaceri stimulativ  şi  competitiv,  

menit  a atrage investiţii private importante 

atat din ţară cat şi din străinătate. 

    Strategia de dezvoltare locală, este în egală 

măsură instrumentul de bază în ceea ce 

priveşte dezvoltarea infrastructurii locale,  

dezvoltarea economico-socială şi umană în 

perioada 2021 -2030. 

    Strategia de dezvoltare locală a comunei 

Crivăţ, va reprezenta punctul central al tuturor 

ideilor şi proiectelor ce se vor derula în cadrul 

comunităţii studiate în perioada 2021 -2030 şi 

care va contribui în mod decisiv la atragerea 

finanţărilor din fonduri europene nerambursabile.                                          
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Introducere 

Context 
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Crivăţ are loc în contextul pregătirii unei noi perioade de programare 

a fondurilor europene alocate României pentru perioada 2021 – 2030. Această alocare financiară genereză 

elaborarea sau actualizarea strategiilor de dezvoltare atât la nivel local, judeţean, regional cât și naţional, cu scopul 

principal al atragerii finantarilor europene. 

Necesitatea armonizării planurilor de dezvoltare în cadrul comunei Crivăţ cu cele ale comunelor limitrofe și ale 

judeţului Călăraşi, a dezvoltării integrate și a cooperării în scopul realizării de investiţii este esenţială, iar strategia 

de dezvoltare locală reprezintă un pas important în acest sens.  

Din punct de vedere conceptual, strategia este bazată pe situaţia socio-economică, nevoile și potenţialul de 

dezvoltare al comunei Crivăţ cu luarea în considerare a priorităţilor europene, naţionale, regionale pentru perioada 

de dezvoltare post 2020.  

La nivel european, documentul programatic Europa 2020, definește poziţia UE stabilită a fi atinsă la nivelul anului 

2027, bazată pe trei priorităţi de dezvoltare interdependente, respectiv creștere inteligentă, creștere durabilă și 

creștere favorabilă incluziunii. În concordanţă cu priorităţile  europene, dezvoltarea unei economii durabile, 

eficientă din punct de vedere al resurselor și cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, reprezintă puncte centrale 

ale Strategiei de Dezvoltare a comunei Crivăţ  pentru perioada 2021-2030. 

La nivel naţional, ca orientare generală, Strategia pentru dezvoltarea durabilă a României orizonturi 2013-2020-

2030 vizează drept obiectiv strategic pentru orizontul de timp 2027 – „Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor 

Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile.”. La nivelul programării strategice a comunei Crivăţ 

pentru perioada 2021-2030, promovarea unor practici de consum și producţie sustenabile, a unei dezvoltări în acord 
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cu resursele existente, constituie repere în abordarea planurilor de măsuri și a portofoliului de proiecte propus 

pentru perioada următoare de timp.  

 

În vederea eficientizării procesului de absorbţie a fondurilor post aderare, România a transmis Uniunii Europene, 

Acordul de parteneriat pentru intervalul de timp 2014-2020, respectiv 2021-2030(ca orizont de timp si tinta a 

anilor 2030), document aflat în dezbaterea Comisie Europene. Conţinutul Acordului de parteneriat abordează în mod 

detaliat principalele provocări pe care ţara noastră urmează să le transpună în proiecte viabile, cu stabilirea 

principalelor obiective și priorităţi, modalitatea de utilizare a fondurilor nerambursabile acordate precum rolul 

diverselor instituţii publice în gestionarea resurselor atrase. 

 

În vederea asigurării unui flux ridicat de fonduri europene în comuna Crivăţ, strategia de dezvoltare cuprinde 

propuneri de proiecte în acord cu nevoile identificate la nivelul administraţiei locale, cu implicarea directă a opinei 

publice și a stakeholderilor interesaţi de procesul de definire strategică a comunei Crivăţ  în următorii 10 ani. 

 

La nivel regional, Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2020 – 2030, reprezintă instrumentul prin 

care regiunea își promovează priorităţile și interesele în domeniul economic și social şi propune trei noi 

domenii prioritare respectiv dezvoltarea urbană durabilă, protecţia mediului și eficienţa energetică și 

susţinerea sănătăţii și a incluziunii sociale. Strategia de dezvoltare a comunei Crivăţ contribuie la atingerea 

acestui obiectiv prin definirea unor obiective strategice care pot fi în mod real îndeplinite în orizontul de timp 2020 – 

2030. 

 

Strategia Uniunii Europene a stabilit – de asemenea – proceduri precise de implementare, monitorizare si 

urmarire, cu obligatii de raportare la fiecare doi ani din partea Comisiei Europene si din partea statelor memebre. 
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România – aderata la 01.01.2007 – a realizat STRATEGIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA A 

ROMÂNIEI – ORIZONTURI 2013 - 2020 - 2030 in anul 2008 si a raportat asupra implementarii in luna iunie 2011. 

Agentia de dezvoltare regionala Sud Muntenia, din care face parte judetul Călărasi si implicit comuna Crivăţ, a 

elaborat PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALA 2014 -2020. 

Consiliul Judetean Călărasi a realizat in anul 2007,  PLANUL DE DEZVOLTARE A JUDETULUI CĂLĂRASI 2014 – 

2020 – O STRATEGIE PENTRU PROSPERITATE, la care a participat printr-o strategie proprie si comuna Crivăţ. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si 

completarile ulterioare, teritoriul Romaniei este parte a avutiei nationale de care beneficiaza toti cetatenii tarii, 

inclusiv prin gestionarea proceselor de dezvoltare prin activitatile de amenajare a teritoriului, urbanism si de 

dezvoltare durabila ale autoritatilor publice centrale si locale. 

Autoritatile administratiei publice – gestionarul si garantul acestei avutii – trebuie sa asigure dezvlotarea echilibrata, 

coerenta si durabila a teritoriului national. 

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a-si armoniza deciziile de utilizare a teritoriului in temeiul 

principiului descentralizarii, autonomiei locale si deconcentrarii servicilor publice. 

     Aceasta Lege statuteaza prin art. 1 alin (5) ca gestionarea spatiala a teritoriului urmareste sa asigure 

indivizilor si colectivitatilor dreptul de folosire echitabila si responsabilitatea pentru o utilizare eficienta a 

teritoriului, conditii de locuire adecvate, conditii de munca, de servicii si de transport ce raspund diversitatii 

nevoilor si resurselor populatiei, reducerea consumurilor de energie, asigurarea protectiei peisajelor 

naturale si construite, conservarea biodiversitatii si crearea de continuitati ecologice, securitatea si 

salubritatea publica, rationalizarea cererii de deplasari, calitatea estetica si arhitecturala, protejarea 

identitatii arhitecturale si culturale a localitatilor urbane si rurale.  

Gestionarea spatila a teritoriului tarii – deci si a fiecarei localitati urbane si rurale in parte, indiferent de rang, 

importanta si marime – constitue o activitate obligatorie, continua si de perspectiva, desfasurata in interesul 
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colectivitatilor care le folosesc in concordanta cu valorile si aspiratiile societatii si cu cerintele integrarii in spatiul 

european. 

Aceasta gestionare spatiala trebuie sa se realizeze prin intermediul amenajarii teritoriului si al urbanismului – 

ansamblul de activitati complexe, de interes general, care contribuie la dezvoltarea spatiala echilibrata, la protectia 

patrimoniului natural si construit, la imbunatatirea conditiilor de viata in localitatile urbane si rurale, precum si la 

asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, national si european. 

 

  Activitatea de amenajare a teritoriului trebuie sa fie:  

- globală             – urmareste coordonarea diferitelor politici sectoriale intr-un ansamblu inchegat; 

- funcţională   -trebuie sa tina seama de cadrul natural si construit bazat pe valori de cultura si in interese 

comune; 

- prospectivă – trebuie sa analizeze tendintele de dezvoltare pe termen lung a fenomenelor si interventiilor 

economice, ecologice, sociale si culturale si sa tina seama de acestea in aplicare; 

- democratică – trebuie sa asigure participarea populatiei si a reprezentantilor  ei politici la adoptarea deciziilor. 

     

Activitatea de urbanism cuprinde toate localităţile ţării, organizate in reţea, pe baza ierarhizării şi distribuţiei 

echilibrate a acestora in teritoriu. 
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Cadrul elaborării strategiei de dezvoltare locală 
 

Până în prezent, în România s-au elaborat Planuri de Dezvoltare Regională, pentru perioadele 2000-2004, 2004-

2006 , 2007-2013 si 2014-2020. Experienţa procesului de planificare s-a îmbogăţit la nivelul regiunilor din România, 

fiind puse în practică o varietate de mecanisme de parteneriat. În comparaţie cu generaţia anterioară de planuri de 

dezvoltare regională, abordarea de formulare a noilor planuri presupune o adaptare către o nouă generaţie de 

politici integrate de dezvoltare. Acestea vor fundamenta atât structurarea programelor operaţionale cu fonduri 

europene cât şi programele cu finanţare naţională de la nivel central şi local. Această nouă abordare presupune nu 

doar o reformulare a obiectivelor şi instrumentelor, ci şi a structurii şi cadrului de implementare a planurilor de 

dezvoltare regionale prin coordonarea acţiunilor politicilor sectoriale de dezvoltare.  

Pentru viitoarea periodă de programare, 2020-2030 Strategia de dezvoltare locală a comunei Crivăţ s-a realizat 

pornind de la următoarele documente programatice: 

 Strategia Europa 2020 

 Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării 

 Al 5-lea Raport privind coeziunea economică, socială și teritorială 

 Programul naţional de reformă PNR 2019 

 Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2021 – 2027(ţinte pentru 2030, conform Strategiei Nationale). 

Noua perioadă de programare reprezintă o oportunitate pentru consolidarea experienţei acumulate de ţara noastră 

în perioada de post aderare la Uniunea Europenă în domeniul utilizării resurselor financiare nerambursabile. 

Alocarea fondurilor europene pentru România în intervalul de timp 2021-2027 impun pregătirea de documente 
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strategice adecvate fiecărei administraţii publice pentru a putea exista o imagine de ansamblu asupra priortităţilor 

investiţionale și a direcţiilor de absorbţie a fondurilor nerambursabile. 

Strategia de dezvoltare a comunei Crivăţ  reprezintă un instrument de lucru, coordonare și susţinere a măsurilor și 

acţiunilor noi sau revizuite care vor avea un impact asupra comunităţii locale și vor contribui la dezvoltarea 

economico-socială locală. 

Dinamica dezvoltării impune o actualizare periodică a direcţiilor de dezvoltare, a documentelor de planificare 

existente și alinierea acestora la abordările strategice la nivele superioare de conducere și organizare. 

 
Planul de dezvoltare regională 2021- 2027, subiect  intens dezbătut in Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia 
 
Prima întrunire a Grupului de Parteneriat Local pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 2021-2027, 
organizată în judeţul Prahova de către reprezentanţii ADR Sud Muntenia, a avut loc in noiembrie 2019, la Ploiești.  
 
In cadrul acestei intruniri, a fost prezentat reprezentanţilor autorităţilor publice locale din judetele regiunii, 
modificările noului cadru pentru politica de coeziune a Uniunii Europene: mai puţine obiective de politică și, implicit, 
mai puţine axe de finanţare pe domenii de acţiune.  
 

Conform informațiilor făcute publice,obiectivele de politică strategica vor scădea de la 11 la numai 5:   
 

OP 1 – O Europă mai inteligentă (care cuprinde domeniile * cercetare și inovare, * servicii publice digitale, * 
digitalizare și bandă mai largă și * întreprinderi mici și mijlocii), suma alocată României fiind de circa 6 miliarde de 
euro;  
 

OP 2 –  O Europă mai ecologică,  cu emisii scăzute de carbon (* energie, * schimbări climatice, * apă și ape uzate, * 
gestionarea deșeurilor, * biodiversitate și * mobilitate multimodală în mediul urban), suma alocată României fiind de 
circa 5,1 miliarde de euro;  
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OP 3 –    O Europă mai conectată (*transport și * digitalizare și bandă largă);  
 

OP 4 –  O Europă mai socială (* politicile pieţei muncii, * educaţie, * incluziune, sărăcie și * sănătate), ultimele 

având o alocare financiară pentru România de circa 5 miliarde de euro;   

 

OP 5 – O Europă mai aproape de cetăţeni (dezvoltarea teritorială/urbană), cu o valoare a alocării pentru 
România de circa un miliard de euro. 
 
Una dintre noutăţile importante din viitoarea perioadă de programare este posibilitatea ca fiecare regiune a ţării, 
inclusiv Regiunea Sud Muntenia, din care face parte și judeţul Călăraşi, să propună propriile direcţii generale pentru 
care să se solicite finanţare europeană. Astfel, până la finalul anului 2019 și  începutul anului 2020, vor avea loc 
întâlniri ale autorităţilor responsabile pentru stabilirea obiectivelor de investiţii și de servicii destinate comunităţilor 
regionale și judeţene.  
 
Cele 5 obiective strategice majore identificate la nivel european in ceea ce priveste urmatoarea perioada 
programatica ,  2021- 2027,  va implica un buget de 27 de miliarde de euro, cu 8% mai mare fata de actuala perioada 
programatica, 2014 – 2020 . 
In 20 februarie 2020, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a facut precizari cu privire atat la bugetul alocat 
agiculturii romanesti in perioada 2021 – 2027,  cat si in ce directii vor fi proiectate aceste sume. Astfel, nu mai putin 
de 13 miliarde de euro vor putea fi accesate pe diferite programe destinate agro-zootehniei României.  
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Rolul şi importanţa prezentei strategii 
 

Rolul unei strategii de asemenea importanta, consideram ca trebuie sa fie CLARĂ, CONCISĂ si pe INTELESUL 

TUTUROR, dar mai ales, trebuie sa fie verificata periodic (semestrial sau anual) pentru a se putea interveni operativ 

pentru infaptuirea partiala sau integrala a obiectivelor propuse. 

Intreaga comunitate a comunei Crivăţ, trebuie sa cunoasca prevederile strategiei, sa le inteleaga si sa lupte pentru 

aplicarea documentelor tehnice care vor rezulta in urma aplicarii acestei strategii. 

Strategia trebuie sa porneasca de la situatia existenta, cuprinzand si  realizarile comunei Crivăţ, pentru identificarea 

directiilor si resurselor necesare dezvoltarii sociale si economice a localitatii. 

Alesii locali,  functionarii din aparatul administrativ al comunei Crivăţ si mai ales cetatenii, vor intelege care este 

locul si rolul lor in cadrul strategiei, care este locul pe care comuna Crivăţ il are si care ar putea sa-l aiba in contextul 

dezvoltarii generale,  nationale cu mentinerea  si valorificarea specificului local. 

In strategie se va sintetiza foarte bine faptul ca alesii locali (primarul si consilierii), in timpul mandatului lor pun 

accentul in principal pe doua paliere: 

 Asigurarea mangementului administrativ – respectiv functionarea serviciilor publice si aplicarea masurilor 

adoptate la nivel national sau judetean in domeniile care vizeaza administratia publica locala, si 

 Initierea unor proiecte de dezvoltare, astfel incat sa se indeplineasca programul politic electoral pe baza caruia 

au fost alesi la nivel local. 

 Adoptarea de catre comunitatea Crivăţ a prezentei strategii, 2021 -2030, va contribui la realizarea unor 

documentatii tehnice, la un standard superior fata de cel aprobat anterior, mai exact in 2014. 
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Scopul strategiei de dezvoltare 
 

Strategia de dezvoltare a comunei Crivăţ, are drept scop atingerea unei dezvoltări locale durabile care să angreneze 

creșterea nivelului de trai al populaţiei. În vederea îndeplinirii acestei tinţe strategice este necesar a fi încadrate 

direcţiile de acţiune stabilite în concordanţă cu nevoile comunităţii într-un document programatic, bază pentru 

planificarea resurselor în atingerea obiectivelor propuse. 

Ca urmare a implementării strategiei de dezvoltare locală, se dorește transformarea comunei Crivăţ  într-o zonă 

atractivă din punct de vedere turistic și cultural, stabilă și viabilă pentru mediul privat și cel investiţional, capabilă să 

ofere locuitorilor săi condiţii decente de viaţă și acces la servicii de bază precum și la o infrastructură adecvată. De 

asemenea prin intermediul documentului programatic pentru perioada 2021-2030,  este vizat și mediul 

înconjurător, protejarea acestuia și orientarea activităţii factorilor interesaţi de progresul economic și social al 

comunităţii pentru a putea suţine o dezvoltare durabilă a comunei Crivăţ. 

Necesitatea Strategiei de dezvoltare a comunei Crivăţ, derivă din faptul că în cadrul acesteia sunt trasate și stabilite 

priorităţile investiţionale în acord cu viziunea populaţiei și administraţiei publice locale. Mai mult, acest document 

programatic furnizează șablonul necesar coordonării pe termen lung al planificării și gândirii strategice între 

sectorul public și cel privat. 
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Metodologia de elaborare 
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei Crivăţ,  pentru perioada 2021 -2030 a urmărit în mod constant 

respectarea criteriilor de calitate utilizate la nivel european pentru evaluarea documentelor strategice, respectiv: 

relevanţă, eficacitate, eficienţă, consecvenţă şi coerenţă, pragmatism, sustenabilitate, aranjamente de management şi 

monitorizare. 

 

Prin viziunea și obiectivele propuse, strategia de dezvoltare a comunei Crivăţ, a fost elaborată în acord cu politicile 

comunitare, strategiile de la nivel naţional,  programele şi documentele programatice de la nivel judeţean şi regional, 

asigurând beneficiul integrator al planului de investiţii propus. 

Momentul întocmirii strategiei este unul esenţial având în vedere rolul important al acesteia în pregătirea 

comunităţii locale și a administraţiei publice a Comunei Crivăţ,  pentru noua etapă de programare a fondurilor 

europene pentru perioada 2021 – 2030. 

Din punct de vedere structural, strategia de dezvoltare a comunei Crivăţ  este compusă din patru părţi, respectiv: 

 

 analiza diagnostic – în această parte au fost analizaţi principalii indicatori reprezentativi din domenii precum 

mediul economic, demografic, infrastructură, sănătate, resurse umane etc. prin utilizarea celor mai recente 

date statistice obiţnute; 
 

 planificarea strategică – această parte reflectă planurile de acţiuni viitoare ale comunei Crivăţ,  propuse a fi 

realizate, cu accent pe cele prioritare în funcţie de nevoile identificate și opinia factorilor decizionali implicaţi; 
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 analiza SWOT – în această parte au fost identificate punctele tari și slabe ale comunei Crivăţ , precum și 

oportunităţile de dezvoltare și ameninţările identificate ca urmare a analizei diagnosticului actual al 

comunităţii; 
 

 implementarea și monitorizarea – această parte cuprinde metodele și intrumentele de verificare a 

implementării strategiei de dezvoltare de către administraţia publică locală.  

 

  In imagine – Şcoala Gimnazială Crivăţ  
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Situaţie curentă 

 Localizare și accesibilitate 

 Poziţia Geografică 

Prezentare generală 

 
Comuna Crivăţ (denumită în trecut și Criveţile) este o comună în judeţul Călărași,  Muntenia,  România, formată 

numai din satul de reședinţă.  

Comuna se află în extremitatea de vest a judeţului, la limita cu judeţul Giurgiu, pe malul drept al Argeșului și la o 

distanţă de cca. 100 km faţă de municipiul Călărași, reședinţa de judeţ, la 27 km fata de municipiul Oltenita, la 6 km 

faţă de orașul Budești, iar capitala ţării București, la o distanţă de 45 km.  

Este traversată de șoseaua judeţeană D.J.411, care o leagă spre vest în judeţul Giurgiu de Hotarele (unde se termină 

în DN5A) și spre sud-est de Radovanu și Chirnogi (unde se termină în DN41).  

Din fericire şoseaua judeţeană (D.J. 411)  care traversează centrul comunei Crivăţ  de la est la vest şi leagă localitatea 

de Bucureşti şi Olteniţa a fost modernizată împreuna cu D.J. 301 care leagă comuna Crivăţ de oras Budeşti, însă podul 

de peste râul Argeş constituie încă o problemă greu de rezolvat. D.N. 4 – care leagă capitala ţării de Olteniţa se află la 

aproximativ 5 km de comună. Calea ferată cea mai aproiată este la 6 km distanţă, gara fiind la Budeşti.   

Satul este aşezat în lunca râului Argeş la marginea de est a Câmpiei Burnazului. În trecutul îndepărtat, râul Argeş îşi 

avea cursul chiar prin centrul actual al comunei. De la nord și până la sud, se întinde pe o lungime de aproximativ 2 

km, iar de la vest la est pe cca.5km.    
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Ca si poziţionare geografică, comuna Crivăţ îşi are aşezată vatra în marea unitate naturală – Câmpia Română şi se 

află la distanţă de circa 500 m de răul Argeş pe partea dreaptă a acestuia.  

După datele informative culese din rândul cetăţenilor mai vârstnici, dar şi din observaţia atentă a reliefului reiese că 

apele râului Argeş au curs în vremuri îndepartate chiar prin comună. Evoluţia ulterioară a cursului râului Argeş a 

constat în deplasarea râului spre vest pentru a se uni cu râul Dâmboviţa şi a creat condiţii pentru extinderea vetrei 

satului spre luncă.   

 

Comuna Crivăţ se învecinează în partea de nord cu satul Gruiu şi oraşul Budeşti; în partea de est cu comuna 

Radovanu; în sud cu comuna Căscioarele, iar la vest cu satul Scărişoara şi comuna Hotarele din judeţul Giurgiu.   

Datorită aşezării în lunca râului Argeş, altitudinea absolută faţă de nivelul mării este de circa 50 m, iar terasa înaltă a 

râului Argeş, care mărgineşte comuna în partea de vest se află la o altitudine de 80 m. 

De asemenea, localitatea are si avantajul de a se afla la numai 45 de km de autostrada A2, care leaga sudul tarii de 

litoral si regiunea Dobrogea in general, dar si la doar 30 de km de portul Oltenita. 

Cea mai apropiata benzinarie se afla la numai 4,5 km fata de centrul comunei. 

 

Avem astfel, creionarea completa a tabloului accesibilitatii si legaturilor comunei Crivăţ, cu principalele puncte de 

legatura, cai de comunicatie si acces rapid catre cele mai importante orase sau localitati invecinate. Localitatea mai 

are si un alt avantaj major si anume acela ca este o comuna-sat, neavand alte localitati apartinatoare sau catune si 

fiind din acest punct de vedere, mult mai usor de administrat si gestionat.  
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Fig 1 – Pozitia localitatii Crivăţ(in galben),  in cadrul judeţului Călăraşi -  Reprezentarea de mai sus pune în evidenţă 

poziţia geografică a comunei Crivăţ, sud-vestică in cadrul Judeţului Călăraşi si sud-estică in cadrul României.  

HARTA AŞEZĂRII COMUNEI CRIVĂŢ ÎN CADRUL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI 
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Consideraţii   istorico - geografice   

 Aspecte din istoricul comunei 

 Atestări documentare şi arheologice 
 

        

Cele mai vechi urme de locuire pe teritoriul comunei Crivăţ, datează din prima jumătate a mileniul al V-lea i.e.n. când 

o comunitate omenească care aparţinea culturii neolitice de tip Boian şi-a stabilit reşedinţa la limita de vest a 

comunei Crivăţ, spre capătul văii Geviţei. Alte urme de locuire străvechi au fost descoperite tot pe această vale. Aici, 

în perioada de timpurie a epocii bronzului şi-au stabilit o aşezare de mai lungă durată o comunitate care aparţinea 

culturii Glina (3.200- 2.800 i.e.n.). Această comunitate şi-a fortificat aşezarea, pentru a preveni un atac vrăjmaş prin 

surprindere cu un şanţ în forma literei U, adânc de 3 m, cu deschidere în partea superioară de 4 m, dublat de  un val 

de pământ şi palisadă, o adevărată cetate.   

 

Comunitatea din epoca bronzului a stat aici mai multe generaţii, deoarece arheologii au identificat trei nivele de 

locuire care aparţin aceleaşi culturi. Tot în această zonă au fost identificate urme de locuire din perioada de evoluţie 

a epocii bronzului mijloci şi târziu, care aparţin unei comunităţi a culturii Tei. Alte vestigii identificate aparţin primei 

şi celei de a doua epoci a fierului, când evoluează civilizaţia geto-dacilor. După unii cercetători aici ar fi fost şi o 

aşezare dacică fortificată din secolele IV-III i.e.n., când geţii de pe valea râului Argeş, conduşi de regele Dromichaites 

se confruntă cu regele Macedoniei Lisimah. Din păcate în zilele noastre aceaste importante fortificaţii străvechi nu 

mai există, ele au dispărut datorită excavaţiilor masive de pământ care s-au făcut aici de constructorii Canalului 

Dunăre – Bucureşti în anii 1988-1989.     
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O altă aşezarea omenească din epoca eneolitică (Cultura Gumelniţa 4.500- 3.950 i.e.n.), suprapusă de o aşezare 

getică, probabil şi aşezări din alte epoci a fost descoperită de arheologi la confluenţa terasei înalte din partea de vest 

a comunei Crivăţ cu valea Bondocului.  Complexul arheologic este ameninţat de excavaţiile neautorizate ce se fac de 

către managerii amenajărilor piscicole din zonă. Pentru a se putea face excavaţii trebuie respectată legislaţia privind 

protejarea siturilor arheologice.  

Alte două aşezări getice din secolele II- I a. Chr. au fost descoperite pe versanţii văii ce străbat terasa înaltă în dreptul 

lacului Plop, la 150 m vest de cimitirul satului din deal.  

 

 Despre modul cum a luat fiinţă satul Crivăţ nu avem ştiri scrise. Conform tradiţiei se spune că acest sat nu a fost 

aşezat de la început unde este aşezat acum, ci mai spre răsărit, aproape de comuna Radovanu. El s-ar fi format aici pe 

moşia mânăstirii Negoieşti, ţăranii fiind muncitori pe moşie. Deci obştea satului formată din ţărani, din punct de 

vedere juridic făcea parte dintr-un domeniu feudal domnesc la început, iar apoi domeniul a fost donat Manăstirii 

Negoieşti. Deci obştea sătească de la Crivăţ nu-şi are obârşia dintr-o viaţă desfăşurată anterior ci este o obşte 

implantată înfiinţată printr-o slobozie, aşa cum s-au întemeiat multe sate în evul mediu. Prin slobozie, domnitorul, 

care dorea popularea anumitor zone, sau unei moşii în cazul nostru, a încurajat stabilirea ţăranilor veniţi din divese 

locuri prin scutiri temporare de slujbe, dări şi biruri. În cazul nostru probabil domnitorul Matei Basarab a acordat 

aceste înlesniri pentru a avea ţărani care să-i muncească moşia, ce a donat-o apoi Mânăstirii Negoeşti.  

După tradiţie, satul Crivaţ ar fi din timpul domniilor fanariote și anume din timpul lui Nicolae Mavrocordat (1715-

1716 şi 1719-1730). Am spus ca acest sat era situat mai spre rasarit, aproape de Radovanu şi se numea Giroaia. 

Conform legendei, satul care îşi avea vatra la Giroaia în urma unei scufundări (sau aleunecări) de pământ ar fi 

dispărut, iar o parte din locuitorii satului au murit, iar cei scapaţi cu viaţă au mers în direcţia vântului Crivăţ şi din 

această cauză satul şi-ar fi luat numele de Crivăţ , iar în locul satului de adunătură a ieşit apă dând naştere lacului 

numit Giroaia.  
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Prima ştire documentară despre satul Crivăţ datează din anul 1810, localitatea fiind înscrisă în Catagrafia 

Ungrovlahiei, prilej cu care se menţionează că în timpul războiului rusoturc din anii 1806-1812, biserica satului a 

fost arsă de turci.  

Din catagrafia (recensământul) din decembrie 1919 - ianuarie 1920 a Ţării Româneşti aflăm că satul Crivăţ facea 

parte din plasa Dâmboviţa de Jos, iar proprietarii moşiei erau căminarul Costache Năsturel şi comisul Ion Ghica. În 

sat erau un număr de 32 de gospodării care plăteau biruri (birnici): 5 familii de ţărani fruntaşi, 15 familii de ţărani 

mijlocaşi şi 12 familii de ţărani codaşi. Dacă vrem să aflăm numărul locuitilor din sat la acea vreme trebuie să 

înmulţim numărul de gospodării cu 5, ceea ce presupune că satul avea în acea vreme un număr minim de 160 de 

locuitori. Dar cifra locuitorilor trebuie să fi fost mult mai mare, pentru că în catagrafie nu sunt trecuţi nebirnicii, al 

căror număr era destul de mare deoarece în rândul celor scuţi de bir intrau scutelnicii, posluşnicii, slujitorii, cei ce 

lucrau la poştă, preoţii, străinii, ţiganii şi boierii.  

 

Cifre exacte despre numărul gospodăriilor din satul Crivăţ ne oferă însă harta rusă tipărită în anul 1935, în care sunt 

trecute toate localităţile din Ţara Românească, Moldova şi Dobrogea. Satele sunt împărţite în trei categorii, după 

numărul curţilor sau gospodăriilor care le cuprindea. Sunt clasate în rândul satelor mici localităţile care aveau între 

50 şi 100 de gospodării, satele mijlocii sunt cele care aveau între 101-200 de gospodării, iar satele mari erau 

considerate cele care aveau peste 200 de gospodării. La vremea aceea satul Crivăţ avea 226 de gospodării, în 

comparaţie cu satul Budeşti care avea doar 33 de gospodării, Gruiu 20 de gospodării, Căscioarele 112, iar Radovanu 

fără Coadele avea 208 gospodării. Dacă înmulţim numărul gospodăriilor cu cifra 5, numărul minim al membrilor 

dintr-o familie la acea vreme, aflăm că satul Crivăţ avea atunci minim 1130 de locuitori. Populaţia satului Crivăţ 

sporeşte până la sfârşitul secolului al XIX-lea.   

O interesantă prezentare cum arăta satul Crivăţ acum 125 de ani o găsim în Dicţionarul Geografic al judeţului Ilfov, 

publicat de C. Alesandrescu la 1890. Autorul prezintă datele culese în anul 1885. Satul îl denumeşte „Criveţile” şi 

arată că este aşezat între valea Bondocului şi ţărmul drept al râului Argeş, situat la 45 km depărtare de Bucurşti, iar 
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prin şosele vicinale este în legătură cu Hotarele şi Radovanu. Suprafaţa moşiei satului era de 755 ha şi avea o 

populaţie de 1695 de locuitori, care trăiau în 325 de case şi şapte bordeie. Din totalul moşiei locuitorii cultivau 655 

de hectare, 37 de hectare erau sterpe, 40 de hectare erau pentru islaz, iar restul era plantat cu viţă de vie. Comuna 

număra 287 contribuabili, iar primăria avea un buget de 3058 lei la venituri şi 2988 lei la cheltuieli. În comună este 

semnalată biserica cu hramul Sfinţii Împărţi Constantin şi Elena, deservită de doi preoţi şi 3 cântăreţi. La şcoala 

mixtă din comună, care funcţiona în acelaşi local cu primăria, învăţau 18 băieţi şi 3 fete. La întreţinerea şcolii, care se 

ridica la suma de 1330 lei, contribuiau atât administraţia judeţul Ilfov, cât şi comuna. Autorul menţionează în 

continuare că numărul vitelor mari era de 1163 dintre care 181 cai şi iepe, 5 armăsari, 704 boi, 226 de vaci şi viţei, 9 

tauri şi 36 de bivoli şi bivoliţe. Numărul animalelor mici era de 1620 din care 405 porci şi 1215 oi. Un număr de 590 

dintre locuitori erau plugari, iar 3 aveau alte profesii. Arătura se făcea cu 256 pluguri, 247 boi şi 9 cai. În comună 

erau 254 care şi căruţe, din care 229 erau trase de boi, iar 25 de cai. În centrul comunei era un heleşteu. Comerţul se 

făcea de 5 cârciumari. În comună erau stabiliţi şi 5 străini. Numărul locuitorilor împroprietăriţi era de 276, iar 

locuitorii neîmproprietăriţi erau 373 ţărani.  

Deci din Dicţionarul Geografic al judeţului Ilfov aflăm că localitatea Crivăţ avea statutul de comună, încă din anul 

1880.  

În Anuarul Casei Bisericii, publicat în anul 1909 se menţionează că localitatea are 520 de familii şi 1883 de locuitori. 

Biserica din zid fusese reclădită în anii 1886 – 1889, iar prinţul Miloş Obrenovici, stăpânul moşiei din Herăşti, îi 

lăsase prin testament suma de 100 lei vechi, iar preotului slujitor 50 de lei. Ţăranii, odinioară clăcaşi, fuseseră 

eliberaţi din clăcăşie de Alexandru Ioan Cuza, iar o parte din ei au fost împroprietăriţi în anul 1864.   

În anul 1913 s-a clădit si banca populara numită “Fagurile Crivăţului” unde s-au păstrat economiile făcute de 

locuitorii satului. După Primul Război Mondial s-a mai clădit o fabrica pentru faină de A. Stolojan, noul proprietar al 

moşiei din Herăşti.  
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Învăţământul.  

In comuna Crivăţ pe la anul 1864 s-a construit o sală de clasă şi două camere pentru director. După cum am arătat 

mai sus, prima şcoală a funcţionat în acelaşi local cu primăria. Aşa a aparut şcoala. 

Mai tarziu , in jurul anului 1913, sala de adunare a băncii populare "Fagurele Crivăţului" a fost transformată în sală 

de clasă pentru copiii localnicilor. In anul 1933 s-a construit un local de şcoală cu două săli de clasă şi o cancelarie, 

căruia i s-au adaugat mai tarziu alte trei săli de clasă, care formează în prezent localul vechi al şcolii. In anul 1972 s-a 

început construirea actualului local cu 8 săli de clasă, cancelarie, laborator , local ce a fost dat in folosinta in anul 

scolar 1975-1976. 

Din punct de vedere administrativ localitatea Crivăţ între anii 1880-1968 a avut statutul de comună. Prin împărţrea 

administrativă din anul 1968 Crivaţul a devenit sat component al oraşului Budeşti. În anul 2006 Parlamentul 

României analizând situaţia satului Crivăţ, situat la distanţă mare de oraşul de care depindea administrativ, cu o cale 

de comunicaţie îngreunată de un pod peste râul Argeş mai tot timpul stricat a votat Legea nr.239/2006 prin care 

localitatea Crivăţ, după 38 de ani şi-a rcăpătat statutul de comună, deoarece îndeplinea toate condiţiile cerute. 

Dupa anul 1944, aşa cum s-a întâmplat în întreaga ţară şi în comuna Crivăţ au avut loc transformări, care au condus 

la apariţia noilor structuri ale puterii comuniste. Societatea în mod firesc a evoluat şi s-au modificări in viaţa 

economică, socială, culturală, în nivelul de civilizaţie şi trai al populaţiei. A existat şi în Crivăţ un CAP, dar şi unitati 

agricole de stat în apropiere unde oamenii lucrau. Aceste transformări s-au reflectat si in evolutia demografica a 

comunei si apoi a satului Crivat. Astăzi comuna are un număr 2243 de locuitori, iar în comună există azi o scoala de 

10 ani, magazine, ateliere de reparatie R-TV ,centre de păine, ATM,dispensar uman şi veterinar, si bineinteles 

biserica satului datand in forma actuala din 1869, pictura insă din 1964. 

In urmare reformelor agrare care au urmat anului 1864 prin împroprietărirea ţăranilor participanţi la Primul şi al 

Doilea Război Mondial cu câte 5 hectare fiecare şi datorită faptului că în anul 1914 „Casa Rurala” vinde comunei 

Crivăţ peste 100 ha de teren agricol şi 75 ha pentru islaz, suprafaţa terenului agricol al comunei a ajuns în prezent la 

2615.49 ha. 
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Monumente istorice  

  

MONUMENTELE ISTORICE DE PE TERITORIUL COMUNEI CRIVĂŢ TRECUTE PE LISTA MONUMENTELOR ISTORICE  

  

SITURI ARHEOLOGICE  

1. Cod: LMI 2004,  CL-I-s-B-14 548. Aşezare getică din secolele IV-III a. Chr. Se află pe marginea terasei înalte, pe 

partea de vest a râului Argeş, la 1 km vest de lacul Bondoc.   

  

MONUMENTE ISTORICE DESCOPERITE PE TERITORIUL COMUNEI CRIVĂŢ, CARE NU SUNT TRECUTE PE LISTA 

MONUMENTELOR ISTORICE-   

  

Situri arheologice  

  

2. Cod_SIT: 104494.02. Aşezare getică din secolele II-I a. Chr. Situată pe partea dreaptă a Şuviţei aflată la 150 m 

vest de cimitirul satului  

3. Cod_SIT: 104494.03 Aşezare getică din secolele II-I a. Chr. Situată pe partea stângă a Şuviţei aflată la 150 m 

vest de cimitirul satului  

4. Cod_SIT: 104494.04 Aşezare agumelniţeană de la Crivăţ, situată la confluenţa terasei înalte a râului Argeş cu 

Valea Bondocului, vizavi de lacul Bondoc  
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MONUMENTE DE ARHITECTURĂ 

  

5. Cod_SIT: 104494.05 Biserica cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, reconstruită în anii 1886-1889, 

se află situată în centrul comunei, vizavi de Primărie  

MONUMENTE MEMORIALE 

6. Cod SIT: 104494.02.06. Monumentul Eroilor din comuna Crivăţ situate în curtea Bisericii cu hramul “Sfinţii 

Împăraţi Constantin şi Elena”.  

7. Cod SIT: 104494.02.06. Monumentul Eroilor din comuna Crivăţ din al Doilea Război Mondial, situate în curtea 

Şcolii Generale din comuna Crivăţ. 

 

 
Foto: Izvor, comuna Crivăţ. Imagine pusă la dispozitie, de Primăria Crivăţ. 
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Caractere fizico-geografice  

 Relieful 

 Geologia şi evoluţia paleogeografică  
 

Din punct de vedere geostructural, relieful judeţului Călăraşi, judeţ din care face parte comuna Crivăţ, se 

suprapune Platformei Valahe (V. Mutihac, L. Ionesi, 1974)1, care, împreună cu Platforma Prebalcanică, compun 

Platforma Moesică. 

Altitudinile cele mai mari ale judeţului se află în partea de est, la contactul cu Campia Burnazului(83 m – 

dealurile Radovanului), iar cele mai mici în Balta Borcei(8 – 10m), Călăraşiul fiind judeţul cu cele mai reduse 

altitudini maxime. 

Teritoriul judeţului este traversat de trei drumuri naţionale importante care leagă Bucureştiul de Olteniţa şi 

Călăraşi, precum şi cel de pe malul Borcei şi Dunării, de la Feteşti la Giurgiu, prin Olteniţa. 

În prezent, teritoriul judeţului este traversat de Autostrada A2 care face legatura intre Bucuresti şi Constanţa. 

Din punct de vedere al marilor unităţi de relief deosebim: 
 

- Campia Bărăganului sudic, cuprinsă între Valea Ialomiţei , Mostiştea şi Dunăre. 

- Campia Mostiştei, cuprinsă între Argeş şi Valea Mostiştei. 

- Lunca Dunării de la Căscioarele pană la Călăraşi. 

- Balta Borcei, de la Călăraşi pană la calea ferată, Feteşti-Cernavodă, cunoscută sub numele de balta Ialomiţei. 

 
1 Mutihac V., Ionesi L., (1974) , Geologia României , Editura Tehnică , Bucureşti / Tudor C. “Judetul Calarasi” – Monografie – 1995 . 
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SOCLUL 

Specificul structural al Patformei Valahe îl constituie în bază, soclul rigid format din şisturi cristaline 

metamorfice şi roci magmatice, peste care se dispun câteva cicluri sedimentare, până la cretacic inclusiv. 

 
Soclul cristalin este consolidat sub formă de platformă încă de la începutul paleozoicului(acum 500 mil.de ani), 

când a fost nivelat puternic de eroziune şi transformat intr-o câmpie de tip pediplenă – pediplena soclului 

precambrian. 

 

CUVERTURA 

 

     Forajele de largă referinţă, din apropierea teritoriului studiat au arătat că în evoluţia ulterioară consolidării,    

        soclul platformei a suferit mişcări de basculare care au determinat transgresiuni şi regresiuni marine. 

Sedimentarea continuă şi în tot cretacicul, cu excepţia ridicării din aptian când se formează un relief subaerian . 

In urma miscarilor laramice întreaga platforma a fost exondata si supusă pleneplemzării tot timpul paleogenului. 

Această suprafată de eroziune, numita de D.Paraschiv (1966) peneplena moesică si de P. Cotet (1967) peneplena 

valaha "constituie un important punct de reper în evoluţia paleogeografîcă a Campiei Romane, separand ciclul 

paleotectonic de cel neotectonic" (P.Cotet,1967). 

Formaţiunea cea mai caracteristică, care umple spaţiul dintre cretacic şi suprafata scoartei terestre, este de 

varsta pliocenă, alcatuită din calcare marnoase, argile şi nisipuri. Lacul pliocen, cu ultima faza levantina este cel 

în care s-au depus formaţiunile fluvio-lacustre ce caracterizează coloana litologică imediat sub depozitul 

loessoid. Formaţiunile cuatemare care acoperă pe cele pliocene, sunt alcătuite din pietrişuri, nisipuri, argile şi 

alte depozite loessoide. 
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CLIMA 

 

Prin poziţia sa în cadrul Câmpiei Române, comuna Crivăţ  beneficiază de un climat temperat-continental cu veri 

foarte calde şi ierni relativ reci, marcate uneori de viscole puternice. 

 
Foto:Câmpia Română – Sursa: Wikipedia 

Climatul Câmpiei Române, are caracteristici ce amprentează prin specificul zonei localităţile judeţelor pe care le 

cuprinde. Astfel, în vest se resimt influenţe mediteraneene, în timp ce în est amprenta continentală este mai 

accentuată. În deosebi estul este caracterizat de veri fierbinţi şi ierni geroase. Crivăţul, un vânt rece şi uscat vine 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Crivăţ,  Judeţul Călăraşi 

 

Page | 30  
 

iarna dinspre nord-est. Temperatura medie multianuală este de 8-11ºC, media lunii iulie este de 18-23ºC, a lunii 

ianuarie variază între -3 — -5ºC în est şi -1 — -3ºC în vest. Valoarea medie multianuală a precipitaţiilor este de sub 

500 mm în est şi de 500-700 mm în vest. 

 

Factorii genetici ai climei 

• Factorii radiativi 

Toate procesele fizice, chimice şi biologice de la nivelul suprafeţei terestre şi din atmosferă sunt determinate de 

energia radiantă a soarelui. Radiaţia globală este determinată de unghiul înǎlţimii soarelui deasupra orizontului şi de 

particularitǎţile suprafeţei solului. 

Radiaţia globală este în legătura cu durata de strălucire a soarelui, care este în jur de 2100 ore dar este influenţatǎ de 

distribuţia nebulozitǎţii. 

 

• Factorii fizico-geografici 

Relieful constituie prin orientare, altitudine sau declivitate un factor deosebit de important ducând la modificări 

climatice. Însuşirile altimetrice şi litologice ale reliefului, precum şi orientarea văii Dunării vest-est precum şi de 

expunerea sudică a teraselor uşor dispuse în pantǎ face ca relieful să se incadreze în categoria şesurilor de tipul 

câmpiilor de loess, cu forme netede, uşor înclinate şi ondulate, cu energie redusǎ şi altitudini joase. 

 

Particularitǎţile principalelor elemente climatice 

Conform datelor din atlasul Climatologic al Romaniei, teritoriul  din sud-vestul judetului şi al localităţii Crivat, aflată 

aproximativ la jumătatea acestuia, se află între izotermele anuale de 11 grade C şi respectiv 12 grade C, deci 

temperatura medie multianuală este de peste 11 – 11,5 grade C. 
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Temperaturi medii lunare multianuale 

 

Amplitudinea termică multianualǎ este de 25,4°C, valori care reflectă caracterul continental al climei. Circulaţia 

maselor de aer se face destul de rapid, de ea depinzând temperaturile medii zilnice foarte variate. Durata  

intervalului cu temperaturi medii zilnice mai mari sau egale cu 10°C depaşeste 200 de zile/an. Frecvenţa medie 

anuală a zilelor de varǎ cu temperaturi maxime mai mari sau egale cu 25° C este de 100-115 zile, iar fecvenţa anuală 

a zilelor tropicale cu temperaturi maxime mai mari sau egale cu 30°C este de circa 40 zile, (Tabelul nr.l). 

 
Tabelul nr. 1 Temperaturi medii lunare şi multianuale ale aerului , Staţia Olteniţa                                                  -grade Celsius- 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

0,9 0,5 5,1 11,6 17,3 21,8 23,5 22,8 17,7 11,5 4,7 0,3 

 

 

Temperaturi medii anotimpuale                                                                                                                             -grade Celsius- 
ANOTIMPUL    

PRIMĂVARA VARA TOAMNA IARNA 

11,3 22,7 11,3 0,6 

Tabelul nr.2 Temperaturi medii anotimpuale  

Sursa: Date de la staţia meteorologică Olteniţa,  2014 
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Maxime şi minime absolute   

Temperatura maximă absolută (+40 grade C) s-a inregistrat la Olteniţa în august 1987 iar minima absolută , în 

acelaşi an, în luna ianuarie (-25 gradeC).   

 Între maxima absolută (+40 gradeC) şi minima absolută (-25 grade C) există o amplitudine termică de 65 grade C, 

care arată şi evidenţiază caracterul continental al climei.   Tot de la cele doua staţii meteorologice au fost extrase date 

cu privire la media primului, respectiv ultimului înghet:   

- Olteniţa – primul îngheţ în perioada măsurată s-a înregistrat la I. XII şi ultimul la 3.IV   

- Băneasa – primul îngheţ în perioada măsuratî s-a înregistrat la 2.XI şi ultimul la I.IV   

 

Regimul umidităţii 

Umiditatea este cantitatea de vapori de apă conţinută într-un eșantion de aer. Există trei moduri de a exprima 

umiditatea: umiditatea absolută, umiditatea relativă și umiditatea specifică.  

Umiditatea relativă este o măsură a saturaţiei cu vapori de apă a aerului.  

Regiunea studiată are umiditatea relativă cu peste 30% mai mare iarna decât vara.   

  

Tabelul nr.3  - Umezeala relativă medie lunară multianuală (%)  

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Media 

anuală 

91,7 91,2 85,5 80,0 77,0 80,3 78,5 79,1 81,2 85,6 92,3 93,9 84,70 

Sursa: Date de la staţia meteorologică Olteniţa ,  2014 
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Valoarea maximă a umidităţii relative se înregistrează în luna decembrie (93,9%) şi valoarea cea mai scăzută în luna mai (77,0%). 

Regimul nebulozităţii 

Nebulozitatea reprezintă gradul de acoperire cu nori al cerului la un moment dat.  Nebulozitatea se exprimă în 

optimi din bolta cerească după codul sinoptic și în zecimi după codul climatologic. În observaţiile asupra norilor se 

disting: nebulozitatea parţială sau nebulozitatea norilor inferiori și nebulozitatea totală în care se cuprind toate 

formele de nori.  Observaţiile asupra nebulozităţii se execută întotdeauna dintr-un loc deschis din care se poate 

observa întreaga boltă cerească.  

Observaţiile asupra nebulozităţii se fac vizual sau instrumental și constau din:  

• aprecierea nebulozităţii generale (acoperirea cu totalitatea genurilor de nori);  

• aprecierea nebulozităţii norilor inferiori (acoperirea cu nori inferiori);  

• aprecierea plafonului minim al norilor inferiori sau determinarea instrumentală a înălţimii bazei inferioare a 

norilor.  

 Diferitele forme ale norilor constituie indici importanţi pentru stabilirea stării generale a vremii la un moment dat și 

pentru prevederea unor fenomene viitoare cum ar fi: schimbarea fronturilor atmosferice, intensificarea vântului, 

precipitaţiile, descărcările electrice etc. Nebulozitatea joacă un rol important în determinarea climatului unei regiuni. 

 

Tabelul nr.4 Nebulozitatea medie lunară şi anuală(zecimi) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Media 

anuală 

6,2 7,4 4,8 3,5 3,3 2,8 2,5 2,0 2,2 2,9 4,8 6,1 4,04 

Sursa: Date de la Staţia Meteorologică Olteniţa , 2014 
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 Temperatura solului 

 

În cursul unui an, temperatura la suprafaţa solului înregistrează un minim în ianuarie şi un maxim în iulie . Minimul 

din ianuarie atinge valori medii sub -4ºC. Din februarie, temperatura pe suprafaţa solului începe să crească; cele mai 

mari creşteri interlunare (8,1ºC) se produc în aprilie, fiind cu 2-4ºC mai mari ca cele din aer, ceea ce arată că 

suprafaţa solului se încălzeşte mai repede decât aerul . Maximul din iulie al temperaturii solului atinge 50ºC cu o 

medie lunară de 28ºC. 

Începând din august mediile lunare se reduc treptat, cele mai mari descreşteri interlunare (6-8ºC) remarcându-se 

între septembrie şi octombrie (fiind cu circa1-2ºC mai mari ca cele din aer). 

Contrastul termic dintre cele două luni cu valori extreme (ianuarie, iulie), pune în evidenţă amplitudinea anuală a 

temperaturii de pe suprafaţa solului, care este de 32ºC . 

Regimul termic de iarnă se caracterizează prin valori termice negative, fapt ce constituie o condiţie necesară pentru 

producerea numeroaselor fenomene meteorologice de iarnă (brumă, ploi, chiciură, ninsoare, strat de zăpadă, 

depuneri de gheaţă) . 

Un fenomen specific, ce se produce la suprafaţa solului este îngheţul. Durata intervalului fără îngheţ cuprins între 

data medie a ultimului îngheţ de primăvară şi primul îngheţ de toamnă este, în această zonă, de aproximativ  260 zile 

Solurile 

În cadrul teritoriului administrativ al comunei Crivăţ, solurile au o importantă şi calităţi deosebite,favorabile multor 

categorii de culturi cerealiere şi legumicole, cat si plante tehnice, dintre care amintim: porumbul, graul, orzul, 

mazărea, fasolea, soia, floarea soarelui, lucerna. 

Solurile sunt determinate de evoluţia şi condiţiile fizico-geografice ale regiunii.Astfel, potrivit poziţiei sale în cadrul 

Campiei Romane, solurile de pe raza teritoriului administrativ al localităţii Crivăţ, se înscriu cu precădere în 
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specificul zonei. Predomină aşadar, solurile cu o mare pretabilitate la culturile agricole, bogate în humus şi care 

aparţin următoarelor clase: molisoluri(Cernisoluri), argiluvisoluri(Luvisoluri), cambisoluri. 

 

Factorii pedogenetici naturali 

Solul este corpul natural tridimensional, de material relativ afânat, situat la suprafaţa scoarţei terestre (M. Parichi, 

2003)2 . 

Principalii factori pedogenetici ai solului sunt: 

Relieful – influenţează formarea şi repartiţia solului atât direct cât şi indirect. Influenţa directă este exercitată prin 

acţiunea de eroziune. Influenţa indirectă se observă prin modificarea peisajului geografic. 

Clima   – în zona de câmpie clima influenţează formarea solului prin elementele sale, cum sunt : temperatura, 

precipitaţiile, vântul, insolaţia etc. Precipitaţiile sunt foarte importante deoarece apa care pătrunde în sol aduce cu ea 

diverse substanţe benefice sau dăunătoare . Temperatura influenţează forma sub care cad precipitaţiile, evaporarea 

acestora dar şi îngheţul şi dezgheţul solului. 
 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Crivăţ,  Judeţul Călăraşi 

 

Page | 36  
 

Vegetaţia – solul şi vegetaţia se influenţează reciproc. Datorită prezenţei unor zone de vegetaţie pe teritoriul 

României există şi zone de soluri corespondente acestora. 

 

 

Floră, faună, soluri    
 

Flora comunei Crivăţ este una specifică câmpiei şi zonei de 

luncă a Dunării, dezvoltându-se în general stepa şi silvostepa.  

Zona de silvostepă se întinde ca o fâşie de lăţimi variabile în 

sudul Câmpiei Române, acoperind partea de vest a Bărăganului 

şi implicit a judeţului Călăraşi. Extinderea utilizării antropice a 

făcut ca pajiştile de silvostepă să dispară în cea mai mare parte, 

ca şi multe dintre cele 11 păduri, cele rămase fiind puternic 

transformate datorită păşunatului în pădure şi a exploatărilor 

forestiere. Aici se întâlnesc specii de stejar pufos, stejar 

brumăriu, cărpiniţă şi arţar tătărăsc.  

Zona de stepă este localizată în estul Câmpiei Române, ocupând 

jumătatea estică a Bărăganului şi a judeţului Călăraşi. Vegetaţia 

primară de stepă a fost, aproape în totalitate înlocuită de culturile agricole, iar în porţiunile restrânse în care se mai 

află vegetaţie naturală, aceasta este puternic degradată datorită păşunatului excesiv. În condiţii locale specifice 

(exces sau deficit pronunţat de umiditate, condiţii nefavorabile), apare o vegetaţie diferită de cea caracteristică 

pentru condiţiile zonale, numită vegetaţie intrazonală şi azonală, fiind reprezentată de vegetaţie psamofilă (de 

nisipuri, localizată în Câmpia Bărăganului).  
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Subzona de stepă este reprezentată prin pajişti stepice primare si derivate, care ocupă arii destul de restrânse, 

îndeosebi de-a lungul căilor ferate şi a drumurilor rutiere, precum şi pe izlazurile comunale. Dar şi pe aceste 

suprafeţe s-au rărit foarte mult speciile care erau altădată caracteristice Bărăganului.  

 Pajiştile naturale se pot identifica prin prezenţa 

următoarelor specii: pirul (Agropyrum cristatum), 

jaleşul (Salvia nemorosa), iarba şarpelui (Echium 

vulgare), firuţa (Poa trivialis). Sunt frecvente şi 

gramineele din genul Brumus şi Setaria. Caracterul 

stepic al acestor pajişti este evidenţiat şi de prezenţa 

speciilor de Andropogon ischaemuum şi Eringium 

campestre, care invadează păşunile de pe izlazurile 

comunale.  

Vegetaţia forestieră este reprezentată de resturi ale 

fostelor păduri, care ocupaseră suprafeţe importante 

în judeţul Călăraşi, specii ca stejarul brumăriu 

(Quercus pedunculiflora), frasinul (Fraxinus 

excelsior), mojdreanul, mărul şi părul pădureţ, etc. 

Prin plantaţii s-a intrdus salcâmul (Robinia 

pseudacacia) care reprezintă o bază meliferă importantă, motiv pentru care se cultivă din ce în ce mai mult şi în 

gospodăriile populaţiei, precum şi în parcurile localităţilor.  

Subzona de baltă este mai deosebită geobotanic, fiind formată din specii mezofile, higrofile, halofile şi de nisipuri. 

Aceste asociaţii vegetale îşi datorează existenţa condiţiilor locale create de prezenţa apelor curgătoare, lacurilor, 

bălţilor şi dunelor de nisip de-a lungul văii fluviului Dunărea.  
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Pădurile sunt formate din specii reprezentative precum salcia (Salix alba), plopul (Populus alba), frasinul (Fraxinus 

excelsior). Prin aspectul lor pitoresc, atrag la odihnă şi 

agrement oamenii din localităţile învecinate. 

 În zăvoaiele de plopi şi salcie vegetează natural şi câteva specii 

de liane şi viţă sălbatică (Vitis silvestris), precum şi cătina roşie 

(Tamarix galica) dezvoltată îndeosebi pe solurile nisipoase şi 

sărăturoase. Tot aici întâlnim tufişuri de mure, zmeură si 

capsuni.  

Vegetaţia de mlaştină şi cea acvatică din lacuri şi bălţi este 

reprezentată prin stuf (Carex acutiformic, Carex riparia), 

săgeata apei (Sagitaria sagittifolia), vâscul de apă 

(Myriophyllum spicatum) şi, mai rar, nuferi albi (Nymphaea 

alba) şi galbeni (Nuphar laleum). În luncă mai cresc şi alte 

specii ierboase ca: feriga de baltă, volbura de baltă, piciorul 

cocoşului, izma de baltă, ţelina sălbatică, etc. În apa puţin 

adâncă de la marginea lacurilor şi bălţilor se întâlneşte o specie 

de algă, numită mătasea broaştei (Spirogyra). 

 

Fauna  

Fauna caracteristică comunei Crivăţ este variată, în concordanţă cu particularităţile distribuţiei speciilor de animale.  

Astfel, în zonele deschise, cultivate agricol, se întâlnesc: popândăul, hârciogul, şoarecele de câmp, orbetele, etc. 

Zona stepei şi silvostepei este populată cu animale adaptate agrobiocenozelor de aici, dintre care amintim: iepurele, 

vulpea, bursuci, rozatoare, vrabii, ciori, grauri, pitulici, sticleti, cuci, pupeze, turturici, etc.  
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Soluri şi resurse naturale  

Pe teritoriul comunei Crivăţ distribuţia învelișului solulului este uniforma în funcţie de dispunere. Astfel, pe 

depozitele loessiene domina molisolurile, respectiv cernoziomurile, bogate în humus.  

În luncă sunt soluri specifice râurilor adică soluri aluvionare. Faptul că râul Argeş este bazinul de recepţie în roci 

cristaline, aluviunile depuse și solurile aluvionare respective sunt mai sărace sau chiar lipsite de carbonate. 

Straturile de nisip alb se găsesc la adâncimea de 30-40 cm.  

Activitatea antropică nu este considerată un factor natural pedogenetic, dar datorită acţiunii sale omul poate 

influenţa direct sau indirect evoluţia solurilor. Odată cu intensificarea tehnologiilor agricole de către om prin 

modificarea ecosistemului, solurile au suferit modificări atât în sens pozitiv cât şi negativ.  

 

    Sol cernoziom                                                                                                        Sol aluvionar 
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Factorii pedogenetici naturali  

  

Factorii pedogenetici sunt componenţi ai mediului înconjurător a căror acţiune a contribuit la formarea învelişului 

de sol. Formarea solului este condiţionată de acţiunea complexă a factorilor pedogenetici care acţionează între 

partea superioară a zonei de contact dintre litosferă cu biosfera, atmosfera şi hidrosfera. Rolul principal în formarea 

învelişului de sol îl au următorii factori pedogenetici: roca, clima, relieful, vegetaţia şi fauna, apa freatică şi stagnantă, 

timpul şi activitatea antropică. Toţi aceşti factori sunt în strânsă interdependenţă şi au declanşat procesele de 

pedogeneză care au condus la formarea învelişului de sol. Solul nu se poate forma şi nu poate evolua în cazul în care 

unul din aceşti factori nu acţionează în procesul de pedogeneză.  

Roca influenţează prin proprietăţile fizice, compoziţia mineralogică şi chimică, care se regăseşte şi în partea minerală 

a solului.   

Clima acţionează în procesul de pedogeneză atât direct cât şi indirect prin intermediul vegetaţiei a cărei dezvoltare şi 

distribuţie este influenţată de parametrii climatici (temperatura şi precipitaţiile). Temperatura influenţează 

intensitatea proceselor care au loc în sol: alterarea, mineralizarea şi humificarea resturilor vegetale, procesele de 

adsorbţie, evapotranspiraţia etc.  

Solurile nu se pot forma în lipsa factorului biotic, şi anume vegetatia. Totuşi acest factor nu poate fi considerat ca 

variabilă independentă deoarece este determinat de climă, sol şi conditiile locale. Vegetaţia influenţează formarea 

solului prin furnizarea de materie organică solului, contribuind la acumularea humusului în sol atât în ceea ce 

priveşte cantitatea cât şi calitatea acestuia.   

Relieful influenţează procesul de pedogeneză al solurilor, atât direct prin procese de eroziune, alunecări, colmatare, 

deflaţie cât şi indirect prin captarea în mod diferit a energiei solare, a apei determinând procese de solificare diferite.  

În unele cazuri procesul pedogenetic decurge în conditii de exces de apă, care poate fi de natură pluvială şi este 

întâlnit la terenurile aflate în arii depresionare sau de natură freatică atunci când apa freatică se află la adâncimea de 

unde poate influenţa profilul de sol.   
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Resurse primare şi secundare 

 
Resursele naturale 

Pe teritoriul comunei Crivăţ  nu au fost identificate resurse ale subsolului care să fie de interes economic, însă 

suprafaţa agricolă, padurea şi luciul de apă(bălţi), reprezintă resurse esenţiale în dezvoltarea şi funcţionarea 

comunităţii. Din totalul de 1932 ha de teren agricol deţinute de comuna Crivăţ, rezultă cantităţi importante de 

cereale şi plante tehnice, iar suprafaţa de 34 ha luciu de apă, poate duce aici la investiţii importante în ceea ce se 

poate numi dezvoltarea pisciculturii, pescuitul sportiv sau pentru relaxare. 

 

Fondul funciar 

Cu o suprafaţă totală de 2366 ha, doar 11,07%(262 ha) reprezinta suprafaţa intravilană, însă terenul agricol ocupă 

un procent semnificativ, de 84,95% (2010 ha)din totalul suprafeţei fondului funciar din comuna Crivăţ. 

 

Resurse antropice 

Regiunea Sud Muntenia este situată în partea de Sud-Est a României, învecinându-se la Nord cu Regiunea Centru, la 

Est cu Regiunea Sud-Est, la Sud cu Bulgaria, limita fiind dată de graniţa naturală - fluviul Dunărea, iar la Vest cu 

Regiunea Sud-Vest. Prezenţa în Sudul regiunii a fluviului Dunărea îi conferă acesteia posibilitatea de a avea 

comunicaţii cu cele opt ţări riverane, iar prin intermediul canalului Dunăre - Marea Neagră de a avea ieşire la Marea 

Neagră şi deci acces la Portul Constanţa - principala poartă maritimă a ţării.Regiunea acoperă 14.54% din suprafaţa 

totală a României, reprezentând 34,453 km2, populaţia regiunii fiind de 3.258.775 locuitori  . 

În prezent în comuna Crivăţ  nu există un sistem centralizat de alimentare cu energie termică şi nici reţea de gaz. 

Asistenţa medicală este asigurată de un cabinet medical individual în care îşi desfăşoară activitatea un medic si doi 

asistenti medicali dar şi doua farmacii, in care isi desfasoara activitatea un farmacist si un asistent farmacist, 
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Asistenţa socială asistată este asigurată de 10 asistenţi personali dedicati persoanelor adulte cat si copiilor cu 

handicap. 

Comuna Crivăţ beneficiaza de un oficiu postal, televiziune prin cablu, telefonie mobilă şi digitală. 

În Crivăţ se mai află câteva ateliere meşteşugăreşti private pentru deservirea populatiei: frizerie, cizmărie, tâmplărie, 

fiind necesar ca pentru celelalte cerinţe locuitorii comunei să se deplaseze în alte localităţi. 

Pe teritoriul comunei activitatea de comerţ este desfăşurată de un număr de 20 agenţi economici cu răspundere 

limitată sau întreprinderi familiale, reprezentativă fiind activitatea de comerţ cu amănuntul în magazine 

nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun sau alte bunuri de uz general. 

De asemenea, in comună se mai desfăşoară activităţi de servicii anexe agriculturii, cadastru funciar, instructori auto 

etc. 

 

Functia economică agricolă se materializează în comună prin producţia agricolă vegetală şi producţia animalieră, în 

condiţiile unei dezvoltări reduse a prelucrării primare a acestor produse (moară, produse lactate), acestea fiind 

destinate majoritar pentru satisfacerea autoconsumului populaţiei locale, şi mai puţin pentru valorificări pe piaţa 

liberă. Cresterea animalelor se practica in gospodarii individuale, cateva asociatii agricole si cateva ferme private. 

Resurse energetice 
 

Avand în vedere că sectorul economic principal, în comuna Crivăţ este cel agricol, biomasa reprezentată de partea 

biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură este o sursă regenerabilă ce prezintă potenţial 

de dezvoltare.  
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Suprafaţa agricolă şi efectivele de animale din localitatea Crivăţ, conform datelor puse la dispoziţie de către Primăria 
comunei, se prezintă astfel: 

 
Suprafaţa totală a exploataţiilor(hectare), localitatea Crivăţ: 

                                   Tabelul nr. 4 – Suprafata exploatatiilor 
Localitatea TOTAL 

Crivăţ 1341,55 

 
Efective de animale(capete)pe specii, localitatea Crivăţ, la sfarsitul anului 2010 

 
     Tabelul nr. 6- efective de animale, 2010 
Localitatea   Specii      de  animale    

 Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări Cabaline Familii de 

albine 

Crivăţ 90  1017  360  1191  17685  104  5  

 
Astfel, ca o concluzie a primei părţi analizate în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a comunei Crivăţ, putem spune 

că localitatea a avut şi are un puternic caracter agro-zootehnic ce trebuie păstrat, revigorat şi adaptat noilor 

standarde europene prin atragerea de fonduri nerambursabile destinate dezvoltării agriculturii locale. 
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Demografie 

 Situaţia demografică şi indicatori reprezentativi 

 
Evoluţia şi tendinţele demografice reprezintă repere de o importanţă majoră ce angrenează influenţe directe asupra 

întregii comunităţi locale. De aceea, colectarea şi prelucrarea informaţiilor veridice, cuantificate şi actualizate, 

reprezintă premise in măsurarea performanţelor, în atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Crivăţ se ridică la 2.243 de locuitori, în scădere faţă 

de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.412 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români 

(91,48%), cu o minoritate de romi (4,28%). Astfel, se poate observa ca intre cele doua recensaminte, populatia 

localitatii a scazut cu aproximativ 7%. Pentru 4,1% din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de 

vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (95,01%). Pentru 4,1% din populaţie, nu este cunoscută 

apartenenţa confesională. 

 

Evoluţia numărului de locuitori ai comunei Crivăţ:  
Tabelul nr .7- Populatia, la ultimele doua recensăminte oficiale; 

Nr.Crt. Denumire 2002 2011 

1. Populaţia totală 2412 2243 

Sursa:  Directia Regională de Statistică Călăraşi / www.calarasi.insse.ro  
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La recensămantul din toamna anului 2011, datele statistice ale comunei Crivăţ, din punct de vedere etnic se prezinta 

conform datelor de mai jos: 
Tabelul nr. 8- Populatia, d.p.d.v. etnic la nivelul anului 2011; 

Nr. Crt. Crivăţ–Total 2011 Romani Rromi Necunoscuta 

1. 2243 2054  95 94 

Sursa:  Directia Regională de Statistică Călăraşi / www.calarasi.insse.ro 

Populaţia şi densitatea populaţiei  – Regiunea Sud / Judeţul Călăraşi, la principalele recensăminte efectuate: 
Tabelul nr. 9- Situatia judetului Călăraşi la principalele recensăminte; 

 

 

Regiune 

Judeţ 

     Numărul      locuitorilor        la:    

 29 decembrie 

1930 

25 ianuarie 

1948 

21 februarie 

1956 

15 martie 

1966 

5 ianuarie 

1977 

7 ianuarie 

1992 

18 martie 

2002 

20 

octombrie 

2011 

 

 

CĂLĂRAŞI 

 

 

228165 

 

 

287722 

 

 

318573 

 

 

337261 

 

 

338807 

 

 

338804

  

 

 

324617 

 

 

306691 

Sursa:  Direcţia judeţeană de statistică / www.calarasi.inesse.ro 

http://www.calarasi.inesse.ro/
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La nivel de judet, un maxim populational a fost atins intre 1977 – 1992 , urmând o usoară scădere după acest 

interval, ajungând la ultimele măsurători statistice la aproximativ 307 000 locuitori/judet. 

 
Tabelul nr. 10- Densitatea populatiei judetului Călăraşi la principalele recensăminte; 

 

De asemenea, din punct de vedere al densitatii, se poate observa un maxim aproape identic atins in intervalul 1966 – 

1992 , urmand o usoara scadere dupa acest interval si ajungand la ultimele masuratori la 60,3%  . 

 

 
 
 
Sursa:  Direcţia judeţeană de statistică / www.calarasi.inesse.ro 

 

 

Regiune 

Judeţ 

           Locuitori 

km2 

    

 29 decembrie 

1930 

25 ianuarie 

1948 

21 februarie 

1956 

15 martie 

1966 

5 ianuarie 

1977 

7 ianuarie 

1992 

18 martie 

2002 

20 

octombrie 

2011 

 

 

CĂLĂRAŞI 

 

 

44,8 

 

 

56,5 

 

 

62,6 

 

 

66,3 

 

 

66,6 

 

 

66,6  

 

 

63,8 

 

 

60,3 

http://www.calarasi.inesse.ro/


Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Crivăţ,  Judeţul Călăraşi 

 

Page | 47  
 

 
 
 
Fig. 1 – Evolutia populatiei 
 

Aşa cum se remarcă şi din graficul de mai sus,  numărul populaţiei totale la nivelul judeţului Călăraşi a început să 
crescă în anii 1965 şi şi-a menţinut tendinţa de creştere până în 1992 când a stagnat, urmând apoi o nouă perioadă 
de scadere, care continua si in prezent. 
 
Sursa: Direcţia judeţeană de statistică / www.calarasi.inesse.ro  
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Fig.2.-evoluţia populaţiei/oraşe                                                                               Fig.3.-evoluţia populaţiei/comune 

 

Creşterea numărului populaţiei din mediul urban în detrimentul mediului rural se datorează perioadei istorice în 

care a fost făcută colectivizarea satelor şi industrializarea oraşelor.  

Naţionalizarea activelor economice realizată  în primii ani ai regimului comunist a continuat, începând cu 1949, cu 
procesul de colectivizare, prin care cea mai mare parte a terenurilor agricole au trecut din proprietatea indivizilor 
într-o formă  de proprietate colectivă, reprezentată  de organizarea specifică gospodăriilor agricole colective (GAC). 
Concomitent, au fost demarate procesele de industrializare  şi urbanizare, care aveau să reconfigureze structura 
demografică şi economică a ţării în decursul a doar câteva decenii. Perioada analizată a marcat transformarea 
radicală  a ruralului românesc, prin politicile de industrializare  şi urbanizare a  ţării promovate de regimul comunist 
(Chirot, 1978), numai dacă  luăm în calcul faptul că  între 1948  şi 1990 ponderea populaţiei rurale la nivel naţional a 
scăzut de la 76,6% la 45,7%  (Bleahu, 2004).  
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DENSITATEA 
Densitatea populaţiei reprezintă numărul de persoane pe unitate de suprafaţă, măsurându-se în general în 

persoane pe kilometru pătrat, obţinându-se prin împărţirea numărului de locuitori la suprafaţă în kilometri 

pătrati. 

Densitatea generală  

 

Densitatea generală pe teritoriul comunei Crivăţ este de 87,31  locuitori / km². Prin comparaţie, densitatea Romaniei 

este de 84,96 locuitori / km², iar cea la nivel de judet, este de 60,3 %. 

De-a lungul anilor, datorită schimbărilor în suprafaţa totală, dar şi schimbării numărului de populaţie, densitatea s-a 

modificat şi ea. 

 

Revenind la analiza structurii populatiei , din punct de vedere confesional, situatia se prezinta astfel:  
 
Tabelul nr. 11 – Structura populatiei, d.p.d.v. confesional; 

Nr. Crt. Crivăţ–Total 2011 Ortodocşi Altele 

1. 2243 2131 112 

 
Sursa: Direcţia judeţeană de statistică / www.calarasi.inesse.ro  

http://www.calarasi.inesse.ro/
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Structura populatiei din punct de vedere etnic si confesional la recensamantul din 2011 – procentual: 

 
                   
                                    Fig. nr. 4 – Strcutura populatiei, procentual, d.p.d.v. etnic; 
 
 
Sursa: Direcţia judeţeană de statistică / www.calarasi.inesse.ro 
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                    Fig. nr. 5- Strcutura populatiei, procentual, d.p.d.v. confesional; 
 
Din datele statistice la nivelul anului 2011, dintre cei 2.243 locuitori ai comunei Crivăţ, majoritatea acestora se 
declara ca fiind ortodocsi iar un procent de aproximativ 4.1 % se declara apartinatori ai unui alt cult, fara precizarea 
clara a acestuia.Cetatenii comunei beneficiaza la momentul prezentei analize, de servicii religioase, asigurate de 
biserica ortodoxa din localitate. 
 

 
Sursa: Direcţia judeţeană de statistică / www.calarasi.inesse.ro 
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Populaţia localităţii pe sexe se prezintă la nivelul anului 2011 conform tabelului de mai jos: 
 
 
Tabelul nr. 12 – Structura populaţiei, estimare INESSE, 2011 ; 

Nr. Crt. Crivăţ–Total 01.2020 Masculin Feminin 

1. 2243 1085 1158 

Sursa: Direcţia judeţeană de statistică / www.calarasi.inesse.ro 
 
 

Tabelul de mai sus, ne prezinta date despre populatia curenta a localitatii analizate. Se poate observa astfel, o noua 
scadere a numarului de locuitori  in anul 2011, intr-un procent de aprox. 7% fata de ultimul recensamant oficial din 
anul 2011. De asemenea, se poate observa ca predomina sexul feminin, intr-un procent de 51,62% din totalul 
populatiei, sexul masculin fiind reprezentat  intr-un procent de doar 48,38%. 
Ca o concluzie a acestor date intermediare inaintea urmatorului recensamant  al populatiei, ce va avea loc in anul 
2021, putem spune ca situatia la nivelul localitatii Crivăţ se mentine in tendintele nationale de scadere si depopulare 
a tarii si in special a comunelor din mediul rural, in absenţa unor măsuri guvernamentale care să stimuleze 
natalitatea şi familia ca celula de bază a societatii. 
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      Tabelul nr. 13 – Structura populaţiei pe varste, estimare INESSE, 2011 ; 

 

Nr.crt  Grupa de vârstă  Număr de persoane  % din populaţia totală  

1.  0 – 14 ani  293  13.06%  

2.  15 – 19 ani  130  5.8%  

3.  20 – 24 ani  101  4.5%  

4.  25 – 29 ani  103  4.6%  

5.  30 – 34 ani  138  6.15%  

6.  35 – 39 ani  161  7.18%  

7.  40 – 44 ani  188  8.38%  

8.  45 – 49 ani  126  5.62%  

9.  50 – 54 ani  112  4.99%  

10.  55 – 59 ani  150  6.69%  

11.  60 – 64 ani  159  7.09%  

12.  65 – 69 ani  130  5.8%  

13.  70 – 74 ani  168  7.48%  

14.  75 ani și peste  284  12.66%  

Total     2243  100%  

     Din tabelul de mai sus, se poate observa ca cel mai ridicat procent, de peste 13% din totalul populatiei comunei   
     Crivăţ, revine grupei de varstă 0 -14 ani. La poplul opus, locul doi este ocupat de populatia varstnica, de peste 75 
     de ani, intr-o proportie de peste 12,6% . 
 
    Sursa: Direcţia judeţeană de statistică / www.calarasi.inesse.ro 
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                                            Fig.6. – Structura populaţiei pe varste, la recensămantul din 2011 

 
Conform figurii de mai sus, putem observa ca fiind dominante grupele de varsta 0-14 ani, respectiv 75 de ani si peste. 
 
 
Sursa: Direcţia judeţeană de statistică / www.calarasi.inesse.ro 
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In ceea ce priveste  limba materna, la nivelul anului 2011, populatia comunei Crivăţ  se prezinta astfel: 
 In cifre si procentual, aproximativ 2052 de cetateni sunt vorbitori ai limbii romane( aprox. 91%) ; 

 
Tabelul nr. 14 – Tabelul vorbitorilor de limba ; 

Nr. Crt. Crivăţ–Total 2011 Romana Rromani Necunoscuta 

1. 2243 2052 96 95 

 

                                               
  

Fig.7. – Populaţia după limba maternă 
 
Sursa: Direcţia judeţeană de statistică / www.calarasi.inesse.ro 

Romana
91%

Rromani
4,6%

Necunoscuta
4,4%

Populaţie - limbă maternă / procente

http://www.calarasi.inesse.ro/


Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Crivăţ,  Judeţul Călăraşi 

 

Page | 56  
 

 

Populaţia activă  

 

Conform recensământului din anul 2011, resursele de muncă și populaţia activă din comuna Crivăţ sunt   

următoarele: 

  
      Tabelul nr. 15 – Tabelul populatiei active 

 Populaţia activă    

Crivăţ   Total   Ocupata   Neocupata   

Ambele sexe  1484  1471  13  
    Sursa: Direcţia judeţeană de statistică / www.calarasi.inesse.ro 

 

Gradul de ocupare al populaţiei active este de 99.1%, ceea ce reprezintă un procent foarte bun de ocupare al 

populaţiei active.  

 

 Conform recensământului din anul 2011, resursele de muncă și populaţia inactivă din comuna Crivăţ sunt 

urmatoarele: 
      Tabelul nr. 16 – Tabelul populatiei inactive 

 Populaţia inactivă      

Crivăţ  Total   Elevi/studenţi  Pensionari   Casnice   Intreţinuţi   Alte situaţii  

Total  759  301  212  80  157  9  

    Sursa: Direcţia judeţeană de statistică / www.calarasi.inesse.ro 
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TIPURI TERITORIALE DE AŞEZĂRI 

Mărimea demografică 
 

Din punct de vedere al mărimii demografice după numărul de locuitori (2243  populaţie totală/recensamant 2011), 

comuna Crivăţ se încadrează în categoria localitatilor mijlocii din tara noastra. Localitatea este o comună cu un 

singur sat component, satul Crivăţ, neavand alte cătune aparţinătoare. 

 

Conform recensământului din anul 2011, comuna Crivăţ deţine un număr de 995 locuinţe, cu un total de 2706 

camere de locuit și 4 camere utilizate în scopuri profesionale, însumând 33002 mp din care 32912 mp suprafaţa 

locuibilă și 90 mp suprafaţa camerelor utilizate în scopuri profesionale. 

Din punct de vedere al confortului de locuit, la nivelul comunităţii, spaţiul locativ construit asigură în medie 2,7 

persoane/gospodarie, cu o suprafaţă de locuit pe membru de familie de 14,7 mp/persoană.  

 
În raport cu relieful 
 

În raport cu relieful, comuna Crivăţ  este dominată de relieful de câmpie, în acest caz : Câmpia Română. 

 
Tipul functional 

Domeniul de bază al locuitorilor din comună este agricultura, având tradiţie în legumicultură de mai mulţi ani. Se 

cultivă suprafeţe mari de cereale și plante tehnice, în sectorul individual sau privat, terenul agricol fiind administrat 

atât în arendă de către prestatorii  de servicii cât și de producatori individuali.  

Comuna Crivăţ detine o suprafata agricolă utilizată de1932 ha, 45 ha de vita de vie, 3 ha de livezi, 34 ha de luciu de 

apă(lacuri + bălţi), 68 ha de padure si 50 ha de pasuni.Terenul neproductiv la nivelul intregii comune, este de 60 ha. 
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ATRACTIVITATEA ECONOMICĂ   

O viziune revitalizantă asupra dezvoltării locale prin crearea unui cadru favorabil antreprenoriatului, 
incluziune socială şi un grad sporit de ocupare a forţei de muncă, vor constitui fundamentul pentru 
recosntrucţia economiei locale, care poate oferi cea mai bună combinaţie între mediul rural şi cel urban. 
În vederea poziţionării comunei Crivăţ ca piaţa de desfacere pentru produsele locale şi generatoare de locuri de 
muncă, atractiv pentru locuitori, infrastructura reprezintă baza acestui proces de dezvoltare.Diferenţele dintre 
mediul urban şi cel rural din judeţul Călăraşi sunt semnificative, iar o interconectare a nivelului de dezvoltare impun 
o aliniere a căilor de transport la standarde normale, care să confere un nivel ridicat de mobilitate a populaţiei.O 
infrastructură modernă poate contribui pe de o parte la atragerea investitorilor în mediul rural  iar pe de altă parte 
la atragerea populaţiei din mediul urban spre cel rural. 
Deşi la nivel naţional aderarea Romaniei la Uniunea Europeană a însemnat şi atragerea de fonduri pentru 
infrastructura spaţiului rural, aceasta prezintă minusuri în multe din comunele Romaniei, fiind la un nivel sub 
European. 
Situatia comunei Crivăţ la momentul analizei prezentului document programatic, se prezinta astfel:  
Tabel nr. – 17 Infrastructura locala curenta; 

CATEGORIE de INFRASTRUCTURĂ LOCALĂ PROCENT ACOPERIRE 

Reţea alimentare apă potabilă 100% -Buget local 

Reţea canalizare, staţie epurare şi tratare ape reziduale   0%  -   POIM+Buget local 

Reţea alimentare gaz metan   0 % 

Serviciu de salubrizare 100%  -Iridex 

Electricitate  98%   -Enel, E-On 

Iluminatul public 100% -AFIR, Buget local   

Reţea de drumuri:asfaltate, pietruite, de pamanat : Asfaltate - 24 km Pietruite 100%     
PNDL I+PNDL II+FDI 

Internet şi telefonie mobilă Internet:100%,Telefonie mob. : 100%  
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 Agenţi economici locali –  
Pentru a intregi imaginea comunei Crivăţ din punct de vedere economic, vom mentiona cativa dintre intreprinzatorii 
locali.O comunitate are nevoie de investitii si investitori, are nevoie de inovatie si ambitie, de deschidere spre nou, de 
incercare si reusita, in lungul drum al dezvoltarii economice.De ce sunt importanti investitorii si oamenii de afaceri 
locali? Ei bine, fara ei, fara aportul lor financiar, inglobarea fortei de munca de la nivel local, cat si taxele si impozitele 
care se duc atat catre bugetul local cat si cel de stat, s-ar contabiliza intr-un mare minus iar mult dorita autofinantare 
bugetara si dezvoltare socio-economica, nu s-ar mai putea intampla. Dupa cum putem observa, agentii economici din 
comuna Crivăţ, acopera mai multe domenii de activitate, si anume: agricultură, comert si servicii sau constructii. 
 
Nr. crt Denumire Domeniu de activitate 

1.  II CATANA M E ION  LEGUMICULTURA  

2.  AF NEAGU NICA  SERVICII  

3.  PFA RADU MARIAN  COMERT  

4.  II GRECU NICOLAE  COMERT  

5.  II RADU RODICA  COMERT  

6.  II BURLAC ELENA  LEGUMICULTURA  

7.  II ANGHEL V NICUSOR  LEGUMICULTURA  

8.  II GRIGORE MARIN  JOCURI SI PARIURI SPORTIVE  

9.  PFA SIMION ION  FABRICARE BAUTURI ALCOOLICE  

10.  II STOICA ION  ARENDA- AGRICULTURA  

11.  Asociatia Vanatorilor si Pescarilor  

BRADUL  

PESCUIT SI VANATOARE  

12.  SC PRODABAT SRL  COMERT  

13.  SC LIX TRANS SRL  TRANSPORT  

14.  SC ALIALEX  COMERT  

15.  SC ANDREI SRL  COMERT  
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Nr. crt Denumire Domeniu de activitate 

16.  SC TRANS GRECU SRL TRANSPORT  

17.  SC TRANS SDG SRL  TRANSPORT  

18.  SC IZO ALEX IMPEX SRL  SERVICII  

19.  SC ELIFLOR SERV SRL  COMERT  

FARMACEUTICE  

20.  SC TRANS RUTIER RAM SRL  TRANSPORT  

21.  SC GIANY AGRO INVEST SRL  AGRICOL-ARENDA  

22.  SC LIXTRANSCOM SRL  TRANSPORTURI  

23.  SC ASANVIO PREST SERV SRL  COMERT  

24.  SC AQUAVAL PREST SRL  LUCRARI DE PREGATIRE A  
TERENULUI  

25.  SC ALCEDO SRL  COMERT PRODUSE CHIMICE  

26.  SC CITY GAME TEHNO SRL  JOCURI SI PARIURI SPORTIVE  

27.  SC FARMVIO SRL  COMERT  

FARMACEUTICE  

28.  SC RADVAL SRL   COMERT  

29.  SC ANITA FISH SRL  COMERT  

30.  SC AGRITERENURI SA  AGRICOL  

31.  SC PETRUCOM UTILAJE SRL  LUCRARI DE PREGATIRE A  
TERENULUI  

32.  SC DORIN SERV SPEDITION SRL  TRANSPORT  

33.  SC FIZIOMED CATIA SRL  ACTIVITATI INTRETINERE  CORPORALA  

34.  SC MECAIND ULMENI SA  AGRICOL  

35.  SC CODRUT COM SRL  PRELUCRAREA SI CONSERVAREA CARNII  
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Educaţie 

 
În perioada 2021-2030, comuna Crivăţ îşi propune şi o îmbunătăţire continuă şi permanentă a domeniilor 

de referintă din spaţiul local precum: învăţămant, sănătate, asistenţă socială cat şi toate celelalte servicii 

publice de care depinde calitatea şi standardul de viaţă al populaţiei. 
 

Cadrul strategic pentru educaţie şi formare le-a permis ţărilor UE să identifice patru obiective comune pentru a aborda 

aceste provocări până în 2020, dar si dupa aceasta perioada: realizarea obiectivelor programului de învătare pe tot 

parcursul vieţii şi ale programului privind mobilitatea, îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei educatiei şi formării, 

promovarea echităţii, coeziunii sociale şi cetăţeniei active, stimularea creativităţii şi inovării, inclusiv a spiritului 

antreprenorial, la toate nivelurile de educaţie şi de formare. Masura continua asadar si pe actuala sesiune de dezvoltare 

strategica a educatiei la nivel european, considerandu-se ca inca sunt diferente mari intre sistemele de invatamant vest-

europene sau nordice, si cele est-europene. 

 

Fiecare ţară din UE răspunde de sistemele sale de educaţie şi formare, politica UE având rolul de a veni în sprijinul 

măsurilor luate la nivel naţional şi de a ajuta la soluţionarea provocărilor comune, cum ar fi îmbătrânirea populaţiei, 

lipsa lucrătorilor calificaţi sau concurenţa mondială tot mai acerba. 
 

UE oferă o platformă de schimb de bune practici, colectând şi difuzând informatii şi statistici şi furnizând consultanţă şi 

sprijin în favoarea reformelor educaţionale din fiecare stat membru. 

 

Educatia, ramane asadar, una dintre principalele axe de dezvoltare si evolutie a unei societati.Valorile pe care se 

construieste educatia din Romania sunt cele de incredere, echitate, solidaritate, eficacitate si autonomie. 
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Context actual general 

 

Formele sistemului de învăţămant din comuna Crivăţ cuprind urmatoarele categorii: preşcolar, primar, gimnazial. 

Reţeaua educaţională fiind formată din școală gimnaziala cu clasele I-VIII“Nicolae Petrescu” pe un numar de trei 

grupe, 5 clase primare si 4 gimnaziale , gradiniţa cu program normal “Făt Frumos” si  o biblioteca ce funcţionează în 

incinta grădiniţei, cu un număr de 1872 volume de cărţi. 

La nivelul institutiilor educationale si de invatamant isi desfasoara activitatea 3 educatoare/5 invatatori/12 

profesori. 

Populaţia şcolară la nivelul anului 2019(preşcolari+şcolari), numara aproximativ 238 persoane, distribuie astfel: 

48 prescolar/ 78 primar / 112 gimnazial. 

 

 
 

Fig.9-Evolutia procentuala a prescolarilor si scolarilor -201 9 /  Sursa: Direcţia judeteană de statistică / www.calarasi.inesse.ro 

 

Scolari
75,7%

Prescolari
24,3%

0% 0%

Populaţia şcolară - procente 2019

http://www.calarasi.inesse.ro/


Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Crivăţ,  Judeţul Călăraşi 

 

Page | 63  
 

Tot in cadrul contextului actual general, comuna Crivăţ are in lucru, doua proiecte ambitioase pentru  

modernizarea  si dotarea Scolii Gimnaziale cu clasele I – VIII “Nicolae Petrescu”, aflata in faza de licitatie, cat  si 

reabilitarea gradinitei “Fat Frumos”, aflata in executie. 

*proiectele sunt  mentionate  in Strategia de Dezvoltare Locala a Comunei Crivăţ, 2020 – 2030, la capitolul Educatie. 

Obiectivul general  

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de realizarea condiţiilor pentru o educaţie de calitate în comuna 

Crivăţ și creșterea gradului de participare la nivelul învaţământului obligatoriu al copiilor din mediul rural. Nivelul 

de educaţie este factor-cheie al dezvoltării naţionale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și 

productivitatea, precum și mobilitatea forţei de muncă, creând premisele pe termen lung, pentru existenţa unui nivel 

mai ridicat de trai și de calitate a vieţii. 

          
Foto: Scoala gimnazial cu clasele I – VIII, Crivăţ 
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Sport, agrement, turism 
 

Dezvoltarea oricărei comunităţi este indispensabilă de factorul de petrecere a timpului liber şi de opţiunile 
recreaţionale existente. La mai bine de 13 ani de la intrarea tarii noastre in UE, putem afirma cu tarie ca indiferent de 
locul in care traim pe teritoriul Romaniei, cu totii avem si  simtim nevoia unor momente de deconectare, de relaxare 
si conectare sociala, altfel decat prin activitatile noastre cotidiene. 
In analiza situatiei curente, avem ocazia sa constatam ca la nivel local se intalnesc: 1 parc pentru copii, un teren de 
sport multifunctional, pe care isi desfasoara activitatea 
in special echipa locala de fotbal, cat si tinerii din 
localitate dar si 1 camin cultural(nefunctional la 
momentul analizei), puse la dispozitia cetatenilor 
comunei de catre autoritatile locale. 
 

Din punct de vedere turistic, putem soune ca in prezent 
potenţialul turistic este scăzut, însa cu ajutorul 
investiţiilor s-ar putea realiza obiective viabile, 
respectiv un camping, o plajă și pensiuni agroturistice 
promovate de localnici. Agroturismul poate deveni un 
punct de interes local, datorita mediului curat, prea 
putin poluat, cat si datorita apropierii de capitala tarii. 
Se constata in ultimii ani, un interes major al locuitorilor 
din orase, pentru relaxarea oferita de mediul rural, 
comuna Crivăţ, fiind usor accesibila locuitorilor din 
mediul urban.                                                                                          Foto: Stadionul Partizan Crivăţ – Imagine oferită de Primarie 
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Imagini exemplificatoare, ale posibilitatilor de relaxare la nivelul comunei Crivăţ(parc, stadion). 
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 Sănătatea 

„Atingerea unor parametri apropiaţi de nivelul decent al stării de sănătate a populaţiei şi al calităţii serviciilor medicale 

rurale” reprezintă obiectivul principal al strategiei nationale Orizont 2025. În acest context, creşterea accesibilităţii la 

serviciile medicale presupune implementarea unor investiţii majore în spaţiul rural, care să raspundă problemelor de 

sănătate publică prioritare şi nevoilor grupurilor vulnerabile.Prin urmare, creşterea finanţării serviciilor sanitare şi un 

management mai eficient al resurselor existente reprezintă priorităţi ce trebuie implementate , avand în vedere că 

dezvoltarea socială este influenţată direct de investirea în capitalul uman.” 

Din punct de vedere medical, comuna Crivăţ este deservită de 1 medic la o populaţie de 2243 locuitori, ceea ce este 

insuficient.Prin comparaţie, media naţională este de 23.4 medici/10.000 locuitori. 

Serviciile medicale în marea majoritate a cazurilor în zonele rurale, pot fi catalogate drept precare şi insuficiente, 

neadaptate populaţiei, situandu-se cu mult sub nivelul serviciilor medicale oferite în zonele urbane. În acest cadru 

general, comuna Crivăţ nu reprezintă o excepţie, gradul de asigurare cu servicii medicale cu personal calificat fiind 

scăzut, numărul medicilor fiind categoric insuficient în raport cu numărul de locuitori. 

Situaţia curentă în ceea ce priveşte sănătatea, la nivelul comunei Crivăţ, anul 2019, se prezintă astfel: 

Medici 1 

Cabinet medical individual 1 

Asistenţi medicali                                                   2(1+ Proiect Pocu, 2 mediatori) 

Farmacie 2  

Farmacişti                                        2(1+1 asistent farmacist) 

Tabel nr. 15 – Situatia d.p.d.v. medical, la nivelul anului 2019  
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Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Crivăţ, este elaborata intr-o perioada tulbure din punct de vedere medical, 
atat la nivel national cat si international. Pandemia noului Coronavirus, a pus la grea incercare sistemele medicale ale 
celor mai dezvoltate tari de pe glob. Cu atat mai importanta devine sanatatea si serviciile medicale oferite 
locuitorilor unei tari, dovedindu-se iata, inca o data, ca fara preventie, promovarea corecta si generala a tuturor 
informatiilor medicale, orice sistem medical, poate colapsa datorita supraaglomerarii intr-un timp foarte scurt. 
 
In acest context medical general si in concordanţă cu strategia de ţară , ţintele 2030 sunt: 
 

 Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru promovarea prevenției și 
adoptarea unui stil de viață fără riscuri, 

 Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și registrelor tipărite pe 
suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, pentru a asigura populației accesul 
rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor 

 Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de col uterin și a 
sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și defavorizate 

 Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media UE 
 Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare vaccin, prin 

dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, pacienți, organizații internaționale 
cu experiență în acest domeniu, reprezentanți ai companiilor în domeniu, precum și alți factori interesați 

 Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu în care cetățenii 
afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor 

 Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile 
 Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire și tratament și 

prin promovarea sănătății și bunăstării mintale 
 Reducerea mortalității cauzate de boli cronice 
 Reducerea consumului de substanțe nocive. 
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Mediu 

Provocarea actuală în domeniul protejării mediului înconjurător constă în găsirea unei relaţii de 

sustenabilitate între mediu şi creşterea economică continuă. Calitatea vieţii generaţiilor prezente şi viitoare 

depinde  de factorii de mediu şi de măsurile de prevenţie adoptate de fiecare comunitate în parte. 

 

Contextul actual general 

La nivelul judeţului Călăraşi, calitatea aerului este permanent  monitorizată prin intermediul  unei reţele complete de 

analize ce permit evaluarea aerului. Concluziile acestor analize au identificat sursele principale de poluare din 

judeţul Călăraşi ca fiind date de: industrie, agricultură, asfalt, utilizarea carburanţilor, încălzire şi salubritate. 

Calitatea apei de suprafaţă 

Apele de suprafaţă de pe teritoriul judeţului Călăraşi aparţin bazinului hidrografic al Dunării şi Argeşului. Calitatea 

apei de suprafaţă la nivelul comunei Crivăţ este influenţată de pericolele naturale înregistrate precum furtuni, 

inundaţii, alunecări de teren şi secete.  

Produsele pentru protecţia plantelor 

Limitarea utilizării produselor agrochimice(îngrăşeminte şi pesticide) şi încurajarea dezvoltării şi utilizării de 

produse ecologice în vederea atingerii obiectivelor agriculturii durabile reprezintă măsuri ale legislaţiei europene. În 

acest sens, promovarea unei agriculturi în acord cu protejarea mediului este o necesitate şi la nivelul comunei Crivăţ. 

Calitatea solurilor 

Calitatea solurilor depinde foarte mult de activităţile umane , dar şi de fenomenele fizice naturale.Dezvoltarea 

acţiunilor antropice, cat şi fenomenele fizice naturale pot avea influenţe negative asupra calităţii solului. De aceea, 

printre principalele probleme care afectează solurile sunt alunecarile de teren, eroziunile torentiale şi de suprafaţă, 

acidifierea, cat şi excesul de umiditate. 
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Capacitatea administraţiei publice locale 

Prioritatea Guvernului Romaniei în domeniul administraţiei publice locale impune realizarea unei reforme concrete 

prin care profesionalismul, transparenţa şi responsabilitatea să fie caracteristici şi atribute ale administraţiei publice 

romaneşti. Creşterea gradului de informare, conştientizare şi responsabilizare a structurilor din administraţiile locale, 

precum şi creşterea transparenţei şi eficienţei instituţionale se numară printre măsurile menite să apropie 

administraţia de cetăţean şi să reducă vulnerabilitatea la corupţie. 

 

Contextul general actual 

Dezvoltarea durabilă a unei comunităţi implică şi un proces de modernizare şi adaptare a administraţiei publice 

locale la contextul naţional şi european, cu atat mai mult cu cat atragerea de fonduri nerambursabile prin proiecte 

investiţionale viabile reprezintă o sursă importantă de venituri pentru administraţia locală. 

Sediul administraţiei publice locale este localizat în comuna Crivăţ într-un imobil reabilitat. De asemenea, primăria 

comunei Crivăţ este racordată la reţeaua de telefonie fixă şi mobilă şi la reţeaua de internet. 

În comuna Crivăţ, autonomia locală se realizează sub directa conducere a autorităţilor publice locale, constituite din: 

- Consiliul local, care hotărăşte în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care aparţin 

de competenţa altor autorităţi publice sau centrale; 

- Primarul(ca autoritate executivă): asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, 

precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor, hotararilor şi ordonanţelor Guvernului şi Hotărarilor 

Consiliului local. 

 

În vederea aplicării activităţilor date în competenţa sa, primarul comunei Crivăţ este susţinut de un aparat de 

specialitate, pe care îl conduce. Acesta este structurat pe compartimente funcţionale, distribuite pe diferite 
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domenii(financiar, juridic, administrativ, social, cultural, de mediu etc). De asemenea, administraţia publică locală 

pune la dispoziţia populaţiei comunei şi servicii de evidenţă a populaţiei. 

Autonomia locală a comunei Crivăţ, are în vedere organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile precum şi 

gestionarea resurselor, care aparţin comunei, centralizate în cadrul inventarului domeniului public aprobat prin 

Hotărare de Guvern.De asemenea, în scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale au 

dreptul să instituie, să  perceapă impozite şi taxe locale şi să aprobe bugetul local propriu în condiţiile legii. 

 

Administratia publica locala Crivăţ, are la momentul scrierii prezentului document programatic, 

urmatoarea structura departamentala: 

 

Departamanetul Numele şi Prenumele 

Primar Robu Ion 

Viceprimar Catana Ion 

Contabil Bivolaru Ruxandra 

Secretar Burlac Ion 

Achizitii publice Florea Stefania 

Urbanism Tataru Mihaela 

Starea civila Radu Elena 

Taxe si impozite Brutu Gheorghe 

Asistenta sociala Anghel Nicusor 
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Din punct de vedere financiar, veniturile pe anul precedent(2019) ale Primariei Crivăţ, au fost: 

 

Venituri totale    3.984.589 

Venituri proprii    1.466.933 

Venituri curente    3.496.769 

 Venituri fiscale(impozite, taxe de proprietate, taxe de bunuri si servicii) 

 Venituri nefiscale(venituri din proprietate, venituri din bunuri si servicii). 

 

Subventii de la alte nivele ale administratiei(buget de stat si alte administratii) 

 

Cheltuieli totale 4.391..029 

Cheltuieli curente  3.317.918 

Cheltuieli pentru investitii  1.073.111 

Buget preconizat 4.500.000 

 

Din cifrele prezentate mai sus si puse la dispozitie de serviciul financiar-contabilitate al Primăriei Crivăţ, se poate 

observa cu usurinta ca veniturile proprii la bugetul local, sunt destul de mici fara prezenta unor investitori mari pe 

raza localitatii, care sa contribuie la bugetul local prin taxarea si impozitarea afacerii cat si prin inglobarea de forta 

de munca locala. Primaria Crivăţ, se inscrie astfel, in randul localitatilor rurale din tara noastra, care fara o sustinere 

bugetara de la centru(Guvernul Romaniei si conducerea Consiliului Judetean Călăraşi), nu s-ar putea dezvolta din 

punct de vedere al infrastructurii cat si economic. 
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Ordine şi siguranţă publică 

 

Pe teritoriul comunei Crivăţ funcţionează un Post de Poliţie, subordonat Inspectoratului Judetean de Politie Călăraşi. 

Numărul redus de infracţiuni din comuna Crivăţ reflectă faptul că situaţia infracţională nu prezintă probleme majore, 

aceasta fiind ţinută sub control de activitatea constantă desfasurată de organele de poliţie pentru asigurarea unui 

climat de ordine şi siguranţă publică. 

Prezenta in teren a Politiei Locale, devine tot mai importanta in contextul actual general pe care il traversam, pentru 

a preintampina orice forma de infractiune sau abatere majora de la nerespectarea legilor in vigoare. 

 

De asemenea, la nivelul comunei Crivăţ funcţionează şi serviciul pentru Situaţii de Urgenţă , avand ca atribuţii 

principale: 

 

 Execuţia de activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în sectorul de 

competenţă; 

 Asigurarea coordonării de specialitate a activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă; 

 Desfăşurarea de activităţi de prevenire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin acţiuni de 

îndrumare şi control; 

 Intervenţia în timp oportun pentru limitarea sau înlaturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă; 

 Intervenţia pentru ajutorarea şi salvarea oamenilor şi bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu 

celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii; 
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                                       ANALIZA SWOT 
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Analiza SWOT ca fundament al strategiilor de dezvoltare locală : 

 
Analiza SWOT (analiza a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunitatilor si a amenintarilor), a fost creata initial ca 

instrument de formulare a strategiilor intreprinderilor.Acest instrument face posibila analizarea rapida a punctelor 

strategice cheie, cat si identificarea alternativelor strategice.SWOT este aplicata in momentul de fata in cadrul analizei 

teritoriului si este utilizata ca instrument pentru facilitarea planificarii participative in cadrul administratiilor publice. 

 

Analiza SWOT se bazeaza pe un cadru codificat, cadru care obliga persoanele implicate in procesul de planificare, sa 

urmareasca etape precise, incepand de la analiza pana la strategii, trecand printr-o evaluare completa a implicatiilor, 

consecintelor fiecarei alegeri efectuate. 

 

Pe scurt, analiza SWOT reprezinta un cadru complet si consistent, pe care persoanele implicate in planificare il pot 

utiliza pentru a efectua alegeri mai realiste.Aceasta metoda de lucru ofera ajutor pentru a face distinctia intre 

probleme, solutii si strategii. 

 

Cel mai important mesaj transmis de analiza SWOT este acela ca, indiferent de actiunile stabilite, procesul decizional 

ar trebui sa includa urmatoarele elemente: construieste pe Puncte Tari, elimina Punctele Slabe, exploateaza 

Oportunitatile si indeparteaza Amenintarile. 
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DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

Puncte tari 
 amplasare teritorială favorabilă din punct de vedere al accesibilității rutiere, comuna Crivăţ este situată la 

doar 27 km de municipiul Oltenita și 45 km fata de capitala, un alt oras apropiat fiind Budesti, la numai 6 km, 

accesul rutier relizandu-se prin DN 4. 

 existența în comuna Crivăţ a unor societăți comerciale și persoane fizice autorizate active in diferite 

domenii;  

 existența unei forțe de muncă disponibilă, aptă, pregatită pentru integrarea pe piața muncii;  

 existența unei suprafețe agricole extinse la nivelul comunei (2010 ha), care poate fi utilizată pentru o 

gamă largă de culturi agricole cerealiere si legumicole;  

 rețele de comunicații și IT dezvoltate, necesare pentru dezvoltarea antreprenorială a comunei;  

 infrastructură dezvoltată în domeniul comerțului și alimentației publice;  

 existența potențialului pentru obținerea de produse agricole ecologice;  

 existența materiilor prime pentru dezvoltarea industriei alimentare;  

 preţul scăzut al forţei de muncă;  

 lipsa aglomerării populaţiei la nivel local, comuna Crivăţ  având o densiate redusă a populației de 87,31 

locuitori/km²;  

 potențialul demografic al comunei Crivăţ în ceea ce priveşte populaţia activă tanăra, pregătită în domenii 

de activitate diverse, diponibilă pentru a fi inglobata in cazul demarării anumitor investitii sau dezvoltării de 

afaceri la nivel local; 

 cifră de afaceri ascendentă în ultimii ani, cu preponderență cea mai ridicată în domeniul agriculturii şi 

comerțului; 
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Puncte slabe 

 resurse financiare locale insuficiente;  

 orientarea agenților economici cu precădere spre comerțul din alimentația publică;  

 insuficienta promovare a IMM-urilor locale de a participa la licitații pentru derularea unor investiții 

locale;  

 lipsa unui sistem de sprijin pentru implementarea noțiunilor de marketing, management, asigurare a 

calității în IMM-urile din județ;  

 ponderea ridicată a populației ocupate în agricultură și administrația publică locală ;  

 informare precară a operatorilor economici activi pe raza comunei referitor la normele europene din 

domeniul de activitate;  

 lipsa infrastructurii de asistență pentru afaceri necesară antreprenorilor actuali și potențiali;  

 ponderea redusă a investițiilor străine și a agenților economici în sectorul productiv și de servicii;  

 lipsa unor inițiative antreprenoriale de prelucrare și industrializare a produselor agricole obținute pe plan 

local;  

 lipsa promovării oportunităţilor de finanţare a afacerilor prin accesarea fondurilor europene;  

 capacitatea redusă a mediului de afaceri local de a susţine investiţii cu potenţial inovativ;  

 promovarea redusă a produselor alimentare tradiţionale obţinute pe plan local;  

 lipsa campaniilor de promovare a finanţării mediului de afaceri din fonduri nerambursabile;  

 interes scazut al agentilor economici locali pentru formarea profesionala a angajatilor; 
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Oportunităţi 

 utilizarea fondurilor nerambursabile europene pentru dezvoltarea IMM-urilor și pentru încurajarea de 

start-up-uri în vederea diversificării serviciilor oferite în spațiul rural;  

 existența programelor guvernamentale de susținere a sectorului privat și a creării de noi locuri de muncă;  

 cooperarea mediului privat cu autoritatea publică locală, unitățile de învățământ pentru integrarea pe 

piața muncii a elevilor absolvenți ai liceelor de profil tehnologic din judeţ;  

 oferirea de facilități investitorilor străini de către administrația publică locală;  

 promovarea utilizării tehnologiilor moderne, performante în activitățile economice și în agricultură;  

 dezvoltarea pieței de produse locale agricole ecologice;  

 valorificarea terenurilor agricole degradate și pregătirea acestora pentru practicarea unei agriculturi 

ecologice;  

 promovarea și stimularea asociațiilor agricole pentru o exploatare intensivă a terenurilor;  

 dezvoltarea meseriilor tradiţionale;  

 existenţa programului Rabla pentru achiziţionarea de tractoare/utilaje agricole;  

 promovarea oportunităţilor locale de afaceri în rândul potenţialilor investitori români şi străini; 

 potential agricol, zootehnic, piscicol si de vanatoare; 

 potential agro-turistic, prin prezenta padurii, a luciului de apa dar si a accesibilitatii usoare dinspre 

orasele apropiate si capitala tarii; 

 potential pentru utilizarea surselor regenerabile de energie(solara, biomasa) 
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Riscuri 
 

 menținerea crizei economice sau sanitare mondiale cu efecte negative asupra puterii de cumpărare a 

populației;  

 adaptabilitatea scăzută la schimbare a agenților economici și a forței de muncă;  

 existența importurilor de produse agricole din țări beneficiare a unor fonduri substanțiale de sprijinire 

a sectorului agricol, care împiedică producătorii locali în desfacerea produselor proprii;  

 nivelul ridicat de fiscalitate și birocrație care pot determina orientarea investitorilor străini spre alte 

zone;  

 blocarea creditării cauzată de climatul de criză mondial;  

 lipsa lichidităților care conduc la falimentarea unor microîntreprinderi;  

 practicarea agriculturii cu utilaje uzate fizic și care au o productivitate scăzută;  

 continuarea fenomenului de migrare a forţei de muncă către zone mai dezvoltate;  

 scăderea calitativă a pregătirii profesionale a resurselor umane;  

 instabilitate legislativă cu repercusiuni asupra activităţii agenţilor economici;  

 lipsa de receptivitate a populaţiei din mediul rural la programele de finanţare din fonduri 

guvernamentale sau europene;  

 lipsa retelei de gazificare, ceea ce poate conduce la pierderea unor potentiali investitori; 

 resurse financiare insuficiente în cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri europene 

nerambursabile. 
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INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU 

Puncte tari 
 

 accesul rutier se realizează prin DN4 si trecerea la doar 45 de km a Autostradei A2; 

 distanta de doar 7 km pana la cea mai apropiata gara, Budesti; 

 existenta Portului Oltenita, la 27 km de localitatea Crivăţ; 

 acesibilitate facila la reteaua rutiera si feroviara; 

 infrastructura rutiera locala mult imbunatatita, la acest moment  exista drumuri pietruite in proportie  

      de 100% iar asfaltul se regaseste pe 24 de km de drumuri; 

 asfaltarea a aproximativ 35% din reteaua de drumuri interioare a comunei; 

 distanță relativ apropiată față de aeroportul Otopeni (70 km față de comuna Crivăţ);  

 existența unei infrastructurii a telecomunicațiilor dezvoltată;  

 existența unui spatiu suficient pentru dezvoltare unei infrastructuri economice; 

 sistem de energie electrică si iluminat public la nivelul intregii comune(aproape 100%);  

 existența unei infrastructuri educaționale, sociale, sportive, medicale, bune comparativ cu alte localităţi 

din judeţ; 

 ingrasemintele si pesticidele, utilizate in cantitati mici; 

 retea de distributie a apei potabile in proportie de 100 %, investitie realizata din bugetul local. 
 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Crivăţ,  Judeţul Călăraşi 

 

Page | 80  
 

Puncte slabe 
 

 

 reţelele de canalizare menajeră, canalizare pluvială şi de alimentare cu gaz metan sunt inexistente; 

 drumurile pietruite, în procent ridicat; 

 inexistenţa sistemelor de distribuţie a energiei termice; 

 infrastructura de transport slab dezvoltată; 

 slabul interes al agenţior economici pentru protejarea mediului; 

 deversari necontrolate şi inexistenţa infrastructurii de canalizare conduc la poluarea apelor de suprafaţă 

şi subterane 

 educaţia ecologică superficială 

 colectarea neselecţionată a deşeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor 

 fonduri financiare insuficiente destinate împăduririi terenurilor defrişate 

 lipsa sau proportia scazuta a izolaţiei termice a clădirilor din comuna Crivăţ (publice şi private);  
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Oportunităţi 

 existența fondurilor europene nerambursabile pentru dezvoltare și modernizarea infrastructurii rutiere 

și a infrastructurii tehnico-edilitare;  

 potențial de dezvoltare a surselor alternative de energie;  

 existența unor programe guvernamentale pentru reabilitarea termică a clădirilor;  

 existenţa Programului Prima Casă, care sprijină tinerii în achiziţionarea sau construirea unei locuinţe, 

inclusiv in mediul rural;  

 apartenenta comunei Crivăţ la un  Grup de Actiune Locala(Colinele Argesului Crivăţ), în vederea obtinerii 

de resurse financiare dezvoltării şi reabilitării infrastructurii fizice de bază. 

Riscuri 
 

 lipsa capacităţii de cofinanţare și/sau a capacității de asigurare a TVA-ului aferent, în implementarea 

unor proiecte de reabilitare a infrastructurii rutiere din fonduri nerambursabile;  

 întârzierea implementării unor proiecte investiționale în infrastructura fizică de bază din cauza 

contestațiilor la procedurile de achiziții publice organizate pentru contractarea lucrărilor de construcții;  

 interesul scăzut al potenţialilor investitori cauzat de starea precară a infrastructurii;  

 fonduri insuficiente de la bugetul local pentru modernizarea infrastructurii rutiere;  

 poluarea apelor din comuna Crivăţ ca urmare a deversării apelor uzate în mod necontrolat;  

 tendința de creștere a prețurilor la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic și a energiei 

electrice. 
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EDUCAŢIE, CULTURĂ ȘI SĂNĂTATE  

Puncte tari 

 derularea în cadrul unităților de învățământ a unor programe de incluziune socială a elevilor cu părinți 

plecați în străinătate, proiecte de implicare a părinților în actul educațional precum și proiecte de intervenție 

pentru reducerea agresivității;  

 frecvența ridicată a elevilor în unitățile de învățământ din comuna Crivăţ;  

 nivel bun de dotare a unitatilor educationale(scoala + gradinita) de pe raza localitatii Crivăţ;  

 existența cadrelor didactice calificate și dedicate procesului educațional din comuna Crivăţ;  

 implicarea unităților educaționale în activități și evenimente culturale de interes local;  

 existenţa unei biblioteci, în cadrul comunei Crivăţ; 

 păstrarea şi conservarea unor evenimente(ziua comunei) si tradiţii locale, in comuna Crivăţ; 

 organizarea a numeroase evenimente culturale de instituţiile de învăţământ în parteneriat cu 

administraţia publică locală (ateliere de creație, expoziţii de pictură, participari la olimpiade şi concursuri 

literare, cu scopul dezvoltarii spiritului competiţional. etc.);  

 accesul facil la servicii medicale, prin distanţele relativ scurte până la cel mai apropiat spital (Oltenita – 

27 km  sau Bucuresti – 45 km); 

Puncte slabe 

 

 tendinţa de scădere a populaţiei școlare și a cadrelor didactice din mediul rural;  

 insuficienţa numărului de calculatoare din instituţiile educaţionale;  

 lipsa conectării la internet a tuturor participantilor la actul de  învăţământ;  
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 fonduri insuficiente pentru premierea performanţei școlare a elevilor;  

 starea motivaţională scăzută a cadrelor didactice cauzată de lipsa unor facilităţi pentru predarea actului 

educaţional în mediul rural;  

 stare materială precară şi nivel scăzut de cultură şi instruire al unor familii;  

 lipsa sistemelor de supraveghere şi securitate din unităţile de învăţământ;  

 dezinteres general pentru cultură și evenimente culturale;  

 frecvente schimbari legislative privind sistemul de invatamant romanesc; 

 migrarea persoanelor talentate spre mediul urban;  

 posibilităţi reduse de susţinere din bugetul local a evenimentelor culturale locale;  

 lipsa unei programări anuale a unor evenimente cultural-recreative;  

 insuficienţa numărului de medici la nivelul comunei Crivăţ(un singur medic la o populatie de 2243loc);  

 insuficienţa cabinetelor medicale de familie; 

 lipsa unor programe educaţionale pentru sănătate, în special de diseminare a informaţiilor privind 

prevenirea bolilor;  

 infrastructură sanitară deficitară;  

 infrastructura culturala deficitara(absenta unui camin cultural la acest moment al analizei); 

 lipsa dotărilor de specialitate în cabinetele medicale existente la nivel local;   

 lipsa unui centru de analize medicale în comuna Crivăţ;  

 lipsa unui cabinet stomatologic in comuna Crivăţ; 

 existenţa unei suprasolicitări a cadrelor medicale.  
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Oportunităţi 

 promovarea derulării unor programe de dezvoltare a resurselor umane în acord cu cerinţele de pe piaţa 

muncii din fonduri nerambursabile;  

 existenţa programelor de formare continuă a cadrelor didactice;  

 posibilităţi reale de accesare a fondurilor europene pentru dotarea cu echipamente IT și didactice a 

unităţilor educaţionale;  

 existenţa Programului Guvernamental de acordare a unei mese in cadrul scolilor si gradinitelor; 

 colaborare bună cu Inspectoratul Școlar Judeţean Călăraşi;  

 dezvoltarea de parteneriate pe teme educaţionale cu instituţii publice, ONG-uri;  

 organizarea mai multor activităţi extraşcolare în cadrul instituţiilor educaţionale existente;  

 posibilitatea accesării fondurilor europene  nerambursabile pentru activităţi culturale precum și pentru 

reabilitarea monumetelor istorice;  

 valorificarea sărbătorilor locale ca și evenimente culturale;  

 realizarea unor parteneriate de promovare cu instituţii culturale din alte localităţi sau din alte ţări;  

 existenţa fondurilor europene pentru reabilitarea structurilor sanitare şi dotarea corespunzătoare;  

 îmbunătăţirea comunicării/colaborării dintre cabinetele medicale din spaţiul rural şi spitalele de la nivel 

judeţean;  

 înfiinţarea de ateliere vocaţionale, centre de zi, centre comunitare, unde persoanele cu nevoi speciale să 

desfăşoare activităţi care să le faciliteze reintegrarea sociala;  

 promovarea posibilităţilor de dezvoltare a unor cabinete medicale în spaţiul rural prin atragerea de 

fonduri nerambursabile.  
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Riscuri 

 modificările legislative frecvente ale sistemului educaţional la nivel naţional;  

 programe școlare încărcate și greoaie, neadaptate cerineţelor de pe piaţa muncii, ceea ce conduce la 

plasarea invatamantului romanesc intr-un con de umbra la nivel european ;  

 scăderea nivelului de trai atât pentru profesori cât și pentru elevi și părinţi;  

 birocraţie excesivă în accesarea fondurilor guvernamentale și europene;  

 motivaţie scăzută a elevilor pentru educaţie;  

 instabilitatea cadrelor didactice cauzată de migrarea acestora spre mediul urban;  

 lipsa condiţiilor atractive pentru cadrele didactice tinere (salarizare, condiţiile din şcoli, locuinţe sociale 

etc.);   

 scăderea interesului actorilor locali pentru cultură, din cauza nivelului scăzut de trai;  

 diminuarea fondurilor publice pentru instituţii culturale.  

 costurile ridicate ale serviciilor medicale;  

 număr restrâns de furnizori privaţi de servcii medicale în spaţiul rural;  

 deprecierea stării de sănătate a populaţiei din mediul rural;  

 politica de salarizare în domeniul sănătăţii slab motivantă pentru specialişti.  
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RESURSE UMANE, PIAŢA MUNCII  

Puncte tari 

 

 populaţia aptă de muncă în procent de 30 %; 

 specialişti în domenii variate de activitate cum ar fi: agricultura, industrie, construcţii, transporturi, 

finanţe-bănci, administraţie publică, învăţământ, sănătate,  alte activităţi; 

 infracţionalitate redusă în comună; 

 ospitalitatea recunoscută a locuitorilor ; 

 repartizarea echilibrată a populaţiei pe sexe;  

 disponibilitatea populației active de angajare în diverse domenii / meserii;  

 context natural favorabil dezvoltării afacerilor în domeniul agricol, dar și în domeniul serviciilor, oferite 

populației locale;  

Puncte slabe 

 

 migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinătate, mai cu seamă a celor cu pregătire 

profesională înaltă; 

 locuitorii zonei au o capacitate financiară relativ scazută; 

 adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii actuale, în 

general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale, în special; 

 grad scăzut de diversificare a structurii ocupaţionale;  

 lipsa cunoştinţelor specifice necesare demarării unei afaceri;  
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Oportunităţi 
 existența unor reglementări care stipulează acordarea de facilități angajatorilor care creează noi locuri de 

muncă pentru șomeri, tineri absolvenți sau persoane cu handicap;  

 implicarea autorităților locale în problemele comunității, în vederea identificării de soluții financiare, 

materiale;  

 promovarea programelor de reconversie profesională și atragerea de finanțatare europeană 

nerambursabilă în acest sens;  

 implicarea agenţilor economici în finanţarea serviciilor sociale și ca parteneri în proiectele sociale;  

 înfiinţarea de centre de instruire și formare profesională pentru persoanele mature cu handicap;  

 introducerea unor programe educative în vederea dezvoltării calităţilor anteprenoriale ale elevilor, 

tinerilor;  

 oferirea de facilităţi în vederea menţinerii resurselor umane cu studii superioare sau specializate;  

 dezvoltarea competenţelor anteprenoriale şi manageriale ale resurselor umane din IMM-uri;  

 adaptarea programei şcolare la cererea de pe piaţa muncii. 

 
 

Riscuri 

 pierderea oportunităţilor de finanţare europeană din cauza slabei capacităţi de management de proiect a 

instituţiilor sociale beneficiare;  

 criza economică sanitara şi financiară de la nivel naţional dar si mondial, ce are impact asupra dezvoltării 

economice şi a pieţei locurilor de muncă;  
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 creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieței muncii, economiei locale și asistenței 

sociale în perspectivă;  

 creșterea șomajului în rândul absolvenților de liceu;  

 câştigul salarial scăzut al angajaţilor ce determină exodul forţei de muncă calificată în ţări din Uniunea 

Europeană cat si spre zone/orase dezvoltate din tara;  

 instabilitatea economiei naţionale şi persistenţa crizei economico-financiare sau sanitare;  

 reticenţa/inadaptabilitatea populaţiei cu privire la programele de reconversie profesională, în funcţie de 

solicitările existente pe piaţa muncii.  
 

MEDIU ŞI TURISM  

Puncte tari 

 platformele de gunoi au fost închise iar serviciul de salubrizare este de 100% la nivelul comunei, asigurat  

      de societatea IRIDEX; 

 inexistența unor poluatori industriali la nivelul comunei Crivăţ;  

 oportunități de valorificare a energiei alternative ;  

 existenta rețelei de alimentare cu apă pentru  100% dintre locuitorii comunei Crivăţ; 

 potențial ridicat pentru practicarea unei agriculturi ecologice durabile;  

 existenta perdelelor forestiere; 

 colectarea  deseurilor la nivelul comunei Crivăţ ;   

 potential agro-turistic, datorat cadrului natural favorabil; 
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Puncte slabe 

 lipsa reţelei de canalizare la nivelul comunei Crivăţ; 

 epurarea necorespunzătoare a apelor, cu efecte negative asupra mediului înconjurător;  

 calitatea apei de suprafață necorespunzătoare din cauza fenomenelor meteorologice care produc inundații 

sau alunecări de teren;  

 poluarea apelor subterane ca urmare a deversării necontrolate a agenților economici, accidentelor 

precum și din cauza absentei infrastructurii de canalizare;  

 depozitare necorespunzatoare a deseurilor in vecinatatea zonelor de locuit; 

 insuficienta preocupare a agenților economici în recuperarea și refolosirea ambalajelor;  

 lipsa unei infrastructuri de monitorizare permanentă a factorilor de mediu de către autoritatea publică 

locală;  

 slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici în privința protecției mediului;  

 lipsa unei infrastructuri de cazare si alimentatie publica care sa conduca la dezvoltarea agro-turismului 

local;  

 slaba promovare a potentialului agro-turistic si de relaxare, al comunei Crivat; 

Oportunităţi 

 existența fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea zonelor rurale și protejarea mediului 

înconjurător (împădurirea terenurilor degradate, eliminarea eroziunii și curățirea cursurilor de apă, 

conservarea biodiversității, promovarea agriculturii ecologice, gestionarea deşeurilor reciclabile);  
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 existența unor programe cu finanțare nerambursabilă pentru extinderea și modernizarea sistemelor de 

apă și apă uzată;  

 existența unor programe cu finanțare nerambursabilă pentru reabilitarea termică a clădirilor;  

 posibilitatea stabilirii de parteneriate între autoritatea locală și ONG-uri pentru promovarea 

responsabilității asupra mediului;  

 desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei referitoare la principiile colectării selective 

a deşeurilor şi implementarea unui sistem eficient de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor;  

 receptivitatea populaţiei la campaniile prin care se promovează colectarea deşeurilor din echipamente 

electrice şi electronice;  

 posibilitatea practicării agriculturii şi turismului ecologic;  

 dezvoltarea pieţei de reciclare a deşeurilor/materiilor prime rezultate din procesarea deşeurilor;  

 amenajarea zonelor de camping, astfel încât să se minimizeze impactul acestor activităţi asupra comunei.  

Riscuri 

 schimbări climaterice datorate încălzirii globale pot duce la inundaţii şi alunecări de teren;  

 lipsa receptivității populației la campaniile de promovare a colectării selective a deșeurilor;  

 reducerea spaţiului verde ca urmare a dezvoltării economice a comunei;  

 dezinteresul operatorilor economici de protejare a mediului înconjurător;  

 poluarea accidentală a apelor de suprafaţă;  

 schimbari climatice care favorizeaza cresterea frecventei ploilor torentiale care genereaza inundatii si  

     calamitarea culturilor agricole sau riscul de desertificare; 
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Viziune 
Prin intermediul Strategiei de dezvoltare, comuna Crivăţ își propune o abordare revitalizantă a viziunii asupra 

dezvoltării locale prin crearea unui centru rural de competitivitate la nivel judeţean bazat pe creștere 

sustenabilă, mediu favorabil antreprenoriatului, incluziune socială și un grad sporit de ocupare a forţei de 

muncă. Alături de acești vectori promovarea identităţii culturale va constitui fundamentul pentru 

reconstrucţia economiei locale, într-un ritm gradual, care să reducă disparităţile și echilibrul nivelului de 

dezvoltare între mediul rural și cel urban. 

Viziunea de dezvoltare prezintă stadiul ce se dorește a fi obţinut de comuna Crivăţ  până în orizontul de timp 2030, 

ca urmare a implementării de măsuri și acţiuni propuse și detaliate în prezentul document strategic de dezvoltare.  

Dezvoltarea infrastructurii rutiere, hidroedilitare, a structurii pentru susţinerea afacerilor, va contribui la o creștere 

economică locală, cu efecte directe asupra calităţii serviciilor publice furnizate populaţiei din comuna Crivăţ.  

În vederea susţinerii economiei locale, comuna Crivăţ va urmări o valorificare echilibrată a resurselor de care 

dispune, a avantajelor deţinute în raport cu celelalte comune din judeţul Călăraşi pentru a deveni un pol economic 

important la nivel judeţean și regional.  

Realizarea progresului dorit, impune o etapizare a gradului de implementare a strategiei în vederea unei dezvoltări a 

comunei Crivăţ în acord cu oportunităţile oferite de Uniunea Europenană coroborate cu nevoile populaţiei. O 

abordare sustenabilă implică o viziune asupra standardelor urmărite atât la nivel naţional cât și la nivel european 

transpusă în idei de proiecte și direcţii de dezvoltare prezentate în prezentul document programatic.  

O dezvoltare a spriritului antreprenorial este esenţială și va genera efecte benefice asupra posibilităţilor de angajare 

la nivel local, orice unitate economică nou înfiinţată contribuind la crearea de noi locuri de muncă. 

În perioada 2021-2030, comuna Crivăţ își propune și o îmbunătăţire continuă și permanentă a domeniilor de 

referinţă din spaţiul local, precum învăţământ, sănătate, asistenţă socială, salubritate, iluminat public și toate 

celelalte servicii publice de care depinde calitatea și standardul de viaţă a populaţiei. 
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Misiune 

Misiunea Strategiei de dezvoltare a comunei Crivăţ în orizontul de timp 2021-2030 este de a crea premisele necesare 

unei dezvoltări economice și sociale integrate, care să conducă pe termen mediu și lung la un nivel sporit de bunăstare a 

locuitorilor și la transformarea comunităţii într-un centru comercial și rezidenţial rural cu impact la nivel 

microregional. 

 

Valori 

 

Activitatea actorilor implicaţi în implementarea strategiei de dezvoltare vor avea ca referinţă următoarele valori: 

 

Responsabilitate  

 actorii responsabili de implementarea strategiei îşi asumă angajamentul de a realiza obiectivele strategice în 

perioada de referinţă, cu asumarea răspunderii pentru eventualele nereguli.  

 

Transaprenţă  

 persoanele responsabile de implementarea strategiei vor asigura accesul persoanelor interesate la informaţii 

cu caracter public, vor consulta periodic localnicii şi vor publica pe site-ul primăriei informaţii despre 

proiectele propuse spre implementare/implementate. 

 

Profesionalism și etică  

 în exercitarea activităţilor previzionate la nivelul strategiei, personalul va avea un comportament 

profesionist,bazat pe principii morale puternice, scopul final fiind de a obtine rezultate rapide şi eficiente. 
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Încredere  

 parteneriatul prevăzut a fi realizat între actorii vizaţi de prezenta strategie va fi unul bazat pe o colaborare 

strânsă, bazată pe comunicare permanentă. De asemenea, în vederea câştigării încrederii localnicilor se va 

asigura transparenţa în activitatea administraţiei publice.  

 

Inovare  

 constituie pilonul principal în dezvoltarea comunei Crivăţ, competitivitatea şi progresul local fiind asigurate de 

această valoare. Astfel, vor fi folosite procedee de lucru îmbunătăţite, eficiente şi eficace, care să contribuie 

semnificativ la reducerea disparităţilor de la nivel local.  

 

Obiectivul general 
 

Valorificarea superioară a resurselor existente în comuna Crivăţ, în vederea dezvoltării și diversificării durabile a 

economiei locale, având ca motivaţie centrală îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei  și a tuturor dimensiunilor acestui 

concept. 

Obiectiv strategic 1  

Modernizarea si extinderea infrastructurii; 

Obiectiv strategic 2  

Dezvoltarea economica a comunei; 
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Obiectiv strategic 3  

Dezvoltarea serviciilor publice; 

Obiectiv strategic 4  

Asigurarea calitatii mediului si a conditiilor de locuire; 

Obiectiv strategic 5  

Dezvoltarea capacitatii administrative 

Domenii prioritare 

Domeniul prioritar 1- Dezvoltarea gradului de accesibilitate şi de acces la servicii publice 

Măsura 1.1  Reabilitare/modernizarea infrastructurii rutiere de interes local 

Măsura 1.2  Extinderea şi reabilitarea reţelelor de utilităţi publice  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domeniul prioritar 2- Stimularea dezvoltării sectorului investiţional 

Măsura 2.1  Valorificarea resurselor autohtone prin iniţiative de afaceri private locale 

Măsura 2.2  Diversificarea economiei rurale prin promovarea de activităţi economice alternative în mediul rural 

Măsura 2.3  Susţinerea dezvoltării sectorului agro-zootehnic şi desfacerii produselor pe piaţa locală 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Domeniul prioritar 3- Alinierea standardelor de calitate a vieţii rurale la exigenţele Uniunii Europene 

Măsura 3.1  Consolidarea fondului locativ existent 

Măsura 3.2  Modernizarea infrastructurii educaţionale 

Măsura 3.3  Reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor publice de sănătate 

Măsura 3.4  Crearea, reabilitarea,modernizarea,infrastructurii de servicii sociale, inclusiv dotarea cu echipamente 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domeniul prioritar 4- Îmbunătăţirea mediului natural şi a managementului deşeurilor în spaţiul rural 

 

Măsura 4.1  Reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate 

 

Măsura 4.2  Educare şi informare privind consumul responsabil de energie 

 

Măsura 4.3  Eficientizarea energetică pentru clădirile instituţiilor publice 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domeniul prioritar 5- Optimizarea serviciilor administraţiei publice locale 

 

Măsura 5.1  Furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice 

 

Măsura 5.2  Dezvoltarea capitalului uman din administraţia publică 

 

Măsura 5.3  Promovarea parteneriatelor şi colaborărilor interinstituţionale în regiune 
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Surse de finanţare 
Implementarea portofoliului de proiecte propus pentru perioada 2021-2030 în vederea dezvoltării durabile a 

comunei Crivat presupun identificarea de surse de finanţare. În acest sens susţinerea financiară a acestora poate fi 

realizată din mai multe surse, precum fondurile europene nerambursabile, fonduri guvernamentale, bugetul local, 

fonduri rambursabile (credite). O altă posbilitate de susţinere a intervenţiilor locale o reprezintă și parteneriatele de 

tip public-privat.  

În contextul noii programări de la nivel european, atragerea fondurilor nerambursabile din această sursă este 

purtătoare de multe avantaje având în vedere disponibilitatea acestora relativ diversificată atât în domenii precum 

infrastructura fizică de bază cât şi în educaţie, servicii sociale, sănătate, cultură, turism, administraţie publică locală.  

 

Tipurile fondurilor structurale disponibile pentru orizontul de timp 2021-2030 sunt următoarele:  

 FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regională;  

 FSE –    Fondul Social European  

 FC –      Fondul de Coeziune (2021-2027) 

 EMEF - Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime  

 

Fondul european de dezvoltare regională(FEDER)- va contribui la toate obiectivele tematice şi se va concentra 

asupra domeniilor de investiţie legate de contextul în care operează întreprinderile (infrastructură, servicii pentru 

întreprinderi, inovare, TIC şi cercetare) şi la prestarea de servicii pentru cetăţeni în anumite domenii (energie, 

servicii online, educaţie, sănătate, infrastructuri sociale, calitatea mediului). Fondul de coeziune se va axa pe 

ameliorarea mediului, dezvoltare durabilă şi TEN-T (reţeaua trans-europeană de transport).  
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Fondul european de dezvoltare regională finanţează:  

o investiţiile în întreprinderile mici şi mijlocii, în vederea creării de locuri de muncă durabile;  

o investiţiile ce vizează activităţi de cercetare şi inovare, telecomunicaţii, mediu, energie şi transporturi;  

o instrumente financiare (fond de capital de risc, fond de dezvoltare regională, etc.) destinate să sprijine 

dezvoltarea regională şi locală şi să favorizeze cooperarea între oraşe şi regiuni.  

 

Fondul Social European(FSE)- susţine politicile naţionale pentru ocuparea deplină a forţei de muncă, asigurarea 

calităţii şi productivitatea muncii, promovarea incluziunii sociale şi reducerea disparităţilor regionale şi naţionale. 

Pentru perioada 2021-2030 principalele obiective ale FSE vor avea în vedere: ocuparea forţei de muncă, sprijinirea 

accesului tinerilor pe piaţa muncii, incluziunea socială (FSE va finanţa proiecte ce îi va ajuta pe cei aflaţi în dificultate 

şi pe cei proveniţi din grupuri defavorizate să obţină competenţe şi locuri de muncă), creșterea calităţii educaţiei 

(FSE finanţează activităţi pentru creșterea calităţii învăţământului și formării; reducerea abandonului școlar fiind o 

prioritate) și o administraţie publică mai puternică (FSE va sprijini eforturile statelor membre de a spori calitatea 

administraţiei și a guvernării publice).  

Fondul social european vizează asigurarea accesului la angajare al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 

şi al persoanelor inactive, sprijinind iniţiativele locale şi mobilitatea forţei de muncă. Acţiunile cheie ale acestui fond 

sunt următoarele:  

o măsuri active şi preventive în ceea ce priveşte piaţa muncii, pentru identificarea nevoilor individuale, servicii 

persoanlizate şi de orientare, cursuri de formare specifice şi personalizate, validarea competenţelor şi a 

calificărilor dobândite şi plasarea personalului disponibilizat;  

o anticiparea şi consilierea privind oportunităţile de ocupare a forţei de muncă pe termen lung;  

o furnizarea de informaţii cu privire la oportunităţile de angajare existente pe pieţele europene ale muncii şi la 

condiţiile de viaţă şi de muncă.  
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Fondul de coeziune(FC)- este destinat statelor membre ale Uniunii Europene al căror venit naţional brut pe cap de 

locuitor este mai mic de 90% din mediua Uniunii Europene, principalul scop fiind reducerea disparităţilor 

economice şi sociale şi promovarea dezvoltării durabile. Investiţiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe 

obiectivele 1 și 2. Acestor priorităţi li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în 

funcţie de prosperitatea relativă a statelor membre. 
 

Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime(EMEF)- este un fond structural ce vizează susţinerea 

pescuitului, acvaculturii, spijinind, în acelaşi timp sustenabilitatea mediului. EFEM va promova coeziunea socială şi 

crearea de locuri de muncă în comunităţile dependente de pescuit, în special pentru diversificarea activităţilor în alte 

sectoare maritime, precum şi prin acţiuni în domeniul politicii maritime integrate. Noul fond va sprijini următoarele: 

tranziţia către un pescuit durabil, diversificarea activităţilor economice din acest sector, crearea de noi locuri de 

muncă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în regiunile de coastă ale Europei, va facilita accesul la finanţare. Bugetul 

estimat al EMEF pentru perioada programatica 2021 – 2027 se ridica la aproximativ 6,14 miliarde euro. 

 

Parteneriatele de tip public-privat: 

Parteneriatul public privat reprezintă o soluţie pentru un management mai eficient şi fiabil al unei comunităţi locale. 

Deşi este promovat în ultimii doi ani acest tip de finanţare prezintă paşi timizi în spaţiul rural românesc. În România 

aceste parteneriate se regăsesc cu precădere în realizarea unor proiecte investiţionale din domeniul infrastructurii și 

pentru operarera unor servicii publice de intere local.  

Această abordare de susţinere financiară a unor proiecte, prezintă o serie de avantaje precum: împărţirea costurilor 

realizării unei investiţii, împărţirea riscurilor asociate exploatării respectivei investiţii, accelerarea utilizării 

obiectivelor și proiectelor de infrastructură, îmbunătăţirea calităţii serviciilor de utilitate publică. Din punct de 

vedere legislativ, documentul de bază care reglementează parteneriatul de tip public privat este reprezentat de 
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Legea nr. 178/2010 cu modificările și completările ulterioare, care a permis autorităţilor locale să cunoască această 

nouă oportunitate de finanţare a dezvoltării locale.  

Creditarea 

Creditarea reprezintă o modalitate de contractare a sumelor necesare finanţării unui proiect de investuţii prin 

semnarea unui contract cu o instituţie bancară. Procedura de contractare a creditului este aparent facilă, debitorul 

având nişte etape de urmat bine definite.  

Costurile aferente unui credit sunt destul de mari şi implică un anumit grad de risc vis-a-vis de posibilitatea 

rambursării datoriilor, mai ales într-o situaţie de incertitudine cum este cea generată de criza financiară. Mai mult, în 

calitate de instituţie publică, în vederea contractării unui împrumut, solicitantul trebuie să obţină avizul de la 

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, iar în cazul în care se epuizează plafonul de îndatorare publică 

externă este imposibiliă contractarea unor credite de către instituţiile publice, avizul din partea Comisiei de 

Autorizare a Împrumuturilor Locale fiind obligatoriu.  

În plus, un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi 

mediu, deoarece administraţia publică nu mai poate accesa alte credite şi uneori poate afecta chiar şi contractarea 

fondurilor europene. 

Concordanţa cu politicile naţionale şi europene 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Crivăţ, a fost elaborată în contextul unei noi programări a fondurilor 

europene pentru perioada 2021 – 2030, ceea ce a generat necesitate de actualizare a obiectivelor strategice atât de la 

nivel european, cât şi de la nivel naţional.  

Scenariile de dezvoltare stabilite la nivelul prezentei strategii reprezintă proiecţii viitoare ale comunei Crivăţ, 

alternative de dezvoltare ale acesteia. În vederea definitivării scenariilor de dezvoltarea precizate în cadrul 

prezentului document, s-au luat în considerare toate documentele strategice similare (în curs sau recent finalizate).  

Unul dintre documentele de referinţă este Strategia Europa 2020, strategia pe 10 ani a Uniunii Europene, al cărei 

scop trece dincolo de depăşirea crizei care continuă să afecteze multe dintre economiile europene. Strategia îşi 
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propune să elimine deficienţele modelului de dezvoltare propriu fiecărui stat membru şi să creeze condiţii favorabile 

pentru o creştere economică mai inteligentă, mai durabilă şi mai favorabilă incluziunii. În acest sens, au fost stabilite 

cinci obiective esenţiale, care acoperă domenii precum: ocuparea forţei de muncă, educaţia, cercetarea şi inovarea, 

incluziunea socială şi reducerea sărăciei, respectiv eficienţa energetică. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Crivăţ propune o serie de obiective şi planuri de acţiune concordante cu 

obiectivele Strategiei Europa 2020: dezvoltarea infrastructurii, a mediului de afaceri, adoptarea de măsuri de 

protejare a mediului înconjurător, promovarea incluziunii sociale şi modernizarea sectorului educativ. 

Având la bază prevederile Strategiei Europa 2020,  la nivel naţional a fost elaborată Strategia Naţională de Cercetare, 

Dezvoltare şi Inovare 2020, care prevede ca în anul 2020 si dupa,  „România să devină mai competitivă la nivel 

regional şi global, prin inovare alimentată de cercetare-dezvoltare, generând bunăstare pentru cetăţeni”.  

Obiectivele generale ale Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovaţie sunt următoarele:  

o creşterea competitivităţii României prin inovare;  

o creşterea contribuţiei României la progresul cunoaşterii de frontieră;  

o creşterea rolului ştiinţei în societate.  

Obiectivele generale al strategiei naţionale sunt în deplină concordanţă cu obiectivele generale ale acestui document. 

Mai exact, în cadrul strategiei comunei Crivăţ se creionează necesitatea unuei creşteri a competitivităţii prin 

următoarele măsuri: implementarea de noi tehnologii în procesul de producţie de la nivel local, stimularea 

activităţilor care se sprijină pe inovare, dezvoltarea sectoarelor de activitate slab valorificate, perfecţionarea forţei 

de muncă, etc.  

Astfel, Strategia de dezvoltare locală a comunei Crivăţ, pentru orizontul de timp 2021-2030, prin intermediul 

principalelor măsuri şi direcţii stabilite în cadrul planului strategic de dezvoltare, vine în concordanţă cu principalele 

obiective şi priorităţi urmărite de Planul pentru Dezvoltare Regională 2021-2030 al regiunii Sud Muntenia şi îşi 

asumă contribuţia la îndeplinirea acestora. 
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Necesitatile de finantare reprezinta o cuantificare a nevoilor locale, indiferent de sursa de finantare(BL-buget local, 

BS-buget de stat, FC-fonduri comunitare, FP-fonduri private, FE-fonduri europene). 

Sprijinirea proiectelor de dezvoltare în perioada 2021-2030 din domeniul agriculturii, zootehniei, infrastructurii, 

transportului, mediului, economic, turistic, educatiei, culturii, sanatatii, asistentei  sociale, administratiei publice, va 

duce la cresterea economica a comunei Crivăţ cat si la cresterea nivelului de trai a locuitorilor zonei. Pentru a-si 

atinge obiectivele propuse se urmareste atragerea de fonduri  comunitare si private intr-un procent cat mai mare si 

micsorarea fondurilor provenite de la bugetul de stat. 

Cofinantarea proiectelor, cat si realizarea proiectelor tehnice, a studiilor de fezabilitate, intocmirea documentatiei, 

trebuie sustinute din fondurile rezultate de la bugetul local. 

Se va acorda o atentie deosebita si intocmirii documentelor referitoare la aspectele financiare ale proiectului, 

prezentate prin intermediul studiilor de fezabilitate si proiectelor tehnice(evolutia estimata a veniturilor si 

cheltuielilor pentru urmatoarea perioada de timp – de regula urmatorii 7 sau 10 , indicatori de rentabilitate, etc). 

Elementul cheie al al oricarui proiect il reprezinta modul de satisfacere al nevoilor comunitatii locale. 

Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atentie si monitorizat pe tot parcursul derularii proiectului. Cheltuielile 

care urmeaza sa se efectueze in vederea realizarii proiectului nu vor avea o structura omogena  si, din acest motiv, 

trebuie sa se faca distinctia intre diferitele destinatii ale resurselor de care dispune primaria comunei Crivăţ. 

Bugetul  general al UAT Crivăţ, este instrumentul care stabileste si autorizeaza , pentru fiecare exercitiu financiar, 

suma totala a veniturilor si a cheltuielilor considerate necesare. 

Principiile pe care se bazeaza si este intocmit bugetul local, sunt urmatoarele: unitate, exactitate bugetara, anualitate, 

echilibru, unitate de cont, universalitate,  specificitate, buna gestiune financiara si mai ales, transparenta. 

ESTIMAREA FINANŢĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI CRIVĂŢ 
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Din punct de vedere al indicatorilor de realizare a obiectivelor propuse prin intermediul Strategiei de 

Dezvoltare Locala a comunei Crivăţ in perioada 2021 -2030, acestea se vor face prin:  

 Elaborarea unor planuri de actiune prin care obiectivele de dezvoltare locala se vor realiza, cat si aprobarea 

acestora in cadrul UAT. 

 Identificarea, selectarea si dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul comunei(fise de proiecte, analiza si 

corelarea proiectelor identificate in raport cu obiectivele sectoriale si strategice, precum si cu dezvoltarea 

locala, impactul estimat al proiectului local), in vederea identificarii celor mai bune solutii pentru atingerea 

obiectivelor si prioritatilor locale propuse; 

 Urmarirea calendarului de implementare a proiectelor strategice; 

 Monitorizarea progreselor realizate  

  

INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVEOR  COMUNEI CRIVĂŢ 
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                Portofoliul de proiecte 
                                                           (acţiuni propuse 2021-2030) 
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  Proiect Localita-  
tea 

(alte 
detalii)  

STADIU PROIECT SURSA DE FINANŢARE 1.Valoarea lucrarii 
- estimativ EURO fara TVA 
 2.Lucrari in executie 
 3,Alte detalii 
 

  ** Se bifează la stadiu proiect, daca 
există SF, PT, DE, Execuţie sau la 
Sursa de finanțare. 

 CRIVĂŢ 

Id
e

e
 

S
F

 

P
T

 

D
E

 

E
x

e
cu

ţie
 

B
u

g
e

t 
d

e
 

sta
t 

B
u

g
e

t lo
ca

l 

F
o

n
d

u
ri U

E
 

Surse 
private 
(partener
iat public-
privat) 

  

  AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ 

ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 

                      

1 Înfiinţarea şi modernizarea fermelor agricole   x                   Privat 

2 Creşterea valorii adaugate a produselor 

agricole şi forestiere 

   

x 

                  - 

3  Sprijinirea exploataţiilor agricole (fermelor) 

de semisubzistenţă 

  x            - 

4 Susţinerea formelor asociative ADI 

ECOMANAGEMENT SALUBRIS (deseuri 

menajere) 

                    - 

5 Sprijinirea fermierilor şi deţinătorilor de 

păduri să utilizeze serviciile de consiliere şi 

consultanţă în vederea îmbunătăţirii 

performanţelor generale ale activităţii 

acestora conform înregistrării apia 

   

x 

                 

  Privat 

   

6 Reabilitare fond forestier                

7 Adaptarea agriculturii şi silviculturii în acord 

cu măsurile de creştere a competitivităţii 

  x           - 

8 Împădurirea terenurilor agricole şi neagricole  x                  54 Ha 

9 Dezvoltarea pomiculturii şi valorificarea 

florei spontane  

  x                   Zona propice ptr. flora spontană 
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10  Înfiinţarea grupurilor de producători – 

campanii de informare 
   x                   

11  Promovarea iniţiativelor de dezvoltare 

rurală 

   x                

12 Îmbunătăţirea şi perfecţionarea 

competenţelor profesionale a persoanelor 

adulte care activează în domeniile 

agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari 

de pădure) şi industriei agro-alimentare 

   x               In parteneriat cu DAJ 

13 Calificarea şi recalificarea, instruirea şi 

perfecţionarea persoanelor ocupate în 

agricultura de subzistenţă 

   x                 

14 Prevenirea creşterii numărului de persoane 

implicate în agricultura de subzistenţă 

   x                Informare prin canale media,multi benefi- 

ciari ai programului Tomata(43) 

15 Crearea de facilităţi persoanelor fizice sau 

juridice pentru încurajarea realizării unor 

împăduriri de mici dimensiuni, plantaţii de 

livezi şi păduri de protecţie 

   x            

16 Reabilitarea si intretinerea pasunilor   x         50 Ha – necesar, idee de proiect 

  INFRASTRUCTURA 
LOCALITĂŢII ŞI TRANSPORT 
 

                      

17 Modernizare drumurilor comunale (a se 

specifica distanța și denumirea drumurilor) 

               

18 Realizare de alei pietonale în comună    x            Inclus in proiectul de reabilitare drumuri 

19 Modernizarea sistemului rutier    x              

20 Constructie pod (a se specifica râul/pârâul 

peste care se construirește podul, distanța și 

drumul comunal) 

     x        Podete acces 

21 Realizarea sau modenizarea sau extinderea 

rețelei de alimentare cu apă (a se specifica 

distanța în km, genul lucrării și locația) 

   x           Este nevoie de potabilizarea apei si auto- 

matizarea retelei de apa 
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22 Realizarea sau extinderea retelei de canalizare 

(a se specifica distanța în km, genul lucrării și 

locația) 

 x    x     Realizare prin fose septice pe zone 

23 Realizarea stație de epurare și tratare a apelor 

reziduale 

 x          

24 Realizarea reţelei de distribuţie gaz metan (a 

se specifica distanţa în km) 

  x x        Magistrala se afla la 6 km(Budesti) 

25 Lucrări de cadastru imobiliar intravilan și 

extravilan reactualizare  PUG 

           x         U.A.T. – a fost reactualizat 

 

26 Montarea unui post de transformare în 

localitate în vederea îmbunătățirii 
parametrilor curentului electric 

  x     x     In extindere, cartierul nou 

27 Lucrări de reabilitare a rețelei de iluminat 

public în comună 

   x        Idee proiect, necesara   

28 Dotare cu utilaje și echipamente pentru 

serviciul de gospodărire comunală și 

salubritate (masină de colectare, pubele etc) (a 

se specifica denumirea utilajelor necesare și 

numărul lor) 

   x              x  Dotarea cu pubele, la nivelul intregii 

Comune 

29 Îmbunătăţirea serviciilor de transport pentru 

persoane prin construirea de staţii de autobus 

  x            

30 Reabilitarea drumurilor agricole   x              Pentru o distanta de 50 km 

31 Amenajarea spaţiilor verzi din localitate, 

inclusiv cele situate lângă trotuare 

  x                

32 Construire/modernizare parcări și trotuare   x           

33 Crearea unui sistem de supraveghere modern 

pentru creșterea siguranţei cetăţenilor 

  x    x        
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34 Conectarea instituţiilor publice din localitate 

la internet prin conexiuni broadband şi 

promovarea conceptului de e-educatie, e-

guvernare, e-sanatate 

  x                  Existent, la nivelul comunei 

35 Asigurarea accesului la internet al populaţiei 

prin crearea de acces point internet în zonă 

Parc– Primarie 

  x                  Existent 

36 Asigurarea de facilități pentru investitorii 

care dezvoltă servicii IT în localitate 

  x                  

37 Asigurarea spaţiilor necesare astfel încât 

cimitirele să corespundă nevoilor orasului: 

                   

 .1 modernizare şi extindere cimitire existente   x          Extindere in executie + modernizare 

 .2  modernizare şi reabilitare capele conform 

standardelor U.E. 

  x        x       

.3  modernizare căi de acces cimitire   x            

38 Construirea de rampe de acces în toate 

instituţiile de interes public în vederea 

facilitării accesului persoanelor cu dizabilităţi 

           Existente 

39 Implementarea unor mijloace de 

supraveghere şi sistematizare a traficului 

(benzi producătoare de zgomot pentru 

atenţionare), semnalizarea şi protejarea 

trecerilor de pietoni în mod deosebit în 

proximitatea unităţilor de învăţământ 

  x                Necesar, pentru intersectiile importante si  

 traversari 

40 Extindere construire – zone noi de locuit   x                 

41 Crearea de pontoane pentru zona de pescuit           x  
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  MEDIU 
 

                      

                         

41 Lucrări de regularizare a albiei pârâu/râu și 

apărări de maluri pt. prevenirea și reducerea  

consecintelor distructive ale inundațiilor (a se 

specifica râul / pârâul unde se dorește 

efectuarea acestor lucrări și distanța în km) 

     

 

x 

                 PRIVAL – regularizare si aparare maluri 

42 Organizarea sistemului de colectare selectivă, 

a spaţiului de depozitare temporară şi 

transportul deşeurilor 

                    Existent – necesar pubele, localitate 

43 Închiderea platformelor de gunoi                    Realizat 

44 Studiu de fezabilitate amenajare groapă 

pentru deşeuri inerte şi din construcţii 

    

x 

                 

45  Identificarea rampelor de gunoi neautorizate 

şi dezafectarea acestora. 

                   Se face permanent 

46 Reabilitarea şi modernizarea sistemelor 

existente de colectare şi transport deşeuri 

   x                 

47  Dotări pentru intervenții în caz de situații de 

urgență (autospecială PSI, buldo-excavator, 

volă, tractor cu remorca și alte dotări) 

           x         

48 Consiliere şi informarea populaţiei pentru 

protecţia mediului şi colectarea selectivă a 

deşeurilor 

   x                 

 

49 

Implementarea unui sistemintegrat de 

colectare selectiva a deseurilor la nivel de 

localitate sau in parteneriat cu alte 

administratiilocale invecinate 

  x           
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50 Reducerea cantităţii de deşeuri 

biodegradabile depozitate prin realizarea unei 

stații de compost 

    

  

                  

 

  

51 Cresterea eficienţei energetice a clădirilor 

publice şi a blocurilor de locuinţe prin lucrări 

de reabilitarea termică 

    

 x 

                

           

  

52 Crearea de sisteme centralizate de furnizare a 

energiei termice pentru blocurile de locuinţe 

utilizând sisteme convenţionale de încălzire 

completate de sisteme ce utilizează energii 

nepoluante (solare, eoliene, etc) 

   x                 

 

           

 Doar pentru institutii 

53 Reducerea consumului energetic al localității 
prin modernizarea reţelei de iluminat public 

şi înlocuirea lămpilor actuale poluante cu 

lămpi solare sau alte sisteme care reduc 

consumul de energie electrică 

  x                  

 

  

54  Acordarea de facilități pentru realizarea de 

infrastructuri de generare şi distribuire a 

surselor de energie alternativă, promovarea 

culturilor energetice şi a proiectelor de 

energie eoliană, biomasă, energie solară 

   

 

x 

                  

55 Ameliorarea progresivă a capacității de 

producție a terenurilor agricole degradate, 

menținerea biodiversitătii şi dezvoltarea 

continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale 

pădurilor 

  x                 

 

         

  

56  Reducerea eroziunii solului prin lucrări de 

apărare a malurilor împotriva eroziunii în 

zonele afectate de acest fenomen şi acţiuni de 

împădurire în zonele de formare a viiturilor, 

în zonele inundabile şi în luncile râurilor 

                    

 

        

  

 

57 

Realizarea de perdele de protectie a cailor de 

comunicatii, localitatilor si campului 

 x           
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ee 
 

 
  

    

  ECONOMIC 
 

                      

                          

61 Modernizarea şi diversificarea pieţelor 

agroalimentare în localitate 

   x                       

          

  

 

 

62 

Susţinerea iniţiativelor asociative pentru 

creșterea eficienţei economice a exploataţiilor 

agricole, creșterea puterii de negociere pe 

pieţele de desfacere şi a capacităţii de 

valorificare superioară a producţiei 

   x                   

 

63 

Stimularea înființării unor centre de prestări 

servicii pentru agricultură (mecanizare, 

reparaţii utilaje, furnizare seminţe, 

îngrăşăminte, insectofungicide etc.), prin 

acordarea de facilități 

   x                  

 

 

64 

Inventarierea terenurilor neutilizate, care vor fi 

puse la dispoziția întreprinzătorilor locali, în 

vederea dezvoltării propriilor afaceri, în 

agricultură și zootehnie, în baza unui acord 

avantajos pentru ambele părți 

   x                 

 

65 

Identificarea oportunităților de parteneriat 

public-privat în vederea demarării de activităţi 

în domeniul industrial 

  x                    

66 Informarea cetățenilor asupra programelor de 

finanțare nerambursabilă 

  x                   

67 Sprijinirea cetăţenilor în obţinerea subvenţiilor 

destinate dezvoltării agriculturii 

         x           

 

68 

Realizarea unui studiu asupra situaţiei 

resurselor umane din localitate şi furnizarea 

acestor informaţii potenţialilor învestitori 

  x                   
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69 Elaborarea unei baze de date disponibile pe 

internet privind oportunităţile locale de 

dezvoltare a afacerilor în localitate 

   x                   

70 Elaborarea unui program de atragere a 

investiţiilor 

   x                   

71 Elaborarea unui Ghid de produse şi servicii 

oferite de mediul de afaceri local 

   x                   

 

 

 

72 

Promovarea IMM-urilor din localitate şi a 

produselor/serviciilor acestora prin susținerea 

participării comune la târguri şi expoziții, 
elaborarea de materiale de prezentare a 

localitătii cu secțiune de economie inclusă, 

promovarea prin încheierea de înfrăţiri şi 

schimburi de experienţă cu localitate din 

străinătate 

   x              

 

 

  

    

 

73 

Asigurarea de facilități pentru înfiinţarea unui 

birou de informare şi consultanţă în domeniul 

economic şi juridic 

   x              

  

    

 

 

74 

Sprijinirea dezvoltării I.M.M.-urilor din 

domeniul industrial şi al serviciilor (creșterea 

numărului IMM-urilor) prin acordarea de 

facilități la plata taxelor și impozitelor asupra 

terenurilor și clădirilor 

   x               

  

  

    

75 Identificarea spaţiilor disponibile şi a 

terenurilor aparţinând Primăriei, care pot fi 

concesionate eventualilor investitori 

                     

 

76 

Construirea infrastructurii publice necesare 

desfășurării activităţilor economice (utilităţi, 

construire spaţii de desfacere a produselor, 

spaţii pentru funcţionarea firmelor gen 

incubator de afaceri); 

   x                    

          

  

77 Organizarea de evenimente, în parteneriat cu 

AJOFM pentru promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul tinerilor 

   x                   
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78 Promovarea programelor derulate de guvern 

pentru stimularea înfiinţării 

microintreprinderilor 

   x                   

 

79 

Dezvoltarea de parteneriate între autorităţile 

publice locale, societatea civilă şi comunitatea 

de afaceri pentru dezvoltarea zonelor de 

agrement 

   

 x 

                 

80 Facilitarea dezvoltarii unor evenimente și 

activități tematice de promovare a pescuitului 

local 

   x                 

        

  

81 Diversificarea către activităţi non-agricole, 

crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi 

   x                   

                          

  TURISM                       

                         

82 Construirea unui complex turistic și de 

agrement în comună (a se specifca locația li 

profilul complexului turistic) 

  x         Idee de proiect, pentru dezvoltarea  

agro-turismului 

83 Sprijinirea înființării unor unități de 

alimentaţie publică 

  x          

84 Promovarea turismului cultural-religios            Nu este cazul 

85 Includerea obiectivului cultural biserica în 

circuitele turistice existente la nivel de judeţ 

            

86  Înfrăţirea localităţii cu alte localităţi din 

spaţiul Uniunii Europene şi realizarea de 

schimburi cultural-turistice; 

  x         Se doreste infratirea cu localitati cu speci- 

fic asemanator din tari invecinate; 

87 Crearea de evenimente culturale care să 

devină tradiţionale 

  x          
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88 Crearea unui brand al comunei și promovarea 

obiectivelor şi a evenimentelor culturale prin 

internet, pliante, broşuri şi info-chioşc 

   x                   

89  Dezvoltarea şi promovarea turismului 

gastronomic, prin valorificarea tradiţiilor locale 

şi a interferenţei diferitelor culturi în domeniu 

   x                 

        

  

                          

  EDUCATIE                       

 

90 

Reabilitarea sau modernizarea școlilor / 

grădinițelor din comună (a se specifica 

denumirea exactă a fiecarei locații și genul 

lucrării) 

 

 

    x             In executie, GRADINITA 

SCOALA , in licitatie 

Finantare: PNDL 

Tinta : 

-imbunătăţire infrastructură educaţională 

 

91 

Reabilitarea sau modernizarea școlilor / 

grădinițelor din comună (dotari specifice, daca 

este cazul) 

   x        

92  Dotarea cu mobilier a școlilor / grădinițelor (a 

se specifica denumirea exactă a fiecarei locații) 
        x   In executie 

93 Construire scoală / grădiniţă           Nu este cazul 

94 Amenajarea unei  baze sportive în comună (a se 

specifica locația) 

 x          

 

95 Construcția unei săli de sport în cadrul școlilor 

(a se specifica locația) 

 x          

96 Amenajarea si dotarea unui centru de joacă  

pentru copiii comunei (a se specifica locația) 

  x          

97  Construcţia unei creşe   x          

98 Dotarea cu materiale didactice a unităţilor de 

învăţământ din localitate şi îmbogăţirea fondului 

de carte al bibliotecilor şcolare 

  x          
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99 

Realizarea website de prezentare a institutiilor de invatamant 

si a activitatii acestora 
 x    x      

      

100 

Asigurarea condițiilor pentru derularea de programe de 

formare în psihopedagogie aplicată, în parteneriat cu Casa 

Corpului Didactic  

   x                   

 

 

101 

Asigurarea condițiilor pentru instruirea în managementul 

proiectelor pentru persoanele implicate în gestionarea 

proiectelor europene la nivelul unităţilor de învăţământ, în 

parteneriat cu Casa Corpului Didactic  

   x                   

 

 

 

102 

 Sprijinirea școlilor din localitate pentru inițierea şi derularea 

de proiecte de schimb de experiență şi parteneriate în 

domeniul învăţământului gen Comenius Regio (se pot derula 

activităţi precum vizite de studiu, schimburi de experienţă şi 

bune practici, şcoli de vară, sesiuni de formare comune, 

conferinţe, seminarii etc) 

    

x 

 

  

                 

 

 

103 

Asigurarea condițiilor pentru formarea profesorilor, a 

formatorilor şi a altor categorii de personal care lucrează cu 

persoane cu risc de părăsire timpurie a şcolii, în parteneriat 

cu furnizori de servicii de formare și/sau Casa Corpului 

Didactic 

    

x 

  

                  

 

 

 

104 

Asigurarea condițiilor pentru furnizarea serviciilor de 

educaţie remedială (validarea învăţării anterioare, detectarea 

lacunelor în pregătire, ore de recuperare, orientare 

psihologică şi profesională), în parteneriat cu furnizori de 

servicii acreditați; 

    

x 

 

                  

 

 

105 

Derularea, în cadrul unităţilor şcolare, a programelor de tip “a 

doua şansă” pentru reintegrarea în educaţie a celor care au 

părăsit de timpuriu şcoala (inclusiv activităţi de alfabetizare), 

în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean  

   

x 

  

               Proiect dorit de reintegrare scolara a 

copiilor care vin din medii mai putin 

favorabile sau cu o situatie materiala 

precara; 

-fără proiect; 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Comuna Crivăţ,  Judeţul Călăraşi 

 

Page | 115  
 

 

  

 106 Susținerea promovării spiritului antreprenorial 

şi a cetăţeniei active în educaţie, prin 

intermediului unui parteneriat cu Inspectoratul 

Școlar Județean  

    

 x 

                  

107 Asigurarea suportului material pentru 

realizarea unei publicaţii şcolare 

   x                 

  CULTURA                       

108 Reabilitarea sau modernizarea sau construcția 

căminului cultural (a se specifica locația 

căminului cultural și genul lucrării) 

 x x        In licitatie – AFIR - 

109 Reabilitarea sau construcția bisericii din 

comună (a se specifica locația) 

           x     Reabilitata din resurse proprii(BL); 

110 Realizarea de materiale de promovare a 

obiectivelor de patrimoniu şi a valorilor culturii 

locale (ex: pliante, album) 

               Nu este cazul 

111 Montarea de panouri informative pentru 

localizarea spaţială a obiectivelor culturale 

            

112 Amenajarea spaţiului bibliotecii şi îmbogăţirea 

fondului de carte 

  x          

113 Campanii de marketing cultural pentru a creşte 

vizibilitatea evenimentelor propuse sau 

consacrate 

    

 x 

            Eveniment local – Ziua Comunei de 

Inaltarea Domnului 

 

 

 

114 

Realizarea Centrului de tineret (activităţi de 

consiliere în domeniul educaţiei pentru 

sănătate, privind cariera şi problemele tinerilor, 

consultanţă pentru înfiinţarea de ONG-uri sau 

organizaţii de tineret dar şi pentru programe 

europene/ guvernamentale adresate tinerilor, 

informaţii despre structurile asociative 

naţionale, ateliere de creaţie artistică şi 

populară, activităţi teatrale) 

    

 

 x 

                

 

115 

Elaborarea si realizarea unui program de 

manifestari culturale sezoniere 

  x          
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  TINERET                       

                         

116 Înființarea unui Centru Comunitar de Comunicare, Educație 

şi Resurse pentru Tineri; 

   x                 -centru de informare obiectiv, pe 

puncte de interes ale tinerilor;  

 

 

117 

 Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor din localitatea 

în vederea susţienerii unor servicii sociale destinate altor 

categorii de beneficiari (persoane vârstnice, persoane cu 

dizabilităţi) 

   x                   

 

118 

Dezvoltarea de servicii prin care să se sprijine integrarea 

socială a tinerilor, de exemplu ateliere protejate, birouri de 

consiliere etc în parteneriat cu furnizori de servicii acreditați 

   x                   

 

 

119 

Promovarea derularii de activităţi culturale pentru tineri: 

înfiinţarea de echipe de dansuri populare, dansuri moderne, 

înființarea de publicaţii locale (inclusiv publicaţii 

electronice) 

   x                   

 

 

120 

Crearea unei legături între comunitatea locală şi AJOFM, 

Primarie şi Inspectoratul Scolar Judeţean în vederea analizării 

situaţiei şi elaborării unor strategii comune şi eficiente în 

domeniul tinerilor și formării profesionale 

    

 

 x 

                  

121 Acordarea de facilități tinerilor care înființează o afacere în 

localitate și creează locuri de muncă 

                      

122 Organizarea la nivel local a unor competiţii sportive 

(concursuri / întreceri) pentru elevi pe diferite ramuri sportive  

  x            

123  Revigorarea echipei de fotbal a comunei   x           Club local, Partizan Crtivat – 

-joaca in divizia D -  

124 Inscrierea in circuitul judetean a localitatii ca si organizator 

de competitii sportive 

          Inscrisi – participant competitii 
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126 Construirea de locuinte de serviciu pentru pastrarea tinerilor 

specialisti in localitate 

  x           

  SANATATE                       

127  Reabilitarea și dotarea corespunzatoare a dispensarului 

uman ( a se specifica locația) 

  x               

 

128 Asigurarea unei dotări tehnice corespunzatoare şi 

implementarea sistemelor informatizate în cabinete 

  x                 -informatizarea, cf celor mai noi 

standarde in domeniul medical; 

129 Înfiinţarea unui serviciu de tip SMURD şi dotarea acestuia   x                  

130 Înfiinţarea unui centru de permanenţă pentru dezvoltarea 

asistenţei ambulatorii 

  x                  

131 Asigurarea necesarului de resurse umane în domeniul 

sănătăţii prin oferirea de facilități de cazare în locuințe de 

serviciu în scopul atragerii de specialiști; 

   

x 

                 

132 Organizarea unui sistem de primire a reclamaţiilor si 

sugestiilor pacienţilor 

  x                 -dezvoltare web site pentru imbu- 

natatirea actului medical; 

 

133 

Asigurarea spațiului necesar pentru înființarea de noi servicii 

de sănătate, în parteneriat cu furnizori publici și privați 
autorizați pentru fiecare domeniu abordat, astfel:  

  x            

 .1  -cabinet de planificare familială    x                   

 .2  -centru consiliere antifumat, antialcool și consilierea 

minorilor singuri  

  x                   

.3   -centru de prevenire/consiliere pentru populația rroma, 

eventual cu personal sanitar de etnie rroma 

  x                   

 

134 

 Implementarea unui sistem de asistare/monitorizare la 

domiciliu prin buton de panică pentru persoanele ce suferă de 

afecțiuni medicale grave, în parteneriat cu un furnizor de 

servicii de îngrijire la domiciliu. 

  x                
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135 

Realizarea de campanii de informare-educare–comunicare pe 

probleme de sănătate publică (de ex. educație pentru sănătate 

în şcoli şi liceu în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică  

și Inspectoratul Școlar Județean  

   

 

x 

              

 

 

    

  

136 

Realizarea de campanii în școli împotriva fumatului, 

consumului de droguri, bolilor transmisibile, de planificare 

familială, de sănătate mintală, pentru un stil de viața sănătos, 

în parteneriat cu Centrul de Consiliere și Prevenire Antidrog , 

Direcția de Sănătate Publică  și Inspectoratul Școlar Județean  

  x                   

137   Inițierea unui parteneriat cu sectorul ONG care să asigure 

organizarea unor rețele şi grupuri de acțiune pentru 

promovarea unui stil de viață sănătos (alimentație sănătoasă, 

activitate fizică) 

  x                   

138  Organizarea unor evenimente publice pentru promovarea 

sănătăţii populației, în parteneriat cu Direcția de Sănătate 

Publică 

  x                   

139  Asigurarea sprijinului pentru medicii de familie în acordarea 

unor stimulente pentru comunitatea rromă în scopul prezentării 

acestora la campaniile de vaccinare 

  x                   

140  Asigurarea sprijinului pentru medicii de familie în acordarea 

unor stimulente pentru gravide, în scopul prezentării acestora 

la consultația periodică prenatală 

  x                   

  ASISTENTA SOCIALA                      

141 Construirea unui complex social care să cuprindă un cămin – 

azil pentru bătrânii comunei și dotarea acestuia cu  mobilier (a 

se specifica locația și numărul de locuri) 

  x                

142 Construirea de locuinţe sociale pentru grupurile dezavantajate   x                 

143 Implementarea, împreună cu alte autorităţi publice locale, a 

unor proiecte de dezvoltare regională, pentru dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale: azil de bătrâni, 

case de copii, etc 

 x          
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144 

Dotarea unitatilor prestatoare de servicii sociale cu echipament 

special (medical, social, terapie reaparatorie)  
    

 

x 

              

 

 

    

145 Incheierea de parteneriate public private cu ONG-uri acreditate in 

domeniile: 

   x                

 

146 

 Servicii specializate pentru persoane varstnice aflate in nevoie;    x                

147  Servicii specializate pentru persoane cu handicap;    x                

148  Calificarii si formarii profesionale a adultului;    x                

 

149 

 Servicii specializate pentru copiiaflati in dificultate si familii 

monoparentale 

   x                

  

150 

Crearea unei retele cu alte autoritati publice locale in vederea 

finantarii unor servicii ultraspecializate destinate grupurilor 

vulnerabile, la nivelul mai multor comunitati 

    

x 

                   

151 Crearea unei retele de ingrijire la domiciliu pentru persoane 

varstnice 

   x                  

 

 

152 

Crearea unui serviciu de acompaniere la domiciliu pentru persoane 

varstnice dependente, care locuiesc singure prin dezvoltarea unei 

retele de voluntariat in parteneriat cu unitatile scoalare din comuna; 

   x                   

  144 Asigurarea de suport pentru angajatorii locali care 

organizează cursuri de calificare/ recalificare profesională 

pentru persoanele neocupate, în parteneriat cu Agenția 

Județeană de Ocupare a Forței de Muncă 

           x           

 

 

145 

Asigurarea spațiului necesar înființării unui centru pentru 

sprijinirea şomerilor pentru a (re)intra pe piaţa forţei de 

muncă prin scheme speciale de consiliere, tutoriat, mediere 

şi plasare în muncă, pus la dispoziția prestatorilor de 

servicii în domeniu, în cadrul unui parteneriat 

   x                

 

 

146 

Asigurarea spațiului necesar pentru organizarea de cursuri 

de antreprenoriat pentru angajatorii locali şi persoanele 

neocupate în vederea dezvoltării de noi activităţi economice 

în localitate, pus la dispoziția furnizorilor de servicii de 

instruire în cadrul unui parteneriat 

   x                  

147  Crearea unor servicii sociale de tip alternativ pentru 

persoanele cu handicap (centre de zi, cluburi, ateliere 

protejate, etc.), în parteneriat cu un furnizor de servicii 

acreditat 

   x                   

 148 Crearea unui centru specializat pentru asistenţă şi 

consilierea copiilor aflați în dificultate, familii 

monoparentale, victime ale violenţei domestice, în 

parteneriat cu un furnizor de servicii acreditat 

   x                   

   ADMINISTRATIA PUBLICA                       

 -            

149  Lucrări de reabilitare și mansardare a sediului primăriei    x x            Inclusiv extindere sediu; 

150  Dotari ale administratiei locala (calculatoare, copiatoare, 

scanere, birouri etc.) 

   x                 -necesar de imbunatatire a bazei 

tehnico-materiale a primariei Crivat; 

-fara proiect; 
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151 Achiziţia şi utilizarea unui sistem de back-up, salvări de 

siguranţă şi utilizarea unor surse de alimentare de 

rezervă 

   x                       

152 Achiziţionarea de aplicaţii informatice integrate pentru 

toate serviciile din cadrul administraţiei locale în 

vederea eficientizării procesului de furnizare a 

serviciilor către populaţie 

   x                       

153 Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei prin 

standardizarea elementelor de identitate vizuală – 

formulare tip, materiale informative, adrese, răspunsuri 

   x      x               

154 Extinderea procedurilor de informare publică – 

utilizarea de noi metode pentru informarea populaţiei 

asupra activităţii administraţiei publice (ex: înfiinţarea 

de puncte de informare de tip infochiosc, amplasarea de 

panouri exterioare cu afisaj electronic, amplasarea pe 

panouri informative în stațiile de autobuz 

    

 

 

  x 

                      

155 Stimularea participarii cetatenilor si a ONG-urilor la 

procesul decizional prin actiuni de consultare 

publica,initierea de proiecte in parteneriat pentru 

elaborarea de statistici si documente oficiale pentru 

localitate 

    

 

 

  x 

                      

156 Cresterea eficientei in administratia locala prin 

facilitarea, urmarirea so documentarea proceselor de 

lucru utilizand programe informatice de management al 

documentelor 

    

 

 

  x 

                      

157 Cresterea nivelului de pregatire profesionala a 

salariatilor din administratia locala prin realizarea unui 

program anual de pregatire profesionala si participarea 

la cursuri de formare profesionala continua 

    

 

 

   

     x               -permanentizarea cursurilor de for- 

mare a angajatilor institutiei; 
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158 Construirea in cadrul primariei a unei Unitati de 

Implementare a Proiectelor si instruirea membrilor 

sai pentru atragerea si implementarea de proiecte 

finantate din fonduri de la Uniunea Europeana 

   x                       

159 Realizarea de parteneriate si activitati de infratire cu 

localitati din tara si din strainatate in vederea 

promovarii de proiecte 

 

 

 

 

   x                       
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Măsuri  prioritare în perioada 2020 – 2030 , în concordanţă cu noile politici la nivel european : 

Masura 1.1 . Modernizarea şi extinderea infrastructurii rutiere  
Proiecte:    - Reabilitarea şi asfaltarea drumurilor comunale şi săteşti(7.2 km in finantare PNDL+10.2 km eligibili);  
                      - Reabilitarea și extinderea drumurilor de exploatare(9.2 km drumuri agricole – Fonduri UE);  
                      - Reabilitarea trotuarelor existente şi amenajarea de trotuare şi alei acolo unde nu există;  
                      - Reabilitarea podurilor şi podeţelor(daca este cazul);   
                      - Crearea reţelei de canalizare pluvială(Sursa finantare: POIM / Fonduri UE);  
                      - Modernizarea şi extinderea sistemelor de protecţie şi siguranţă rutieră;  
                      - Îmbunătăţirea sistemelor de marcaje rutiere. 

Obiective:                                                                                     Tinte cheie: 

                    -Cresterea lungimii drumurilor                         -Asfaltarea si pietruirea tuturor drumurilor din comuna; 

                      comunale modernizate; 

                    -Cresterea sigurantei rutiere lo- 

                      cale, judetene si nationale; 

 

 Durată : 2020 -2027                                                                Valoare estimată :  4 050 000 € 

Responsabilităţi:                                                                        Posibile surse de finanţare : 

- Consiliul Local Crivăţ;                                                                   -Programul Naţional de Dezvoltare Locala  2020 – 2027; 

- Consiliul Judeţean Călăraşi;                                                         - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2020 – 2027; 

- Poliţia Rutieră;                                                                               - Bugetul local al comunei Crivăţ(co-finantare)/ Fonduri UE 

- CNADNR (Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România).  

 

Beneficiari : Locuitorii comunei Crivăţ(2243 locuitori), incluzand noile cartiere ce se pot dezvolta la nivel local.  
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Masura 1.2. Realizarea şi extinderea infrastructurii reţelei de canalizare 
 

Proiecte:     - Crearea  retelei curente de canalizare, automatizare si potabilizare apa la nivelul localitatii Crivăţ; 
                       - Infiintarea statiei de epurare – Crivăţ; 
                       - Asigurarea intretinerii permanente a statiei  de epurare si a retelei de distributie; 
                       - Dezvoltarea de parteneriate in vederea atingerii  obiectului  investitional; 
 

 
 Obiective:                                                                                             Tinte cheie: 
                      -Cresterea lungimii retelei                                         - Realizarea retelei de canalizare  la nivelul intregii  

                        locale de canalizare;                                                     comune;                            

                     - Creşterea  calitatii vietii ; 

 

 Durată : 2020 -2027                                                                    Valoare estimată :  2 – 2.5 000 000 € 

 

Responsabilităţi:                                                                             Posibile surse de finanţare : 

- Consiliul Local Crivăţ;                                                                      - Programul Naţional de Dezvoltare Locala 2020 – 2027; 

- Consiliul Judeţean Călăraşi;                                                             - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2020 – 2027 

- CNADNR (Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri        - Bugetul local al comunei Crivăţ(co-finantare)/Fonduri UE.                                                               

  Naţionale din România).  

- Ministerul Mediului    

 

Beneficiari : Locuitorii comunei Crivăţ(2243 locuitori), incluzand noile cartiere ce se pot dezvolta la nivel local. 
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Masura 2.1. Reabilitare Cămin Cultural şi sprijinirea activităţilor culturale 
 

Proiecte:     -Reabilitare Camin Cultural Crivăţ; 
                      - Organizarea de evenimente culturale cu participarea publicului larg(local si judetean); 
                      - Dezvoltarea de parteneriate cu organizaţiile culturale judetene si  locale;  
                      - Schimburi culturale interne si internationale; 
 

 
Obiective:                                                                                    Tinte cheie: 
                      -Conservarea patrimoniului                           - Creşterea cu minim 15% a numărului de evenimente culturale 

                        local;                                                                       anuale, organizate la nivel local; 

                     - Creşterea notorietăţii comunei Crivăţ  

                        la nivel regional. 

 Durata : 2020 -2025(60 luni)                                           Valoare estimată :  320 000 € 

 

Responsabilitati:                                                                      Posibile surse de finantare : 

- Consiliul Local Crivăţ;                                                               - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2021 – 2027; 

- Consiliul Judeţean Călăraşi;                                                      - Programul Operaţional Regional 2021 – 2030; 

- Institutii culturale;                                                                     - Programul Naţional de Dezvoltare Locala 2020 – 2027; 

- Ministerul Culturii;                                                                    - AFIR / Fonduri UE 

   

Beneficiari : Locuitorii comunei Crivăţ(2243 locuitori), cat si toti participantii in organizarea si desfasurarea  

diferitelor evenimente pe plan local.       
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Masura 2.2. Imbunătăţirea infrastructurii educaţionale(fişă detaliată proiect) 
 

Proiecte:     - Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Nicolae Petrescu, Crivăţ(finantare PNDL); 
                       - Modernizare Gradinita Fat Frumos, Crivat(finantare PNDL); 
                       - Realizarea unei infrastructuri scolare corespunzatoare prin reabilitarea si modernizarea cladirilor  
                         existente 
                       - Dotarea scolii gimnaziale(mobilier scolar, materiale didactice pentru laboratoare , echipamente IT, im- 
                         primanta si alte dotari tehnice necesare desfasurarii in bune conditii a actului de invatamant; 
 

                       
Obiective:                                                                                              Tinte cheie: 

                      -Cresterea gradului de adecvare                          - Cresterea infrastructurii educationale pentru invataman- 

                       a conditiilor din salile de curs;                               tul general obligatoriu; 

                      -Scaderea ratei de abandon scolar;                      - Asigurarea calitatii superioare a invatamantului gimnazial 

       

 Durata : 2020 -2025(60 luni)                                                    Valoare estimata :   690 000 € 

 Responsabilitati:                                                                             Posibile surse de finantare : 

- Consiliul Local Crivăţ;                                                                      -Programul Naţional de Dezvoltare Locala 2021 – 2027; 

- Consiliul Judeţean Călăraşi;                                                            -Programul Operaţional Regional(REGIO) 2021 – 2030; 

- Guvernul României;                                                                          -Guvernul Romaniei; 

                                                                                                                 -FEDR(Fondul European de Dezvoltare Regionala). 

 

Beneficiari : Elevii Scolii Gimnaziale Nicolae Petrescu si a gradinitei Fat Frumos, Crivăţ( 238 persoane, prescolari + 

scolari) si cadrele didactice(19 persoane) care isi desfasoara activitatea in cadrul institutiei mentionate. 
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Alte măsuri / proiecte propuse de Consiliul Local Crivăţ in perioada 2021 -2027  
 

Proiecte:    - Retea de gaz (realizarea retelei de gazificare a comunei Crivăţ);  
                      - Extindere si modernizare sediu primarie, SPCLEP, magazie si SVSU( Finantare Fonduri UE / GAL ); 
                      - Reabilitarea trotuarelor existente şi amenajarea de trotuare şi alei pietonale acolo unde nu există;  
                      - Centre de agrement pentru copii(amenajarea si dotarea unor centre de jaoaca si recreere pentru copii la 
                         nivelul comunei Crivăţ;                     
                      - Lucrari de regularizare, consolidare, decolmatare a albiei paraului Prival si a malurilor acestuia;  
                      - Construirea unui complex turistic  si de agrement in comuna Crivăţ, cu piste de biciclete si alte optiuni  
                         De relaxare cum ar fi: terenuri de tenis, pista de alergat, tiroliana, etc;  
                       - Dotarea cu autoutilitara, utilaje si motounelte, cat si dotare specifica SVSU; 

                       - Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola. 

Obiective:                                                                                    Tinte cheie: 

                    -Dezvoltarea in ansamblu a calitatii               -Dezvoltarea generala a infrastructurii din comuna, in perioada 

                      vietii locuitorilor comunei;                               2021-2030; 

 Durata : 2021 -2027                                                               Valoare estimata :  7 000 000 € 

Responsabilitati:                                                                       Posibile surse de finantare : 

- Consiliul Local Crivăţ;                                                                - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2020 – 2030; 

- Consiliul Judeţean Călăraşi;                                                       - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2020 – 2030; 

- Ministerul Dezvoltarii(MLPDA);                                              - Bugetul local al comunei Crivăţ(co-finantare) 

- CNADNR (Compania Naţională de Autostrăzi şi                   - Fonduri Europene (UE). 

  Drumuri Naţionale din România). 

 

Beneficiari : Locuitorii comunei Crivăţ (2243 locuitori) , cat si potentialii turisti care pot veni in localitate pentru 

relaxare si petrecerea timpului liber. 
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Implementare și monitorizare 
 

Implementarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Crivăţ are în vedere atingerea principalelor obiective 

stabilite în etapa de elaborare, prin intermediul unui proces complex de transformare a resurselor materiale, 

financiare sau umane disponibile în rezultate calitative și cantitative.  

Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a comunei Crivăţ are drep scop atât aprecierea gradului de 

realizare al activităţilor propuse de document, şi este un proces continuu de colectare a informaţiilor relevante 

despre modul de implementare a strategiei.  

Demersul de implementare a direcţiilor de dezvoltare propuse şi derularea acţiunilor propriu-zise destinate 

realizării acestora, este lansat în momentul adoptării Strategiei de dezvoltare locală de către Consiliul Local. Ulterior 

acestei etape, autorităţile publice locale vor coordona elaborarea planurilor de acţiuni trimestriale şi anuale privind 

realizarea strategiei, în conformitate cu planul strategic de acţiuni.  

Acest proces fructifică eforturile colaborative ale administraţiei publice locale, societăţii civile, agenţilor economici, 

actorilor externi, în realizarea tuturor acţiunilor.  

În continuare se va realiza o prioritizare a proiectelor, și anume selectarea celor de interes major. Pentru fiecare 

proiect se vor descrie activităţile necesare, responsabilii și perioada de desfăşurare, ulterior fiind identificate şi 

asigurate sursele de finanţare a proiectelor propuse spre implementare. 

Având în vedere că autorităţile publice locale ale comunei Crivăţ nu deţin suficiente resurse financiare pentru a 

susţine finanţarea tuturor proiectelor propuse, va fi necesară o mobilizare în vederea atragerii de resurse 

suplimentare, precum accesarea unor finanţări nerambursabile, care să asigure resursele materiale necesare 

implementării strategiei.  

De asemenea, în vederea implementării Strategiei de dezvoltare locală a comunei Crivăţ se impune stabilirea unei 

structuri organizatorice apte să coordoneze implementarea planului strategic, să colaboreze și să negocieze cu 
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ceilalţi actori implicaţi. De aceea, constituirea unei astfel de echipe constituie o prioritate în cadrul procesului de 

implementare.  
 

Aceasta trebuie să contribuie la:  

o efectuarea de rapoarte cu privire la stadiul în care se află procesul de implementare faţă de obiectivele stabilite 

în cadrul strategiei;  

o revizuirea și adaptarea planurilor de acțiune strategică; 

o reformularea obiectivelor (dacă se impune);  

o revizuirea termenelor de implementare în funcţie de ajustările sau evenimentele neprevăzute apărute pe 

parcurs;  

o comunicarea permanentă a evoluţiei procesului de implementare autorităţilor publice locale și părţilor 

interesate.  

Pe de altă parte, finalizarea procesului strategic de dezvoltare al comunei Crivăţ implică necesitatea unui proces 

coerent de monitorizare a implementării proiectelor propuse, activitate ce trebuie să constituie un efort permanent 

de-a lungul implementării strategiei.  

Fără îndoială, în urma activităţilor de monitorizare vor fi identificate probleme sau necesităţi de redresare sau 

adaptare în anumite privinţe a direcţiilor strategice, care trebuie semnalate de către factorii de decizie competenţi în 

monitorizarea întregului proces.  

Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea și prezentarea de către responsabilii de 

implementare a rapoartelor de monitorizare. Acestea vor fi prezentate Consiliului Local şi Primarului comunei.  

Nu în ultimul rând, se va stabili pentru fiecare direcţie planificată anumiţi indicatori de implementare care vor fi 

monitorizaţi.  
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În baza informaţiilor furnizate de aceştia, responsabilii de implementare vor putea stabili nivelul de implementare a 

acţiunilor și gradul de realizare/atingere a obiectivelor fixate. Aceşti indicatori pot fi de natură economică, politică 

sau socială şi se pot enunţa sub această formă:  

o cifra de afaceri totală;  

o densitatea IMM-urilor;  

o creşterea/descreşterea locurilor de muncă;  

o rata şomajului;  

o ritmul de creştere/descreştere a numărului mediu de salariaţi;  

o sporirea/reducerea producţiei agricole;  

o sporirea/reducerea producţiei silvice;  

o gradul de conectare la reţeaua de alimentare cu apă și canalizare menajeră;  

o gradul de acces la reţeaua de alimentare cu apă și canalizare menajeră;  

o lungimea drumurilor asfaltate, a pistelor de biciclişti şi a trotuarelor;  

o lungimea și gradul de conectare la reţeaua de distibuţie a gazului metan;  

o gradul de modernizare/echipare a unităţilor de învăţământ;  

o numărul echipamentelor IT din cadrul unităţilor de învăţământ;  

o numărul unităţilor de învăţământ reabilitate/modernizate;  

o rata de abandon şcolar;  

o numărul unităţilor medicale;  

o numărul cadrelor medicale raportat la populaţia comunei;  

o creşterea/descreşterea numărului beneficiarilor de ajutor social;  

o gradul de colectare selectivă a deşeurilor;  
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o calitatea factorilor de mediu;  

o numărul centrelor de agrement şi a spaţiilor de recreere 

 

 

 


