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DRAGI CETATENI,

De la inceput am fost constient ca Administratia Publica Locala are obligatia sa propuna
comunitatii programe pentru reabilitarea infrastructurii. In aceste conditii, de cand mi-ati
acordat increderea dumneavoastra am facut tot ce mi-a stat in putinta sa aduc imbunatatiri in
vederea modernizarii localitatii si sa o aduc la nivelul demn de a devenii o comuna Europeana. In
contextul unei analize ample s-a putut observa ca factorul uman a fost elementul principal care
a identificat oportunitatile/prioritatile si tocmai de aceea vreau sa va multumesc ca in urma
discutiilor purtate cu dumneavoastra,m-ati sprijinit si m-ati ajutat sa gasesc atat prioritatile,cat
si amenintarile si oportunitatile din localitatea in care convietuim.
Proiectele pe care le-am intreprins pana acum si cele viitoare sunt facute pentru a
imbunatatii viata locuitorilor comunei. Aceasta Strategie de Dezvoltare Locala vizeaza o
perioada de 6 ani si poate fi realizata prin vointa dumneavoastra. Va reamintesc ca scopul
acestei strategii este de a demara si finaliza proiectele prin care vom reusi sa modernizam
comuna din care facem parte cu mandrie. Astfel, impreuna ne vom bucura de o infrastructura
moderna, dezvoltata, vom fi fericiti sa vedem cum copiii si nepotii nostri traiesc, invata si
lucreaza cu tehnologii moderne intr-o comuna civilizata si curata.
Ca primar al comunei va multumesc ca m-ai sprijinit pana acum si am incredere totala ca
si de acum inainte vom forma o adevarata echipa si impreuna vom finaliza si sarbatorii fiecare
proiect evidentiat in Strategia de Dezvoltare Locala.

Primar comuna Crivat
ROBU ION

Strategia de dezvoltare

“O strategie este un plan de acţiune complet şi condiţionat, care dispune de câte o
alternativă de acţiune, ţintită pentru fiecare posibilă situaţie de decizie, în care poate ajunge un
planificator pe parcursul unui proces de luare a deciziei” (Szyperski/Winand 1980)
Strategia de dezvoltare locală a comunei Crivăț pentru perioada 20014-2020 este un
document complex, care are la bază Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, și
definește o imagine clară a obiectivelor strategice și a căilor de operaționalizare a acestora, pe
care administrația publică locală și le-a asumat pentru orizontul de timp 2020.
Strategia de dezvoltare este un instrument de politică publică cu caracter programatic,
ce va fi supus unui proces de ajustare în intervalul de timp acoperit. Strategia va permite
focalizarea și ajustarea continuă a eforturilor administrației publice locale, orientate către
satisfacerea nevoilor locuitorilor comunei Crivăț, către creșterea calității vieții acestora, bazate
pe promovarea identității locale.
Strategia de dezvoltare este un instrument util autorității publice locale din mai multe
perspective:
 Reprezintă o diagnoză a inventarului public și privat
 Permite identificarea nevoilor de dezvoltare, respectiv a potențialului de
dezvoltare a zonei
 Permite utilizarea eficientă a resurselor, prin direcționarea acestora către
prioritățile de dezvoltare stabilite
 Permite identificarea unor soluții la problemele cu care se confruntă și
operaționalizarea acestora
 Permite atragerea de fonduri din surse rambursabile și/sau nerambursabile
 Permite transparența decizională, elaborarea strategiei implicând un proces de
consultare publică.
Planificarea strategică la nivel European, național, regional
Elementele strategiei de dezvoltare locală se fundamentează ținând cont de orientările
strategice privind politica de coeziune la nivel european și național, de prioritățile determinate
de Strategia Europa 2020, de prioritățile stabilite în Cadrul Strategic Comunitar pentru perioada
2014-2020, precum și de planificarea strategică națională și regională.
Strategia a fost astfel concepută pe tipologia socio-economică, nevoile și potențialul de
dezvoltare ale comunei Crivăț, evidențiind corespondența cu prioritățile europene și naționale,
precum și cu tendințele de dezvoltare pentru perioada post 2013, la nivel național, regional și
județean.
Cardul strategic european de dezvoltare durabilă
EUROPA 2020 – O strategie pentru creștere inteligentă, ecologică și favorabilă
incluziunii.

La data de 3 martie 2010, Comisia Europeană a dat publicității Comunicarea EUROPA
2020- o strategie pentru creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii. Strategia
europeană de creștere economică pentru deceniul 2011-2020 a apărut pe fondul unei crize
economic-financiare profunde și al intensificării provocărilor pe termen lung (globalizarea,
presiunea asupra utilizării resurselor, îmbătrânirea populației).
Scopul general al strategiei este acela de a ghida economia Uniunii Europene în deceniul
2011-2020 pentru ieșirea din criză, care “… să transforme UE într-o economie inteligentă,
durabilă și favorabilă incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forței de
muncă, productivitate și coeziune socială. Europa 2020 oferă o imagine de ansamblu a
economiei sociale de piață a Europei pentru secolul al XXI-lea”.
Strategia Europa 2020 propune 3 priorități care se susțin reciproc:
- creșterea inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare
- creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al
utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive
- creșterea favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării
forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.
Pentru definirea direcției de evoluție până în anul 2020, Comisia propune următoarele 5
obiective principale ale UE, interconectate și cruciale:
1. ocuparea forței de muncă – 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar
trebui să aibă un loc de muncă
2. cercetare și dezvoltare – 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare
3. schimbările climatice și utilizare durabilă a energiei – respectiv: o reducere a emisiilor de gaze
cu efect de seră majorată la 20%, sau chiar 30% dacă există condiții favorabile în acest sens, fața
de nivelurile înregistrate în 1990; creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă până la
20%; creșterea eficienței energetice cu 20%
4. educație – rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și ar trebui
atinsă o rată de cel puțin 40% absolvenți de studii superioare, din totalul generației tinere
5. lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale – numărul persoanelor amenințate de sărăcie
ar trebui redus cu cel puțin 20 de miliarde.
Cele 5 obiective principale ale Strategiei 2020 definesc poziția pe care UE dorește să o
atingă în 2020 și orientările integrate stabilesc orientările de politică pe termen mediu. In
vederea obținerii de rezultate a fost pusă în aplicare o guvernanță economică mai puternică. Ea
traduce prioritățile tematice și obiectivele strategice Europa 2020 într-un ciclu anual de
supraveghere multilateral axată pe rapoartele naționale și recomandările specifice pe fiecare
țară.
Acestea sunt transpuse în obiective naționale, pentru a reflecta circumstanțele fiecărui
stat membru în parte.
O reflectare în oglindă a transpunerii acestor obiective indică liniile care trebuie urmate
și de România în calitate de stat membru al UE.
Obiectivul
Ținta UE
Ținta României
Ocuparea forței de muncă
75%
70%
Cercetare și dezvoltare
3%
2%
Schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
-20%
-19%

Creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă
Creșterea eficienței energetice
Educație
Părăsirea timpurie a școlii
Invățământ terțiar
Lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale

20%
20%

24%
10%

10%
40%
20.000.000

11.3%
26.7%
580.000

Astfel, cele 3 priorități reprezentative sunt structurate în 7 inițiative emblematice,
pentru a stimula realizarea de progrese în atingerea fiecărui obiectiv prioritar:
• “O Uniune a inovării” pentru a îmbunătății condițiile-cadru și accesul la finanțările
pentru cercetare și inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor
inovatoare în produse și servicii care creează creștere și locuri de muncă
• “Tineretul în mișcare” pentru a consolida performanța sistemelor de educație și pentru
a facilita intrarea tinerilor pe piața muncii.
• “O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet
de mare viteză și pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piață digitală unică
gospodăriilor și întreprinderilor.
• “O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite
decuplarea creșterii economice de utilizare a resurselor, pentru a sprijini trecerea la o
economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a crește utilizarea surselor regenerabile
de energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor și a promova eficiența
energetică
• “O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăți mediul de afaceri,
în special pentru IMM-uri, și a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide și durabile
în măsură să facă față concurenței la nivel mondial.
• “O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” pentru a moderniza piețele
muncii și a oferi mai multă autonomie cetățenilor, prin dezvoltarea competențelor
acestora pe tot parcursul vieții în vederea creșterii ratei de participare pe piața muncii și
a unei mai bune corelări a cererii și a ofertei în materie de forța de muncă, inclusiv prin
mobiliatatea profesională.
• “Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială și
teritorială, astfel încât beneficiile creșterii locurilor de muncă să fie distribuite echitabil,
iar persoanele care se confruntă cu sărăcia și ecluziunea socială să li se acorde
posibilitatea de a duce o viață demnă și de a juca un rol activ în societate.
Cadrul strategic comun (CSC) 2014-2020
Atingerea țintelor din Strategia 2020 presupune contribuția tuturor politicilor comune,
inclusiv a politicii de coeziune, într-o manieră complementară, bazată pe sprijinul reciproc.
Cadrul Strategic Comun (CSC) răspunde acestei necesitați fundamentale de sinergii
politice, și transpune obiectivele priorităților UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii în acțiuni-cheie pentru viitoarele Fonduri Structurale. Dispunând de o serie
de pre-conditionalități (un cadru integrat pentru investiții, un sistem de aplicare verificat,

asumarea responsabilității la fața locului, un parteneriat progresiv și abordări intersectoriale),
fondurile CSC pot contribui la succesul Strategiei Europa 2020.
Conform analizei anuale a creșterii din 2012, statele membre trebuie să acorde o atenție
specială stabilirii de priorități pentru cheltuielile care favorizează creșterea în domeniile
educației, cercetării, inovării și energiei, precum și asigurării eficienței acestor cheltuieli.
O atenție deosebită trebuie acordată pentru menținerea sau consolidarea extinderii și
eficacității serviciilor de ocupare a forței de muncă și a politicilor active pe piața muncii, cu
accent asupra șomajului în rândul tinerilor, precum și pentru facilitarea accesului IMM-urilor la
finanțare.
Conform Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile
comune sunt propuse o serie de mecanisme care să încurajeze abordarea integrată în ceea ce
privește programarea în vederea coordonării și obținerii de sinergii în timpul punerii în aplicare.
Conform regulamentului, sunt prevăzute 2 mecanisme pentru a facilita dezvoltarea unor
abordări la nivel local și sub-regional: dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea
comunității și investițiile teritoriale integrate pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune.
Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (bazată pe experiența
inițiativei LEADER în cadrul dezvoltării rurale) vizează creșterea eficacității și a eficienței
strategiilor de dezvoltare teritorială, delegând procesul de luare a deciziilor și de punere în
aplicare către un parteneriat local format din actorii din sectorul public și cel privat, și din actorii
societații civile. Definirea ascendentă a nevoilor de dezvoltare, a obiectivelor și direcțiilor de
acțiune locale trebuie să țină cont de prioritațile stabilite în documentele programatice
naționale și regionale.
Abordarea integrată în ceea ce privește punerea în aplicare a fondurilor CSC mai
presupune investiții teritoriale integrate pentru FEDR, FSE si FC. O investiție teritorială integrată
(ITI) este un instrument care prevede acorduri de realizare integrate pentru investițiile care
aparțin mai multor axe prioritare ale unuia sau mai multor programe operaționale. Finanțările
provenind din mai multe axe și programe prioritare pot fi grupate într-o stategie de investiții
integrată pentru un anumit teritoriu sau domeniu funcțional. Aceasta poate lua forma unei
strategii integrate pentru dezvoltarea urbană, dar și pentru cooperarea intermunicipală în
anumite teritorii, permitând autoritaților de management să delege punerea în aplicare a unor
părți ale mai multor axe.
Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, Strategia reînnoită de Dezvoltare Durabilă,
pentru o Europă extinsă. Documentul este conceput într-o viziune strategică unitară și
coerentă, având ca obiectiv general îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile
prezente și viitoare prin crearea unor comunități sustenabile, capabile să gestioneze și să
folosească resursele în mod eficient și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al
economiei în vederea asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale.
Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă, ce reprezintă fundamenul Strategiei Naționale
a României în domeniu, completează Strategia de la Lisabona și se dorește a fi un catalizator
pentru cei ce elaborează politici publice și pentru opinia publică, în scopul schimbării
comportamentului în societatea europeană și, respectiv, în societatea românească și implicării
active a factorilor decizionali, publici și privați, precum și a cetățenilor în elaborarea,
implementarea și monitorizarea obiectivelor dezvoltării durabile.

Strategia de Dezvoltare Durabilă a României stabilește obiective concrete pentru
trecerea, într-un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare generator de
valoare adaugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere și inovare, orientat spre
îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor și a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul
natural.
Ca orientare generală, strategia vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe
termen scurt, mediu și lung:
• Orizont 2014: încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării durabile în
ansamblul programelor și politicilor publice ale României ca stat membru al UE
• Orizont 2020: atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la principalii
indicatori ai dezvoltării durabile
• Orizont 2030: apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al țărilor
membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Crivăț pentru perioada 2014-2020 își propune
dezvoltarea locală pe baze durabile prin:
• Asigurarea implicării cetățenilor și educării în spiritul consultării și participării în
planificarea resurselor pentru dezvoltarea comunei, precum și pregătirea pentru procesul de
monitorizare a implementării
• Pregătirea actorilor locali în planificarea dezvoltării locale pe baza conștientizării
valorilor, a potențialului local, a mândriei locale
• Integrarea în cadrul demersurilor strategice a aspectelor sociale, economice cu cele de
dezvoltare teritorială
• Asigurarea condițiilor pentru protejarea patrimoniului natural și cultural al comunității și
valorificarea durabilă a acestuia în proiecte intersectoriale și integrate
• Asumarea rolurilor la nivel teritorial și inițierea unei noi relații urban-rural cu unitățile
administrative teritoriale din aria de influență reciprocă.
Conceptul de dezvoltare durabilă conține în egală măsură, considerații asupra
prezentului și viitorului, asupra priorității pe termen lung și scurt, precum și asupra analizei în
ansamblu și nu doar pe părți.
Fondul European agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
Propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru 2014-2020
(propunerea privind CFM) stabilește cadrul bugetar și principalele orientări ale politicii agricole
comune (PAC). Pe această bază, Comisia prezintă un set de regulamente care stabilesc cadrul
legislativ al PAC pentru perioada 2014-2020, precum și o evaluare a impactului unor scenarii
alternative privind evoluția politicii.
Actualele propuneri de reformă se bazează pe Comunicarea privind PAC în perspectiva
anului 2020 care a evidențiat opțiunile de politică generală destinate să raspundă provocărilor
viitoare cu care se vor confrunta agricultura și zonele rurale și să îndeplinească obiectivele
stabilite pentru PAC, și anume:
1. producția alimentară fiabilă
2. gestionarea durabilă a resurselor naturale și politicilor climatice
3. dezvoltarea teritorială echilibrată.

Orientările reformei prezentate în comunicare s-au bucurat până în prezent de un sprijin
amplu atât în cadrul dezbaterilor interinstituționale, cât și în cadrul consultărilor cu părțile
interesate, desfășurate în contextul evaluării impactului.
O temă comună, recurentă pe parcursul întregului proces, s-a dovedit a fi necesitatea de
a promova utilizarea eficientă a resurselor, în vederea unei creșteri inteligente, durabile și
favorabile incluziunii pentru agricultură și zonele rurale din UE, în concordanță cu strategia
Europa 2020, menținând structura PAC în jurul a doi piloni care utilizează instrumente
complementare pentru atingerea acelorași obiective.
Pilonul I acoperă plățile directe și măsurile de piață, oferind fermierilor din UE un ajutor
anual pentru venitul de bază și sprijin în caz de perturbări specifice ale pieței, în timp ce pilonul
II acoperă dezvoltarea rurală, oferind statelor membre un cadru comun pentru elaborarea și
cofinanțarea unor programe multianuale.
Prin reforme succesive, PAC a accentuat orientarea spre piață a agriculturii, asigurândule totodată producătorilor un ajutor pentru venit, a ameliorat integrarea cerințelor de mediu și
a consolidat sprijinul pentru dezvoltare rurală ca politică integrată pentru dezvoltarea zonelor
rurale din întreaga UE.
Acest proces de reformă a dat naștere unor exigențe cu privire la o mai bună distribuire
a sprijinului între statele membre și în interiorul acestora, precum și la o mai bună orientare a
măsurilor destinate să abordeze provocările legate de mediu și să combată mai bine
volatilitatea tot mai mare a piețelor.
In trecut, reformele răspundeau în principal unor provocări endogene, de la crize
provocate de surplusuri enorme la crize legate de siguranța alimentară, și s-au dovedit a fi utile
pentru UE atât pe plan intern, cât și la nivel internațional. Insă majoritatea provocărilor actuale
sunt cauzate de factori exteriori agriculturii, necesitând astfel o reacție mai complexă la nivel de
politici.
Se preconizează că veniturile agricole vor rămâne în continuare sub presiune, întrucât
fermierii se confruntă cu mai multe riscuri, cu încetinirea ritmului de creștere a productivității și
cu o reducere a marjei de profit din cauza creșterii costurilor de producție; prin urmare, este
necesar să se mențină ajutorul pentru venit și să se consolideze instrumentele existente în
vederea unei mai bune gestionări a riscurilor și a unei reacții mai eficiente la situațiile de criză.
O agricultură puternică este vitală pentru industria alimentară din UE și pentru
securitatea alimentară la nivel mondial.
In același timp, sectorul agricol și zonele rurale sunt invitate să își intensifice eforturile în
scopul atingerii ambițioaselor obiective legate de schimbările climatice și de energie, precum și
în vederea punerii în practică a strategiei în domeniul biodiversității, care fac parte din agenda
Europa 2020. Fermierii, care, împreună cu silvicultorii, sunt principalii gestionari ai terenurilor,
vor avea nevoie de sprijin pentru adoptarea și menținerea sistemelor și practicilor agricole care
contribuie în mod deosebit la atingerea obiectivelor legate de mediu și de schimbările climatice,
deoarece furnizarea acestor bunuri publice nu se reflectă în prețurile pieței. De asemenea, va fi
esențial să se valorifice la maximum potențialul variat al zonelor rurale, contribuind astfel la
creșterea favorabilă incluziunii și la realizarea coeziunii.
In consecință, viitoarea PAC nu se va mai axa doar pe o parte restrânsă, deși esențială, a
economiei UE, ci va deveni și o politică de importanță strategică pentru securitatea alimentară,
pentru mediu și pentru echilibrul teritorial. In aceasta constă valoarea adaugată, specifică UE, a

unei politici cu adevarat comune care utilizează în modul cel mai eficient resursele bugetare
limitate cu scopul de a menține o agricultură sustenabilă pe întreg teritoriu al UE, de a aborda
aspecte transfrontaliere importante, precum schimbările climatice, și de a consolida
solidaritatea între statele membre, permițând totodată procesului de implementare să rămână
flexibil pentru a răspunde necesităților la nivel local.
In conformitate cu cadrul prevăzut de propunerea privind CFM, PAC trebuie să-și
mențină structura bazată pe doi piloni, în care bugetul alocat fiecărui pilon va fi menținut în
termeni nominali la nivelul din 2013, iar accentul se va pune în mod clar pe obținerea de
rezultate în privința priorităților-cheie ale UE. Plățile directe trebuie să promoveze o producție
durabilă prin alocarea a 30% din pachetul lor bugetar către măsuri obligatorii benefice pentru
climă și mediu. Nivelurile plăților trebuie să devină treptat convergente, iar plățile către marii
beneficiari să facă obiectul unei plafonări progresive. Dezvoltarea rurală trebuie inclusă într-un
cadru strategic comun împreună cu alte fonduri cu gestionare partajată ale UE, cu o abordare
consolidată orientată spre rezultate și sub rezerva îndeplinirii unor condiții ex-ante mai bune și
mai clare. In sfârșit, în ceea ce privește măsurile de piață, finanțarea PAC trebuie consolidată cu
două instrumente din afara CFM:
1. o rezervă de urgență pentru a face față situațiilor de criză
2. extinderea domeniului de aplicare al Fondului European de ajustare la globalizare.
Pe această bază, principalele elemente ale cadrului legislativ al PAC pentru perioada
2014-2020 sunt stabilite în următoarele regulamente:
-propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme
privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole
comune
-propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei
organizări comune a piețelor produselor agricole
-propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru
dezvoltare rurală acordat din Fondul European agricol pentru dezvoltare rurală
-propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea,
gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune
-propunere de regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor pentru determinarea anumitor
ajutoare și restituiri legate de organizarea comună a piețelor produselor agricole
-propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului nr. 73/2009 în ceea ce privește aplicarea plăților directe pentru fermieri în anul
2013
-propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a
Regulamentului nr. 1234/2007 în ceea ce privește regimul schemei de plată unică și sprijinul
acordat viticultorilor.
Regulamentul privind dezvoltarea rurală se bazează pe o propunere prezentată de
Comisie la 6 octombrie 2011 care stabilește norme comune pentru toate fondurile care
funcționează într-un cadru strategic comun. Va urma un regulament privind schema pentru
personale cele mai defavorizate, pentru care finanțarea este finanțată în prezent în cadrul unei
alte rubrici a CFM.
In plus, pentru a găsi modalitatea optimă de reconciliere a principiului transparenței cu
dreptul beneficiarilor la protecția datelor cu caracter personal, sunt în curs de elaborare și

norme noi privind publicarea informațiilor referitoare la beneficiari, care țin seama de obiecțiile
exprimate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
FEADR contribuie la strategia Europa 2020 prin promovarea dezvoltării rurale durabile în
întreaga Uniune, venind în completarea celorlalte instrumente ale politicii agricole comune, a
politicii de coeziune și a politicii comune în domeniul pescuitului. FEADR contribuie la realizarea
în Uniune a unui sector agricol mai echilibrat din punct de vedere teritorial și ecologic, mai
benefic pentru climă, mai resilient și mai inovator.
Obiective
In cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rurală contribuie la atingerea
următoarelor obiective:
1. competitivitatea agriculturii
2. gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice
3. o dezvoltare teritorială echilibrată a zonelor rurale.
Prioritățile Uniunii privind dezvoltarea rurală
Obiectivele dezvoltării rurale, a căror realizare contribuie la strategia Europa 2020
pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, trebuie atinse prin intermediul
următoarelor 6 priorități ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală, care transpun obiectivele
tematice ale CSC:
1. încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele
rurale, cu accent pe următoarele aspecte:
-încurajarea inovării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale
-consolidarea legăturilor dintre agricultură și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare,
pe de altă parte
-încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și
forestier
2. creșterea competitivității tuturor tipurilor de agricultură și creșterea viabilității exploatațiilor,
cu accent pe următoarele aspecte:
-facilitarea restructurării exploatațiilor care se confruntă cu probleme structurale majore, în
special a celor cu un nivel redus de participare la piață
-a exploatațiilor orientate spre piața din anumite sectoare și a exploatațiilor care au nevoie să
își diversifice activitățile agricole
-facilitarea reînnoirii generațiilor în sectorul agricol
3. promovarea organizării lanțului alimentar și a gestionării riscurilor în agricultură, cu accent pe
următoarele sectoare:
-o mai bună integrare a producătorilor primari în lanțul alimentar prin intermediul schemelor
de calitate, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al
grupurilor de producători și al organizațiilor interprofesionale
-sprijinirea gestionării riscurilor la nivelul exploatațiilor.
4. refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care depind de agricultură și de
silvicultură, cu accent pe următoarele aspecte:

-refacerea și conservarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 și în cadrul activităților
agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene
-ameliorarea gestionării apelor
-ameliorarea gestionării solului.
5. promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic,
cu accent pe următoarele aspecte:
-eficientizarea utilizării apei în agricultură
-eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar
-facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a
deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei
-reducerea emisiilor de oxizi de azot și de metan din agricultură
-promovarea sechestrării carbonului în agricultură și silvicultură
6. promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale,
cu accent pe următoarele aspecte:
-facilitarea diversificării, a înființării de noi întreprinderi mici și a creării de locuri de muncă
-încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
-sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor în
zonele rurale.
Toate aceste priorități contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de
inovare, de protecția mediului și de atenuarea efectelor schimbărilor climatice și de adaptare la
acestea.
Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR), Fondul social European (FSE), Fondul
de coeziune (FC), Fondul European agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și viitorul Fond
European pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) urmăresc obiective politice
complementare, iar gestionarea lor este partajată între statele membre și Comisie. Prin urmare,
este important să se maximizeze eficacitatea tuturor instrumentelor structurale în ceea ce
privește realizarea obiectivelor și țintelor stabilite în programe și să se optimizeze sinergia și
eficiența diferitelor instrumente. Acest lucru se va obține prin crearea unui cadru politic, de
reglementare și instituțional solid pentru fonduri, prin orientarea către rezultate și prin
monitorizarea progreselor către obiectivele și țintele stabilite în programe, precum și prin
armonizarea, cât mai mult posibil, a normelor privind punerea în aplicare și a cerințelor privind
controlul.
Pentru a promova dezvoltarea armonioasă, echilibrată și durabilă a Uniunii, un cadru
strategic comun transpune obiectivele și țintele strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă,
durabilă și favorabilă incluziunii în acțiuni-cheie pentru fondurile CSC.
Propunerea Comisiei privind un cadru financiar multianual prevede o suma de 376
miliarde EUR pentru coeziunea economică, socială și teritorială în perioada 2014-2020.
Analiza socio-economică a dezvoltării rurale în România
România se bucură de un potențial de dezvoltare important, deși insuficient exploatat.
Cu o suprafață totală de 238 mii km2 și o populație de 19,04 milioane de locuitori, România,
este ca mărime, cel de-al doilea nou stat-membru al Uniunii Europene, după Polonia. Ea

reprezintă 6% din suprafața totală a UE și 4% din populația acesteia. România este unul din
statele europene care se bucură de o bună înzestrare în ceea ce privește resursele de teren, apă
și resurse umane. Cu toate acestea, până în prezent, aceste avantaje au avut doar o influență
limitată în ceea ce privește generarea unei dezvoltări semnificative și restructurări în agricultură
și zonele rurale.
România a evoluat în condiții puternic marcate de manifestarea virulentă a crizei
financiare și economice globale. La debutul crizei, economia românească parcursese o perioadă
de mai mulți ani de creștere economică în ritmuri înalte, dar însoțită de acumularea unui deficit
extern relativ important, precum și de majorarea datoriei externe pe termen scurt. Cu un mic
decalaj s-au manifestat și repercusiunile deteriorării climatului economic extern asupra
economiei românesti.
Datorită acestor factori, România a semnat acorduri de finanțare cu Fondul Monetar
Internațional și cu UE. Aceste acorduri asigură finanțarea corespunzătoare a deficitului de cont
curent și transmit o credibilitate sporită politicilor economice și financiare.
Incepând cu anul 2009, impactul crizei financiare și economice globale asupra economiei
românești se manifestă din ce în ce mai pronunțat pe culoarul indirect și anume pe acela al
lichidității externe și al deteriorării condițiilor macroeconomice.
Creșterea consistentă din anii anteriori ai activității economice a fost urmată de o
contracție puternică în anii 2009 și 2010. Pe fondul crizei actuale, scăderea economică a condus
la dezinvestiții și majorarea importantă a șomajului, ceea ce periclitează procesul de
convergență reală și starea financiară a companiilor și populației.
Investițiile și competitivitatea din România constituie încă elemente care trebuie
îmbunătățite, pentru a reuși o accelerare a creșterii economice și asigurarea unei convergențe a
veniturilor cu cele din UE. In anul 2011, România deținea puțin peste 1% din PIB-ul Comunității
Europene, înregistrând 47% în 2010 la nivel național și 33,4% în rural.
Contribuția agriculturii la PIB a fost întotdeauna ridicată. Valoarea adaugată brută (VAB)
a agriculturii a reprezentat 6,5% din totalul VAB. Cu toate acestea, ea ramane scazută, având în
vedere resursele neutilizate. La nivel național VAB a înregistrat o valoare de 114.744,8 milioane
Euro în anul 2012.
Populația angajată în agricultură și silvicultură, de exemplu, are o pondere mult mai
mare, reflectând șomajul și o productivitate redusă a muncii. Restructurarea agriculturii va avea
un impact deosebit asupra economiei rurale în general, având în vedere ca agricultura continuă
să ramână cea mai importantă activitate din spațial rural și o sursă esențială de venit pentru
gospodării.
Restructurarea activităților la nivelul fermelor și intensificarea capitalului pentru fermele
comerciale va duce inevitabil la utilizarea unei forțe de muncă mai scazute, pentru
îmbunătățirea competitivității. Experiența din alte sisteme agricole, din statele membre sau din
alte țări, reprezintă o dovadă importantă în acest sens.
Zonele rurale dispun de un potențial de creștere substanțial și au un rol social vital.
Conform definiției din legislația națională, zonele rurale din România acoperă 87,1% din
teritoriul țării, cuprinzând 47,2% din populație, și anume 8,98 milioane de locuitori în anul 2011
comparativ cu 9,65 milioane în anul 2009. Densitatea medie a populației din zonele rurale a
rămas relativ constantă de-a lungul anilor. In conformitate cu metodologia OCDE pentru
noțiunea de ruralitate conduce la cifre ușor diferite, însă permite comparațiile pe plan

internațional. Astfel se constată că teritoriul României este în conformitate cu această definiție
59,8% rural, 39,4% intermediară și doar 0,8% urbană. (Eurostat 2012)
Deși asemănătoare din punctul de vedere al distribuției în teritoriu, populația României
are un nivel de ruralitate mult mai pronunțat, ponderea populației rurale din România reflectă
incidența mai mare a acesteia față de alte țări din UE, unde așezările rurale sunt mai puțin
populate și la scară mai redusă ca alternativă față de concentrările urbane. Multe dintre aceste
comunități rurale contribuie, într-o mică măsură, la creșterea economică, însă își păstrează
structura socială și modul tradițional de viață.
La nivelul UE, conform cercetărilor Eurostat, riscul de sărăcie și de excluziune socială
este mult mai ridicat în zona statelor Europei de Est, comparativ cu media UE sau cu media
UE16. In România, din 2007 până în anul 2011 s-a înregistrat o scădere a riscului de sărăcie și de
excluziune socială de la 45,9% în anul 2007 din populație până la 40,3% în anul 2011. In media
UE procentul se ridică până la 24,4% în 2007 și coboară cu un procent până în 2010.
Capitalul uman prezintă importanță deosebită pentru dezvoltarea rurală. Dezvoltarea
rurală și diversificarea economiei rurale depind de nivelul educației, al cunoștințelor și
calificării. Deși îmbunătățirea și menținerea unui nivel adecvat al infrastructurii de bază este un
element important în dezvoltarea socio-economică a mediului rural, formarea profesională
reprezintă “motorul” pentru o bună dezvoltare.

Conceptul de Dezvoltare Durabilă
Dezvoltarea durabilă reprezintă realizarea unei calităţi mai bune a vieţii în prezent, fără
a compromite şansa generaţiilor viitoare la un trai cât mai bun. Aceasta înseamnă realizarea
unui echilibru între dezvoltarea economică, cea socială şi protecţia mediului înconjurător.
Conform viziunii dezvoltării durabile, progresul integrează obiective imediate şi pe
termen lung, acţiuni locale şi globale, probleme economice şi de mediu, toate fiind inseparabile.
Dezvoltarea durabilă urmăreşte şi încearcă să găsească un cadru teoretic stabil pentru
luarea deciziilor în orice situaţie în care se regăseşte un raport de tipul om/mediu, fie că e vorba
de mediul înconjurător, economic sau social.
Definiţia dezvoltării durabile cel mai des uzitată aparţine lui Lester Brown: „Dezvoltarea
durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite
posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi"
De ce este nevoie de o Strategie de Dezvoltare Locală?
Necesitatea strategiei pentru dezvoltarea comunităţii locale
• Stabilirea direcţiilor de dezvoltare economică, în conformitate cu posibilităţile şi potenţialul
local al fiecărei localităţi şi în armonie cu dezvoltarea economică a celorlalte comunităţi
adiacente
• Planificarea proiectelor de investiţii, conform necesităţilor populaţiei locale
• Elaborarea şi aplicarea politicilor publice privind amenajarea eficientă a teritoriului

•
Stabilirea
politicilor
publice
de
acţiune
privind
protejarea
mediului
• Elaborarea şi aplicarea unor politici publice în domeniul social, care să asigure evoluţia
pozitivă în domeniul demografic, fixarea şi dezvoltarea forţei de muncă locale
• Stabilirea politicilor publice de acţiune privind siguranţa populaţiei
Necesitatea strategiei pentru implementare
• Strategia oferă cadrul orientativ de dezvoltare durabilă integrată şi asigură prin proiectele pe
domenii de dezvoltare un plan concret de acţiune pentru fiecare localitate
Necesitatea strategiei pentru accesarea fondurilor structurale şi de coeziune
• Strategia reprezintă viziunea şi planul de acţiune concretă pentru dezvoltarea grupurilor de
comunităţi şi este baza de justificare a propunerilor de finanţare
• Strategia este un document indispensabil pentru justificarea finanţării proiectelor, indiferent
de sursa de finanţare
• Localizează în timp şi spaţiu proiectul pentru care se solicită finanţare şi demonstrează
legătura cu alte proiecte, cu elementele dezvoltării comunităţii şi cu dezvoltarea regională

II. ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI CRIVĂȚ

1.Prezentarea generală a comunei Crivăț
1.1 Delimitarea teritoriului administrativ
Crivăț (denumită în trecut și Crivețile) este o comună în județul Călărași, Muntenia,
România, formată numai din satul de reședință.
Comuna se află în extremitatea de vest a județului, la limita cu județul Giurgiu, pe malul
drept al Argeșului și la o distanță de cca. 100 km față de mun. Călărași, reședința de județ; la 5
km față de orașul Budești, iar capitala țării București, la o distanță de 45 km.
Este traversată de șoseaua județeană D.J.411, care o leagă spre vest în județul 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.
1.2 Așezarea 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.

1.3 Harta comunei

1.4 Istoric
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.
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 verasanţii 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 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.
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 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.
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.
Fiind buni gospodari locuitorii satului Crivăţ îşi vând produsele agricole pe pieţele
oraşului Bucuresti, unde anual vând peste 100 de tone legume si zarzavaturi, peste 50 tone
fructe, peste 10 milioane de ouă, o mare cantitate de lapte, brânză şi păsări. O parte insemnată
din produsele locuitorilor este desfacuta şi pe piata oraşului Budesti aflat la 4 km depărtare de
comuna Crivat. Evoluţia demografică a localităţii se prezintă astfel:
În anul 1885 erau 1695 locuitori;
În anul 1909 erau 1883 locuitori;
In anul 1912 erau 2136 locuitori;
În anul 1930 erau 2447 locuitori, adică 666 bărbaţi, 493 femei şi 1288 copii;
.
În anul 1938 erau 2867 locuitori;
În anul 1956 erau 3026 locuitori din care 1542 femei şi1484 bărbaţi;
În anul 1988 erau 3174 locuitori;
Astăzi în comuna Crivăţ sunt 2243 locuitori:
Din datele prezentate mai sus reiese că atât în secolul al XIX-lea, cât şi în secolul al XXlea populaţia comunei Crivăţ a sporit constant, ajungând în anul 1988 să aibă un număr de 3174
locuitri revenind aprox 139 loc/km2 din care 1546 de sex masculin si 1628 de sex feminin. După
anul 1990, s-a înregistrat însă un spor natural negativ, care a dus la o scădere lentă a numărului
de locuitori din comună. Astăzi satul are în componență 950 gospodării.Consilul Local al
comunei, în frunte cu primarul se străduiesc să îmbunătăţească modul de viaţă al locuitorilor,
prin programe care prevăd reabilitarea si asfaltarea strazilor, reabilitarea scolii, parc fotovoltaic,
reabilitare camin cultural, etc., în scopul creșterii stabilității populației și atragerea celor plecați
în țara și în străinătate.
1.5 Suprafaţa comunei
Suprafaţa de 2366 ha a comunei constituie o resursă naturală importantă pentru
preocupările economice şi de locuire ale populaţiei.

SPECIFICARE

U.M

Comuna Crivăț

Suprafaţa
TEREN AGRICOL TOTAL din care:
ha
2010
Suprafața arabila
ha
1927
Livezi
ha
3
Vii
ha
50
Păşuni
ha
30
TEREN NEAGRICOL TOTAL din care: ha
356
Păduri şi vegetaţie forestieră
ha
22
Ape
ha
34
Construcții
ha
240
Alte suprafețe
ha
60
TOTAL TERITORIU
ha
2366
Sursa: Directia judeteana de statistica/www.calarasi.inesse.ro
1.6 Repere urbanistice
Conform recensământului din anul 2011, comuna Crivăț deține un număr de 995
locuințe, cu un total de 2706 camere de locuit și 4 camere utilizate în scopuri profesionale,
însumând 33002 mp din care 32912 mp suprafața locuibilă și 90 mp suprafața camerelor
utilizate în scopuri profesionale.
1.7 Cadrul natural
1.7.1 Forme de relief
Fiind asezată în partea de sud a Câmpiei Române, respectiv în partea de SV a jud.
Călărași, predomină un relief de câmpie și lunca. Relieful întâlnit pe teritoriul comunei face
parte din regiunile joase ale țării noastre și este dispus în trepte care coboară de la N spre S. Pe
teritoriul comunei Crivăț distribuția învelișului solurilor este uniformă în funcție de dispunere.
Astfel, pe depozitele loessiene domină molisolurile, respectiv cernoziomurile, bogate în humus.
1.7.2 Clima
Clima este de tip temperat oceanică şi temperat continentală, cu pătrunderi mai rare de
aer tropical continental şi tropical maritim, dar şi de aer arctic. Regimul climatic se
caracterizează prin veri foarte calde, cu precipitaţii nu prea bogate, şi prin ierni relativ reci,
marcate uneori de viscole puternice, dar şi de frecvente perioade de încălzire, care provoacă
disconfortul în distribuţia temporară şi teritorială a stratului de zăpadă.
Datorită reliefului uniform, specific zonei de câmpie, vânturile predominante sunt cele
care bat din sectorul nord şi nord-estic, precum şi cele din vest şi sud-vest, mai cunoscute fiind
din prima categorie Crivăţul şi Austrul, Băltăreţul din a doua categorie.
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 depăşeste 200 de zile. Frecvenţa medie anuală a zilelor de varǎ cu
temperaturi maxime mai mari sau egale cu 25° C este de 100-115 zile, iar frecvenţa anuală a
zilelor tropicale cu temperaturi maxime mai mari sau egale cu 30°C este de circa 40 zile.
Temperaturi medii lunare şi multianuale ale aerului Staţia Olteniţa
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VII
VIII
IX
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11,6
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21,3
23,2
22,6
17,7
Sursa: Date de la staţia meteorologică Olteniţa, 2004
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Sursa: Date de la staţia meteorologică Olteniţa, 2004
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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 conținută 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 saturației cu vapori de apă a aerului.
Regiunea studiată are umiditatea relativă cu peste 30% mai mare iarna decât vara.

Umezeala relativa medie lunarǎ multianualǎ (%)
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Media anuala
91,7 91,2 85,5 80,0 77,0 80,3 78,5 79,1 81,2 85,6 92,3 93,9 84,72
Sursa: Date de la Staţia Meteorologică Olteniţa ,2004
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 observațiile asupra norilor se disting: nebulozitatea parțială sau
nebulozitatea norilor inferiori și nebulozitatea totală în care se cuprind toate formele de nori.
Observațiile asupra nebulozității se execută întotdeauna dintr-un loc deschis din care se
poate observa întreaga boltă cerească.
Observațiile asupra nebulozității se fac vizual sau instrumental și constau din:
• aprecierea nebulozității generale (acoperirea cu totalitatea genurilor de nori);
• aprecierea nebulozității norilor inferiori (acoperirea cu nori inferiori);
• aprecierea plafonului minim al norilor inferiori sau determinarea instrumentală a
înălțimii bazei inferioare a norilor.
Diferitele forme ale norilor constituie indici importanți pentru stabilirea stării generale a
vremii la un moment dat și pentru prevederea unor fenomene viitoare cum ar fi: schimbarea
fronturilor atmosferice, intensificarea vântului, precipitațiile, descărcările electrice etc.
Nebulozitatea joacă un rol important în determinarea climatului unei regiuni.
Nebulozitatea medie lunară si anuală (zecimi)
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Sursa: Date de la Staţia Meteorologică Olteniţa , 2004
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1.7.3 Vegetația
Este caracteristică de luncă, cu speci de ierburi și esenţe de lemn moale. In apropierea râului
predomina sălcile, plopii, răchita, lemnul câinesc, iar restul luncii este acoperit cu: cicoare, mac roşu,
neghină, lumânărică, nalbă, pălămidă, ciuboţica cucului, iar în bălţile existente se găseşte papură şi
trestie.
1.7.4 Fauna
Formaţiunile vegetale specifice comunei Crivăț aparţin zonelor stepei, silvostepei şi
pădurii de foioase.

Zona stepei şi silvostepei este populată cu animale adaptate agrobiocenozelor de aici,
dintre care amintim: iepurele, vulpea, bursuci, rozatoare, vrabii, ciori, grauri, pitulici, sticleti,
privighetori, cuci, pupeze, turturici, etc.

1.7.5 Soluri şi resurse naturale
Pe teritoriul comunei Crivăţ distribuţia învelișului solulului este uniform 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.
Factorii pedogenetici naturali
Factorii pedogenetici sunt componenți ai mediului înconjurător a căror acțiune a
contribuit la formarea învelişului de sol. Formarea solului este condiționată de acțiunea
complexă a factorilor pedogenetici care acționează 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, vegetația şi fauna, apa freatică şi
stagnantă, timpul şi activitatea antropică. Toți aceşti factori sunt în strânsă interdependență 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 acționează în procesul
de pedogeneză.
- Roca influențează prin proprietățile fizice, compoziția mineralogică şi chimică, care se
regăseşte şi în partea minerală a solului.
- Clima acționează în procesul de pedogeneză atât direct cât şi indirect prin intermediul
vegetației a cărei dezvoltare şi distribuție este influențată de parametrii climatici
(temperatura şi precipitațiile). Temperatura influențează intensitatea proceselor care au
loc în sol: alterarea, mineralizarea şi humificarea resturilor vegetale, procesele de
adsorbție, evapotranspirația 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. Vegetația influențează 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 influențează procesul de pedogeneză al solurilor, atât direct prin procese de
eroziune, alunecări, colmatare, deflație 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 influența profilul de
sol.

-

Activitatea antropică nu este considerată un factor natural pedogenetic, dar datorită
acțiunii sale omul poate influența direct sau indirect evoluția solurilor. Odată cu
intensificarea tehnologiilor agricole de către om prin modificarea ecosistemului, solurile
au suferit modificări atât în sens pozitiv cât şi negativ.

Suprafaţa agricolă şi efectivele de animale din localitatea Crivăț, în urma
Recensămantului Agricol din 2010 arată astfel:
Suprafaţa totală a exploataţiilor (hectare), localitatea Crivăţ,
la Recensământul Agricol 2010
Localitatea

TOTAL

CRIVĂŢ
1341,55
Sursa: Directia judeteana de statistica/www.calarasi.inesse.ro

Suprafaţa agricolă utilizată,suprafaţa agricolă neutilizată şi alte suprafeţe(hectare),pe
categorii de folosinţă,localitatea Crivat, la Recensamantul Agricol 2010
Suprafaţa agricolă utilizată
Suprafaţa
Culturi
Păşuni
Localitatea
agricolă
Teren
Grădini
perma
şi
TOTAL
neutilizată
arabil
familiale
fâneţe
nente
CRIVĂŢ
1105,84
80,76
30,00
49,54 1266,14 0,63
Sursa: Directia judeteana de statistica/www.calarasi.inesse.ro

Efective de animale (capete) pe specii, localitatea Crivăţ la Recensământul Agricol 2010
Specii de animale
Localitatea
Bovine
Ovine
Caprine Porcine
Păsări
Cabaline
CRIVĂŢ
90
1017
360
1191
Sursa: Directia judeteana de statistica/www.calarasi.inesse.ro

17685

104

2. Demografie
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Crivăț se ridică la 2.243
de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră
2.412 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (91,48%), cu o minoritate de romi (4,28%).
Pentru 4,1% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere
confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (95,01%). Pentru 4,1% din populație, nu este
cunoscută apartenența confesională.

Familii
albine
5

d

Structura populației pe vârste, în anul 2011
Nr.crt Grupa de vârstă
Număr de persoane
1.
0 – 14 ani
293
2.
15 – 19 ani
130
3.
20 – 24 ani
101
4.
25 – 29 ani
103
5.
30 – 34 ani
138
6.
35 – 39 ani
161
7.
40 – 44 ani
188
8.
45 – 49 ani
126
9.
50 – 54 ani
112
10.
55 – 59 ani
150
11.
60 – 64 ani
159
12.
65 – 69 ani
130
13.
70 – 74 ani
168
14.
75 ani și peste
284
Total
2243
Sursa: Directia judeteana de statistica/www.calarasi.inesse.ro

% din populația totală
13.06%
5.8%
4.5%
4.6%
6.15%
7.18%
8.38%
5.62%
4.99%
6.69%
7.09%
5.8%
7.48%
12.66%
100%

Populaţia localităţii pe sexe, şi etnie se prezintă la nivelul anului 2011 conform tabelei de mai
jos:
Localitatea
Crivăț

Sexul
Populație stabilă-total
Români
Total
2243
2052
Masculin
1085
988
Feminin
1158
1064
Sursa: Directia judeteana de statistica/www.calarasi.inesse.ro

Romi
96
51
45

Structura populaţiei stabile din comună în funcţie de religie
Penticostal
a (Biserica
Populatie
lui
Adventista
stabila - Ortodox Dumnezeu de ziua a Alte
total
a
Apostolica) saptea
religii

Religie
nedeclarat
a

Crivat

Total

2243

2131

12

4

4

92

Masculin
Feminin

1085

1032

5

*)

*)

45

*)

47

1158
1099
7
3
Nota : Numar redus de observare ( mai mic de 3 )
Sursa: Directia judeteana de statistica/www.calarasi.inesse.ro
*)

Serviciile religioase necesare localității sunt asigurate de biserica ordotoxă din localitate.

Populația activă
Conform recensământului din anul 2011, resursele de munca și populația activă din
comuna Crivăț sunt următoarele:
Populația activă
Crivăț
Total
Ocupata
Ambele sexe
1484
1471
Sursa: Directia judeteana de statistica/www.calarasi.inesse.ro

Neocupata
13

Gradul de ocupare al populației active este de 99.1%, ceea ce reprezintă un procent
foarte bun de ocupare al populației active.
Conform recensământului din anul 2011, resursele de munca și populația inactivă din
comuna Crivăț sunt urmatoarele:
Populația inactivă
Crivăț
Total
Elevi/studenți Pensionari Casnice
Total
759
301
212
80
Sursa: Directia judeteana de statistica/www.calarasi.inesse.ro

Intreținuți
157

Alte situații
9

Situația în comuna Crivăț din punctul de vedere al clădirilor, locuințelor, camerelor de locuit și
suprafața acestora este următoarea:
CLADIRI

LOCALITATEA

A

TOTAL

1

CRIVAT
CRIVAT

NUMARUL CAMERELOR

Cladiri
cu
locuinte
conventionale

2

Cladiri cu
alta
destinatie

3=(1-2)

LOCUINTE
C O N V E NTIONALE

TOTAL

Camere
de locuit

Camere
utilizate
numai
in
scopuri
profesionale,
comerciale
etc.

4

5

6

7

SUPRAFATA CAMEREL
(mp)
Suprafata
camerelo
utilizate
Suprafata
numai
TOTAL
camerelor
scopuri
de locuit
profesion
comercia
etc.
8
9
10

994

994

0

995

2710

2706

4

33002

32912

90

994

994

0

995

2710

2706

4

33002

32912

90

Sursa: Directia judeteana de statistica/www.calarasi.inesse.ro
Din punct de vedere al confortului de locuit, rezultă că, la nivelul comunității, spațiul
locativ construit asigură în medie 2,7 persoane/gospodarie, cu o suprafață de locuit pe membru
de familie de 14,7 mp/persoană.
3. Infrastructura serviciilor sociale şi educaţională

3.1 Educaţie
In comuna Crivăț functionează o singură unitate de învățămînt, școală gimnaziala cu
clasele I-VIII “Nicolae Petrescu” cu un număr total de 164 elevi înscriși și gradinița cu program
normal “Făt Frumos” cu un număr de 55 copii înscriși (conform recensământ anul 2011).

3.2 Sănătate
Asistența medicală este asigurată în cadrul unui dispensar uman, deservit de un medic
de familie și un asistent medical cu studii medii; functionează de asemenea în cadrul
dispensarului uman un cabinet stomatologic deservit de un medic stomatolog.
In comună mai există și doua farmacii, una care își desfășoară activitatea în incinta
dispensarului uman, amplasat în centrul localității și cealaltă situată în partea de nord a
comunei, la intrarea in sat.

4. Cultură – culte
La nivelul comunei există o singură încapere cu destinația de bibliotecă care
funcționează în incinta grădiniței, cu un număr de 1872 volume de cărți.
Cultul ortodox majoritar este reprezentat de o singură cladire de cult specifică bisericii
ortodoxe, respectiv Biserica „Sfinții Imparați Constantin și Elena”, acest spațiu de cult fiind în
prezent suficient pentru locuitorii comunei.
Activități culturale specifice: există înființată la nivelul comunei Asociația Sportivă
Partizan Crivăț, ce acționează cu o echipă de fotbal în campionatul zonal. De asemenea
semnalăm la capitolul activități culturale manifestările tradiționale desfășurate cu ocazia
sărbătorilor religioase.
5. Infrastructura
5.1 Infrastructura de transport
Infrastructura de transport auto este asigurată de drumurile județene 411 si 301, care în
prezent sunt asfaltate.
5.2 Dotări tehnico-edilitare
Alimentarea cu apă: alimentarea cu apă se realizează în comuna de la Stația de Apă a
localității.
Gospodărirea apelor: văile existente sunt în general colmatate, cu albii neregulate.
Canalizarea menajeră: în localitate nu există în acest moment rețea de canalizare și
epurare a apelor uzate menajere, aceasta fiind la nivel de proiect.
Canalizarea pluvială: de-a lungul drumurilor și străzilor rigolele (șanțurile) de scurgere a
apelor sunt necorespunzatoare lipsind dispozitivele de scurgere a apelor la poduri și podețe.

Alimentarea cu gaze: există posibilitatea alimentării cu gaze după realizarea unor
proiecte care să stabilească cota de gaze necesară și a stației de racordare la magistrala de gaze
naturale.
Alimentarea cu energie electrică a comunei este realizată aproape în întregime – rețea
de joasă tensiune, tip aerian, destinată consumatorilor casnici și iluminatului public. Rețelele
electrice sunt pe stâpi de beton tip RENEL iar iluminatul public se realizează cu lampi
economice.
5.3 Reţeaua de comunicaţii
Telefonia mobilă are arie de acoperire parțială în anumite rețele, locuitorii care doresc
se pot conecta la internet și cablu TV.
5.4 Unităţi bancare
Pe teritoriul comunei nu există centre, sucursale sau filiale ale unor bănci, însa există un
bancomat al băncii Raiffesein Bank.

5.5 Unităţi de poliţie, jandarmi, pompieri
Siguranța și ordinea publică sunt asigurate de lucrătorii postului de poliție Crivăț, ce
dispune de clădire, unde funcționează o secție de poliție..
6. Activitatea economica

6.1 Agricultura
Domeniul de bază al locuitorilor din comună este agricultura, având tradiție în
legumicultură de mai mulți ani. Se cultivă suprafețe 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. De asemenea cetățenii comunei se ocupă și cu
creșterea animalelor.

6.2 Industrie
Pe teritoriul comunei funcționează un cazan de țuica și o moară de cereale .
6.3 Construcții
Activitatea de construcții nu este foarte dezvoltată în economia comunei, înregistrânduse totuși un număr din ce în ce mai mare de case construite, care se realizează de firme și
constructori din afara localității.

6.4 Economia forestieră
Pădurile ocupă aproximativ 36 ha din suprafața totală a comunei.
6.5 Turism
In prezent potențialul turistic este scăzut, însa cu ajutorul investițiilor s-ar putea realiza
obiective viabile, respectiv un camping, o plajă și pensiuni agroturistice promovate de localnici.
6.6 Comerț și servicii
Există în localitate un oficiu poștal și ateliere pentru deservirea populației: tâmplărie,
frizerie. In localitate își desfășoară activitatea aproximativ 20 de agenți economici, cu
răspundere limitată sau întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, reprezentativă fiind
activitatea de comerț cu amănuntul în magazine, preponderent produse alimentare, băuturi,
tutun.
NR
CRT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENUMIRE

DOMENIU ACTIVITATE

II CATANA M E ION
AF NEAGU NICA
PFA RADU MARIAN
II GRECU NICOLAE
II RADU RODICA
II BURLAC ELENA
II ANGHEL V NICUSOR
II GRIGORE MARIN
PFA SIMION ION

10
11

II STOICA ION
Asociatia Vanatorilor si Pescarilor
BRADUL

LEGUMICULTURA
SERVICII
COMERT
COMERT
COMERT
LEGUMICULTURA
LEGUMICULTURA
JOCURI SI PARIURI SPORTIVE
FABRICARE BAUTURI
ALCOOLICE
ARENDA- AGRICULTURA
PESCUIT SI VANATOARE

NR
CRT
1
2
3
4
5
6
7
8

DENUMIRE
SC PRODABAT SRL
SC LIX TRANS SRL
SC ALIALEX
SC ANDREI SRL
SC TRANS GRECU SRL
SC TRANS SDG SRL
SC IZO ALEX IMPEX SRL
SC ELIFLOR SERV SRL

DOMENIU
ACTIVITATE
COMERT
TRANSPORT
COMERT
COMERT
TRANSPORT
TRANSPORT
SERVICII
COMERT
FARMACEUTICE

OBSERVATII

INTREPRINDERE

OBSERVATII

MIJLOCIE
MIJLOCIE
PCT DE LUCRU
MICRO
MIJLOCIE
MICRO
MICRO
PCT LUCRU

9
10

13

SC TRANS RUTIER RAM SRL
SC GIANY AGRO INVEST
SRL
SC LIXTRANSCOM SRL
SC ASANVIO PREST SERV
SRL
SC AQUAVAL PREST SRL

14

SC ALCEDO SRL

15

SC CITY GAME TEHNO SRL

16

SC FARMVIO SRL

17
18
19

SC RADVAL SRL
SC ANITA FISH SRL
SC AGRITERENURI SA

20

SC PETRUCOM UTILAJE SRL

21
22

SC DORIN SERV SPEDITION
SRL
SC FIZIOMED CATIA SRL

23

SC MECAIND ULMENI SA

24

SC CODRUT COM SRL

25

SC AGROUNIVERSAL
ULMENI SRL

11
12

TRANSPORT
AGRICOL-ARENDA

MIJLOCIE
MICRO

TRANSPORTURI
COMERT

MIJLOCIE
MICRO

LUCRARI DE
PREGATIRE A
TERENULUI
COMERT PRODUSE
CHIMICE
JOCURI SI PARIURI
SPORTIVE
COMERT
FARMACEUTICE
COMERT
COMERT
AGRICOL

MICRO

LUCRARI DE
PREGATIRE A
TERENULUI
TRANSPORT

MICRO

ACTIVITATI
INTRETINERE
CORPORALA
AGRICOL

MICRO

PRELUCRAREA SI
CONSERVAREA
CARNII
AGRICOL

MIJLOCIE

PCT LUCRU
MICRO
MIJLOCIE
MIJLOCIE
MICRO
ACHIZITII - SEDIUL
IN BUCURESTI

MICRO

ARENDA SEDIUL
IN ULMENI

ARENDA/ACHIZITII
TEREN AGR.
SEDIUL IN ULMENI

7. Protecţia mediului înconjurător
FACTORII DE RISC: în comună există zone de risc pe lângă cursurile de apă, care pot crea
probleme în caz de ploi abundente, topiri de zăpadă sau viitură. Se mai semnalează și prezența
unor zone inundabile în urma precipitațiilor abundente. De asemenea există riscul de accidente
tehnologice, pe drumurile județene DJ 411 și DJ 301.

La nivelul localității se impun lucrări de drenare a apelor de suprafață provenite din ploi,
izvoare de suprafață, pârâuri neamenajate și colmatate cu multă vegetație ce împiedică
curgerea gravitațională, creând bălți, blocaje, inundări de grădini și gospodării ale populației.
Lipsa unui program de amenajare a teritoriului comunei în domeniul gospodăririi apelor
de suprafața creează un mare disconfort cetățenilor.
De asemenea, se impune și un program cetățenesc de educare în domeniul gestionării
gospodăriilor gunoaielor, astfel încât acestea să nu fie depozitate pe cursul și malul apelor de
suprafață ce conduce la colmatarea pârâului și a drumurilor, la blocarea cursului de apă, și
implicit la schimbarea cursului, băltirea apelor și a inundării terenurilor limitrofe cursului de
apă.

8. Administrația publică locală

-

-

-

Structura administrației publice locale: pe teritoriul comunei sunt prezente următoarele
instituții și servicii:
Administrația publică locală : Consiliul local Crivăț, Primaria Comunei Crivăț,
Poliție;
Invățământ : Scoala gimnazială cu clasele I-VIII „Nicolae Petrescu”, Gradinița cu
program normal „Făt Frumos”; clădirea în care funcționează școala este în curs de reabilitare și
modernizare, ar trebui reabilitată și clădirea în care funcționează grădinița.
Sănătate: La nivelul comunei funcționează un dispensar uman, un dispensar
veterinar, un cabinet stomatologic și două farmacii.
Cultură: nu există localuri adecvate pentru activitățile culturale, cele existente fiind
foarte degradate, clădirea necesitând reparații capitale.
Investiții locale: la nivelul comunei au fost inițiate diverse proiecte de investiții
privind asfaltarea, reabilitarea școlii, parc fotovoltaic, reabilitarea clădirilor degradate care
necesită reparații, modernizarea stației de apă și centru afterschool, etc.
Pentru îmbunatățirea condițiilor de viață și calitatea factorilor de mediu, primarul
comunei și Consiliul local își propun o serie de proiecte în acest sens, unele dintre acestea fiind
chiar în derulare:
Asfaltare

-

-

Reabilitare drumuri de interes local care deservesc nevoile curente ale locuitorilor
și activitățile economice;
Reabilitare și modernizare sediu primărie si dispensar uman;
Parc fotovoltaic;
Sisteme de canalizare și epurare a apelor uzate;
Realizarea rețelei de alimentare cu gaze naturale;
Reabilitare/constructie cămin cultural;
Reabilitarea grădiniței de copii;
Construirea unei baze sportive și a unei săli de sport;
Parc/recreere pentru copii;
Decolmatare parau Prival
Amenajat trotoare
Modernizat Centrul Localitatii
Pista biciclisti
Extindere iluminat public
Amenajat centura localitatii
Piata agroalimentara
Reabilitare drumuri exploatare agricola
Realizarea acestor proiecte este categoric în avantajul localității și a locuitorilor, prezentând
următoarele avantaje:
Crearea locurilor de muncă pentru cetățeni;
O buna desfășurare a traficului rutier;
Consolidarea și gospodărirea terenurilor afectate de factori naturali;
Modernizarea drumurilor;
Atragerea investitorilor;
Asigurarea serviciilor de administratie publică și de asistență medicală de bază;
Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populației;
Imbunătățirea condițiilor de viață a copiilor din comună;
Pregătirea preșcolarilor pentru clasele primare;
Creșterea competențelor profesionale în rândul tinerilor;
Imbunătățirea condițiilor de viață a tinerilor;
Creșterea competențelor profesionale;
Recreerea locuitorilor comunei;
Extinderea sistemului de servicii publice destinate locuitorilor comunei precum și
creșterea calității vieții locuitorilor;
Crearea premiselor pentru un parcurs școlar de succes.
9. 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 ISTORICESITURI 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

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.

10. Asistență socială
Din populația localității de 2243 persoane, un număr de 44 persoane se gasește inclus în
programul de asistență socială, ce reprezintă un procent de circa 2% din populația totală.
De semnalat faptul că din numărul total de asistate sociale de 44 persoane, 20 sunt
familii formate dintr-o persoană, ceea ce reprezintă 45% din numărul persoanelor asistate și
numai o familie de 5 persoane este inclusă în programul de asistență social.

Procentul de 2% ca asistat social la nivelul localității este mult sub media asistaților
sociali la nivel de mediu rural.

III. ANALIZA SWOT A COMUNEI CRIVĂȚ

Delimitare conceptuală
Analiza SOWT îşi propune o prezentare a punctelor tari, slabe, a oportunităţilor şi a
riscurilor care determină spaţiul geografic şi socio-uman al comunei Crivat, fiind împărţită pe
capitolele de mai jos, în vederea evaluării potențialului tehnic, economic și social al zonei.
Analiza SWOT reflectă o analiză a punerii în valoare și a corelării punctelor tari, slabe,
oportunități și riscuri, în scopul promovării teritoriului și a atragerii de investitori.
De asemenea, concluziile analizei SWOT pot reprezenta pentru lideii comunității un
instrument de fundamentare și elaborare a programelor de acțiune și dezvoltare a localității pe
termen mediu și lung.
Analiza SWOT reflectă un mod de analiză și capacitatea mediului intern al Primăriei de a
răspunde factorilor de macromediu negativi sau pozitivi în sensul remedierii punctelor slabe,
exploatării punctelor tari, fructificării oportunităţilor şi diminuării ameninţărilor.

1.

2.

Domenii de analiză

Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati) și Threats
(riscuri).
Analiza SWOT permite concentrarea atenției asupra zonelor cheie și realizarea de
prezumții în zonele asupra cărora există cunoștințe mai puțin detaliate. In urma acestei analize
se poate decide dacă zona își poate îndeplini planul, și în ce condiții.
Unele “oportunități” și “riscuri” vor apărea din “punctele tari” și “punctele slabe” ale
comunei.

2.1. AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
PUNCTE TARI
 Suprafața teritoriului administrativ al comunei
Crivăț este de 2366 ha, din care teren arabil 1927
ha, păşune 30 ha, păduri şi vegetaţie forestieră
22 ha, ape 34 ha, livezi 3 ha, vii 50 ha

PUNCTE SLABE
 Sectorul pomicol insuficient dezvoltat, locuitorii
dețin doar 3 ha de livezi
 Dotarea tehnică slabă a tuturor sectoarelor din
agricultură

 Ponderea foarte mare a ocupaţiei populaţiei în
domeniul agriculturii
 Suprafața mare de teren arabil, în procent de
81.44%
 Condiții climatice favorabile pentru agricultură
 Numărul relativ mare de animale
 Potenţial de dezvoltare a meseriilor legumicole
datorită experienţei şi zonei de luncă
 Dezvoltarea activităţii zootehnice prin existenţa
condiţiilor şi tradiţiilor deţinute de fiecare familie
OPORTUNITĂŢI
 Accesarea fondurilor europene pentru
dezvoltarea unor programe de finantare în
agricultură
 Inființarea unor asociații profesionale de sprijin a
producătorilor
 Crearea unor zone de desfacere a produselor
agroalimentare pentru populație
 Crearea centrelor de colectare și procesare
legume-fructe
 Promovare activitați piscicole

 Lipsa resurselor materiale care să faciliteze
angajarea specialiștilor din agricultură în mediul
rural
 Promovarea insuficientă a zonei rurale și a
produselor tradiționale
 Diversificarea slabă a activităților zonei rurale
 Insuficiența serviciilor aducatoare de venit
specifice zonei

AMENINŢĂRI
 Slaba informare a producătorilor agricoli privind
oportunitățile de finanțare prin accesarea
fondurilor europene
 Lipsa unui cadru legal pentru protejarea

producţiei agricole interne

2.2. INFRASTRUCTURĂ
PUNCTE TARI
 Este traversată de șoseaua județeană DJ411, care
o leagă spre vest în județul Giurgiu
de Hotarele (unde se termină în DN5A) și spre
sud-est de Radovanu și Chirnogi (unde se termină
în DN41)
 Comuna se află la 100 km față de mun. Călărași,
rețedința de județ; la 5 km față de orașul Budești,
și la o distanță de 45 km de București.
 Alimentarea cu apă a comunei se face de la statia
de apă potabila a localității
 Sistem de energie electică la nivelul comunei din
rețeaua națională
 Existența rețelelor de cablu TV,internet și rețea
de telefonie mobilă si fixa
OPORTUNITĂŢI
 Decolmatare parau(prival)
 Extindere rețea electrică
 Inființarea unei rețele de distribuție gaze natural
de joasă presiune
 Modernizare/automatizare stație apă potabilă
 Extindere rețea de apă
 Amenajat trotuare 10 km
 Amenajat pistă pentru bicicliști spre Budești DJ
301 2+2 km

PUNCTE SLABE
 Existența partială a unui sistem de alimentare cu
apă
 Nu există sistem de canalizare și epurare a
apelor uzate menajere
 Nu există rețea de joasă presiune de alimentare
cu gaze naturale.
 Strazi de pamant si piatra
 De-a lungul drumurilor și străzilor, rigolele de
scurgere a apelor sunt necorespunzatoare
lipsind dispozitivele de scurgere a apelor
 Lipsa pod peste Arges.
 Lipsa cadastru general








AMENINŢĂRI
Cunoştinte insuficiente legate de elaborarea şi
administrarea proiectelor finanţate din Fonduri
Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR şi FEP;
Lipsa informaţiilor legate de normele europene
de mediu în rândul micilor întreprinzători;
Indiferenţa faţă de protectia mediului și în
special față de cursurile de apă de suprafață de
pe teritoriul localității
Dezvoltarea vegetației acvatice și blocarea

 Amenajat piața agroalimentară

râurilor și a șanțurilor de scurgere gravitațională
a apelor de suprafață

2.3. ECONOMIE
PUNCTE TARI
 Cadru natural favorabil pentru mai multe tipuri
de activități (agricultură, legumicultură,
prelucrare rachită, piscicultură, industria mică)
 Suprafețe mari care pot fi introduse în exploatări
agricole
 Forță de muncă numeroasă cu cunoștințe în
domeniul agricol.

PUNCTE SLABE
 Dependența mare a populației de un anumit tip
de activitate- agricultură

OPORTUNITĂŢI
 Atragerea de fonduri europene ce vizează
dezvoltarea agriculturii în vederea dezvoltării
rurale
 Posibilitatea înființării firmelor de prelucrare a
produselor agricole

AMENINŢĂRI
 Nemulțumiri ce pot sa apară în rândul populației
în urma aplicării de stategii ce contravin
tradițiilor
 Posibilitatea de degradare a mediului printr-o
dezvoltare necontrolată, fară gestionarea
deșeurilor din gospodarii

2.4. TURISM
PUNCTE TARI
 Existența condițiilor și a unui cadru natural
favorabill dezvoltării turismului rural
 Monumente istorice: așezare getică, biserica cu
hramul “Sfinții Impărați Constantin și Elena”
 Există construcții noi care pot practica
agroturismul și turismul rural













OPORTUNITĂŢI
Incurajarea unor noi forme de turism (religios,
rural, ecologic)
Disponibilitatea unor resurse suplimentare,
posibil a fi accesate prin utilizarea programelor
de finanţare ale Uniunii Europene
Construirea unui complex turistic şi de agrement
Amenajare bălti pentru turism și pescuit






PUNCTE SLABE
Resurse financiare insuficiente, investiții
autohtone și străine aproape inexistente
Inexistența unor forme de promovare a comunei
pentru creșterea numărului de turiști pe
teritoriul acesteia
Serviciile din domeniul turistic oferite sunt la o
calitate scăzută
Nu există preocupări de a se realiza programe de
turism rural
AMENINŢĂRI
Reacția redusă a mediului local la schimbările şi
provocările zilelor noastre, conducând la
scăderea competitivităţii teritoriului comunei, în
favoarea altor teritorii, considerate mai
interesante de către turişti şi investitorii în
turism;
Promovarea insuficientă a zonei pentru
atragerea turiştilor
Migrarea turistică către alte regiuni cu programe
turistice cunoscute

2.5. EDUCAŢIE , CULTURĂ SI SANATATE
PUNCTE TARI
 Existența unei biblioteci comunale
 Organizarea zilei comunei Crivăț, în fiecare an, de

PUNCTE SLABE
 Un singur cadru medical care trebuie sa
deservească toată populația comunei
















“Ziua Eroilor”
Existența cadrelor didactice calificate și dedicate
procesului educațional
Existența unei unități de învățământ primar și
gimnazial
Dotarea cu echipamente IT a unității școlare
Existența unui cabinet medical
Existența unui cabinet veterinar
Existența unui cabinet stomatologic și a doua
farmacii
OPORTUNITĂŢI
Reabilitare/construire cămin cultural
Construirea unei baze sportive și a unei săli de
sport
Centru afterschool
Reabilitare grădiniță
Modernizare școală
Dezvoltarea economică a localităţii va permite
mărirea fondurilor destinate asistenţei sociale
Programe complexe de urmărire a stării de
sănătate a populaţiei

 Tendința de scădere a populației școlare și a
cadrelor didactice
 Dotări reduse cu echipament IT şi internet în
cadrul şcolilor
 Fonduri insuficiente destinate asistenţei
medicale
 Lipsa spatiilor/terenurilor/sali pentru
desfasurarea activitatilor si evenimentelor
culturale,sportive
AMENINŢĂRI
 Scăderea gradului de instrucţie şcolară a
populaţiei tinere
 Reacţie nefavorabilă la sistemul de norme
sanitare impuse
 Costurile ridicate pot conduce la renunţarea la
dotări
 Pragul de rentabilitate depinde de numărul de
persoane active asistate

2.6. RESURSE UMANE- PIAŢA MUNCII
PUNCTE TARI
 Procentul populației apte de munca destul de
ridicat , peste 66 %
 Repartizarea echilibrată a populației pe sexe
 Context natural favorabil dezvoltării afacerilor în
domeniul agricol, dar și în domeniul serviciilor
oferite populației locale









OPORTUNITĂŢI
 Implicarea autorităților locale în problemele
comunității, în vederea identificării de soluții
financiare, materiale
 Implicarea agenților economici în finanțarea
serviciilor sociale ca și parteneri în proiectele
sociale
 Introducerea unor programe educative în
vederea dezvoltării calităților anteprenoriale ale
elevilor, tinerilor







PUNCTE SLABE
Migrarea persoanelor mai tinere în mediul urban
și în străinătate în special a celor cu pregătire
profesională superioară
Capacitatea financiară scazută a locuitorilor
comunei Crivăț
Adaptarea lentă a populației mature la
schimbările lumii actuale și în special la
fenomenul reconversiei profesionale
Pierderea progresivă a resursei umane calificate
din cauza lipsei de oportunitați și a unei
perspective de dezvoltare economic-sociale
Lipsa ofertelor de muncă atractive pentru
persoanele cu studii superioare
AMENINŢĂRI
Criza economică și financiară de la nivel național
ce are impact asupra dezvoltării economice și a
pieței locurilor de munca
Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte
negative asupra pieței muncii
Creșterea șomajului în rândul absolvenților de
liceu
Reticența populației cu privire la programele de
reconversie profesională, în funcție de

 Oferirea de facilitați în vederea menținerii
resurselor umane cu studii superioare sau
specializate
 Adaptarea programei școlare la cererea de pe
piața muncii

solicitările existente pe piața muncii.

Obiectivele strategiei locale de dezvoltare durabilă

Strategia este un instrument care arată calea de urmat în realizarea obiectivelor
propuse, participarea cetăţenilor, a agenţilor economici fiind esenţială în realizarea acestora.
Strategia de dezvoltare a comunei reprezintă o viziune asupra dezvoltării comunităţii
pentru întreaga perioadă planificată şi stabileşte obiectivele prin care se va implementa această
viziune.
Implementarea strategiei de dezvoltare se realizează prin intermediul planului de
măsuri şi acţiuni a planului strategic ce trebuie să constituie un instrument important pentru
leaderii comunității pentru programul de dezvoltare locala a comunității.
Prin instituirea unui sistem de monitorizare a strategiei se poate realiza adaptarea
acesteia la modificările care apar pe parcurs în urma implementării acţiunilor precum şi
înglobarea prevederilor legislative care vor apărea sau vor surveni modificări pe parcursul
întregii perioade de planificare.
In cazul strategiilor pe termen lung trebuie să se urmarească cu mare atenție rezultatele
prognozate. În același timp trebuie luat în calcul și faptul că rezultatul real al prognozei nu
poate fi anticipat deoarece situațiile neprevăzute pot și ele să exercite o influență importantă
asupra lor.
Obiectivele de dezvoltare ale comunei Crivăț se pot realiza numai în condițiile unei
strategii care să stabilească cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei, și totodată
comuna să dispună de programe de formare profesională în conformitate cu liniile și prioritățile
strategiei, care să asigure formarea de personal în conformitate cu direcțiile de acțiune pentru
o dezvoltare durabilă.
Principalele principii ale strategiei de dezvoltare durabilă sunt:
-

Durabilitatea
Competitivitatea
Sprijin financiar (capacitatea de finanțare a proiectelor)
O bună administrare bazată pe un management de calitate

Durabilitatea- condiții mai bune de trai pentru toți locuitorii comunei dar, în special,
pentru persoanele defavorizate, precum și un minim de condiții necesare pentru un trai decent,
sănătatea și bunăstarea tuturor.
Competitivitatea- permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, național și
chiar internațional, promovarea unui sector privat productiv și competitiv.
Sprijin financiar - să poată facilita accesul la o varietate de surse financiare pentru a
satisface nevoile de investiții și dezvoltare. Sprijinul financiar trebuie susținut și de capacitatea
comunității de a elabora proiecte pentru a le propune spre finanțare. O comunitate nu poate
progresa fără prezentare de proiecte, ce pot atrage și asigura fonduri pentru finanțarea
acestora.
O bună administrare – reacția eficientă și efectivă la problemele comunitații prin
responsabilizarea autorităților locale și parteneriatul cu societatea civilă.
Principalele obiectivele ale strategiei de dezvoltare durabilă, sunt:
 orientarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe locuri de
muncă și a stagnării plecării tinerilor din localitate;
 dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru a stabili prioritățile comunității,
strategia și acțiunile sale și cu consultarea locuitorilor;
 sprijinirea autorităților publice locale în prezentarea strategiilor financiare și de investiții
față de fondurile de finanțare;
 să determine eficientizarea managementului.
Realizarea obiectivelor de dezvoltare economico - socială durabilă va lua în considerare
următoarele criterii:
- coeziunea și solidaritatea cetățenilor;
- puterea economic-financiară comunei;
- dezvoltarea durabilă;
- obiective de calitate globale locale – integrare
Alternativele de optimizare ale proceselor Strategiei de Dezvoltare Locală sunt legate de
adoptarea unui anumit model de funcționare, care să poată fi luat ca sistem de referință în
evaluarea continuă a rezultatelor, astfel încât procesul de implementare a acesteia să poată fi
monitorizat și evaluat de către toți partenerii implicați:
- cetățenii și societatea civilă;
- comunitatea economică și componentele ei majore (administrația, infrastructuri urbane,
sisteme financiar-bancare etc.);
- tehnocrații (experți, evaluatori, auditori, tehnologi).
Cele trei procese de bază principale: social, economic și mediu vor fi completate de alte
procese caracteristice comunei Crivăț, procesele de urbanism și infrastructuri, conturând un
proces comunitar integrat, alcătuit din procesele paralele realizând un ansamblu funcțional, cu
o viziune unitară integrată.
Acestea corespund domeniilor și sectoarelor definite încă în faza de evaluare a situației
existente și a potențialului local.
Capacitatea strategiei și a planurilor de actiune de a răspunde nevoilor actuale, utilizând
eficient resursele existente și adaptându-se viziunii generațiilor tinere reprezintă, de asemenea,
un criteriu fundamental de realizare a obiectivelor majore descrise în acest capitol.
Pentru fiecare domeniu planificarea strategică se face pe 3 niveluri:

- nivel strategic - pe termen lung;
- nivel tactic - pe termen mediu;
- nivel de proiecte - pe termen scurt, eșalonat.
În acest fel se acoperă complet aria de dezvoltare strategică a comunei Crivăț pentru
perioada 2014-2020 și se prefigurează tendințele pentru perioada următoare.
Această strategie se adresează în special comunității locale, care și-a arătat interesul
pentru obiectivele ei. Principalele obiective ale dezvoltării durabile ale comunei Crivăț constau
în:
- dezvoltarea infrastructurii de bază a comunei;
- protecția mediului;
- întărirea coeziunii sociale și reducerea sărăciei;
- regenerare rurală.
Realizarea strategiei pornește de la următoarele premise:
• relizarea unei diagnoze pornind chiar de la inventarul public al comunității, de la starea
tehnică actuală, de la inventarul neajunsurilor înregistrate în prezent pentru a
determina și fundamenta baza de referință de unde se pornește și să anticipăm unde sar putea ajunge;
• îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației comunei (locuințe și locuri de muncă la
standarde europene);
• ridicarea standardului calitativ al designului comunei, al construcțiilor, serviciilor și al
imaginii în general;
• oferirea de oportunități pentru intervenția sectorului privat în operațiunile comunei, fie
sub forma investițiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau
consultărilor permanente între parteneri;
• adaptarea la inevitabilele schimbări ce au loc în comună. De aceea, procesul de
planificare trebuie să fie creativ, participativ și anticipativ.
Conform premiselor de formulare a strategiei și a perspectivelor de dezvoltare a
comunei Crivăț, conceptul strategic trebuie formulat astfel încât transpunerea sa într-un plan
strategic să asigure un pachet de acțiuni ce vor duce la creșterea economică, creșterea bazei de
impozitare, crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea calității mediului de viață al
comunității.
Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economică
datorată poziției geostrategice a comunei, determinată de atragerea de firme / activități
economice / investiții. În acest sens, trebuie urmate două puncte prioritare: creșterea gradului
de atractivitate a comunei (prin îmbunatățirea imaginii, a calității vieții, prin revitalizare rurală)
și facilități de atragere a firmelor private (prin investiții în infrastructură, oferta de terenuri și
clădiri, servicii strategice, facilități fiscale etc.)
Trebuie luat în considerare faptul că o comună nu este un sistem închis, iar realizarea
celor cinci obiective generale se întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la
dezvoltare și / sau regenerare rurală, politicile, planificarea strategică rurală, precum și
realizarea programelor și proiectelor se vor face cu respectarea următoarelor principii:
- dezvoltarea durabilă, în așa fel încât pe termen lung să se producă schimbari
majore de cultură și atitudine în ceea ce privește utilizarea resurselor de către
populație și operatorilor de piață;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

schimb de experiență în scopul schimbului de informații între localități cu privire la
utilizarea celor mai bune practici (în managementul rural sau managementul de
proiect);
realizarea programelor și proiectelor prin parteneriat public - privat;
realizarea acelor programe și proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza;
integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic
simultan între sectoare, cât si pe verticală, având în vedere corelarea și integrarea
politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale județului Călărași
și ale regiunii din care face parte;
managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse
energetice, materiale, financiare și umane, precum și integrarea fluxurilor de
resurse energetice și materiale într-un ciclu natural;
utilizarea mecanismelor de piață pentru a atinge ținta durabilității, respectiv
emiterea de reglementari pentru eco-taxe și funcționarea utilităților publice în
sistem de piață, evaluarea investițiilor după criterii de mediu, luarea în considerare
a problemelor de mediu la întocmirea bugetului local;
descentralizarea managementului în sectorul energetic;
design-ul durabil arhitectonic în temeiul căruia se stabilesc reguli privitoare la
materialele de construcții, design-ul unei clădiri, bioclimatul, densitatea clădirilor
într-un areal, orientarea spațială a clădirilor „structuri verzi" în jurul clădirilor,
microclimat, eficiența energetică;
realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei comunități, ori
pentru a recupera moștenirea culturală a unei comunități și / sau tradițiile întregii
comunități locale;
interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc unei nevoi
locale;
fixarea regulilor de utilizare rațională a terenurilor pentru toate proiectele de
dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare
spațială;
evaluarea eficienței utilizării resurselor financiare și umane;
evaluarea viabilității financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor
fiscale obținute;
identificarea nevoilor comunității locale și a priorităților acesteia;
corespondența între lansarea unui program sau proiect și nevoile comunității;
evaluarea nevoilor comunităților sărace și municipalității de a asigura accesul
acestora la locuința, locuri de muncă și serviciile publice de bază;
protecția mediului;
realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea
unui program sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera costurile unei
investiții, dacă există oportunitatea de a obține profituri viitoare;
asigurarea publicității informațiilor cu impact în investiții (informații topografice,
informații statistice privind economia locală și regională, regulamentul de
urbanism, planul de urbanism general și planurile de urbanism zonal).

Principiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit potrivit planului de
urbanism general, conform Agendei Habitat de la Istanbul -1996, sunt:
- planificarea unei întregi zone de locuit va fi integrată astfel încât să cuprindă clădiri
de locuit (individuale sau colective potrivit sistemului de design arhitectonic),
clădiri cu destinație comercială, parcări, școli și infrastructura edilitară necesară
pentru nevoile zilnice ale locuitorilor;
- zona de locuit va conține o diversitate de clădiri;
- în situația în care în zonă sunt clădiri istorice (din patrimoniul național cultural),
acestea vor fi reabilitate (fațadă și interior), fară a afecta proiectul în baza căruia sa construit. În nici un caz, aceste clădiri nu vor fi transformate sau demolate;
- zona de locuit va avea un centru care combină funcțiunile comerciale, cu cele
civice, culturale și de agrement;
- zona va conține spații deschise în formă de scuar, spații de verdeață sau parcuri;
- spațiile deschise vor avea un design care să încurajeze prezența locuitorilor și
pentru a întări relațiile în cadrul comunității sau comunităților din acea zona
funcțională;
- vor fi proiectate în mod generos spațiile pietonale și de circulație cu bicicleta.
Acestea vor fi exclusive în sait-ul istoric al comunei;
- terenurile naturale - forestiere, cu vegetație florală sau cu luciu de apă vor fi
păstrate pe cât posibil sau integrate în parcuri;
- comunitățile vor respecta regulile de conservare a resurselor și de reducere a
deșeurilor;
- comunitățile vor utiliza în mod rațional resursele de ape;
- orientarea străzilor și plasamentul clădirilor vor contribui la creșterea eficienței
energetice.
OBIECTIVE GENERALE
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Crivăț sunt:
 Asigurarea condițiilor favorabile și atractive pentru crearea unor activități rentabile în
agricultură și zootehnie;
 Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea
Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate;
 Optimizarea sistemului de sănătate și protecție socială în comună;
 Garantarea accesului neîngrădit al populației și al consumatorilor economici la
infrastructură (apă, canalizare, distribuție gaze, căi de transport, telefonie, energie
electrică);
 Reabilitarea și modernizarea școlilor și grădinițelor conform standardelor europene;
 Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale și
creșterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunități investiționale.
OBIECTIVE SPECIFICE
1. Agricultura și dezvoltarea rurală
Agricultura
o Dezvoltarea și diversificarea economiei rurale;

o Utilizarea durabilă a terenurilor agricole;
o Îmbunătățirea calității producției și produselor agricole;
o Sprijinul acordat producătorilor agricoli din comună pentru organizarea în asociații;
o Crearea unor sisteme și utilizarea unor tehnici pentru dezvoltarea agriculturii durabile prin
adaptabilitatea la condițile climatice;
o Amenajarea și gospodărirea apelor de suprafață ce constituie o problemă majoră pentru
protecția mediului
o Inființare puncte de colectare și procesare legume-fructe
Silvicultura
o Utilizarea durabilă a terenurilor forestiere;
o Împădurirea terenurilor neproductive ale comunei.
2. Infrastructura și mediu
Transport
o Reabilitarea și modernizarea străzilor comunei și a drumurilor adiacente care deservesc
nevoile curente ale locuitorilor și activităților economice;
o Amenajarea și modernizarea drumurilor agricole din extravilanul localității care deservesc
exploatațiile agricole sau asigură legături cu alte drumuri de interes public
o Amenajarea, regularizarea și gospodărirea judicioasă a cursurilor și bălților de apă provenite
din izvoare de suprafață și pârâuri ce traversează localitatea
Utilități
o Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, și a canalizării necesare populației și agențiilor
economici din zonă;
o Deservirea populației comunei în condiții civilizate prin dotarea lucrărilor de interes public;
o Utilarea lucrărilor de interes public extinse pentru varietatea serviciilor publice arondate
spațiului rural;
o Renovarea clădirilor care aparțin de patrimoniu și punerea în valoare a acestora;
o Respectarea regulilor de folosire durabilă a terenurilor din comună din planul de urbanism
general.
Sănătate
o Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate;
o Îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală;
o Educarea populației cu privire la accesarea serviciilor de sănătate la o perioadă regulată de
timp pentru prevenirea situațiilor de urgență prin susținerea și promovarea modului de viață
sănatos.
Mediu
o Informarea populației asupra consecințelor produse de deversarea apelor uzate în locuri
neamenajate;
o Îmbunătățirea calității managementului deșeurilor;
o Conservarea calității și prevenirea poluării;
o Utilizarea echilibrata a resurselor de apă;
o Reducerea impactului deșeurilor asupra cursurilor de apă;
o Curățarea deșeurilor de pe domeniul public;
o Constituirea unor mecanisme de colectare selectivă a deșeurilor;
o Educarea populației din comună pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

o Curățarea fântânilor publice și modernizarea lor;
o Prevenirea alunecărilor de teren prin împădurirea terenurilor nerentabile sau degradate.
3. Economie
o Promovarea măsurilor active de ocupare a forței de muncă disponibilă și dezvoltarea
sistemului de informare și formare profesională inițiala și continuă;
o Structurarea și dezvoltarea unei industrii durabile și care nu afectează în mod negativ mediul;
o Economia producatoare de venit la bugetul local
o Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locații specifice și promovarea produselor industriale
și a serviciilor pe piața internă;
Comerț și servicii
o Varietatea tipurilor de servicii oferite către cetățeni prin majorarea numărului societăților
comerciale;
Mediu de afaceri
o Sprijinirea întreprinzătorilor locali pentru a dezvolta servicii și activități productive din
comună.
4. Turism
o Sprijinirea acțiunilor locale prin măsuri eficiente de marketing;
o Reabilitarea și conservarea capitalului turistic;
o Formarea resurselor umane;
o Stimularea parteneriatului public-privat în turism;
o Stimularea dezvoltării agroturismului, ce contribuie la creșterea circulației turistice pe plan
local.
5. Educație și cultură
Învățământ
o Reabilitarea școlilor pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ;
o Accesul liber la sistemul educațional perfomant, flexibil și adaptat condițiilor din mediul rural;
o Dezvoltarea infrastructurii din învățământ;
o Crearea unui mediu favorabil populației care dorește să se perfecționeze;
o Crearea unei baze materiale capabile să satisfacă nevoile legate de actul educațional;
o Îndrumarea școlarilor pentru formarea profesională.
Cultura
o Identificarea, activarea și împărtășirea obiceiurilor și tradițiilor generațiilor viitoare în scopul
păstrării acestora;
o Modernizarea/construirea căminului cultural;
o Organizarea evenimentelor socio-culturale în spațiile special amenajate pentru activități de
cultură și artă.
6. Resurse Umane
Populația
o Oferirea de condiții familiilor tinere atât pentru cei din localitate, cât și pentru cei care doresc
să vină din altă localitate;
o Aplicarea unui management corespunzător administrării forței de muncă.
Piața muncii
o Crearea unui număr suficient de locuri de muncă care să acopere un număr variat de domenii
de activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai;

o Sprijinirea persoanelor care se află în șomaj pentru a-și găsi un loc de muncă.
Servicii Sociale
o Întărirea legăturilor interinstituționale și cele cu societate civilă, ONG și realizarea de
parteneriate publice-private;
o Îmbunătățirea și extinderea sistemului de servicii de asistență socială și comunitară pentru
populația comună.

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

Din inventarul public al localității unde sunt cuprinse imobile de inventar ce cuprind în mare
parte imobile din proprietatea publică sau privată a primăriei, majoritatea dintre acestea
necesită lucrări de investiții pentru modernizare, reabilitare, extinderi, lucrări de amenajare și
îmbunătățiri funciare.
Toate aceste lucrări se pot realiza numai pe bază de proiectare cuprinzând teme de
proiectare, elaborare de studii de fezabilitate, proiecte tehnice cu detalii de execuție, lucrări
geo, topo, cadastru funciar, evaluări economice, expertize tehnice, consultant, achiziții publice
și alte lucrări specifice în funcție de specificul și natura obiectivului ce face obiectul investiției.
Din situația 1 privind programul de investiții prognozat pe perioada 2015-2020 se
evidențiază:
- Prezentarea denumirii obicetivului cuprins în inventarul primăriei
- UM: exprimă unitatea de măsură a capacității fizice a obiectivului
- Anul înființării obiectivului: pune în evidență prima înființare a obiectivului
- Lucrări propuse: este prezentată o scurtă descriere a lucrărilor propuse a se realiza
prin programul de investiții
Stadiul actual: reflectă stadiul și nivelul actual al documentației de avizareproiectare sau al execuției lucrărilor de modernizare-extindere
Investiția specifică: reprezintă investiția specifică raportată la unitatea de masură
a capacității obiectivului
Valoarea estimativă a investiției se poate estima din studii de SF sau PT dacă
există sau pe baza investiției specifice din standard de cost similare realizate.
Din situația nr. 2, programul de investiții pe surse de finanțare pe perioada 2015-2020,
se evidențiază programul de investiții al perioadei, defalcat pe posibile surse preliminate a fi
realizată investiția.
Din sursele potențiale de finanțare, evidențiem că bugetul local dispune de o capacitate
redusă de finanțare. Din veniturile totale realizate de localitate, ponderea cea mai ridicată este
alocată funcționării și întreținerii în funcție a activităților curente ale comunității. Alocare de
investiții din bugetul local pentru programul de investiții este foarte mică și acoperirea acestora
rămâne pe seama bugetului de stat și a accesării de proiecte pe fonduri europene
nerambursabile sau pe cooperări în limitele legislației în vigoare.

Ca politică strategică locală se va aborda includerea în programul de acțiune pentru
perioada următoare includerea în buget a cheltuielilor pregătitoare pentru pregătirea de
proiecte de investiții, astfel încât acestea să corespundă cu cerințele de prezentare a
documentațiilor privind cerințele de finanțare. In acest sens se impun a fi realizate:
- teme și studii de prefezabilitate
- studii geologice și ridicări topografice
- expertise tehnice
- cadastru funciar și imobiliar
- studii de impact
- studii pentru avize, acorduri, necesare autorităților avizate
- studii de fezabilitate specializate și profilate pe structura fondului ce va fi propus
pentru accesare
cererea de finanțare ce presupune pregătirea și asamblarea întregii documentații
necesare accesării fondurilor de finanțare
Situatia 3 : programul de investiții defalcat pe ani
O investiție, în funcție de natura, complexitatea și sursa de finanțare, se poate realiza pe
un an sau pe mai mulți ani. De regulă, majoritatea investițiilor de infrastructură rurală se
realizează pe parcursul mai multor ani, în funcție și de capacitatea sursei de finanțare și
totodata de capacitatea de mobilizare a constructorului și a modului de asigurare a avizelor de
către beneficiar.
Repartizarea programului de investiții pe ani depinde de următorii factori:
de perioada maximă a acordării sprijinului financiar asigurată de fondul
finanțator. De regulă, perioada de implementare a unui proiect este cuprinsă între 2-3 ani
de perioada de început condiționată de existența tuturor avizelor, acordurilor și
autorizațiilor de construcții
- de durata autorizației de construcții
de modul de asigurare a surselor de finanțare pe parcursul executării lucrărilor,
de existența permanentă a unui cash flow pozitiv al proiectului
de capacitatea tehnică și financiară a executantului, de a nu se bloca pe parcursul
execuției proiectului, fiind necesară reeșalonarea graficului de execuție.
Printr-un mod de fundament cât mai realist a celor 3 situații se poate aprecia care este:
capacitatea tehnică și financiară a unităților administrativ teritoriale de a asigura
un program de investiții astfel încât să conducă la asigurarea bunăstării comunității
la nivel UAT trebuie organizată capacitatea de pregatire și promovare proiecte
pentru obiectivele din inventar ce necesită modernizare-dezvoltare
permanent să se cunoască de conducerea UAT programele de depunere, cereri
de finanțare pe specificul obiectivelor din inventar
UAT să facă parte dintr-un GAL finanțat prin programul LEADER, program lansat
de FEADR, unde se pot accesa fonduri atât pentru investiții publice, cât și investiții private, în
sprijinul dezvoltării durabile a localității.

1. Programul de investiții prognozat pe perioada 2015-2020
Nr.
crt

Denumire
obiective

U.M.

Capacitate
fizică

Anul
înființării
obiectivului

Lucrări
propuse

Stadiul
actual

Investiție
specifică
euro/UM

Valoare
estimativă
investițieeuro
50.000

1. Rețea electrică km
și
iluminat
public

Existentă=35
km
Necesar
de
construit=7
km

Extindere
Intenție
rețea electrică
cu 7 km

7150
euro/km

2. Grădiniță

mp

Sc=505.13 mp
St=2845.67
mp

Modernizare și Intenție
izolare termică
interior
+exterior
și
reparații
acoperiș

200
euro/mp

100.000

3. Școală

mp

Sc=865 mp
St=3700 mp

Modernizare

170
euro/mp

147.500

4. Dispensar
medical

mp

Sc=233 mp
St=1004.4 mp

190.700
eurp/mp

44.500

1974

SF
PT
E

Modernizat și Intenție
reabilitat

Observații

Extindere
iluminat
public 7 km+
lampi
iluminat
public
economice
Modernizare
și
izolare
termică
interior
+exterior și
reparații
acoperiș
Proiect:
Reabilitare ți
modernizare
școala
gimnazială
Nic.Petrescu
în
com.
Crivăț
jud
Călărași
In
incinta
dispensarului

5. Stație
potabilă

6. Rețea apă

apă mc/zi

km

7. Rețea
ml
canalizare
+
stație epurare
8. Lucii de apă
mp

9. Centura
localității

km

200 mp
Volum apa=52
mc/zi

funcționează
și un cabinet
stomatologic,
farmacie și
poșta

exterior
Reparații
acoperiș
Amenajare
parcare, spații
verzi și alei
pietonale
Modernizat și Intenție
automatizat

3 km

Extindere

Intenție

12.690

Inființare

SF

Aprox 300.000
mp

Intreținere
conservare

și Intenție

10 km

Modernizat

Intenție

30.000

25.000

172
euro/ml

2.200.000

44.482
euro/km

444.500

Reabilitat
sistem
de
tratare
și
filtrare a apei
Extindere
rețea străzi
unde
este
necesar
Extindere
rețea apă pt
loturile
tinerilor
Inființare pe
o lungime de
12.690 ml
Decolmatare,
dalare,
plantații
pomi,amenaj
are
spații
verzi
Pietruire și
amenajare
drumuri

10. Teren fotbal

mp

11. Drumuri
de km
exploatare
agricolă
12. Camin cultural mp

12531 mp

Modernizat

Intenție

8 euro/mp 100.000

20 km

Modernizare

Intenție

22.441
euro/mp

444.500

Sc=750 mp
St=994.12 mp

Reabilitare si SF
modernizare

740
euro/mp

556.000

13. Santuri/rigole

km

20 km

Betonat
amenajat

și Intenție

24.000
euro/km

480.000

14. Trotuare

m

Amenajat

Intenție

33.000
euro/ km

330.000

15. Pista bicicliști

km

L=14.000
l=56.000
necesare=10
km
7 km

Amenajat

Intenție

210.000

16. Centru cultural

mp

100m2

infiintat

Intentie

30.000
euro/km
250euro/
m2

17. Pârâu “prival”

km

8 km

Decolmatat

Intenție

125.000
euro/km

1.000.000

25.000

aferente
centurii
localității
Modernizare
conform
standardelor
comunale(ga
rd,gazon,cabi
na,tribuna,ilu
minat)
Pietruire

Acoperiș,
interior,
exterior
Preluare și
redirectionar
e apă pârâu
Betonare/pa
vare

Betonare/pa
vare
Biblioteca,
muzeul
satului
Lucrări
de
regularizare
și

18. Terenuri
ha
neproductive
19. Centru comuna mp

50 ha

Imunătățit

Intenție

10.000 mp

Modernizat

Intenție

1 locație 125
mp
1 locație 100
mp

Amenajat

Intenție

89
euro/mp

20.000

21. Centru
mp
colectare
și
procesare
legume fructe

10.000 mp

Inființare

Intenție

60
euro/mp

600.000

22. Loturile
destinate
tinerilor

50.000 mp

Inființare

Intenție

20. Piața
agroalimentară

mp

mp

3.500
euro/ha
10
euro/mp

175.000
100.000

100.000

decolmatare
Impădurire
prin plantare
Alei,
amenajare
spații
recreere și
spații verzi,
iluminat
specific,etc
Piața–zona
plop
Piața- zona
loturilor de
casă
Construirea
și amenajare
unei hale de
depozitare și
colectare a
legumelor și
fructelor
Alimentare
cu
apă,canalizar
e,alimentare
cu
energie
electrică și
iluminat
public
Amenajat

700.000

23. Parc fotovoltaic kw

500 kw

Ridicare topo
Studiu privind
iradiația solară
și potențialul
energetic,
liniile electrice,
Studiu
geotehnic

24. Fântâni
suprafață

Puțuri
de
captare a apei
6 buc=96 mp
Cișmea
stradală
centru 16 mp;
biserică 16 mp

Modernizat

Intenție

Sc=100 mp
1938
St=1205 mp
S
propusa=
358 mp

Extindere

SF

de mp

25. Sediu primărie

mp

10.000

387
euro/mp

100.000

drumuri
acces loturi
Este necesar
a
se
identifica un
potențial
investitor sau
promovare
proiecte pe
fonduri
nerambursab
ile
Reparații și
modernizare
a izvoarelor
în vederea
captării apei
pt
fântâni
(tubulatură,
captare
și
deversare
etc)
Reparație
exterior,
extindere
sediu actual
primăriebibliotecă,
arhivă, PSI,
magazine
SVSU

26. Spații
agrement

de mp

27. Cimitir

Mp
ml

28. Biserica
29. Achiziții
echipamente
independente(
PSI,întreținere
drumuri,
salubrizare,etc)

mp

25.000 mp

Inființare

Intenție

6 euro/mp 150.000

Alei 500ml
Gard 1000ml

Infiintat
Modernizat

Intentie
Intentie

30euromp
30euromp

Refacut picturi

15000E
30000E

50000E

Amenajare în
zona râului
Argeș
și
pădurea
adiacenta a
unor spații
de agrement
Modernizare
și reabilitare
gard
și
intrare
cimitir

2. Programul de investiții pe surse de finanțare pe perioada 2015-2020

Nr.
crt

Denumire obiectiv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Anul
înființării
construcției

Rețea electrică și
iluminat public
Grădiniță
Scoala
1974
Dispensar
medical
Stație
apă
potabilă
Rețea apa
Rețea canalizare
Lucii de apă
Centura localității
Teren fotbal
Drumuri
de
exploatare
agricolă
Cămin cultural
Șanturi/rigole
Trotuare
Pista bicicliști
Centru cultural
Pârâu “prival”
Terenuri
neproductive
Centru comună

Valoare
estimativă
investitieeuro
50.000
100.000
147.500
44.500
30.000
25.000
2.200.000
444.500
100.000
444.500

556.000
480.000
330.000
210.000
25.000
1.000.000
175.000
100.000

Surse potențiale de finanțare-euro
Buget local

Buget
stat

de

Fonduri
structurale

Credite
bancare

Observații
Parteneri/sponsorizări

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

Piața
agroalimentară
Centru colectare
și
procesare
legume fructe
Loturile destinate
tinerilor
Parc fotovoltaic
Fântâni
de
suprafață
1938
Sediu primărie
Spații
de
agrement
Cimitir
Biserică
Achiziții
echipamente
independente(PSI
,întreținere
drumuri,
salubrizare,etc)
Total

20.000
600.000

100.000
700.000
10.000
100.000
150.000
45.000
50.000

8.142.000

3. Program de investiții defalcat pe ani
Nr. crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Denumire obiective

Valoarea
estimativă-euro
și 50.000

Rețea electrică
iluminat public
Grădinita
Școală
Dispensar medical
Stație apă potabilă
Rețea apă
Rețea canalizare +
stație epurare
Lucii de apă
Centura localității
Teren fotbal
Drumuri de exploatare
agricolă
Cămin cultural
Șanturi/rigole
Trotuare
Pistă bicicliști
Centru cultural
Pârâu “prival”
Terenuri neproductive
Centru comună
Piață agroalimentară
Centru colectare și
procesare
legume
fructe
Loturile
destinate

100.000
147.500
44.500
30.000
25.000
2.200.000

444.500
100.000
444.500
556.000
480.000
330.000
210.000
25.000
1.000.000
175.000
100.000
20.000
600.000

100.000

2015

2016

Din care : perioada preliminata pe anii-euro
2017
2018
2019
2020
In continuare

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

tinerilor
Parc fotovoltaic
Fântâni de suprafață
Sediu primărie
Spații de agrement
Cimitir
Biserică
Achiziții echipamente
independente
(PSI,
întreținere drumuri,
salubrizare,etc)

700.000
10.000
100.000
150.000
45.000
50.000

La nivelul localității se impune consultarea membrilor acestora privind:
Identificarea priorităților în investiții pentru obiectivele din inventarul public și
privat al primăriei
Consultarea sectorului privat prin promovarea programului LEADER, în scopul
identificării de proiecte care să conducă la consolidarea solicitantului, crearea de avantaje la
nivelul comunității prin crearea de locuri de muncă, creșterea gradului de utilizare a fondului
funciar, crearea de bunuri și servicii la nivelul comunității, etc.
Prin acțiunile de promovare a programului LEADER și de prezentare a oportunităților de
finanțare, se vor înregistra și procesa cererile sectorului privat privind solicitarea de proiecte de
investiții.
Aceste cereri vor fi analizate pe domenii și grupe de activitate în concordanță cu regulile
de grupare din PNDR 2014-2020 pe măsuri și submasuri de finanțare. Prin prelucrarea
solicitărilor rezultate din acțiunile de promovare a programului LEADER, se va obține un prim
program privind necesarul de investiții identificat în sectorul privat. Acest program va sta și la
baza strategiei de dezvoltare a GAL-ului din care va face parte comuna Crivăț, în sensul
fundamentării alocațiilor financiare pe măsuri și submăsuri de finanțare.
Consultarea sectorului ONG (organizații nonprofit și neguvernamentale,
organizații ale societății civile) în scopul cunoașterii prioritățlor acestora, cu predirecție pentru
informare și difuzare de cunoștințe pe domeniile sanitar, învățământ, asistență socială, formare
fermieri, etc.
Consultarea persoanelor fizice-agricultori, care obțin venituri din agricultură, a
tinerilor proveniți din exploatații agricole individuale ce doresc să se instaleze ca șef de
exploatație sau să promoveze proiecte de accesare pentru modernizarea propriilor exploatații.

SONDAJ PRIVIND CONSULTAREA MEMBRILOR COMUNEI DESPRE PROGRAMUL STRATEGIC DE
INVESTIȚII AL LOCALITĂȚII- CENTRALIZATOR

Gradul de prioritate
(ordinea priorităților este cotată de la 1 ca fiind cel mai prioritar până la gradul 5)
Nr. crt Investiții
1
2
3
4
5
Fără
răspuns
1. Extindere rețea electrică și iluminat public
12 28 8
2
2. Modernizare și izolare termică grădiniță
19 24 6
1
3. Modernizare școală
26 18 5
1
4. Reparații modernizat dispensar medical
18 20 7
4
1
5. Modernizat și automatizat stație apă potabilă
11 27 7
4
1
6. Extindere rețea de apă
7
22 10 6
3
7. Rețea canalizare
40 7
2
1
8. Intreținerea și conservarea luciilor de apă
3
23 15 6
2
9. Centura localității
6
21 12 9
2
10. Modernizat teren de fotbal
18 17 8
6
11. Drumuri de exploatare agricolă
6
15 14 13 2
12. Cămin cultural
15 17 14 2
2
13. Betonat șanturi
11 11 16 9
3
14. Amenajat trotuare
4
17 15 9
5
15. Amenajat pistă bicicliști
4
6
22 11 6
16. Centru cultural
10 15 17 8
1
17. Decolmatat pârâu
46 3
1
1
1
18. Imbunătățirea terenurilor neproductive
6
18 17 7
2
19. Modernizare centrul comunei
16 17 15 2
1
20. Amenajat piața agroalimentară
31 9
7
2
1
21. Inființat centru colectare și procesare legume 34 6
3
2
5
fructe
22. SF și proiectare pt utilitățile loturilor destinate 35 5
3
6
1
tinerilor
23. Parc fotovoltaic
9
24 13 2
2
24. Reparații și modernizare a izvoarelor în 8
21 16 3
2
vederea captării apei pt fântâni
25. Extindere constucție primărie
13 16 12 5
4
26. Inființat zone/spații de agrement în zona râului 13 13 11 5
8
Argeș, în zona pădurii, în intravilanul localității
27. Alte propuneri

Sondajul de opinie privind consultarea membrilor comunității despre prioritățile din
programul strategic de investiții, la care au participat 50 de intervievați selectați din arealul
localității pe criterii de vârstă, mediu social, sex, categorii profesionale, acoperă 2.75% din
populația în vârstă de peste 18 ani.
Chestionarul a avut ca scop supunerea atenției publice a priorităților din programul de
investiții al localității ce cuprinde 27 de obiective, cu posibilitatea ca poziția 27 sa fie detaliată
cu alte priorități de care comunitatea ar avea nevoie și care nu sunt cuprinse în cele 26 de
poziții nominalizate.
Din prelucrarea chestionarelor și centralizarea acestora conform centralizatorului
anexat, rezultă că obiectivele cu gradul 1 de prioritate la care au răspuns cei mai mulți
respondenți sunt:
1. decolmatare pârâu: 46 din 50, reprezentând 92%
2. rețea de canalizare: 40 din 59, reprezentând 80%
3. înființare centru colectare și procesare legume fructe: 34 din 50, reprezentând 68%
4. amenajat piață agroalimentară: 31 din 50, reprezentând 62%
5. modernizare școală: 26 din 50, reprezentând 52%
Prioritatea numărul 1 de care comunitatea are nevoie să fie realizată este amenajarea și
decolmatarea pârâului ce traversează localitatea și a creat disconfort locuitorilor prin mulțimea
de bălți instalate lateral datorită colmatării și a vegetației care s-a instalat pe traseul pârâului.
Prioritatea numărul 2 o reprezintă necesitatea rețelei de canalizare, solicitată de 80%
din respondenți.
Prioritatea numărul 3 o reprezintă înființarea unui centru de colectare și procesare
legume fructe, solicitată de 68% dintre intervievați. Realizarea unei astfel de investiții ar
contribui mai mult la creșterea bunăstării agricultorilor, și la creșterea gradului de ocupare al
forței de muncă locale.
Prioritatea numărul 4 o reprezintă amenajarea unei piețe agroalimentare solicitată de
62% dintre respondenți.
Din analiza asociată pe prioritățile 3 și 4 rezultă clar necesitatea creării unor obiective
care să vină în sprijinul producătorilor agricoli individuali, producători de legume, fructe, flori,
care duc lipsa unui sector de marketing al produselor și a imputurilor pentru activitatea
acestora. Prin existența unei piețe de produse agroalimentare și a unui centru de colectareprocesare legume-fructe, se vor dezvolta relațiile și fluxurile comerciale în organizarea și
funcționarea unei piețe locale de aprovizionare-desfacere.

PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE

PROIECT NUMĂRUL 1
REȚEA ELECTRICĂ ȘI ILUMINAT PUBLIC

CARACTERISTICI FIZICE: Existentă=35 km
Extindere rețea electrică cu 7 km

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
Consiliul local al primăriei Crivăț

ȚARA:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

50.000 euro

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

OBIECTIVE:

REZULTATELE OBȚINUTE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponzorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
Realizarea rețelei de iluminat public și creșterea
randamentului energetic la sistemele de iluminat.
Adaptarea rețelei de iluminat la standardele europene.
Satisfacerea cerințelor de vizibilitate pentru drumurile
publice .
Mărirea gradului de confort din punct de vedere al

iluminatului public;
Economii în ceea ce privește consumul de energie.
POTENȚIALII BENEFICIARI
- locuitorii comunei
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
- gospodăriile neelectificate
- potențialii investitori
- agenții economici și instituțiile publice din comună
- turiștii care tranzitează comuna
ACTIVITĂȚILE
Tema de proiect
PROIECTULUI:
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
PERIOADA DE IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
PREVIZIONATĂ:
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 2

GRĂDINIȚĂ

CARACTERISTICI FIZICE: Modernizare și izolare termică interior și exterior și reparații acoperiș
Sc=505.13 mp
St=2845.67 mp

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
Consiliul local al primăriei Crivăț

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
100.000 euro

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

OBIECTIVE:

REZULTATELE OBȚINUTE:
POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
Modernizarea și izolarea termică a grădiniței comunei
Crivăț.
Reducerea consumului
Asigurarea calității procesului de învățare
- locuitorii comunei
- copii de vârsta preșcolară

ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finantare.

PROIECT NUMĂRUL 3

ȘCOALĂ

CARACTERISTICI FIZICE: Reabilitare și modernizare școală gimnazială
Sc=865 mp
St=3700 mp
IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
Consiliul local al primăriei Crivăț
SOLICITANTUL:

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
147.500 euro

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

OBIECTIVE:

REZULTATELE OBȚINUTE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
Modernizarea școala în comuna Crivăț;
Dotarea cu echipamente didactice, echipamente
pentru pregătirea profesională, echipamente IT și
materiale specifice pentru documentare.
Asigurarea calității procesului de învățământ ;
Accesul la educație gratuit a tuturor copiilor comunei;
Asigurarea numărului de locuri necesare școlarilor;
Asigurarea unei educații individualizate care să susțină
nevoile și potențialul fiecărui copil;
Adaptarea la nevoile determinate de dorința de a
îmbunătăți gradul și calitatea ocupării forței de muncă.

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ

Locuitorii comunei
Populația de vârsta școlară

ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finantare.

PROIECT NUMĂRUL 4

DISPENSAR MEDICAL

CARACTERISTICI FIZICE: Modernizat și reabilitat exterior, reparații acoperiș, amenajare parcare
Sc=233 mp
St=1004.4 mp
IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
Consiliul local al primăriei Crivăț
SOLICITANTUL:

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
45.000 euro

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

OBIECTIVE:

REZULTATELE OBȚINUTE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
Modernizat și reabilitat cladire dispensar medical
Achizitionarea de echipamente și materiale necesare
unei bune funcționări a dispensarului.
Desfășurarea activității de asigurare a serviciilor
medicale la standardele impuse de legislația în domeniu;
Acordarea primului ajutor locuitorilor solicitanți;
Îndrumarea și coordonarea către spitalele județene a
persoanelor aflate în stare critică;
Realizarea controalelor de rutină cu privire la starea de
sănătate a populației.

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Locuitorii comunei
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 5
STAȚIE APĂ POTABILĂ

CARACTERISTICI FIZICE: Reabilitat sistem de tratare și filtrare a apei
Sc=200 mp
St=7700 mp
Rețea distribuție apă=13000 ml
Puțuri forate=5 buc
Rezervor=500 mc
Pompe=7 buc
Volum apă=52 mc/zi
IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
Consiliul local al primariei Crivăț
SOLICITANTUL:

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
30.000 euro

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

OBIECTIVE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
Prin modernizarea stației de apă potabilă se urmărește
atingerea următoarele obiective:
- utilizarea eficientă a resurselor de apă;
- asigurarea serviciilor de apă la tarife accesibile;
- asigurarea calității corespunzatoare a apei potabile în

REZULTATELE OBȚINUTE:

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

toata comuna
Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populației;
Scăderea factorului de poluare;
Accesul populației la infrastructura edilitară .
Locuitorii comunei
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 6
REȚEA DE APĂ

CARACTERISTICI FIZICE: Extindere rețea străzi unde este necesar

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
Consiliul local al primăriei Crivăț

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
25.000 euro

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

OBIECTIVE:

REZULTATELE OBȚINUTE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
Creşterea standardului de viață al cetăţenilor şi
asigurarea condiţiilor de baza ale unui trai modern, la
nivelul standardelor Uniunii Europene, prin asigurarea
accesului la utilităţi a tuturor locuitorilor comunei.
Acoperirea necesarului şi satisfacerea cerinţelor de apă
ale populaţie
Utilizarea eficientă a resurselor de apă;
Asigurarea serviciilor de apă la tarife accesibile;
Asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în
toată comuna;

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Protecţia mediului înconjurător;
Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei;
Adaptarea la condiţiile europene
Locuitorii comunei
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 7
REȚEA CANALIZARE

CARACTERISTICI FIZICE: Inființare rețea canalizare pe o lungime de 12.690 ml

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
Consiliul local al primariei Crivăț

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
2.186.000 euro

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

OBIECTIVE:

REZULTATELE OBȚINUTE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
Realizarea sistemului de canalizare va avea efecte
benefice asupra dezvoltării economice a zonei prin:
- vor fi revigorate domenii ca proiectarea și construcțiile;
- zona va deveni mai atractivă pentru investitori,
activitatea acestora va genera venituri suplimentare la
bugetul local
Accesul populației la infrastuctura edilitară;
Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populației;
Imbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei;
Scăderea factorului de poluare;

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi
Inundațiile.
Locuitorii comunei
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

Tema de proiectare
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finantare.

PROIECT NUMĂRUL 8
LUCII DE APA

CARACTERISTICI FIZICE: Intreținerea și conservarea luciilor de apă (decolmatare, dalare,
plantații pomi, amenajare spații verzi)
Aproximativ 300.000 mp
IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
Consiliul local al primăriei Crivăț
SOLICITANTUL:

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
-

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE:
Imbunătățirea calității mediului prin întreținerea și
conservarea luciilor de apă
REZULTATELE OBȚINUTE:
Risc scăzut de inundații, crearea unui mediu sănătos
POTENȚIALII BENEFICIARI
Locuitorii comunei
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Tema de proiectare
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregatirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare

PROIECT NUMĂRUL 9

CENTURA LOCALITĂȚII

CARACTERISTICI FIZICE: Modernizare prin pietruire și amenajare
Suprafața 10 km

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
Consiliul local al primăriei Crivăț

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
444.500 euro

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE:
Dezvoltarea rețelei de drumuri la nivelul localitații și a
intravilanului acesteia
REZULTATELE OBȚINUTE:
Fluidizarea circulației pentru mijloacele de transport
grele și utilajele agricole
POTENȚIALII BENEFICIARI
Locuitorii comunei
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finantare.

PROIECT NUMĂRUL 10

TEREN FOTBAL COMUNAL

CARACTERISTICI FIZICE: Modernizare conform standardelor comunale
Suprafața=12531 mp

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
Consiliul local al primăriei Crivăț

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
100.000 euro

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

OBIECTIVE:
REZULTATELE OBȚINUTE:
POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
Prin realizarea acestui proiect se dorește să se
amenajeze un teren de fotbal pentru locuitorii comunei.
Desfășurarea activităților sportive ale locuitorilor
comunei în condiții optime de confort și siguranță.
Locuitorii comunei

ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 11
DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ

CARACTERISTICI FIZICE: Modernizare prin pietruire
Suprafața= 20 km

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
Consiliul local al primăriei Crivăț

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuțe
444.500 euro

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

OBIECTIVE:

REZULTATELE OBȚINUTE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
Adaptarea infrastructurii agricole la noile structuri
de proprietate apărute ca urmare a procesului de
restituire a proprietăților în vederea creșterii
competitivității sectorului agricol
Creșterea eficienței activității agricole prin îmbunătăţirea
aprovizionarii şi o mai bună valorificare a produselor
rezultate.
Modernizare drumuri de exploatație agricolă

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Locuitorii comunei
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 12
CĂMIN CULTURAL

CARACTERISTICI FIZICE: Reabilitare și modernizare acoperiș, interior, exterior
Sc=750 mp
St=994.12 mp
IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
Consiliul local al primăriei Crivăț
SOLICITANTUL:

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
555.000 euro

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

OBIECTIVE:

REZULTATELE OBȚINUTE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea/construcţia
obiectivelor de patrimoniu cultural, revigorarea mediului
cultural, creşterea consumului de cultură şi crearea de
facilităţi pentru petrecerea timpului liber
Promovarea turismului cultural de interes local
Construirea unui cămin cultural multifuncţional pentru
diverse evenimente (expoziţii, festivităţi, sala
cinematograf etc);
Elaborarea şi realizarea unui program de manifestări
culturale

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Locuitorii comunei
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 13
ȘANTURI/RIGOLE

CARACTERISTICI FIZICE: Betonat și amenajat
Suprafața= 20 km

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
Consiliul local al primăriei Crivăț

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
-

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE:
Prin realizarea acestui proiect se urmărește
îmbunătațirea accesului populației și agenților economici
la infrastructura de bază conform normelor europene.
REZULTATELE OBȚINUTE:
Reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri locale;
Consolidarea terenurilor afectate de alunecari.
POTENȚIALII BENEFICIARI
Locuitorii comunei
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 14

TROTUARE

CARACTERISTICI FIZICE: Amenajat trotuare 10 km
Lungime=14.000 m
Latime=56.000 m
IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
Consiliul local al primăriei Crivăț
SOLICITANTUL:

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
-

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE:
Prin realizarea acestui proiect se urmărește
îmbunătațirea accesului populației și agenților economici
la infrastructura de bază conform normelor europene.
REZULTATELE OBȚINUTE:
Reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri locale;
Consolidarea terenurilor afectate de alunecări
POTENȚIALII BENEFICIARI
Locuitorii comunei
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 15

PISTE DE BICICLETE

CARACTERISTICI FIZICE: Amenajat piste de biciclete prin betonare/pavare
Suprafața= 7 km spre orașul Budești

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
Consiliul local al primăriei Crivăț

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
-

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

OBIECTIVE:

REZULTATELE OBȚINUTE:
POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
Reducerea poluării
Asigurarea de piste amenajate pentru circulația pe
biciclete în conformitate cu reglementările privind
curculația cu bicicleta
Decongestionarea centrului localității prin reducerea
numărului de autoturisme
Locuitorii comunei
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare

PROIECT NUMĂRUL 16

CENTRU CULTURAL

CARACTERISTICI FIZICE: Biblioteca, muzeul satului

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
Consiliul local al primăriei Crivăț

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
-

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE:
Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea/construcţia
obiectivelor de patrimoniu cultural, revigorarea mediului
cultural, creşterea consumului de cultură şi crearea de
facilităţi pentru petrecerea timpului liber
Promovarea turismului cultural de interes local.
REZULTATELE OBȚINUTE:
Renovarea clădirii care găzduiește muzeul şi biblioteca
comunei.
POTENȚIALII BENEFICIARI
Locuitorii comunei
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare

PROIECT NUMĂRUL 17

PÂRÂU “PRIVAL”

CARACTERISTICI FIZICE: Decolmatat pârâu Prival
Suprafața= 8 km

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
Consiliul local al primăriei Crivăț

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
1.000.000 euro

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE:
Diminuarea riscurilor de depunere a diferitelor reziduri
și înlăturarea mirosului persistent emanat în spațiile
închise.
REZULTATELE OBȚINUTE:
Reducerea riscului de inundații
Securitatea și protecția cetățenilor
Atragerea de investitori.
POTENȚIALII BENEFICIARI
Locuitorii comunei
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 18

TERENURI

CARACTERISTICI FIZICE: Imbunătățirea terenurilor neproductive prin împadurire
Suprafața= 50 ha

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
Consiliul local al primăriei Crivăț

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
175.000 euro

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE:
Prin realizarea acestui proiect se dorește împădurirea
terenurilor neproductive
REZULTATELE OBȚINUTE:
Imbunătățirea terenurilor neproductive
Consolidarea terenurilor afectate de alunecari
POTENȚIALII BENEFICIARI
Locuitorii comunei
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 19

CENTRUL COMUNEI

CARACTERISTICI FIZICE: Evidențiat prin modernizare centrul comunei
Suprafața= 10.000 mp

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
Consiliul local al primăriei Crivăț

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
100.000 euro

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE:
Modernizarea centrului comunei prin sistematizarea
spatțiilor verzi, de recreere, alei pietonale, reabilitarea și
întreținerea fațadelor clădirilor, sistematizarea circulației
rutiere
REZULTATELE OBȚINUTE:
Asigurarea unui cadru construit în concordanță cu
tradițiile locale
POTENȚIALII BENEFICIARI
Locuitorii comunei
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 20

PIAȚA AGROALIMENTARĂ

CARACTERISTICI FIZICE: Amenajat piață agroalimentară
1 locatie=125 mp
1 locatie=100 mp
IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
Consiliul local al primăriei Crivăț
SOLICITANTUL:

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
20.000 euro

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

OBIECTIVE:

REZULTATELE OBȚINUTE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
Asigurarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi
rentabile în agricultură şi zootehnie şi valorificarea
produselor agricole locale, cu accent pe produsele
tradiţionale şi/sau ecologice şi sprijinirea accesului la noi
pieţe, cu precădere europene
Amenajarea unei pieţe agroalimentare ca punct de
desfacere a producţiilor agricole locale
Crearea de noi locuri de muncă pentru membrii
comunităţii
Apariţia unor noi operatori economici

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Locuitorii comunei
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 21
CENTRU DE COLECTARE ȘI PROCESARE LEGUME-FRUCTE

CARACTERISTICI FIZICE: Construirea și amenajarea unei hale de depozitare și colectare a
legumelor și fructelor
Suprafața=10.000 mp
IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
Consiliul local al primăriei Crivăț
SOLICITANTUL:

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
-

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE:
Construirea și amenajarea unor spații de producție în
scopul sprijinirii producătorilor agricoli în asigurarea
marketingului produselor de legume și fructe
REZULTATELE OBȚINUTE:
Satisfacerea producătorilor agricoli în comercializarea
produselor pentru un preț mai bun prin reducerea
intermediarilor din canalul de piață producătorconsumator
POTENȚIALII BENEFICIARI
Locuitorii comunei
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 22

LOTURILE DESTINATE TINERILOR

CARACTERISTICI FIZICE: Utilități pentru loturile destinate tinerilor (alimentare cu apă, canalizare,
alimentare cu energie electric și iluminat public, amenajat drumuri între loturi)
Suprafața=50.000 mp
IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
Consiliul local al primăriei Crivăț
SOLICITANTUL:

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
-

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE:
Dotarea loturilor de locuit pentru tineri și păstrarea
acestora în comună
REZULTATELE OBȚINUTE:
Creșterea numărului de locuitori din rândul tinerilor și
păstrarea acestora în comună
POTENȚIALII BENEFICIARI
Locuitorii comunei
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
Tinerii comunității locale

ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 23

PARC FOTOVOLTAIC 500 kw

CARACTERISTICI FIZICE: Putere instalată de 500 kw ce se va realiza pe o incintă de circa 12.000
mp

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
Consiliul local al primăriei Crivăț

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
700.000 euro

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE:
Asigurarea de condiții favorabile pentru potențiali
investitori în realizarea unui parc fotovoltaic prin
alocarea unei locații bine plasate față de liniile de
transport energie electric și a punctelor de record al
parcului la retea
REZULTATELE OBȚINUTE:
Obținerea de venituri necesare alimentării bugetului
local, cât și facilități în îmbunătățirea sistemului de
iluminat public al localității
POTENȚIALII BENEFICIARI
Locuitorii comunei
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 24

FÂNTÂNI DE SUPRAFAȚĂ

CARACTERISTICI FIZICE: Reparații și modernizare a izvoarelor în vederea captării apei pentru
fântâni (tubulatură, captare și deversare)
6 puțuri de captare=96 mp
Cișmea stradală=2 * 16 mp
IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
Consiliul local al primăriei Crivăț
SOLICITANTUL:

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
10.000 euro

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

OBIECTIVE:

REZULTATELE OBȚINUTE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
Amenajarea unor izvoare de suprafață în scopul captării
acestora și asigurarea apei potabile pentru consumul
public și totodată asigurarea de lucrări privind gestiunea
și gospodărirea resurselor de apă de pe teritoriul
comunei
Asigurarea apei potabile și de irigat pentru locuitorii
comunei
Asigurarea unui cadru construit în stil rustic ce pune în
valoare tradițiile satului

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Locuitorii comunei
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 25

SEDIU PRIMĂRIE

CARACTERISTICI FIZICE: Reparații interior, exterior, extindere sediu actual cu bibliotecă, arhivă,
PSI, magazine SVSU
Sc=100 mp
St=1205 mp
Necesar de construit= 358 mp
IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
Consiliul local al primăriei Crivăț
SOLICITANTUL:

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
100.000 euro

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

OBIECTIVE:

REZULTATELE OBȚINUTE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
Creşterea capacităţii administraţiei publice locale de
furnizare a serviciilor către populaţie în condiții optime
Asigurarea condițiilor de lucru la standarde europene a
salariaților primăriei.
Construcție de extindere a sediului actual al Primăriei
Imbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor comunei;
Revigorarea mediului cultural al comunei;
Crearea de noi locuri de muncă.

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Locuitorii comunei
Funcţionari publici administraţie locală

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 26
SPAȚII DE AGREMENT

CARACTERISTICI FIZICE: Amenajare în zona râului Argeș și pădurea adiacentă a unor spații de
agrement
Suprafața= 25.000 mp
IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
MANAGERUL DE PROIECT/
Consiliul local al primăriei Crivăț
SOLICITANTUL:

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
-

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE:
Prin realizarea acestui proiect se dorește amenajarea
unor parcuri și spații verzi pentru locuitorii comunei.
REZULTATELE OBȚINUTE:
Acces la parcurile de joaca și recreere a tuturor copiilor
comunei;
Stimularea implicării părinților în educația copiilor;.
POTENȚIALII BENEFICIARI
Locuitorii comunei
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 27

CIMITIR

CARACTERISTICI FIZICE:

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
Consiliul local al primăriei Crivăț

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
-

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

OBIECTIVE:
REZULTATELE OBȚINUTE:

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI

Prin realizarea acestui proiect se doreste reabilitarea
gardului si intrarii cimitirului
Imbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților
religioase;
Regenerarea mediului spirtual al comunei
Locuitorii comunei
Turiștii care tranzitează comuna

ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 28

BISERICA

CARACTERISTICI FIZICE:

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
Consiliul local al primăriei Crivăț

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
-

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
OBIECTIVE:
Prin realizarea acestui proiect se dorește reabilitarea
bisericii comunei
REZULTATELE OBȚINUTE:
Imbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților
religioase;
Regenerarea mediului spirtual al comunei
POTENȚIALII BENEFICIARI
Locuitorii comunei
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

PROIECT NUMĂRUL 29

ACHIZIȚII ECHIPAMENTE INDEPENDENTE (PSI, INTREȚINERE DRUMURI,
SALUBRIZARE,etc)
CARACTERISTICI FIZICE:

MANAGERUL DE PROIECT/
SOLICITANTUL:

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT
Consiliul local al primăriei Crivăț

ȚARA:
REGIUNEA PROIECTULUI:
JUDEȚUL:
LOCALITATEA:

România
Jud. Călărași
Comuna Crivăț

TIPUL PROIECTULUI:

Proiect nou
In continuare
In curs de execuție
-

VALOAREA PROIECTULUI:
(estimativ-euro fără TVA)

CHELTUIELI EFECTUATE:
SURSE POSIBILE DE
FINANȚARE:

OBIECTIVE:

REZULTATELE OBȚINUTE:

buget local
buget de stat
fonduri europene/structurale
credite bancare
parteneriate/sponsorizări
DESCRIEREA PROIECTULUI
Imbunătățirea capacității de răspuns în situații de
urgență la nivelul comunei prin reducerea timpului de
intervenție pentru acordarea primului ajutor calificat și
pentru intervenții în situații de urgență;
Dezvoltarea capacității autorității publice locale în
vederea gestionării eficiente a serviciilor publice
descentralizate
în
continuarea
procesului
de
modernizare prin achiziționarea unei autospeciale PSI,
buldo-escavator
Compartimentul de voluntariat pentru situații de

POTENȚIALII BENEFICIARI
AI PROIECTULUI / GRUPUL ȚINTĂ
ACTIVITĂȚILE
PROIECTULUI:

PERIOADA DE
PREVIZIONATĂ:

urgență mai bine dotat tehnic, cu posibilități de
menținere a funcțiilor instituțiilor vitale, a condițiilor de
comunicare directă și de intervenție în timp real, în
scopul utilizării optime a resurselor aflate la dispoziție în
caz de necesitate;
Personal mai bine instruit, având competența în
utilizarea echipamentelor moderne, a înaltei tehnologii,
în scopul eficientizării serviciilor publice oferite
cetățenilor.
Locuitorii comunei
Potențialii investitori
Turiștii care tranzitează comuna

Tema de proiect
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
IMPLEMENTARE Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile
de finanțare.

Lista potențialelor proiecte grupate pe activități prevăzute în stategia de dezvoltare a localității

Nr. crt

Denumire activitate/proiect

Obiective de urmărit pentru a fi
cuprinse în proiecte și programe de
finanțare
CAP. 1: AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ Și DEZVOLTARE RURALĂ
1.
Creșterea valorii adăugate a produselor Programul AFIR și strategia GAL,
agricole și forestiere
pentru promovare proiecte pe
măsurile de agricultură și dezvoltare
rurală
2.
Susținerea formelor asociative
Promovare și sprijin în asocierea
fermierilor pentru grupuri de
producători și alte forme asociative
funcționale în mediul rural
3.
Sprijinirea fermierilor și deținătorilor de păduri Pregătirea documentației pentru
să utilizeze serviciile de consiliere și obținere sprijin financiar prin APIA
consultanță
în
vederea
îmbunătățirii
performanțelor generale ale activității acestora
conform înregistrării APIA
4.
Impădurirea terenurilor agricole și neagricole
Promovare
proiecte
pentru
împăduriri
terenuri
agricole
degradate
5.
Inființarea grupurilor de producători-campanii Campanii de informare pentru
de informare
promovarea spiritului asociativ și a
formării de grupuri de producători
în special pentru legumicultori
6.
Promovarea inițiativelor de dezvoltare rurală
Promovare
proiecte
pentru
dezvoltarea activității nonagricole
pentru sectorul privat
7.
Imbunătățirea și perfecționarea competențelor Organizare programe și cursuri de
profesionale a persoanelor adulte care informare și difuzare de cunoștințe
activează
în
domeniile
agriculturii, pe domeniul agroalimentar și silvic
silviculturii(inclusiv proprietarii de păduri) și
industriei agroalimentare
8.
Calificarea și recalificarea, instruirea și Organizare programe și cursuri de
perfecționarea persoanelor ocupate în calificare
pentru
activități
agricultura de subzistență
nonagricole în scopul asigurării de
venituri complementare față de
activitățile agricole
9.
Prevenirea creșterii numărului de persoane Pregătire și orientare a populației
implicate în agricultura de subzistență
locale prin cursuri și dezvoltare
activitate care să conducă la

diversificarea activității nonagricole.
Promovare prin GAL de măsuri care
să sprijine sectorul nonagricol
10. Crearea de facilități persoanelor fizice sau Promovare
proiecte
pentru
juridice pentru încurajarea realizării unor împăduriri terenuri degradate,
împăduriri de mici dimensiuni, plantații de perdele de protecție înființare sau
livezi și păduri de protecție
modernizare livezi de pomi fructiferi
11. Reabilitarea și întreținerea pășunilor
Program de supraînsămânțare și
întreținere păduri
CAP. 2: INFRASTRUCTURA LOCALITĂȚII ȘI TRANSPORT
12. Realizare de alei pietonale în comună
Poziție 1.14- realizare și extindere
construcții. Trotuare.
13. Modernizarea drumuri comunale
Promovare
proiecte
pentru
modernizare, drumuri comunale
secundare din arealul satului
14. Construcție pod (peste râul Argeș)
Proiect modernizare pod peste râul
Argeș
15. Extinderea rețelei de alimentare cu apă
Poziția 1.6- proiect de extindere a
rețelei de apă potabilă
16. Realizarea sau extinderea rețelei de canalizare Pozitia 1.7-proiect de realizare a
retelei de canalizare
17. Realizare stație de epurare ăi tratare a apelor Poziția 1.5 și 1.6- proiect realizare
reziduale- în execuție
stație de epurare ape uzate
18. Realizarea rețelei de distribuție gaz metan
Proiect pentru execuție stație de
joasă presiune pentru racordarea
localității la magistrala de gaz
metan, limitrofă localității
19. Lucrări de cadastru imobiliar intravilan și Program de realizare cadastru
extravilan reactualizare PUG
extravilan + PUG. Cadastru intravilan
realizat
20. Lucrări de reabilitare a rețelei de iluminat Poziția 1.1- extindere iluminat public
public în comună
și modernizare cu lămpi economice
21. Dotare cu utilaje și echipamente pentru Poziția 1.29- achiziții și dotări cu
serviciul de gospodărire comunală și salubritate utilaje pentru servicii de gospodărire
comunală
22. Imbunătățirea serviciilor de transport pentru Modernizare servicii de transport
persoane prin modernizare stații de autobus
prin modernizare stații sau crearea
de noi stații în puncte strategice
23. Reabilitarea drumurilor agricole
Poziția 1.11- modernizare drumuri
agricole, cadastrarea și înregistrarea
drumurilor agricole cu statut juridic
incert
24. Amenajarea spațiilor verzi din localitate, Poziția 1.26 și 1.14- amenajare spații

25.

inclusiv cele situate lângă trotuare
Construire/modernizare parcări și trotuare

26.

Crearea unui sistem video modern pentru
creșterea siguranței cetățenilor

27.

Conectarea instituțiilor publice din localitate la
internet prin conexiuni broadband și
promovarea conceptului de e-educatie, eguvernare,e-sănătate
Asigurarea accesului la internet al populației
prin crearea de acces point internet în zona
parc-primărie
Asigurarea de facilități pentru investitorii care
dezvoltă servicii IT în localitate
Asigurarea spațiilor necesare astfel încât
cimitirul să corespundă nevoilor localității:
-modernizare și extindere cimitir
-modernizare și extindere capele conform
standardelor UE
-modernizare căi de acces cimitir
Construirea de rampe de acces în toate
instituțiile de interes public în vederea facilității
accesului persoanelor cu dizabilități
Implementarea unor mijloace de supraveghere
și sistematizare a traficului (benzi producătoare
de zgomot pentru atenționare), semnalizarea și
protejarea trecerilor de pietoni în mod
deosebit în proximitatea unităților de
învățământ
Extindere construire zone noi de locuit

28.

29.
30.

31.

32.

33.

verzi, amenajare spații de agrement,
amenajare spații verzi longitudinal
trotuarelor
Implementare
sistem
de
supraveghere video la nivelul
localității
pentru
creșterea
siguranței cetățenilor
Asigurarea conectării localității la
infrastuctura
de
comunicații
electronice, moderne, cu viteze
mari, promovarea tehnologiei de eeducatie,e-guvernare,e-sănătate

Promovare proiect sistematizare
cimitir și modernizare biserică

Program de realizare cu eforturi
locale și în regie proprie pentru
urgențe
Program de creșterea securității și
diminuarea accidentelor pe arterele
publice principale în special unde
traficul de copii este intens

Asigurarea
de
infrastructura
/apă/canalizare/energie
electrică
pentru zone noi de locuit

CAP. 3: MEDIU
34. Lucrări de regularizare a albiei pârâu/râu și Realizare cadastru pentru pârâul
apărări de maluri pt. prevenirea și reducerea prival, studiu geologic și studiu de
consecințelor distructive ale inundațiilor
fezabilitate pentru regularizarea
pârâului și a zonelor cu grad ridicat
de băltire și inundare.
Program de gestiune a deșeurilor și
gunoaielor
menajere
din
gospodăriile populației ce contribuie

la poluare și blocarea cursului de
apă.
Promovarea unui proiect pe mediu
pentru regularizarea pârâului și a
apelor ce deversează în pârâu
Elaborare și promovare proiect
pentru deșeuri inerte sau contract
cu cel mai apropiat depozit de
deșeuri inerte.
Se impune program de educație
civică pentru colectarea selectivă a
deșeurilor din gospodării individuale
și agenți economici.
Elaborare
proiect
achiziții
echipamente pentru intervenții
situații de urgență prin AFIR-valori
mari sau GAL-valori mici. De inclus
în strategia GAL ca solicitare prin
programe de educație cetățenească

35.

Studiu de fezabilitate amenajare groapă pentru
deșeuri inerte și din construcții

36.

Dotări pentru intervenții în caz de situații de
urgență
(
autospecială
PSI,
buldoexcavator,volă,tractor cu remorcă și alte
dotări)
Consiliere si informarea populatiei pentru
protectia mediului si colectarea selectiva a
deseurilor
Implementarea unui sistem integrat de
colectare selectivă a deșeurilor la nivel de
localitate sau în parteneriat cu alte
administrații locale învecinate
Reducerea cantității de deșeuri biodegradabile Program de colectare a deșeurilor
depozitate prin realizarea unei stații de biodegradabile pe o platformă
compost
amenajată
de
primărie
și
promovarea unui parteneriat public
privat de construire a unei centrale
pe biomasa în cogenerare ce poate
oferi cetățenilor energie termică
pentru
încălzire
sere
și
solarii(proiect integrat de gestiune
deșeuri capabil de autofinantare)
Creșterea eficienței energetice a clădirilor Proiecte pentru construcțiile vechi
publice și a blocurilor de locuințe prin lucrări de ce se reabilitează vor reduce
reabilitare termică
pierderile de energie în scopul
Reducerea consumului energetic al localității reducerii consumului de energie
prin modernizarea reţelei de iluminat public şi
înlocuirea lămpilor actuale poluante cu lămpi
solare sau alte sisteme care reduc consumul de
energie electrică
Acordarea de facilități pentru realizarea de Primăria are în vedere elaborarea
infrastructuri de generare şi distribuire a unui pachet de facilități pentru

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

surselor de energie alternativă, promovarea
culturilor energetice şi a proiectelor de energie
eoliană, biomasă, energie solară
Ameliorarea progresivă a capacității de
producție a terenurilor agricole degradate,
menținerea biodiversitătii şi dezvoltarea
continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale
pădurilor
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
Realizarea de perdele de protecţie a căilor de
comunicaţii, localităţilor și câmpului

atragere
parteneriate
în
promovarea unor instituții de
producere energie regenerabilă
Se vor promova proiecte de
împadurire a terenurilor degradate

Sudiu de fezabilitate pentru lucrări
de eroziune, gospodărire ape pe
teritoriul localității

Program de informare și educație
civică cu proprietarii de terenuri și
infrastructură
46. Prevenirea/reducerea
efectelor
riscurilor Program permanent cu responsabilii
naturale prin modernizarea sistemului de sistemului de intervenții în situații
intervenţii în situaţii de urgenţă (sistemul de de urgență
avertizare )
47. Dezvoltarea activităţilor de conștientizare a Sistem de informare publică și
populației asupra necesităţii conservării educație cetățenească permanentă
mediului înconjurator şi de implicare a acesteia
în activităţi de protejare a mediului
CAP. 4: ECONOMIC
48. Modernizarea şi diversificarea pieţelor Pregătire proiecte pe domenii de
agroalimentare în localitate
aplicare și promovate de aplicanți
49. Susţinerea iniţiativelor asociative pentru pe domenii în vederea accesării
creșterea eficienţei economice a exploataţiilor fonduri nerambursabile prin AFIRagricole, creșterea puterii de negociere pe proiecte mari și AFIR-GAL- proiecte
pieţele de desfacere şi a capacităţii de mici
valorificare superioară a producţiei
50. Stimularea înființării unor centre de prestări
servicii pentru agricultură (mecanizare,
reparaţii
utilaje,
furnizare
seminţe,
îngrăşăminte, insectofungicide etc.), prin
acordarea de facilități
51. 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
52. Identificarea oportunităților de parteneriat

53.
54.
55.

56.

57.
58.
59.

60.

61.

62.

63.

64.

public-privat în vederea demarării de activităţi
în domeniul industrial
Informarea cetățenilor asupra programelor de
finanțare nerambursabilă
Sprijinirea cetăţenilor în obţinerea subvenţiilor
destinate dezvoltării agriculturii
Realizarea unui studiu asupra situaţiei
resurselor umane din localitate şi furnizarea
acestor informaţii potenţialilor învestitori
Elaborarea unei baze de date disponibile pe
internet privind oportunităţile locale de
dezvoltare a afacerilor în localitate
Elaborarea unui program de atragere a
investiţiilor
Elaborarea unui Ghid de produse şi servicii
oferite de mediul de afaceri local
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
Asigurarea de facilități pentru înfiinţarea unui
birou de informare şi consultanţă în domeniul
economic şi juridic
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
Identificarea spaţiilor disponibile şi a
terenurilor aparţinând Primăriei, care pot fi
concesionate eventualilor investitori
Construirea infrastructurii publice necesare
desfășurării activităţilor economice (utilităţi,
construire spaţii de desfacere a produselor,
spaţii pentru funcţionarea firmelor gen
incubator de afaceri);
Organizarea de evenimente, în parteneriat cu
AJOFM
pentru
promovarea
culturii
antreprenoriale în rândul tinerilor

Asigură accesul cetățenilor la baza
de date APIA
Realizarea unui studiu de piață al
localității cu prezentare puncte tari,
oferte de produse.
Registru
agricol
centralizat
electronic de la nivelul localității,
poate sta anexat la oferta localității

Elaborarea ofertei integrate a IMMurilor locale și includerea acesteia în
programul de promovare al
localității.
Promovarea IMM-urilor cu ocazia
organizării de evenimente ale
comunei

Organizarea
de
expoziții
cu
produsele IMM-urilor cu ocazia
evenimentelor

Comunicarea
IMM-urilor
a
programelor cu evenimente și
manifestări publice și invitarea
acestora ca participanți și expozanți

Realizarea de legături de afaceri, de
informare,
de
schimburi
de
experiență cu alte localități

65.

Promovarea programelor derulate de guvern
pentru
stimularea
înfiinţării
microintreprinderilor
66. Dezvoltarea de parteneriate între autorităţile
publice locale, societatea civilă şi comunitatea
de afaceri pentru dezvoltarea zonelor de
agrement
67. Facilitarea dezvoltarii unor evenimente și
activităţi tematice de promovare a pescuitului
local
68. Diversificarea către activităţi non-agricole,
crearea şi dezvoltarea de microintreprinderi
CAP. 5: TURISM
69. Alocarea prin PUZ a unei zone turistice si de
agrement in perspectiva dezvoltarii turismului
rural
70. Sprijinirea înfiinţării unor unităţi de alimentaţie
publică
71. Înfrăţirea localităţii cu alte localităţi din spaţiul
Uniunii Europene şi realizarea de schimburi
cultural-turistice
72. Crearea de evenimente culturale care să devină
tradiţionale
73. Crearea unui brand al comunei și promovarea
obiectivelor şi a evenimentelor culturale prin
internet, pliante, broşuri şi info-chioşc
CAP. 6: EDUCATIE
74. Reabilitarea sau modernizarea școlilor /
grădinițelor din comună (a se specifica
denumirea exactă a fiecarei locații și genul
lucrării)
75. Amenajarea unei baze sportive în comună (a se
specifica locația)
76.

Construcția unei săli de sport în cadrul școlilor
(a se specifica locația)
77. Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și
recreere pentru copiii comunei (a se specifica
locația)
78. Dotarea cu materiale didactice a unităţilor de
învăţământ din localitate şi îmbogăţirea
fondului de carte al bibliotecilor şcolare
CAP. 7: CULTURA

Se pot propune realizări de proiecte
cu profil de agroturism, turism rural.
Identificarea vocației zonei , ca fiind
un simbol/punct de atracție și
promovare de produse și servicii sub
atuul cel mai de preț al localității

Pozitia 1.3 si 1.2- program de
modernizare gradiniță și școală.

Pozitia 1.10- modernizare teren
fotbal.
Se va moderniza sala de sport.
Se va moderniza centrul de joacă
pentru copii (parc).
Se va moderniza biblioteca.

79.

Reabilitarea sau modernizarea sau construcția
căminului cultural (a se specifica locația
căminului cultural și genul lucrării)
80. Reabilitarea sau construcția bisericii din
comună (a se specifica locația)
81. Montarea de panouri informative pentru
localizarea spaţială a obiectivelor culturale
82. Amenajarea spaţiului bibliotecii şi îmbogăţirea
fondului de carte
83. Campanii de marketing cultural pentru a creşte
vizibilitatea evenimentelor propuse sau
consacrate
84. Elaborarea şi realizarea unui program de
manifestări culturale sezoniere
CAP. 8: TINERET
85. Înființarea unui Centru Comunitar de
Comunicare, Educație şi Resurse pentru Tineri;
86. Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor
din localitatea în vederea susţienerii unor
servicii sociale destinate altor categorii de
beneficiari (persoane vârstnice, persoane cu
dizabilităţi)
87. Dezvarea 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
88. Promovarea derularii de activităţi culturale
pentru tineri: înfiinţarea de echipe de dansuri
populare, dansuri moderne, înființarea de
publicaţii locale (inclusiv publicaţii electronice)
89. 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
90. Acordarea de facilităţi tinerilor care înfiinţează
o afacere în localitate și creează locuri de
muncă
91. Organizarea la nivel local a unor competiţii
sportive (concursuri / întreceri) pentru elevi pe
diferite ramuri sportive
CAP. 9: SANATATE
92. Reabilitarea și dotarea corespunzatoare a

Pozitia 1.12- proiect
pentru
reabilitare și modernizare cămin
cultural
Proiect pentru reabilitare și
modernizare biserică
Pentru monumente istorice și
atestări
Proiect
pentru
modernizare
biblioteca localității
Elaborare și difuzare program
cultural al localității, promovare
evenimente

Elaborare programe culturale la
nivelul localității și program anual
de
evenimente
culturale,
educationale și de informare

Participare tineri la programe de
formare profesională pentru adulți
și programe de informare ale AFIR

Programe de accesare fonduri AFIR
pentru instalare tinerii fermieri
Programe cultural-educative

Programe de acțiuni monitorizate de

dispensarului uman din localitate
93. Înfiinţarea unui centru de permanenţă pentru
dezvoltarea asistenţei ambulatorii
94. Asigurarea necesarului de resurse umane în
domeniul sănătăţii prin oferirea de facilități de
cazare în locuințe de serviciu în scopul atragerii
de specialiști;
95. 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
96. Organizarea unor evenimente publice pentru
promovarea sănătăţii populației, în parteneriat
cu Direcția de Sănătate Publică
CAP. 10: ASISTENTA SOCIALA
97. 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
98. Dotarea unităţilor prestatoare de servicii
sociale cu echipament special (medical, social,
terapie reparatorie)
99. Încheierea de parteneriate public private cu
ONG-uri acreditate în domeniile:
Servicii specializate pentru persoane vârstnice
aflate în nevoie;
Servicii specializate pentru persoane cu
handicap;
Calificării şi formării profesionale a adultului;
Servicii specializate pentru copii aflaţi în
dificultate şi familii monoparentale
100. Crearea unei reţele cu alte autorităţi publice
locale în vederea finanţării unor servicii
ultraspecializate
destinate
grupurilor
vulnerabile, la nivelul mai multor comunităţi
101. Crearea unei reţele de îngrijire la domiciliu
pentru persoane vârstnice
102. Crearea unui serviciu de acompaniere la
domiciliu
pentru
persoane
vârstnice
dependente, care locuiesc singure prin
dezvoltarea unei reţele de voluntariat în

primărie pentru asigurarea și
dezvoltarea activității de sănătate
publică de pe raza teritoriului
localității

Programe de acțiuni monitorizate de
primărie pentru asigurarea și
dezvoltarea activităților de asistență
socială de pe teritoriul localității și
din regiune

parteneriat cu unităţile școlare din comună;
CAP. 11: ADMINISTRATIA PUBLICA
103. Lucrări de reabilitare și extindere a sediului
primăriei
104. Dotari ale administratiei locala (calculatoare,
copiatoare, scanere, birouri etc.)
105. Achiziţia şi utilizarea unui sistem de back-up,
salvări de siguranţă şi utilizarea unor surse de
alimentare de rezervă
106. Achiziţionarea de aplicaţii informatice integrate
pentru toate serviciile din cadrul administraţiei
locale în vederea eficientizării procesului de
furnizare a serviciilor către populaţie
107. Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei prin
standardizarea elementelor de identitate
vizuală – formulare tip, materiale informative,
adrese, răspunsuri
108. Creşterea eficienţei în administraţia locală prin
facilitarea, urmărirea şi documentarea
proceselor de lucru utilizând programe
informatice de management al documentelor
109. Creşterea nivelului de pregătire profesională a
salariaţilor din administraţia locală prin
realizarea unui program anual de pregătire
profesională şi participarea la cursuri de
formare profesională continuă
110. Constituirea în cadrul primariei a unei Unităţi
de Implementare a Proiectelor şi instruirea
membrilor
săi
pentru
atragerea
şi
implementarea de proiecte UE

Program permanent de acțiune la
nivelul administrației locale, pentru
creșterea pregătirii profesionale a
personalului,
în
vederea
implementării și exploatării cu
succes a softurilor informatice
prevăzute pentru aplicații ale
consiliilor
locale,
e-guvernare,
registru agricol, etc, în scopul
asigurării populației de servicii
operative în regim online și de bună
calitate.

