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1. INTRODUCERE  

 

"Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care asigură necesităţile prezente fără a 

compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi."  

(Raportul Comisiei Brundtland 1987) 

 

 Strategiile de dezvoltare fac posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare 

care au loc în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a schimbărilor din 

mediul exterior și fac posibilă abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ, a 

proceselor de dezvoltare teritorială. Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală și micro-

regională reprezintă unul din pașii cei mai importanţi care susţin procesele de dezvoltare 

locală și micro-regională. În esenţă, acest tip de strategie clarifică pe termen mediu și lung 

care sunt direcţiile și domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii. 

 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Perișoru a apărut pe fondul necesităţii 

de prioritizare clară a iniţiativelor de dezvoltare, fundamentată pe baza unei analize riguroase 

a situaţiei locale specifice, astfel încât să fie maximizat impactul socio-economic al acestor 

investiţii, în contextul resurselor inevitabil limitate disponibile pentru mobilizare în orizontul 

de timp 2021-2027. 

 

Comuna Perișoru și administraţia publică locală pun astfel în practică cerinţele 

Uniunii Europene referitoare la viitorul proces de dezvoltare până în anul 2027, și chiar mai 

mult, astfel că măsurile de dezvoltare sunt corelate în cadrul unor concepte integrate, zonele 

urbane defavorizate se află în prim-plan, iar printr-o abordare participativă actorii locali sunt 

mult mai mult implicaţi decât înainte în cadrul proceselor de dezvoltare. Priorităţile Uniunii 

Europene din domeniul dezvoltării regionale, se regăsesc în cadrul obiectivelor prevăzute 

pentru viitorul proces de dezvoltare a comunei Perișoru. Strategia oferă o imagine clară 

asupra punctului de plecare și a punctului în care se dorește să se ajungă până în anul 2027, 

organizează eforturile administraţiei și posibililor parteneri locali în vederea dezvoltării 

comunei și ierarhizează cele mai importante acţiuni în arealul de referinţă. 

Scopul procesului de planificare completă și de coordonare în cadrul pregătirii 

Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Perișoru este localizarea arealului de studiu într-

un context regional competitiv și atractiv, în care merită să trăiești. 

 

Obiectivul strategiei este acela de a oferi Consiliului Local şi Primăriei un instrument 

metodologic şi legal pe baza căreia acesta să poată structura şi planifica implementarea 

pachetului de programe şi proiecte pe termen mediu, 2021-2027. 

 

1.1 Contextul elaborării strategiei 

 

Una din componentele fundamentale ale politicilor Uniunii Europene o constituie 

dezvoltarea teritorială durabilă, concept care stă la baza elaborării documentelor strategice și 

de planificare actuale, a politicilor în vigoare și a principalelor linii directoare ale evoluției 
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socio‐economice și culturale a României. 

 

Conceptul de dezvoltare durabilă s‐a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor 

decenii, în cadrul unor dezbateri științifice aprofundate pe plan internațional și a căpătat 

valențe politice precise în contextul globalizării, reprezentând rezultatul unei abordări 

integrate a factorilor politici și decizionali în care protecția mediului și creșterea economică 

pe termen lung sunt considerate complementare și reciproc dependente. 

 

Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă nu 

reprezintă o opțiune, ci singura perspectivă rațională de valorificare sustenabilă a 

potențialului natural, economic și uman. 

 

Pentru a putea beneficia din plin de avantajele aderării, România are nevoie, înainte 

de orice, de un portofoliu de proiecte capabile să atragă și să utilizeze eficient fondurile 

europene, cel mai potrivit portofoliu reprezentându‐l strategia de dezvoltare a localității, 

municipiului, microregiunii, zonei sau regiunii respective. 

 

În acest context, inițiativa Primăriei comunei Perișoru de a elabora Strategia de 

Dezvoltare Locală într‐un moment extrem de oportun pentru actorii locali (alocarea 

fondurilor europene ȋn perioada de programare 2021‐2027), reprezintă unul din pașii cei mai 

importanți în procesul dezvoltării locale, clarificând pe termen mediu și lung care sunt 

direcțiile și domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunității. 

 

Obiectivul principal al elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Perișoru 

este de a corela în mod rațional ansamblul politicilor și programelor publice ale dezvoltării 

spațiului rural din comună cu direcțiile și practicile dezvoltării durabile ale județului Călărași, 

ale Regiunii Sud Muntenia, ale României și Uniunii Europene. 

Pornind de la situația existentă la nivel local, Strategia de Dezvoltare Locală a 

comunei Perișoru cuprinde o radiografie socio‐economică a comunității și o analiză SWOT a 

acesteia: avantajele sunt utilizate astfel încât oportunitățile sunt valorificate la maxim, iar 

amenințările sunt evitate, în vreme ce slăbiciunile sunt corectate. Această analiză generează 

concluziile specifice din care reies direcțiile de dezvoltare ale comunei. 

Prezenta strategie urmărește îmbunătățirea condițiilor socio‐economice și culturale 

din spațiul rural din județul Călărași, pentru atingerea nivelului mediu de dezvoltare al țărilor 

Uniunii Europene, din prisma principalilor indicatori ai dezvoltării durabile. 

 

Prin elaborarea strategiei, s‐a vizat creșterea capacității de planificare și de parteneriat 

a membrilor comunității Perișoru și întărirea capacității de absorbție a fondurilor europene la 

nivel local, printr‐o abordare inovativă cu obținerea următoarelor rezultate: 

 identificarea si promovarea intereselor reale ale comunității; 

 promovarea dialogului social și îmbunătățirea comunicării între toți actorii dezvoltării 

de la nivelul comunității; 

 implicarea activă a actorilor de la nivel local în procesul decizional legat de viitorul 

dezvoltării comunității; 
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 întărirea capacității membrilor comunității Perișoru, în calitatea de viitori beneficiari, 

de a prezenta programe de dezvoltare locală argumentate și coerente, care răspund 

problemelor critice și priorităților de dezvoltare de la nivelul comunității, de a pregăti 

proiecte și de a le implementa cu succes; 

 corelarea inițiativelor și strategiilor locale cu cele de la nivel județean, regional și 

național; 

 asumarea responsabilităților și consolidarea relațiilor de colaborare între actorii de la 

nivel local în vederea creșterii șanselor de accesare a fondurilor europene. 

 

Actorii implicați în implementarea strategiei trebuie să devină garantul folosirii 

eficiente a resurselor publice, printr‐un management orientat spre locuitorii comunei. 

Pe toată perioada de implementare a Strategiei se va promova colaborarea între 

administrație, societate civilă și sectorul privat pentru o dezvoltare în parteneriat, pentru a fi 

mai hotărâți, mai informați și mai pro activi pentru dezvoltarea comunei Perișoru. 

 

1.2 Elaborarea strategiei – principii de bază utilizate 

 

Principiile de bază utilizate în elaborarea proiectului de planificare strategică a 

comunei Perișoru: 

 

 validitate ştiinţifică (procesul trebuie să respecte cerinţele tehnice ale planificării 

strategice); 

 implicarea comunităţii (procesul trebuie să fie deschis tuturor celor interesaţi din 

comunitate); 

 transparenţă şi obiectivitate (procesul trebuie să fie transparent şi să reflecte 

interesele comunităţii ca întreg); 

 coerenţă şi continuitate (construcţia documentului de planificare nu înseamnă 

finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis ideilor şi 

completărilor viitoare). 

 

 Strategia de Dezvoltare Locală va fi instrumentul de lucru al administraţiei publice 

locale care va orienta gîndirea, decizia şi acţiunea către obiectivele superioare sau către 

premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs să existe abateri datorate urgenţelor sau avantajelor 

şi dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente. 

 

1.3 Cadrul strategic 

 

CONTEXTUL EUROPEAN  

 

Arhitectura programelor operaționale, prin intermediul cărora va fi administrat 

bugetul alocat României în perioada 2021-2027 va fi semnificativ modificată față de actualul 

sistem. 
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 În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia 

Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE. 

Se preconizează cinci priorități investiționale:  

 1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii  

 2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la 

Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice  

 3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 

 4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 

sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate  

5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

 

Priorități naționale de investiții pentru finanțarea din fondurile europene post -

2020 

 

OP 1 O Europă mai inteligentă 

 

Cercetare și inovare 

 Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 
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avansate 

 

Digitalizare 

 Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor 

și al guvernelor 

 

Competitivitate 

 Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 

 

Specializare inteligentă, tranziție industrială și anteprenoriat 

 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială 

și antreprenoriat 

 

OP 2 O Europă mai verde 

 

Energie 

 Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră 

 Promovarea energiei din surse regenerabile 

 Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare ȋn afara TEN-E 

 

Schimbări climatice, riscuri, apă 

 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a 

rezilienței ȋn urma dezastrelor 

 Promovarea gestionării sustenabile a apei 

 

Economia circulară 

 Promovarea tradiției către o economie circulară 

 

Biodiversitate 

 Ȋmbunătățurea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi ȋn 

special ȋn mediul urban și reducerea poluării 

 

Aer 

 Ȋmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi ȋn 

special ȋn mediul urban și reducerea poluării 

 

Mobilitate urbană 

 Mobilitatea națională, regională și locală sustenabilă, rezilientă ȋn fața 

schimbărilor climatice, inteligentă și intermodală, inclusiv ȋmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

 

Situri contaminate 

 Ȋmbunătăţirea protecției naturii şi a biodiversității, a infrastructurii verzi ȋn 
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special ȋn mediul urban și reducerea poluării 

 

OP 3 O Europă mai conectată 

 

Conectivitate 

 Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă ȋn fața schimbărărilor 

climatice, inteligentă, sigură și intermodală 

 Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabilă, reziliente ȋn 

fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv ȋmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

 

Broadband 

 Ȋmbunătățirea conectivități digitale 

 

OP 4 O Europă mai socială 

 

Ocupare 

 Ȋmbunătățirea acesului pe piata muncii ntru toate persoanele aflate ȋn căutarea 

unui loc de muncă, ȋn special pentru tineri, șomeri de lungă durată și grupurile 

dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive, prin promovarea angajării pe 

cont propriu și a economiei sociale 

 Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pe piața muncii pentru a evalua și a 

anticipa necesarul de competeță și a asigura asistență personalizată și ȋn timp real 

urmărind asigurarea medierii/plasării (matching), tranziției și a mobilității forței 

de muncă 

 Promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și a asigurării 

echilibrului dintre viața profesională și cea privată 

 Promovarea adaptării la schimbarea lucrărilor, inteprinderilor și antreprenorilor, a 

ȋmbătrânirii active și ȋn condiții bune de sănătate, precum și a unui mediu de lucru 

sănătos și adaptat care să reducă riscurile la adresa sănătății 

 

Educație 

 Ȋmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și formare 

pentru piața muncii pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, inclusiv a 

competențelor digitale 

 Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile 

incluziunii, completarea studiilor și a absolvirii acestora, ȋn special pentru 

grupurile defavorizate,  ȋncepând de la educația și ȋngrijirea copiilor preșcolari, 

continuând cu educația și formarea generală și profesională și până la 

ȋnvățământul terțiar 

 Promovarea ȋmvățării pe tot parcursul vieții, ȋn special a unor oportunități 

flexibile de perfecționare și recomversie profesională pentru toți luând ȋn 

considerare competențele digitale 
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Incluziune socială 

 Promovarea integrării socio-economice a comunităților terțe și a comunităților 

marginalizate, cum ar fi romii 

 Ȋmbunătăţirea  accesului egal și în timp util la servicii de calitate, durabile și 

accesibile; modernizarea sistemelor de protecţie socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecţia socială; ȋmbunătăţirea  accesibilității eficacității și a 

rezilienței sistemelor de asistentă medicală   și a serviciilor de ȋngrijire de lungă 

durată 

 Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate ȋn risc de sărăcie sau 

excluziune socială, inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și a copiilor 

 Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență 

materială de bază persoanelor cele mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de 

acompaniere 

 

Sănătate 

 Ȋmbunătăţirea  accesului egal şi în timp util la servicii de calitate, durabile şi 

accesibile; modernizarea sistemelor de protectie socială, inclusiv promovarea 

accesului la protecţia socială; ȋmbunătăţirea   accesibilității  a eficacitaţii și a 

rezilienței sistemelor de asistență medicală și a  serviciilor de îngrijire de lungă 

durată 

 

OP 5 O Europă mai aproape de cetățenii săi 

 

Turism, patrimoniu, cultură, securitate urbană 

 Promovarea dezvoltării integrate ȋn domeniul social, economic și al mediului, a 

patrimoniului cultural și a securității ȋn zonele urbane 

 

Dezvoltare teritorială integrată 

 Promovarea dezvoltării integrate ȋn domeniul social, economic şi al mediului la 

nivel local, a patrimoniului cultural şi a securității, inclusiv ȋn zonele rurale şi de 

coastă inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității 

 

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

Concentrare tematică  

- 35% din FEDR pentru OP1 (O Europă mai inteligentă)  

- 30% din FEDR pentru OP2 (O Europă mai verde)  

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

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

- Min. 6% din FEDR, pentru dezvoltare urbană  

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

- 25% din FSE+ pentru incluziune socială  

- 10% din FSE+pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă  

Aspecte financiare (CFM)  

- Forma principală de finanțare - granturile  
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- Cofinanțarea la nivel național: 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru Fondul 

de Coeziune;40% pentru regiunile mai dezvoltate.  

- Prefinanțare anuală - 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea fondurilor  

- TVA nu este eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor, cu excepția operațiunilor al 

căror cost total este mai mic de 5000000 euro.  

- Dezangajarea - regula „N+2”.  

  

 În cadrul politicii de coeziune, Ministerul propune 9 tipuri de programe, Programul 

Operațional Regional urmând a fi gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor de Dezvoltare 

Regională din fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării (pe model polonez):  

1. Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) 

 2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  

 3. Programul Operațional Transport (POT)  

 4. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente 

Financiare(POCIDIF)  

 5. Programul Operațional Sănătate (POS)  

 6. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

 7. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

 8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

 9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică  (POAT)  

    

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

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

Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare va pune la dispoziție instrumente 

financiare. 

 

Către o Europă durabilă până ȋn 2030 

 

În septembrie 2015, la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, țări din 

întreaga lume au semnat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor 

Unite (Agenda 2030 a ONU) și cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale acesteia, 

stabilind împreună o listă de acțiuni concrete de întreprins pentru oameni și pentru planetă. 

Liderii mondiali și-au declarat angajatul pentru eradicarea sărăciei, protejarea planetei și 

asigurarea faptului că toți oamenii se bucură de pace și prosperitate. Obiectivele de 

dezvoltare durabilă, împreună cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice, reprezintă 

foaia de parcurs către o lume mai bună, cadrul mondial pentru cooperarea internațională în 

materie de dezvoltare durabilă și dimensiunile economice, sociale, de mediu și de guvernanță 

ale acestui cadru. UE a fost una dintre principalele forțe care au sprijinit Agenda 2030 a 

ONU, angajându-se ferm să o pună în aplicare. 

 

Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 sunt: 

1. Fără sărăcie 

2. Fără foamete 

3. Stare bună de sănătate și bunăstare 

4. Educație de calitate 
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5. Egalitate de gen 

6. Apă curată și salubritate 

7. Energie accesibilă ca preț și curată 

8. Condiții de muncă decente și creștere economică 

9. Industrie, inovare și infrastructură 

10. Reducerea inegalităților 

11. Orașe și comunități durabile 

12. Consum și producție responsabile 

13. Politici climatice 

14. Viața subacvatică 

15. Viața terestră 

16. Pace, justiție și instituții puternice 

17. Parteneriate pentru obiective 

 

CONTEXTUL NAŢIONAL 

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României orizonturi 2013-

2020-2030 

Elaborarea Strategiei este rezultatul obligaţiei asumate de România în calitate de stat 

membru al Uniunii Europene conform obiectivelor convenite la nivel comunitar, în special 

cele statuate în Tratatul de Aderare, Strategia Lisabona pentru creștere și locuri de muncă și 

în Strategia Reînnoită a UE pentru Dezvoltarea Durabilă din 2006. 

Strategia propune o viziune a dezvoltării României în perspectiva următoarelor două 

decenii: 

 Orizont 2013 –încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării durabile în 

ansamblul programelor și politicilor publice ale României; 

 Orizont 2020 - atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la 

principalii indicatori ai dezvoltării durabile; 

 Orizont 2030 –apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an a 

ţărilor UE. 

 

Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 

2030 și implementarea setului de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Strategia susține 

dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv economic, social și de mediu. 

Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe inovație, optimism, reziliență și 

încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod echitabil, eficient și într-un 

mediu curat, în mod echilibrat și integrat. 

Dezvoltarea Durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui echilibru, 

o sinteză între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care depinde și prin care se 

definește și contextul care permite realizarea de sine. Acest 

echilibru pornește de la om, actor central care caută un echilibru individual și condiții 

favorabile pentru a se realiza. Condițiile favorabile sunt influențate de societatea care trebuie 
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să îl susțină și să îl motiveze și de mediul prin care se regăsește și își poate găsi echilibrul. 

Rolul statului în contextul dezvoltării durabile este să ajute la realizarea acestui echilibru, nu 

doar pentru cetățenii de acum, dar și pentru generațiile viitoare. 

 

Cei trei piloni prin care Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă se structurează au 

fost definiți în Raportul Comisiei Brundtland (1987): 

1. ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să 

aibă posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de 

muncă, alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării; 

2. CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru 

a se apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate; 

3. MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți baza de resurse disponibile prin 

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

 

 Obiectivul 1: Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context 

Strategia își propune reducerea numărului cetățenilor care trăiesc în sărăcie severă și 

relativă în toate dimensiunile acesteia, potrivit definițiilor naționale. Strategia are în 

vedere reducerea numărului de persoane care trăiesc sub pragul de sărăcie, stimularea 

participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă, dezvoltarea sistemului de protecție 

și asistență socială. 

 

 Obiectivul 2: Eradicarea foamei, asigurarea securitãții alimentare, îmbunătățirea 

nutriției şi promovarea unei agriculturi sustenabile 

Strategia vizează dezvoltarea unui sector agroalimentar durabil și competitiv pentru 

îmbunătățirea calității vieții și asigurării unor condiții de viață în mediul rural apropiate de 

cele din mediul urban, promovarea producției autohtone și ecologice și valorificarea 

produselor tradiționale și montane cu valoare adăugată. 

 

 Obiectivul 3: Asigurarea unei vieți sãnãtoase şi promovarea bunãstãrii tuturor, la 

orice vârstă 

Strategia are în vedere reducerea ratei mortalității materne și infantile, diminuarea 

incidenței îmbolnăvirilor de boli infecțioase și cronice, respectiv prevenirea și tratarea 

abuzului de substanțe nocive și a bolilor mintale. 

 

 Obiectivul 4: Garantarea unei educații de calitate şi promovarea oportunitãților de 

învãțare de-a lungul vieții pentru toți 

Strategia se adresează în principal următoarelor domenii: accesul tuturor copiilor la 

educație timpurie, învățământ primar și secundar echitabil și calitativ, care să conducă la 

rezultate relevante și efi ciente, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin 

competențe profesionale relevante, care să faciliteze angajarea la locuri de muncă decente și 

antreprenoriatul. Asigură faptul că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare 

pentru promovarea dezvoltării durabile. 

 

 Obiectivul 5: Realizarea egalitãții de gen şi întãrirea rolului femeilor şi al fetelor în 

societate 
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Strategia își propune prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și fetelor, 

în sfera publică și cea privată, asigurarea participării echilibrate și efective a femeilor și a 

egalității de șanse la ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor 

în viața politică, economică și publică. 

 

 Obiectivul 6: Asigurarea disponibilitãții şi gestionãrii durabile a apei şi sanitație  

pentru toți 

Strategia vizează creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii de apă și 

canalizare și a serviciilor publice, alinierea României la cerințele și standardele UE privind 

gestionarea apei potabile, apelor uzate, deșeurilor și creșterea efi cienței de utilizare a apei în 

toate sectoarele. 

 

 Obiectivul 7: Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un 

mod sigur, durabil şi modern. 

Pentru a susține pe termen lung așteptările consumatorilor, sectorul energetic 

românesc trebuie să devină mai robust din punct de vedere economic, mai avansat și mai fl 

exibil din punct de vedere tehnologic și mai puțin poluant. 

 

 Obiectivul 8: Promovarea unei creşteri economice susținute, deschisã tuturor şi 

durabilã, a ocupãrii depline şi productive a forței de muncã şi asigurarea de locuri 

de muncã decente pentru toți. 

Strategia urmărește susținerea creșterii economice pe cap de locuitor și susținerea 

sectoarelor productive şi diversifi carea produselor cu valoare adăugată, crearea locurilor de 

muncă decente, antreprenoriatul, creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, 

modernizarea tehnologică și inovarea, asigurarea muncii decente pentru toți cetățenii, 

inclusiv pentru tineri și persoanele cu dizabilități, renumerarea egală pentru munca de valoare 

egală, accesul la fi nanțare. Se susține un turism durabil care creează locuri de muncă și 

promovează diversitatea culturală, produsele locale și respectul pentru tradiții și mediul în 

care trăim. 

 

 Obiectivul 9: Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializãrii 

durabile şi încurajarea inovației. 

Strategia propune dezvoltarea infrastructurii calitative, fi abile, sigure și durabile, 

pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea pentru toți, integrarea întreprinderilor 

mici și mijloci în lanțuri valorice și pe piețe externe, modernizarea infrastructurii și 

reabilitarea durabilă a industriilor pentru utilizarea efi cientă a resurselor, prin adoptarea 

tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, întărirea cercetării științifi ce și 

colaborarea cu mediul privat, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor 

industriale, încurajarea inovațiilor și creșterea semnifi cativă a numărului de angajați în 

cercetare și dezvoltare. 

 

 Obiectivul 10: Reducerea inegalitãților în interiorul țãrilor şi între țãri 

Strategia propune reducerea decalajelor, eliminarea discriminărilor de orice fel și 

politici de realizare progresivă a unei egalități sporite, în special fi scale, salariale, 

educaționale și de protecție socială. 
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 Obiectivul 11: Dezvoltarea oraşelor şi a aşezãrilor umane pentru ca ele sã fi e 

deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile 

Strategia vizează asigurarea condițiilor pentru o viață demnă a cetățenilor din 

comunitățile urbane și rurale prin accesul la locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și la 

prețuri accesibile; accesul la transport public efi cient, la prețuri echitabile și accesibile pentru 

toți; promovarea conceptului de smart-city; consolidarea eforturilor de protecție și 

salvgardare a patrimoniului cultural; reducerea impactului negativ asupra mediului în orașe, 

inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și mediului în general.  

 

 Obiectivul 12: Asigurarea unor modele de consum şi producție durabile 

Strategia propune trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare prin introducerea 

unor elemente ale economiei circulare, creșterea productivități resurselor, reducerea risipei de 

alimente și a deșeurilor, prin: diminuarea generării, de consumuri la toate nivelurile sale; 

reciclare și reutilizare; încurajarea companiilor să adopte practici durabile și să integreze 

informațiile privind durabilitatea activităților lor în ciclul de raportare; promovarea practicilor 

durabile de achiziții publice; conștientizarea cetățenilor asupra a ce înseamnă un stil de viață 

în armonie cu natura. 

 

 Obiectivul 13: Luarea unor mãsuri urgente de combatere a schimbãrilor climatice 

şi a impactului lor 

Strategia vizează consolidarea capacității de adaptare și reziliență a României pentru a 

combate pericolele legate de schimbările climatice și dezastrele naturale prin integrarea 

măsurilor de diminuare și de adaptare la schimbările climatice și dezastrele naturale atât în 

strategiile cât și în politicile naționale și în planifi carea și creșterea nivelului de educație și 

conștientizare privind schimbările climatice. 

 

 

 Obiectivul 14: Conservarea şi utilizarea durabilã a oceanelor, mãrilor şi a 

resurselor marine pentru o dezvoltare durabilã 

Strategia își propune prevenirea și reducerea poluării marine, gestionarea și protecția 

durabilă a ecosistemelor marine, conservarea zonelor costiere și asigurarea unui pescuit 

durabil. 

 

 Obiectivul 15: Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizãrii durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea durabilã a pãdurilor, combaterea deşertifi cãrii, 

stoparea şi repararea degradãrii solului şi stoparea pierderilor de biodiversitate 

Strategia are în vedere conservarea și utilizarea durabilă a ecosistemelor terestre, 

managementul durabil al pădurilor, combaterea deșertifi cării, restaurarea terenurilor și 

solurilor degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertifi care, secetă și inundații, 

dezvoltarea infrastructurii verzi, conservarea și protejarea zonelor umede, asigurarea 

conservării ecosistemelor montane, susținerea cercetării în domeniu, gestionarea durabilă a 

pădurilor, eliminarea defrișărilor abuzive și a tăierilor rase, tranziția către o economie 

circulară . 
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 Obiectivul 16: Promovarea unor societãți paşnice şi incluzive pentru o dezvoltare 

durabilã, a accesului la justiție pentru toți şi crearea unor instituții efi ciente, 

responsabile şi incluzive la toate nivelurile 

Strategia are în vedere dezvoltarea capitalui social, promovarea toleranței, eradicarea 

violenței asupra copiilor și reducerea semnifi cativă a tuturor formelor de violență, reducerea 

semnifi cativă a corupției, dezvoltarea instituțiilor efi ciente și transparente la toate nivelurile, 

asigurarea procesului decizional receptiv, inclusiv participarea și reprezentarea cetățenilor la 

toate nivelurile și asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților 

fundamentale. 

 

➢ Obiectivul 17: Consolidarea mijloacelor de implementare şi revitalizarea 

parteneriatului global pentru dezvoltare durabilã 

În vederea sprijinirii acestui obiectiv, prin strategie, România înțelege să-și susțină 

angajamentele internaționale, aderarea la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația 

pentru Dezvoltare și Cooperare Economică și să joace un rol proactiv pe plan european și 

internațional. 

CONTEXTUL REGIONAL  

În anul 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor 

judeţene din România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la Uniunea 

Europeană. Aceste regiuni nu au personalitate juridică şi nici statut administrativ, deşi ele 

devin din ce în ce mai semnificative în dezvoltarea regională. 

 

România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după poziţia geografică în 

ţară, respectiv Nord - Vest, Nord - Est, Sud - Vest, Sud - Est, Sud, Vest, Centru, Bucureşti şi 

Ilfov. 

 

 Regiunea Sud Muntenia este situată în partea de sud a României și cuprinde șapte 

județe: Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Călărași.  

 Cu o suprafață de 34.453 km², reprezentând 14.5% din suprafața României, regiunea 

Sud Muntenia ocupă locul al 3-lea ca mărime din cele opt regiuni de dezvoltare.  

 

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

faptul că este singura regiune din țară care conține o regiune enclavă în partea mediană, și 

anume regiunea București – Ilfov. 

 Un alt aspect important cu influențe majore în dezvoltarea regiunii îl constituie și 

prezența, în partea de sud a regiunii, a fluviului Dunărea. Declarat parte a Coridorului Pan – 

European de transport VII al Uniunii Europene, fluviul reprezintă o cale navigabilă 

importantă, care face legătura între regiunea Sud Muntenia, portul Constanța, centrele 

industriale din vestul Europei și portul Rotterdam. Prin utilizarea Portului Constanța, rutele 

navigabile dintre Canalul Suez, zona de est a Mării Mediterane și Europa Centrală se 

scurtează cu cca. 300 km. Totodată, prin sistemele RO-RO și ferry-boat dezvoltate în portul 

Constanța, se realizează conectarea dintre spațiul european și Orientul Mijlociu, zona 
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caucaziană și zona caspică, pe trasee cu mare potențial de resurse energetice și de trafic de 

mărfuri. Astfel, prin poziția sa ca port la Marea Neagră și punct terminus al legăturii cu 

Marea Nordului, Portul Constanța reprezintă principala placă turnantă a fluxurilor de trafic 

din bazinul Mării Negre. 

 Porturile din regiunea Sud Muntenia sunt conectate la rețele de drumuri naționale, 

europene și de căi ferate, iar facilitățile portuare existente și cele care vor fi dezvoltate permit 

ca unele dintre acestea să fie transformate în noduri principale logistice pentru transportul 

multimodal. 

 Cu toate acestea, din cauza unei infrastructuri de transport insuficient dezvoltată 

pentru traversarea fluviului pe zona de graniță cu Bulgaria, Dunărea reprezintă o barieră 

naturală, limitând posibilitățile de cooperare. 

 Astfel, prin poziția sa geografică, regiunea Sud Muntenia prezintă o serie de  

specificități care influențează conformația și dinamica sistemului de așezări. Dintre acestea, 

pot fi menționate următoarele: 

- Proximitatea față de municipiul București 

- Axa de dezvoltare Brașov-Ploiești-București-Giurgiu 

- Conurbația Valea Prahovei 

- Existența a 5 orașe pereche pe Dunăre 

 

 Planul de Dezvoltare al Regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021-2027 reprezintă 

documentul principal de planificare și programare elaborat la nivel regional, prin care se 

stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul general și obiectivele specifice de atins la finalul 

perioadei de programare, propunând direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru 

atingerea obiectivelor.  

 

 Plecând de la nevoile și provocările regiunii Sud Muntenia, prin intermediul POR 

2021-2027 de la nivelul Regiunii Sud este vizată implementarea următoarelor priorități de 

dezvoltare și obiectivele specifice corespunzătoare: 

Axe prioritare POR 

S 

Axe prioritare 

POR Sud 

Muntenia 

Obiectiv strategic specific Obiectiv European 
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Prioritatea 1 - O 

regiune  

competitivă prin 

inovare, 

digitalizare și 

întreprinderi 

dinamice 

OS 1.1: Dezvoltareași creșterea capacităților 

de cercetare și inovare și adoptarea 

tehnologiilor avansate 

OS 1.2: Valorificarea avantajelor digitalizării, 

în beneficiul cetățenilor, al companiilor,  al 

organizațiilor de cercetare și al autorităților 

publice 

OS 1.3. Intensificarea creșterii durabile și a 

competitivității IMM-urilor și crearea de 

locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, 

inclusiv prin investiții productive 

OS 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru 

specializare inteligentă, tranziție industrială 

și antreprenoriat 

O Europă mai 

competitivă şi mai 

inteligentă, prin 

promovarea unei 

transformări economice 

inovatoare și inteligenteși 

a conectivității TIC 

regionale 

Prioritatea 2 - O 

regiune 

cu orașe 

prietenoase cu 

mediul 

OS 2.1: Promovarea măsurilor de eficiență 

energetică și reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră 

OS 2.7: Intensificarea acțiunilor de protecție 

și conservare a naturii, a biodiversității și a 

infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, 

precum și reducerea tuturor formelor de 

poluare 

OS 2.8: Promovarea mobilității urbane 

multimodale durabile, ca parte a tranziției 

către o economie cu zero emisii de dioxid de 

carbon 

O Europă mai verde, 

rezilientă, cu emisii 

reduse de dioxid de 

carbon, care se îndreaptă 

către o economie cu zero 

emisii de dioxid de 

carbon, prin promovarea 

tranziției către o energie 

curată și echitabilă, a 

investițiilor verzi și 

albastre, a economiei 

circulare, a atenuării 

schimbărilor climatice și 

a adaptării la acestea, a 

prevenirii și gestionării 

riscurilor, precum și a 

unei mobilități urbane 

durabile” 

Prioritatea 3 – O 

regiune cu 

mobilitate 

urbană durabilă 

OS 2.8: Promovarea mobilității urbane 

multimodale durabile, ca parte a tranziției 

către o economie cu zero emisii de dioxid de 

carbon 

Prioritatea 4 - O 

regiune mai 

accesibilă 

OS 3.2: Dezvoltarea și creșterea unei 

mobilități naționale, regionale și locale 

durabile, reziliente în fața schimbărilor 

climatice, inteligente și intermodale, inclusiv 

îmbunătățirea accesului la TEN-T și a 

mobilității transfrontaliere 

O Europă mai conectată 

prin creșterea  mobilității 

Prioritatea 5 - O 

regiune 

educată 

OS 4.2: Îmbunătățirea accesului egal la 

servicii de calitate și favorabile incluziunii în 

educație, formare și învățarea pe tot parcursul 

vieții prin dezvoltarea infrastructurii 

accesibile, inclusiv prin promovarea 

rezilienței pentru educația și formarea la 

distanță și online 

O Europă mai socială și 

mai inclusivă prin 

implementarea Pilonului 

european al drepturilor 

sociale 
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Prioritatea 6 - O 

regiune 

atractivă 

OS 5.1: Promovarea dezvoltării integrate și 

incluzive în domeniul social, economic și al 

mediului, precum și a culturii, a patrimoniului 

natural, a turismului durabil și a securității în 

zonele urbane 

OS 5.2: Promovarea dezvoltării locale 

integrate și incluzive în domeniul social, 

economic și al mediului, în domeniul culturii, 

al patrimoniului natural, al turismului durabil, 

precum și a securității în alte zone decât cele 

urbane 

O Europă mai apropiată 

de cetățeni prin 

promovarea dezvoltării 

durabile și integrate a 

tuturor tipurilor de 

teritorii și de inițiative 

locale 

Prioritatea 7 - 

Asigurarea 

funcționării 

sistemului de 

management al 

PORSM 

  

ud Muntenia 

Sursa: POR Sud Muntenia 2021-2027 versiunea 3 
 

CONTEXTUL JUDEȚEAN  

 

     Judeţul Călăraşi declarat ca unitate teritorial-administrativă ȋn ianuarie  1981, este 

situat în partea de Sud-Est a României, pe malul stâng al fluviului Dunărea şi al braţului 

Borcea şi se învecinează la nord cu judeţul Ialomiţa, la est cu judeţul Constanţa, la vest cu 

judeţul Giurgiu şi sectorul agricol Ilfov iar la sud cu Bulgaria. 

  

 Suprafaţa judeţului este de 5.088 km2, reprezentând 2,1% din teritoriul României, 

judeţul Călăraşi ocupând locul 28 ca mărime în rândul judeţelor ţării.  

 Organizarea administrativ teritorială: judeţul cuprinde 2 municipii, 3 oraşe, 50 

comune şi 160 sate. 

  

 Dezvoltarea Județului Călărași are în vedere două direcții strategice de dezvoltare, 

prima: ”Creșterea competitivității economice bazată pe capitalul uman” și a doua: ”Creșterea 

calității locuirii și reducerea decalajelor dintre comunități”, acestora fiindu-le asociat un 

obiectiv de dezvoltare comun: ”Dezvoltarea administrației publice”. 
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Sursa: Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Călărași pentru perioada 2021 – 2027 

 

1.4 Metodologie 

 

Elaborarea unei strategii de dezvoltare la nivelul comunei Perișoru reprezintă un 

demers construit pe o metodologie riguroasă, bazată pe analiza coordonatelor 

socio‐economice la nivel regional, județean și la nivelul comunității vizate, urmărind atât o 

finalitate managerială cât și una de implicare a comunității în luarea marilor decizii care o 

privesc. 

 

Etapele metodologice principale ale elaborării strategiei sunt următoarele: 

 

1. Realizarea analizei preliminare a situației existente: 

În vederea realizării acestei faze, au fost colectate informații (în principal informații 

statistice), privind domeniile și activitățile luate în analiză. Informațiile culese în această 

etapă, au format setul de date și informații necesar realizării fazei de analiză şi diagnostic, 

precum și pentru faza următoare de elaborare propriu‐zisă a strategiei de dezvoltare locală. 

2. Analiza SWOT: 

Această etapă a avut drept scop realizarea, pe baza informațiilor colectate în etapa 

anterioară, a diagnosticului socio‐economic al comunei. Evaluarea aspectelor favorabile și 

nefavorabile, precum și a oportunităților și amenințărilor asupra dezvoltării mediului rural a 

fost realizată cu ajutorul Analizei SWOT. 

3. Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunității: 

Pe baza resurselor existente și potențiale, a posibilităților de valorificare a 

oportunităților identificate, a posibilităților de eliminare/diminuare/evitare a punctelor slabe 

și posibilitățile de prevenire/contraatac a amenințărilor, au fost identificate viziunea strategică 

de dezvoltare sau direcția principală de dezvoltare rurală, au fost stabilite obiectivele 

strategice și au fost trasate politicile publice aferente fiecărui obiectiv în parte. 

Stabilirea viziunii și a obiectivelor strategice au fost realizate în concordanță cu 

politicile și direcțiile generale adoptate de principalele documente strategice județene, 

regionale, naționale și europene. 
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4. Întocmirea portofoliului de proiecte din perspectiva perioadei de programare 

financiară 2021‐2027: 

În cadrul politicilor publice, au fost propuse proiecte din perspectiva perioadei de 

programare financiară 2021‐2027, ce vor putea fi evaluate pe baza unui sistem de indicatori și 

rezultate și pot beneficia de finanțare prin programele active în perioada de planificare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTARE 

GENERALĂ 
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2. CARACTERIZAREA GENERALĂ A COMUNEI PERIȘORU 

 

2.1 Ȋncadrarea administrativă 

 

 

 

Foto: amplasarea comunei Perișoru ȋn cadrul județului Călărași 

 

 Comuna Perişoru este situată ȋn sud-estul României, la intersecţia paralelei de 44. 45' 30 " 

latitudine N cu meridianul de 27. 55 ' 20" latitudine E având o suprafaţă de 21.346 ha. 

    

Teritoriul administrativ al comunei Perișoru se ȋnvecinează cu: 

- comunele Sudiţi și Cosâmbeşti, județul Ialomița  – la nord; 

- comuna  Săveni, județul Ialomița – la nord-est; 

- comuna  Ştefan cel Mare – la est; 

- comunele Borcea, Jegălia și Unirea – la sud-est; 

- comunele Dichiseni și Roseţi – la sud; 

- comunele Dragalina şi Ştefan Vodă – la vest. 

 

 Geomorfologic, comuna Perișoru este situată ȋn Câmpia Română, ȋn sud-estul 

Câmpiei Bărăganului (Câmpia Mărculeştiului).  

 În partea sudică, de la vest la est, pe o lungime de aproximativ 12 km  

este străbătută de calea ferată Bucureşti - Constanţa, Autostrada Soarelui (A2) şi Drumul Naţional  

DN3A, Lehliu-Feteşti.  

 De la nord la sud se ȋntinde pe o lungime de aproximativ 22 km şi este traversată de 

drumul interjudeţean Cosâmbeşti (județul Ialomiţa) - Jegălia (județul Călăraşi).  

 Din punct de vedere teritorial - administrativ se compune din satele Perişoru, Tudor 

Vladimirescu şi Mărculeşti Gară.  

 Locuitorii comunei au acces indirect la calea ferată București Constanța prin halta 

Recolta, situată la circa 0,50 km de satul reşedinţă de comună, iar transportul auto cu mijloace de 

transport ȋn comun, este asigurat de ȋntreprinzători particulari. 

2.2 Istoric 

 

 Comuna Perişoru este atestată documentar din anul 1928.  
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 Situată ȋn partea de sud a Bărăganului, pe aceste meleaguri călărăşene, aşezarea va  ȋncepe 

o viaţă efervescentă ȋncă din a doua parte a secolului al XIX-lea. Autorităţile timpului aveau să 

acorde o atenţie deosebită punerii temeinice ȋn valoare a Bărăganului prin cultivarea terenului, 

caracteristică a pătrunderii capitalismului ȋn agricultură. Fenomenul valorificării superioare a 

potenţialului agricol din această regiune va duce treptat la schimbarea tânărului păstor ȋn agricultor.  

 La sfârşitul secolului al XIX-lea şi ȋnceputul secolului XX pe actualul teritoriu 

administrativ al comunei Perişoru se aflau moşii ȋntinse ca: moșia Seceleanu, moșia 

Pribegeanu, moşia N.D. Popa, moșia Gorgănescu, moşia Formuraki, moşia Măinescu, 

exploataţii agricole ce cuprindeau de la câteva sute până la peste 1900-2000 pogoane.  

 Se ajunge ca la ȋnceputul secolului al XX-lea unele din aceste exploataţii agricole să 

fie adevărate podoabe ale agriculturii româneşti. Este şi cazul moşiei Seceleanu, situată în 

zona satului Mărculeşti Gară. La ȋnceput, aşezarea s-a format din locuitorii târlelor: Perişoru, 

Puţul Grecului şi Cealâcu ce se aflau ȋn apropierea actualei vetre de sat, măsurată ȋn anul 

1924. Locuitorii acestor mici aşezări omeneşti numite târle proveneau din foştii mari muncitori 

agricoli ce au lucrat pe moşiile proprietarilor sau ale arendaşilor unde-şi aveau acum locuinţele 

formate la ȋnceput din bordeie sau colibe.  

 Din analiza documentelor cartografice de la ȋnceputul secolului al XX-lea se observă că 

pe teritoriul actual al comunei Perişoru sunt reprezentate un număr de 8 târle (Dorojan, 

Cealih, Muselia, Perişor, Puţul Grecului, Pazarghidean, Cărarea, Scordufu). 

  

2.3 Caracterizarea geografică 

 

 Teritoriul administrativ al comunei Perișoru este poziţionat geografic ȋn sud-estul 

României ȋn partea sudică a Bărăganului din Câmpia Română pe platforma cuprinsă ȋntre lunca 

Dunării la sud și Lunca Ialomiței la nord, ȋn partea de N-E a județului Călărași.  

 Sub aspect morfologic zona cercetată aparţine reliefului de câmpie, făcând parte integrantă 

din Câmpia Română, subunitatea Câmpia Baraganului. Câmpia este aproape netedă, numai în 

partea nordică existând câteva crovuri. Altitudinea este în jur de 60 m. Relieful ȋntâlnit pe 

teritoriul comunei face parte din regiunile joase ale țării noastre şi este dispus în trepte ce 

coboară de la nord către sud. Partea cea mai înaltă cuprinde aproximativ o cincime din 

teritoriul administrativ al comunei Perişoru. Aşadar, relieful localităţii se caracterizează printr-

o unitate geomorfologică ȋntinsă, tabulară şi relativ netedă, presărată ȋn partea nordică cu câteva 

crovuri. Această unitate de relief constituie zona centrală a comunei. Pe această unitate de 

relief s-au dezvoltat aşezările Perişoru, Tudor Vladimirescu şi Mărculeşti Gară.  

 În partea de sud a localităților se află cea mai joasă formă de relief.   

 

2.4 Relieful 

 

 Sub aspect morfologic zona cercetată aparţine reliefului de câmpie, făcând parte 

integrantă din Câmpia Română, subunitatea Câmpia Bărăganului.  

 Județul Călărași cuprinde mai multe tipuri principale de relief care aparțin Câmpiei 

Române respectiv câmpie tabulară acoperită cu loess, de tip Bărăgan, câmpie tabulară 

fragmentată, de tip Burnas, câmpie piemontană de asemenea, acoperită de loess (Vlasia), lunci 
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puternic aluvionate de tipul Argeșului și Dâmboviței, lunci de tipul bălților (Dunărea), văi și 

vălugi largi și băltite de tipul Mostiștei, precum și terase.  

 Relieful relativ variat, se grupează ȋn patru unități mari: Câmpia Bărăganul 

Moștiștei (Bărăganul Sudic), Câmpia Vlăsiei, Câmpia Burnas și Lunca Dunării. 

 Câmpia Bărăganul Moștiștei se extinde ȋntre malul drept al Ialomiței și malul Dunării, 

fiind cuprinsă ȋn județ cu peste 2/3 din suprafața totală. Este ușor asimetrică cu terasele Dunării, 

dar și spre est. Astfel are 60 -70 m altitudine ȋn nord - vest, coborând la circa 40 m ȋn sud și est. 

Bărăganul Moștiștei se subdivide ȋn trei unități fiecare cu subunități: Câmpia Moștiștei, Câmpia 

Lehliu și Câmpia Mărculești.  

 Câmpia Vlăsiei este cuprinsă ȋn județul Călărași prin porțiuni restrânse aparținând unor 

subunități ale sale Câmpia Moviliței, Câmpia Bucureștiului și Câmpia Calnaului. Are altitudini 

cuprinse ȋntre 50 m și 75 m și este presărată cu nenumarate crovuri.  

 Câmpia Burnas aparține județului prin partea sa de est care este cea mai diversificată sub 

aspect morfologic. Se compune dintr-o fâșie de câmp alungită pe limita nordică și patru terase ale 

Dunării. Câmpia are 75 - 80 m altitudine, acoperită de un strat gros de loess și cu crovuri rare.  

 Lunca Dunării se subdivide ȋn trei compartimente Lunca Greacă, Lunca Călărași și Balta 

Borcea. Lunca Greacăș, extinsă până la Argeș, se dezvoltă exclusiv pe stânga Dunării, are lățimi 

relativ uniforme de 6 - 9 km și altitudini de 14 - 15 m. 

 Lunca Călărași este ȋn general dezvoltată tot numai pe stânga Dunării, dar este inegală 

ca lățime. Cu mici excepții a fost indiguită și secată. Balta Borcea ȋncepe de la sud de Călărași, 

unde se desprinde Brațul Borcea. 

 Aspectul general al bălții este acela de brațe cu grinduri ȋnalte pe margini, ce ȋnchid 

depresiuni centrale mari, divizate ȋn cuvete mai mici. 

Balta este ȋndiguită, ca și părți din lunca externă și desecată deși apa mai rămâne pe privaluri, 

foste meandre sau brațe părăsite ce se află sub nivelul pânzei freatice. 

 Ca urmare a poziției sale geografice comuna Perișoru se situează ȋntr-o zonă de relief 

neted, ușor vălurit.  

 Teritoriul se ȋncadrează ȋn marea unitate Câmpia Romănă, iar ca subunitate la limita dintre 

Câmpia Nana și Lunca Călărași. Adâncimea de ȋngheț este de 0,7-0,8 m conform STAS 6054/77. 

 

2.5 Hidrografia 

 

 Reţeaua hidrografică se compune din 2 bazine hidrografice, Bazinul Dunării și al 

Argeșului și dintr-un subbazin, cel al Mostiştei.  

 Fluviul Dunărea, care delimitează teritoriul judeţului în sud și sud- est de la km 300 

(Cernavodă) la km 450 (Gostinu), se desparte ȋn două braţe: Borcea pe stânga și Dunărea Veche 

pe dreapta - care închid între ele Balta Ialomiței sau Insula Mare a Ialomiței.  

 Reţeaua hidrografică a judeţului este tributară în totalitate fluviului Dunărea. În afara 

râurilor Argeş şi Dâmboviţa, care prin sectoarele lor inferioare drenează partea de SV a judeţului, 

celelalte râuri de mai mică importanţă aparţin reţelei autohtone. Dintre acestea sunt de menţionat 

Moştiştea (1734 km²), cu izvoarele în judeţul Berza (66 km²), Zboiul (100 km²).  

 Densitatea medie a reţelei hidrografice de numai 0,12 km/km² este una din cele mai 

scăzute din ţară. De remarcat faptul că în partea de NE a judeţului densitatea este practic nulă. Pe 

teritoriul judeţului Călăraşi Dunărea are o lungime de 150 km. Debitul mediu multianual al 
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Dunării este de 5890 mc/s la intrarea în judeţ şi cca 5970 mc/s la ieşire. Debitul se dirijează în 

principal pe Dunărea Veche (90% ), braţul Borcea fiind slab alimentat (cca 600 mc/s). După 

legătura acestuia cu braţul Răul procentul creşte la cca 60%, ceea ce face că navigaţia să fie 

dirijată în prezent pe traseul Dunărea Veche Răul - Borcea.  

 Afluentul cel mai important al Dunării ȋn cadrul judeţului este râul Argeş, care se varsă în 

aceasta ȋn amonte de Olteniţa la km 431 + 0500. Intrarea în judeţ se face ȋn aproprierea 

localității Budeşti cu o suprafaţă de bazin de aproximativ 9200 km², iar la vărsare, aceasta 

creşte la 12590 km². Creşterea suprafeţei de bazin se datorează în principal afluentului acestuia,  

Dâmboviţa ( 2830 km²) pe care îl primeşte în aval de Budeşti. Debitul mediu multianual al râului 

Argeş la intrarea în judeţ este 56 mc/s, iar la vărsare ajunge Ia 73 mc/s.  

 Lacurile din judeţul Călăraşi sunt în general de natură antropică, reprezentate prin 

iazuri răspândite în majoritate pe valea Mostiştei şi afluenţii acestuia, pe Rasa, Luica, Zboiul, 

Berza şi Pasărea. Dintre lacurile naturale trebuie menţionate în primul rând limanele fluviale 

situate de-a lungul Dunării şi anume: Mostiştea, Gălăţui cu Potcoavă, amplasate pe cursul 

inferior al văii Berza. Lacurile de luncă mai numeroase altădată sunt reprezentate astăzi doar de 

Ciocănești şi Iezer - Călăraşi din Lunca Dunării, Mitreni din lunca Argeşului şi Tătarul din 

Lunca Dâmboviţei. Pe baza datelor provenite din forajele hidrogeologice, în zona cercetată au 

fost separate trei tipuri de acvifere: freatic, de medie adâncime și de adâncime. 

 Acviferul freatic este alimentat din apele de suprafață și din precipitațiile atmosferice. 

Acviferul prezintă variații mari din punct de vedere al capacității de debitare și este constituit din 

unul sau două straturi cu legături hidrodinamice între ele. Acest acvifer a fost interceptat printr-

o serie de foraje executate în zonă, dar nu este captat decât în fântâni sătești, deoarece, datorită 

poziției sale, se află în strânsă interdependență cu apele de suprafață, fiind vulnerabil la poluare. 

Acest acvifer este localizat în depozitele holocene și constituie o sursă locală de alimentare cu 

apă. 

Acviferul de medie adâncime se situează în nivelele poros-permeabile ale 

depozitelor pleistocen mediu-pleistocen superioare. Complexul este constituit din 4-5 strate 

permeabile subțiri,  fără mare continuitate areală, cu o granulometrie fină până la grosieră și cu o 

comunicare hidraulică pe verticală destul de redusă, separate de intercalații argiloase sau argilo-

marnoase impermeabile. Alimentarea acestui complex se realizează din precipitații și din 

rețeaua hidrografică pe la capetele de strat (Nisipurile de Mostiștea aflorează pe valea 

Moştiştei și pe valea Ialomitei, iar Formațiunea de Coconi, pe valea Argeșului, pe valea 

Neajlovului și pe va1ea Moştiştei, precum și prin drenarea locală a apelor freatice sau a celor de 

mare adâncime. 

 Acviferul de adâncime este cantonat în depozitele poros-permeabile de vârstă romanian 

superior- pleistocen inferioară (Formațiunea de Frățești). Din studiul apelor subterane reiese că 

direcția generală de curgere a fluxului subteran de adâncime este VSV - NE și este influențată de 

cursul fluviului Dunărea. Nivelul apei freatice este influențat de regimul pluviometric. Valoarea 

amplitudinii variației nivelului freatic este maximă în zona de luncă, scăzând la valori de circa 1 m 

pe terase. Datorită caracteristicilor hidrologice diferite ale straturilor acvifere, Lunca Dunării a 

fost împărțită în mai multe sectoare: 

- sectorul Oltenița Călărași cuprinde un complex permeabil alcătuit din prafuri nisipoase, 

nisipuri fine și medii, iar la baza din pietrișuri și bolovănișuri. Acest complex are grosimi 
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cuprinse între 5m și 25 m, iar debitul pânzelor freatice variază între 0,6l/s și 8l/s pentru 

denivelări de 0,5m - 1,8 m. Apele sunt dure și cu un bogat conținut de fier. 

- sectorul corespunzător Bălții Borcea are un complex permeabil cu grosimi ce ating 35 m. 

Stratul acvifer cantonat în aceste depozite are un debit cuprins între 0,5l/s și 3 l/s pentru 

denivelări de 1,2 m-1,7 m. Apa are o duritate mare și un conținut ridicat de fier și sulf. 

 

2.6 Condiții climatice 

 

 Caracterizarea climaterică a zonei: 

 Clima este continental temperată, cu o temperatură medie anuală de 11°C, luna cea mai 

rece este ianuarie, cu o temperature medie de -15.0°, iar cea mai caldă lună este iulie, avȃnd o 

temperatură medie +33,0°. 

 Vânturile predominante pe teritoriul comunei sunt cele care bat din sectorul de nord şi 

nord-est, precum şi cele din vest şi sud-vest, mai cunoscute fiind Crivăţul şi Austrul din prima 

categorie şi Băltăreţul din a doua categorie. 

 Precipitatiile medii anuale sunt de 500 mm, din care 72% cad în timpul perioadei de 

vegetaţie - lunile mai-iunie. Ȋn anotimpul de vară cad numai 35% din totalul precipitaţiilor anuale 

, având caracter torenţial. Frecvenţa anilor secetoşi este foarte mare, de peste 40%. Perioadele de 

secetă mai frecvente sunt de 10-14 zile în lunile mai-iulie şi în jur de 30 zile la începutul 

primăverii şi mai ales la începutul toamnei. Ȋn general iernile sunt bogate în zapadă, care 

adesea este viscolită. Din datele furnizate de staţia meteorologică Mărculeşti Gară, primul îngheţ 

de toamnă se produce în medie după 1 noiembrie, iar primăvara ultimele îngheţuri intârzie în 

medie până la începutul primei jumătăţi a lunii aprilie. 

 Durata medie a intervalului anual de zile fără îngheţ însumează peste 200 de zile. 

 Principalele elemente climatice (temperatură, vânturi, precipitaţii) sunt cele care 

caracterizează Terasa Călăraşi şi pentru interpretarea lor folosim datele furnizate de staţia 

meteorologică a Municipiului Călăraşi. 

 Vara este caracterizată prin timp senin, uscat şi călduros, ca urmare a influenţei 

aerului continental uscat şi fierbinte adus de anticiclonii din est sau pătrunderii maselor de aer 

tropical din Africa de Nord, în luna iulie, temperaturile cresc peste 23 de grade Celsius, ajungând 

în luna august, uneori la 39-40 de grade Celsius. 

 Datorită reliefului său de câmpie, monoton din punct de vedere hipsometric, durata 

medie anuală a strălucirii soarelui oscilează ȋn jurul a 2.250 ore. O valoare ceva mai ridicată 

se ȋnregistrează spre zona Dunării, exprimându-se printr-un aport energetic ȋn jur de 127 

kcal/cm² pe an.  

 Semestrul cald al anului (aprilie - septembrie) deține ponderea principală sub raportul 

numărului de ore de strălucire a soarelui (circa 70%), ȋn medie, aproximativ 1600.  

 În semestrul rece (octombrie - aprilie), valorile medii ale numărului de ore de strălucire a 

soarelui, variind ȋn jur de 650 ore, sunt mult mai mici comparativ cu cele caracteristice sezonului 

de vegetație, ca urmare a creşterii frecvenței nebulozității stratiforme şi a cețurilor 

determinate de inversiunile termice. Iernile sunt relativ reci, marcate uneori de viscole 

puternice, au ȋn general un strat de zăpadă discontinuu şi instabil, fiind sub dominarea maselor 

de aer rece din nord-est ale Crivăţului, zăpada este viscolită pe câmp şi troienită în comună sau 

pe vâlcele şi crovuri.  
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 Ȋngheţul, ca fenomen caracteristic intervalului rece al anului se semnalează frecvent. 

Deosebit de dăunătoare sunt îngheţurile târzii de primăvară, care surprind în plină dezvoltare 

plantele tinere, foarte sensibile la asemenea răciri, şi cele timpurii, din cursul toamnei, care se 

produc când unele plante nu şi-au ȋncheiat încă ciclul vegetativ.  Durata medie a 

intervalului anual de zile fărăr îngheţ ȋnsumează peste 200 zile. Stratul de zăpadă persistă 

mai puţin pe teritoriul comunei datorită ȋncălzirilor ce se produc în timpul iernii: în 

medie, începe să se depună în a doua jumătate a lunii decembrie şi se topeşte la începutul 

lunii martie. Ȋn cursul sezonului rece, stratul de zăpadă atinge cea mai mare grosime la 

sfârşitul lunii ianuarie, ȋnceputul lunii februarie ȋn mod obişnuit, grosimile stratului de zăpadă 

sunt relativ reduse, totuşi, în anumiţi ani, condiţiile atmosferice au determinat producerea unor 

ninsori abundente şi aşternerea unui strat deosebit de gros (1-1,5 m).  

 Uneori, sub influenţa maselor de aer mai cald din sud-est, primăvara apare foarte 

devreme producând topirea zăpezii. Uneori se produc ploi frecvente, alteori vânturi uscate şi 

puternice. Toamna are în general două aspecte: la începutul lunii septembrie este uscată, iar în 

octombrie, noiembrie, relativ ploioasă.  

 

2.7 Flora și fauna 

 

 Conform ȋncadrarii biogeografice teritoriul județului Călărași se situează ȋn regiunea 

stepă. Din punct de vedere al provinciilor floristice județul Călărași se află ȋn Provincia 

danubiano-pontică. Flora și fauna județului Călărași sunt caracteristice zonelor de stepă și 

silvostepă, fiind direct influențate de starea factorilor de mediu din județ și de acțiunile antropice. 

La nivelul județului Călărași, majoritatea vegetației este reprezentată de culturi de plante 

tehnice și cerealiere. Vegetația forestieră, care ocupă 4,3% din suprafața judeţului este formată 

ȋndeosebi din speciile: plop euro-american, salcâm, stejar peduncular, ulm, tei, arțar tătăresc. 

Zona stepei ocupă cea mai mare parte a județului Călărași, și partea de nord și nord-vest a 

teritoriului municipiului Călărași, fiind caracterizată prin stejar brumariu (Quercus pedunculifora) cu 

arțar tătăresc (Acer tataricum), dispersate ȋntre terenurile agricole și areale restranse de pajiști 

secundare stepice cu firuță cu bulb (Poa bulbosa), firuță bărboasă (Andropogon ischaemum), 

nagară (Stipa capillata), peliniță (Artemisia austriaca), laptele câinelui (Euphorbia stepposa). 

 Vegetația azonală și intrazonală este specifică luncii Dunării. 

 Vegetația azonală este caracterizată prin zăvoaie de luncă alcătuite din salcie și plop, 

sleauri de luncă cu stejar, frasin, ulm, carpen, cărpiniță, vișin turcesc, plante agatoare, viță de vie 

sălbatică, cătină, lemn câinesc, liană grecească și plantații de plop între care se intercalează 

pajiști de luncă cu Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Agrpyron repens și terenuri 

cultivate. 

 La acestea se mai adaugă vegetația higrofilă și hidrofilă a bălților din lunca Dunării. 

 Flora şi faună judeţului Călăraşi sunt caracteristice zonei de stepă şi silvostepă, fiind 

direct influenţate de starea factorilor de mediu din judeţ şi nu numai. 

 La nivelul judeţului Călăraşi, majoritatea vegetaţiei este reprezentată de culturi de 

plante tehnice şi cerealiere. Vegetația intrazonală este prezentă în lunca Dunării. 

 Este reprezentată prin asociația de plante halofile cu Salicarnia europaea, Camphorosma 

annua. Fauna sălbatică a județului Călărași este reprezentată de elemente tipice adaptate 

agrobiocenozelor din zonele de stepă și silvostepă ca: iepurele, potamichea, prepelița, șopârla 
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de iarbă, șarpele, dihorul de stepă, nevăstuica, șobolan, fazanul, ciocârlie, graur, guguștiuc, 

porumbel sălbatic, turturică, sturz. Fauna pădurilor de câmpie este alcătuită din exemplare de 

capfior, cerb, jder de copac, mistreț, viezure, veverițe, câinele enot sau mangutul (Nyctereutes 

procynoides ussuriensis Matschie), ciocănitoare, bufnițe, porumbel gulerat, sticleți, fazani, 

melei. Fauna luncilor și lacurilor este reprezentată de vidră (lutra lutra), vulpe (Vulpes vulpes), 

becațînă comună, lișița, rată sălbatică, melci, acvila, șoimul, lebădă. 

 În iezere și ostroave cuibăresc: pelicanul creț, pelicanul comun, cormoranul mic, 

cormoranul mare, barza albă, barza neagră, stârcul de noapte, stârcul galben, stârcul de cireadă, 

lebădă de vară, lebădă de iarnă, egretă mică, egretă mare, lopatarul, tiganusul, pescărușul albastru, 

rață mică, rață pestriță, rață mare, privighetoarea de zăvoi, fluierari de munte, silvii, silvii cu capul 

negru, prundarați gulerați mici, scoicari, privighetoarea de zăvoi, mierla, frunzăriță galbenă, gaia 

neagră, huhurezul mic, ciuful de pădure, caprimulg, prigorii, codalb. 

 Fauna sălbatică a judeţului Călăraşi este foarte bogată ȋn specii de interes cinegetic dintre 

care menționăm mistrețul, căpriorul, fazanul, iepurele, vulpea. 

 Pe bălți și lacuri întâlnim specii protejate prin lege dar și specii rare, periclitate pe plan 

mondial și protejate prin convenţiile internaţionale (Bonn, Bema, Rio) la care România a aderat. 

 Acestea sunt cormoranul mic, gâsca cu gât roşu, gârliţa mică, raţa roşie, pelicanul creţ, 

egreta mică etc. dar și specii de păsări de pasaj sedentare, care şi-au găsit aici condiţii de 

hrană, de odihnă şi reproducere. 

 Dintre peștii care populează apele lacurilor și bălților atnintim: carasul, crapul, plătica, 

bibanul, șalăul și știuca, iar în apele Dunării și Borcei întâlnim somnul, sturionii și scrumbia de 

Dunăre. 

Flora 

 Formaţiile vegetale specifice comunei aparţin zonei stepei, unde din loc în loc sunt 

insule de păduri de salcâm dispersate între terenurile agricole şi arealele restrânse cu pajişti 

secundare stepice putemic modificate de om. Pajiştile naturale se pot identifica prin prezenţa 

următoarelor specii: bărboasă (Agropyum cristatum L), mai rezistentă la păşunat, sunătoare 

(Hypericum sp.), firuţa (Poa bulbosa) pe locuri uscate, pirul gros (Cynodon dactylon), ciulin 

(Carduus nutans), traista ciobanului (Capsella bursă-pastoris), troscot (Polygonum aviculare), 

pelin (Artemîșia maritimă). Pe ȋntinsul pajiştilor naturale întâlnim şi ciulinul (Carduus nutans), 

colţii babei (Tribulus terestris) sau cucuta (Canium maculatum). Pajiştile secundare derivate se 

ȋntâlnese pe izlazuri ȋn diferite stadii de inierbare şi ȋnţelenire. Pe aceste suprafeţe vegetează specii 

cultivate de om cum ar fi: trifoiul alb (Trifolium repcns), trifoiul roşu (Trifoliul protense), lucerna 

(Medicago sativa), spareeta (Ono brychis vicii folia), golomăţul (Dactylis glomerata).  

 Multe din speciile arbustive şi ierboase prezintă interes medicinal, mugurii, frunzele, 

florile şi fiuctele acestora recoltându-se pentru prepararea unor ceaiuri şi în tratamente 

medicamentoase.  

 Cele mai comune specii sunt: cicoarea (Cicorium intybus), măceşul (Rosa conina), 

socul (Sambucus nigra), sunătoarea (Hypericum perforotum), muşeţelul (Matricaria 

chatnomilla), coada şoricelului (Achillea millefolium) şi pelinul alb (Artemîșia absinthium).  

 Vegetaţia azonală este caracterizată prin zăvoaie de luncă alcătuite din salcie albă şi plopi 

indigeni (alb şi negru), la care se adaugă vegetaţia acvatică din bălţi şi lacuri reprezentată de: 

stuf  (Phragmites communis), papură (Typha Iatifolia), iarba broaştelor (hydrocharis morsus), 

vâscul de apă (Myrrophylium spicatum), nuferi albi şi galbeni (Nymphae albă şi Nuphar luteum).  
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 Locuitorii comunei se ocupă mai mult cu agricultura şi creşterea animalelor, cultivându-şi 

terenurile cu grâu (Triticum aestivum), porumb (Zea mays), orz (Hordeum vulgare), ovăz 

(Avenă sativa) şi floarea-soarelui (Helianthus annuus), dar şi cu cultivarea legumelor din care 

amintim: morcovul (Daucus carotă), pătrunjelul (Petroselinum crsipum), mărarul 

(Anethum graveolens), pătlăgelele roşii (Ly copersicon esculentum), ardeiul (Capsicum 

annuum), ceapa (Allium cepa) etc.  

 Prin curţi au plantaţi pomi fructiferi cum ar fi: mărul (Malus domestică), părul (Pyrus 

communis), gutuiul (Cydonia oblonga), prunul (Prunus domestică), cireşul (Prunus avium) etc şi 

flori precum: laleaua (Tulipa gesneriana), crinul alb (Lilium candidum), zambila (Hyacinthus 

orientalis), bujorul românesc (Paeonia peregrină) cu petale roşii ca sângele, liliacul (Syringa 

vulgaris) cu flori albe sau liliachii. La marginea culturilor de grâu, pe malurile canalelor 

cresc: zmeurul (Rubus idaeus) arbust spinos, cu lăstari târâtori, cu fructe roşii şi zemoase şi 

murul de mirişte (Rubus caesius) - cu ramuri cu ghimpi slabi şi inegali şi fructe mari, negre şi 

brumate. 

Fauna 

 Ȋn raport cu formele de relief, mediile de viaţă şi vegetaţia din comună, fauna se poate 

clasifică astfel: fauna de stepă și fauna acvatică 

 Speciile reprezentative sunt: 

- Rozătoarele, ca: hârciogul (Cricetus cricetus), şoarecele de câmp (microtus arvalis), 

popândăul (Citelus cite1us) şi iepurele de câmp (Lepus europaeus). 

- Carnivorele: vulpea (Vulpes vulpes), viezurele (Moles moles) şi dihorul de stepă. 

- Păsările sedentare, călătoare şi de pasaj.  Caracteristice Câmpiei Bărăganului sunt: 

prepeliţa (Caturnix caturnix), potâmichea (Perdix perdix), care au un areal mai larg şi un 

efectiv mai mare, graurii comuni (oaspeţi de vară). Dintre păsările cântătoare, trăiesc 

cunoscutele ciocârlii de Bărăgan (Melano corypha calondra) şi fluierarii (Tringa totanus). 

- Reptilele sunt reprezentate de şopârlele de stepă ierboasă, respectiv şopârla cenuşie 

(Lacesta agilis) 

 Pe alocuri, datorită colonizării în trecut a fostelor păduri din apropierea comunei, apare 

fazanul comun (Fasianus colchycus), foarte rar, dar şi mai rar apare căpriorul.  

 Ȋn baltă trăiesc numeroase păsări de baltă, al căror număr creşte ȋn perioada pasajului, 

cum ar fi: raţa mare (Anas platyrhyn) şi raţa cârâitoare (Anas gueguedula), gâsca de semănătură 

(Ausen fabalis L), stârcul cenuşiu (Ardea cinerea) şi stârcul roşu (Ardea purpurea) pe lângă cele 

din Rezervaţia avifauflistică Iezer Călăraşi. Dintre păsările răpitoare foarte rar se mai ȋntâlneşte 

şoimul. Fauna acvatică, care populează balta este reprezentată prin specii de peşti de mare valoare 

economică, renumite ȋn toată regiunea, care au constituit din totdeauna un punct de atracţie 

pentru localnici. Amintim aici crapul (Czprinus carpio) şi carasul (carossius carossius), 

plătica (Abramis bramă), şalăul (Stiyostedion lucioperca), alături de cele care sunt ȋn rezervaţia 

avifaunistică Iezer. 

 

2.8 Solurile 

 

 Pe teritoriul județului Călărași predominante sunt cernoziomurile. 
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 Astfel, pe direcția est - vest se succed următoarele tipuri: cemoziomuri carbonatice, 

cernoziomuri, cernoziomuri cambice, cernoziomuri arhiloiluviale și soluri brun roșcate tipice, 

ultimile pe suprafețe reduse în extremitatea de vest a județului. 

 Aceste soluri zonale s-au format pe loess sau depozite loessoide. 

 Solurile aluviale cu diferite texturi sau stadii de gleizare, se întâlnesc în luncile 

largi ale Dâmboviței, Argeșului și Dunării. 

 În același lunci, soloneturile ocupă suprafețe destul de reduse. 

 Fertilitatea ridicată a diferitelor tipuri de cernozioomuri, ca și a solurilor aluviale, care 

formează împreună peste 97% din suprafață fondului funciar, explică larga folosire în agricultură 

a acestora, precum și caracterul predominant cerealier al agriculturii. 

 Solurile reprezentative pentru municipiul Călărași și împrejurimi sunt 

cemoziomurile argiloaluvionare cam 80%, solurile tutun cenușii ȋnchise și cemoziomurile 

carhonatice. 

 Ȋntâlnim aici cele mai importante tipuri zonale de sol, prin extensiune și fertilitate 

ceea ce duce la o folosință multiplă, la o gamă largă de culturi agricole: grâu, floarea soarelui, 

sfeclă, orz, ovăz, mazăre, tutun. 

 
 

 

2.8 Condiții geologice, hidrogeologice și geotehnice 

 

Date geologice 
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 Câmpia Română reprezintă din punct de vedere tectonic o vastă zonă depresionară 

cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de platforma Valahă. Aceasta face parte din 

marea unitate structurală cunoscută sub numele de Platforma Moesică. Cuvertura acestei 

unităţi cuprinde depozite paleozoice, mezozoice şi neozoice, ce stau peste un fundament cutat 

constituit probabil din şisturi verzi. Partea superioară a cuverturii, este constituită din 

formaţiuni ce aparţin cuaternarului, reprezentate prin pietrişuri şi nisipuri, marne şi argile 

acoperite de loess.  

 Din punct de vedere structural-tectonic amplasamentul județului Călărași face parte din 

Platforma Valahă, unitate structurală aparținătoare Platformei Moessice. Platforma Moesică se 

ȋnvecinează la nord cu falia Pericarpatică, la NE cu Promotoriul Nord Dobrogrean, iar la Est 

cu falia Dunării care urmărește ȋn general cursul fluviului. Structura geologică este alcătuită din 

doua etaje structurale: fundamentul (paleozoic-mezozoică) și cuvertura sedimentară (neogenă). 

Fundamentul (soclul), care se scufundă treptat dinspre Dunăre către nord, este constituit din 

formațiuni cristaline, peneplenizate, care s-au depus ȋn trei mari cicluri, ȋncepând cu 

paleoliticul și terminând cu cretaciul. 

 Dacă ȋn partea estică a județului sunt predorninante depozite din paleozoice, la adâncirni 

de 1000 - 1500 m până la 5 000 m, ȋn partea vestică a județului sunt predominante depozitele 

din carbonifer (paleozoic superior). Peste aceste depozite s-au depus sedimente mezozoice, jurasice și 

cretacice, dominate de calcare, care au fost semnalate, prin foraje, chiar sub aluviunile Dunării. 

 Zona comunei Perișoru este inclusă în Platforma Moesică, unitate geostructurală 

precarpatică în alcătuirea căreia se disting două elemente structurale specifice: unul inferior, 

cutat, constituind soclul și altul superior, cuvertură, corespunzând etapei în care acest spațiu a 

evoluat că domeniu stabilizat.  

 Soclul Platformei Moesice a fost interceptat în foraje care au întâlnit șisturi cristaline 

mezometamorfice și șisturi cristaline epimetamorfice. Șisturilor cristaline li se asociază corpuri 

magmatice reprezentate prin graniioide și gabrouri. Cuvertura s-a format după consolidarea 

soclului care a evoluat ca bazin de sedimentare în care s-au acumulat depozite paleozoice, 

mezozoice, paleocen-eocene, miocene, pliocene și cuaternare. Depozitele care aflorează  în zonă 

precum și în împrejurimi aparțin, următoarelor intervale cronostratigrafice: Pleistocen superior 

(depozite loessoide, silturi, nisipuri și pietrișuri); Holocen inferior (depozite loessoide); Holocen 

superior (depozite loessoide, silturi, nisipuri și pietrișuri din luncă).  

 Alcătuirea geologică în profunzime a zonei a fost interpretată și pe baza datelor provenite 

din forajele executate pentru cercetarea stratelor acvifere de adâncime, localizate în depozitele 

romanian superior-pleistocen inferioare (Formațiunea de Frățești; definită de Liteanu, 1952), 

pleistocen-medii (Complexul Mamoș, definit de Liteanu în 1952 și similar cu Formațiunea de 

Coconi, definită de Alexeeva et al., 1983) și pleistocen-superioare (Nisipurile de Mostiștea; 

definite de Liteanu, 1953, ȋn vederea alimentării cu apă subterană. Ȋn continuare sunt prezentate 

principalele caracteristici litologice ale depozitelor romanian-cuatemare, deoarece acestea conțin 

cele mai importante acumulări de ape subterane potabile. 

 Formațiunea de Frătești are în alcătuire trei secvențe genetice tip upfinning 

(acumulări aluviale), cu dominarea în interiorul acestora a nisipurilor grosiere sau a nisipurilor 

fin-medii, înlocuite, la partea inferioară, predominant prin pietrișuri și bolovănișuri, de 

proveniență balcanică, dar și carpatică. Spre partea centrală a Bazinului Dacic, procesele de 

subsidență au determinat afundarea acestei formațiuni sub depozite mai recente. 
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 Ȋn câteva puncte, în partea central-estică a Platformei Moesice, peste Formațiunea de 

Frățești, urmează nisipuri cu intercalații de silturi și argile și care constituie Formațiunea de 

(Uzunu (Alexeeva et al., 1983). Vârsta acestor depozite depinde de cea atribuită Formațiunii de 

Frățești; dacă aceasta se oprește în Pleistocenul inferior, aceeași vârstă revine și Formațiunii de 

Uzunu; în schimb, dacă urcă până în Pleistocenul mediu, are și ea aceeași vârstă. Având în vedere 

aspectele litologice se consideră că aceste depozite reprezintă rnai curând un membru al 

Formațiunii de Frățești. 

   Formațiunea de Coconi a fost atribuită Pleistocenului mediu și este alcătuită din 

secvențe genetice complete sau incomplete, constituite din nisipuri fine (nisipuri siltice sau 

nisipuri argiloase), argile nisipoase, argile siltice, argile carbonatice sau argile negre (cu multă 

substanță organică). Sporadic, în interiorul formațiunii se ȋntâlnesc intercalații de nisipuri și 

pietrișuri. Nisipurile fine au paiete de muscovit și detritus de fragmente vegetale. Culoarea este 

gălbuie, cenușie sau cenușiu-vineție. Argilele nisipoase au culoare cenușiu-verzuie, iar 

argilele carbonatice, de culoare cenușiu-albicioasă, conțin carbonati de calciu sub formă de 

pulbere fin diseminată sau concrețiuni și glomerule, alungite pe crăpăturile de uscare. Argilele 

siltice, ca și argilele carbonatice, conțin, pe alocuri, concrețiuni feruginoase. 

   Nisipurile de Moștiștea s-au depus în continuitate peste Formațiunea de Coconi, însă pe 

un areal redus, în partea centrală a Platformei Moesice. Ele marchează încetarea subsidenței, ce 

a condus la depunerea sedimentelor argilo-marnoase. Aceste nisipuri au până la 30 m grosime, fiind 

reprezentate prin silturi, nisipuri fine, rar grosiere, cu intercalații de pietrișuri. Cu Nisipurile de 

Moștiștea se încheie sedimentarea lacustră. 

   Depozitele loessoide acoperă diverși termeni, începând cu Formațiunea de Frățești, 

continuând cu Formațiunea de Coconi și terminând cu Pietrișurile de Colentina. Aceste 

depozite sunt reprezentate prin silturi, silturi argiloase, silturi nisipoase și argile nisipoase, în 

general gălbui, cu o grosime între 5 și 40 m. Ȋn cuprinsul lor se găsesc câteva (2 - 4) 

intercalații roșcate sau cărămizii, predominant argiloase, considerate soluri fosile 

(paleosoluri). Depozitele loessoide (posibil de origine aluvială și deluvială) sunt considerate ca 

având vârste diferite, în funcție de vârsta substratului. Astfel, cele din Burnas, care repauzează 

pe Formațiunea de Frățești, sunt atribuite intervalului cronostratigrafic Pleistocen mediu-

Pleistocen superior, iar cele din partea 16 central-estică a Platformei Moesice, care stau pe 

Nisipurile de Mostiștea sau Pietrișurile de Colentina, sunt atribuite exclusiv Pleistocenului 

superior. Datarea diferențiată în funcție de substrat poate să nu corespundă realității încât este 

posibil ca depozitele loessoide să revină exclusiv Pleistocenului superior, procesul acumulării 

fiind unitar (ca timp). 

   Depozitele holocene sunt reprezentate prin acumulările aluviale (silturi, silturi 

nisipoase, nisipuri siltice, nisipuri argiloase, nisipuri și pietrișuri) din luncile râului Moștiștea, 

precum și ale terasei joase (silturi, nisipuri, pietrișuri), având altitudinea relativă de 2 - 5 m. 

Holocenul inferior este reprezentat prin depozitele loessoide aparținând terasei inferioare, precum 

și prin aluviunile grosiere ale terasei joase. Depozitele loessoide din structura terasei inferioare 

sunt constituite din silturi argiloase, slab nisipoase, groase de 10-20 m. Aluviunile grosiere 

ale terasei joase sunt constituite din pietrișuri și nisipuri cu o grosime ce variază între 7-12m. 

Holocenul superior este constituit din depozitele loessoide ale terasei joase, aluviunile grosiere și 

fine ale luncilor, precum și depozitele de dune. Depozitele loessoide care acoperă terasa joasă 

sunt constituite preponderent din silturi argiloase cu o grosime de 6 -15 m (Bandrabur, 1966). 
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Raionarea geotehnică 

 Pe baza studiilor geotehnice perimetrul județului a fost împărțit în zone geotehnice: 

- Terasele și Lunca Dunării și luncile afluente fluviului, pe care se întâlnesc depozite 

fluviatile cu textură variată; adâncimea foarte mică (1-2 m) a apei freatice conduce la un 

exces de umiditate freatic temporar sau permanent 

- Terenuri situate pe terasele Dunării cu litologia uniformă (loess și depozite loessoide), 

terenurile situate în ariile mai coborâte altitudinal din cadrul câmpiei, precum și 

terenurile situate pe versanții slab și moderat înclinați ai văilor ce străbat teritoriul; 

adâncimea mică (2-3 m) a nivelului apei freatice 

- Zona de luncă, pe depozite fluviatile cu o stare de drenaj slabă, apa freatică fiind situată 

la adâncime extrem de mică (0,3 - 1m). 

 

Caracteristici geotehnice 

 Pentru stabilirea stratificaţiei şi a caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de fundare, au 

fost interpretate rezultatele lucrărilor de cercetare geotehnică executate anterior ȋn zonă. 

 Pe baza acestor date s-a întocmit o coloană litologică 

- 0,00 - 0,30 m strat de sol vegetal 

- 0,30 - 2,60 m argilă prăfoasă nisipoasă cafenie plastic consistentă 

- 2,60 - 6,00 m argilă prăfoasă nisipoasă cafenie deschisă cu trecere la praf argilos 

 Apa subterană este situată la adâncimi cuprinse între 7-8 m ȋn zona de luncă, la cca 9 

- 12 în zona mai înaltă. 

 Din punct de vedere seismic, conform Nomiativului P 100-1/2006, teritoriului comunei 

Perișoru îi corespund două zone care au următoarele caracteristici: 

 Ks = 0,20 g, 

 Tc = 1,0 s, 

 gradul de echivalență seismică: 71. 

 

Inundabilitate 

 Amplasamentul teritoriului comunei Perișoru nu se află ȋn zonă inundabilă. 

 

Riscuri naturale și antropice 

 Teritoriul administrativ al comunei se caracterizează printr-o desfăşurare a spaţiilor 

interfluviale în general cu o energie mică de relief. Datorită acestui fapt nu s-au semnalat procese 

geologice dinamice de natura alunecărilor. Dintre riscurile naturale şi antropice de care trebuie ţinut 

cont în utilizarea terenului pentru construcții se numără următoarele: 

-   cutremure 

- fenomene meteorologice periculoase precum îngheţuri şi temperaturi extreme. 

 

Riscul generat de seism 

 În conformitate cu normativul P100/92, comuna Perișoru se încadrează în zona seismică 

de calcul D privind valorile coeficientilor Ks = 0,24 și al perioadei de colț Tc = 1,6 sec 

gradul de echivalentă seismică: 81, cărora le corespund un grad seismic de 8,1 M.S.K (Normativ 

P 100 92, pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuința și social culturale). 
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7 

A 

 Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului 

pentru proiectare ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurenta 1MR = 100 ani. 

 

Risc generat de ȋngheț și temperaturi extreme 

Adâncimea de îngheț 

 Adâncimea de ȋngheț pentru tipurile de pamânturi ȋntâlnite, din care fac parte și 

pământurile identificate în amplasament, este Zcr 70 - 80 cm (conform STAS 6054-77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAŢIA ACTUALĂ 
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3. SITUAŢIA ACTUALĂ A  COMUNEI PERIȘORU 

 

3.1 Caracterizarea demografică 

 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Perișoru înregistra 

5.114 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

5.596 locuitori. 

 

 Populaţia stabilă ȋn comuna Perișoru pe sate componente, ȋn anul 2011, se prezintă după 

cum urmează:  

- sat Perișoru  4.174 locuitori  

- sat Mărculești Gară 193 locuitori 

- sat Tudor Vladimirescu 747 locuitori 

 

Conform datelor preluate de la Institutul Național de Statistică, populația comunei 

Perișoru la 1 ianuarie 2020 era de 5.223 persoane, din care 2.632 persoane de sex masculin și 

2.591 persoane de sex feminin. 

 

Populația pe sexe în anul 2020 

26322591
Masculin

Feminin

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_%28Rom%C3%A2nia%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_%28Rom%C3%A2nia%29
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  *Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

După cum se poate observa din imaginea de mai sus, se constată o scădere ȋn perioada 

2015-2020 la nivelul comunei Perișoru a numărului de locuitori. Astfel, în anul 2015 

populația comunei se ridică la 5.312 persoane, comparativ cu anul 2020 când populația 

comunei coboară la 5.223 persoane. Această scădere a numărului de locuitori reprezintă o 

consecință a emigrării populației spre zone cu potențial economic mai ridicat sau în alte țări 

ale Europei, odată cu închiderea unităţilor economice, în vederea asigurării unui trai de viață 

mai bun. 

 

Această scădere se poate observa și în structura demografică a populației comunei pe 

sexe, atât la nivelul persoanelor de gen feminin cât și la nivelul persoanelor de gen masculin. 

 

 

Evoluția structurii demografice pe sexe în perioada 2015-2020 
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  *Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

În anul 2015, numărul persoanelor de gen feminin este de 2.649 și numărul 

persoanelor de gen masculin 2.663 persoane, în comparație cu anul 2020 când numărul 

persoanelor de gen feminin a scăzut la 2.591 și numărul persoanelor de gen masculin la 2.632. 

 

Structura și ȋmbătrânirea populației  

 Îmbătrânirea populației este o tendință pe termen lung care a început cu câteva decenii 

în urmă în Europa. Această tendință este vizibilă la nivelul transformărilor structurii de vârstă 

a populației și se reflectă într-o pondere în creștere a persoanelor în vârstă, cuplată cu o 

pondere în scădere a persoanelor în vârstă de muncă, raportată la populația totală. Conform 

datelor ONU, ponderea populației de vârsta a treia (persoane de 60 de ani și peste) este în anul 

2019 de 13,2%, însă pe termen lung se va mări, chiar și în regiunile unde natalitatea este 

superioară ratelor de mortalitate.  

Ȋn comuna Perișoru, populația tânără (0-14 ani) reprezintă 15%, populația ȋmbătrânită 

(65 de ani și peste) reprezintă 14%  și populația activă sau adultă (15-64 ani) are ponderea cea 

mai mare din total, respectiv de 71% din totalul populației. Având ȋn vedere faptul că ȋn 

comuna Perișoru populația tânără este mai numeroasă decat cea vârstnică, este prezent 

fenomenul de ȋntinerire a populației. 

 



Strategia de dezvoltare locală comuna Perișoru, Călărași 2021 - 2027  

 

  

Pagina 38 
 

  

4%

5%

6%

7%

7%

6%

8%

6%
8%

9%

8%

4%

5%

5%

4%

2% 2% 1%

0-4 ani

5-9 ani

10-14 ani

15-19 ani

20-24 ani

25-29 ani

30-34 ani

35-39 ani

40-44 ani

45-49 ani

50-54 ani

55-59 ani

60-64 ani

65-69 ani

70-74 ani

75-79 ani

80-84 ani

85 ani si peste

*Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locală comuna Perișoru, Călărași 2021 - 2027  

 

  

Pagina 39 
 

  

235

240

313

375

363

338

436

338

440

483

409

232

263

267

211

121

101

58

0-4 ani

5-9 ani

10-14 ani

15-19 ani

20-24 ani

25-29 ani

30-34 ani

35-39 ani

40-44 ani

45-49 ani

50-54 ani

55-59 ani

60-64 ani

65-69 ani

70-74 ani

75-79 ani

80-84 ani

85 ani si peste

Persoane

 

  *Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

 

Indicatori statistici demografici  

Piramida pe grupe de vârstă și sexe reprezintă diagrama liniară prin care se reprezintă 

grafic, în mod simetric, o caracteristică atât cantitativă cât și una calitativă. Constă în 

reprezentarea pe verticală și bilateral a grupelor de vârstă pe cele două sexe, în raport cu 

mărimea grupelor de vârstă. Piramida structurală ia forme diferite, reflectând tipul de evoluție 

a populației. Astfel, ele pot fi de formă: triunghiulară, de clopot, de amforă sau de treflă.   

În anul 2020, piramida vârstelor în comuna Perișoru ia formă de amforă, cu o bază 

reprezentată de populația tânără de 788 persoane. Vârful reprezintă populația ȋmbătrânită de 
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758 persoane. La mijloc, amfora este cea mai extinsă, întrucât populația activă sau matură 

este cea mai numeroasă, cuprinzând 3.677 persoane. 

 

 
Piramida vârstelor ȋn anul 2020 

 

  

 Gradul de ȋmbătrânire demografică a populației comunei Perișoru este de 96.19%. 

Acest indicator reprezintă numărul persoanelor vârstnice (de 65 ani și peste) care revine la 

100 de persoane tinere (sub 15 ani). Astfel, ȋn comuna Perișoru, 96 persoane vârstnice revin la 

100 de tineri, ceea ce indică o tendință de ȋntinerire a populației. Gradul de ȋmbătrânire 

demografică este inferior celui ȋnregistrat la nivel național (117,94%). 

 

 

Mișcarea naturală a populației 

 Ȋn anul 2020, ȋn comuna Perișoru au fost ȋnregistrați 40 născuți vii. Rata de natalitate 

a populației este de 7.66‰ ceea ce ȋnseamnă că la 1000 de locuitori au revenit aproximativ 8 

născuți vii. Acestă valoare este inferioară atât celei naționale de 9.4‰, cât și cea de 9.3‰ de 

la nivelul Uniunii Europene. 
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 Rata mortalității reprezintă masa deceselor survenite ȋn cadrul populației ȋntr-o 

anumită perioadă de timp, de obicei un an calendaristic. Pentru cele 75 de decese survenite ȋn 

anul 2020, s-a ȋnregistrat o rata a mortalității de 14.36‰ ȋn comuna Perișoru. La nivelul UE, 

rata mortalității a fost de 10,4‰, iar ȋn România a fost de 13,4‰. Tendința generală de la 

nivel național este de scădere a numărului de nou născuți și creștere a numărului de decese, 

fapt ce determină existența unui spor natural negativ. Ȋn comuna Perișoru, ȋn anul 2020 a fost 

ȋnregistrat un spor natural negativ de 6.70‰, ceea se semnifică o scădere a populației, fiind 

ȋnregistrate cu 35 decese mai mult decât nașteri.  

 

 Comuna Perișoru este afectată  de plecarea cu domiciliul a persoanelor care au 

reședința stabilă deoarece soldul schimbărilor de reședință a ȋnregistrat o valoare negativă de 

66 de persoane ȋn anul 2020. Astfel, 88 persoane au plecat cu domiciliul spre alte localități, 

fiind inclusă și migrația internațională, respectiv au plecat din comună și fac dovada că au 

asigurată locuința ȋn altă locație și 22 persoane s-au stabilit cu domiciliul ȋn comuna Perișoru, 

respectiv au sosit ȋn comună și fac dovada că au asigurată locuința aici. 

 

Numărul de șomeri înregistrați la sfârșitul lunii pe sexe pentru perioada ianuarie - 

decembrie 2021 
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*Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

Din analiza graficului de mai sus, se observă că numărul de șomeri înregistrați la 

sfârșitul lunii prezintă o scădere la nivelul comunei Perișoru. Astfel, în intervalul ianuarie - 

decembrie 2021 numărul șomerilor pe ambele sexe prezintă o scădere, fiind înregistrați un 

total de aproximativ 16 șomeri la nivelul comunei Perișoru, la sfârșitul lunii decembrie 2021, 

față de 74 șomeri ȋnregistrați la sfârșitul lunii ianuarie 2021. 

 

Populația activă ocupată a comunei își desfășoară activitatea în agricultură și comerț, 

aceste domenii fiind cele mai reprezentative pentru comuna Perișoru. 
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Majoritatea locuitorilor sunt români (95,44%). Pentru 4,38% din populație, 

apartenența etnică nu este cunoscută. 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (93,98%). 

Pentru 4,4% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

 

 

 

 

 

 

4,40%1,62%

93,97%

Ortodocși 

Necunoscută 

Altă religie

 

 

 

3.2 Infrastructura 

 

➢ Infrastructura de transport 

 

Crearea şi modernizarea infrastructurii rutiere locale şi a sistemelor de alimentare cu 

apă şi canalizare, constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală. Acestea sunt 

necesare pentru a asigura condiţii de sănătate, protecţia mediului, accesibilitatea şi, în general, 

condiţii optime de trai. Infrastructura asigură, de asemenea, premisele pentru dezvoltarea unei 

economii rurale competitive. 

95,44%

0,17%
4,38%

Români 

Necunoscut

Altă etnie
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Conform datelor INS, în anul 2011 Romania, dispunea de o reţea de drumuri 

comunale (cu o lungime de 31.639 km) din care 48% erau drumuri pietruite şi 29% drumuri 

de pămȃnt (fiind de multe ori impracticabile în perioadele cu precipitaţii). 

 

 Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi a 

bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe 

pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, 

creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive. 

 Dezvoltarea reţelelor de transport va facilita, de asemenea, cooperarea interregională şi 

va contribui semnificativ la creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor şi a mobilităţii 

forţei de muncă şi prin urmare, la o dezvoltare mai rapidă a României pe ansamblu, dar şi a 

fiecărei regiuni în parte. 

 Ca măsuri de dezvoltare locală, aceste priorităţi le considerăm de importanţă majoră, 

asigurarea accesibilităţii pentru toate localităţile arondate comunei noastre, asigurarea unui 

transport în condiţii de siguranţă pentru cei care utilizează acest serviciu public. 

 

Teritoriul comunei este deservit de căi de comunicaţie rutieră și ferată.  

 

 Principalele reţele de circulaţie şi transport existente sunt reprezentate la nivelul comunei 

de următoarele drumuri: 

 DN3A - ce face legătura ȋntre București și Constanța; 

 DJ 213A - ce face legătura ȋntre Iezeru, Perişoru și limita județului Ialomița; 

 DC11 - drum comunal ce face legătura ȋntre strada Parcului și DN3A; 

 Străzile de interes local din comună. 

 

 Dezvoltarea reţelei de circulaţie, prin modernizarea arterelor existente din comuna Perișoru, 

parte integrantă a planului urbanistic joacă un rol important ȋn dezvoltarea socială a localităţii, 

prin punerea în valoare a resurselor naturale. Stabilirea amplasamentelor noilor obiective 

comerciale, social-culturale şi de locuire comuna Perișoru se va face ţinându-se seama şi de 

folosirea reţelei de străzi rurale existente, asigurându-se caracterul multifuncţional al arterelor 

modemizate.  

 Pe lângă drumurile de importanţă naţională şi chiar internaţională, ȋn comuna Perişoru, 

o importanţă deosebită o au drumurile publice de importanţă locală şi judeţeană. 

Acestea au fost supune in ultimii ani unui proces de modernizare care a constat ȋn nivelare, 

pietruire şi asfaltare. 

  

 Drumurile publice la nivelul ȋntregii unităţi administrativ-teritoriale a comunei 

Perişoru se ȋntind pe o lungime totală de 91,50 km, din care: 

- drumuri naţionale 12,00 km  

- drumuri judeţene 22,00 km 

- drumuri comunale 57,50 km.  

 Din cei 91,50 km, cât  măsoară reţeaua de drumuri, 17,00 km sunt modemizaţi, iar 74,50 km 

sunt pietruiţi (ȋn principal străzile comunale). 
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 Acest lucru se datorează proiectelor locale de reabilitare a drumurilor derulate ȋn ultimii  

ani. Ȋn aprilie 2012, ȋntreaga reţea stradală a satului Perişoru a fost asfaltată. 

 Drumurile publice din intravilanul comunei, aflate în administrarea comunei, se ȋntind 

pe o lungime totală de 57,50 km, reprezentând 63% din drumurile publice la nivelul ȋntregii unităţi 

administrativ-teritoriale. Acestea sunt asfaltate ori pietruite ȋn procent de 100%. 

 Drumurile publice din extravilanul comunei, aflate ȋn administrarea Consiliului 

Județean Călăraşi, se ȋntind pe o lungime totală de 22,00 km. 

 

 Străzile din comuna Perișoru se clasifică ȋn raport cu traficul şi funcţiunile pe care le 

ȋndeplinesc astfel: 

a)  străzi principale; 

b) străzi secundare; 

 Reabilitarea străzilor de interes local, sporirea capacităţii de circulaţie prin mărirea 

numărului de benzi, fiind străzi principale, cade ȋn sarcina administraţiei comunei Perișoru. Zona 

străzilor din localitate include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, 

spaţiile verzi, suprafeţele adiacente pentru parcare și suprafeţele necesare amplasării anexelor 

acestora.  

 

Siguranţa circulaţiei 

 Pe traseul drumurilor ce traversează comuna Perișoru, s-au prevăzut indicatoare rutiere cu 

rol de avertizare, orientare, dirijare şi interdicţie, astfel ȋncât să prevină utilizatorii asupra pericolelor 

potenţiale, cât şi a informării şi dirijării lor către destinaţia dorită. Amplasarea indicatoarelor de 

circulaţie va respecta condiţiile impuse de serviciul circulaţiei din cadrul Administraţiei de 

Drumuri - Poduri Călărași şi Poliţia Rutieră. 

Reglementări privind zona drumurilor 

 Realizarea ȋn zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii ȋn orice scop se face 

cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor 

şi numai cu acordul prealabil al administratorului drumului. 

 Ȋn zona drumului public este interzisă amplasarea de construcţii, panouri publicitare sau 

instalaţii, care nu aparţin drumului public şi care periclitează siguranţa circulaţiei. O importanță 

deosebită pentru modernizarea comunei Perișoru şi ridicarea gradului de civilizaţie o reprezintă 

legătura rutieră, care trebuie să se desfăşoare ȋn condiţii cât mai sigure, pe orice vreme, să asigure 

un grad cât mai mic de poluare. Praful provocat de autovehiculele ce se deplasează pe 

drumurile neamenajate este cu mult mai nociv decât cantitatea de gaze de eşapament a 

autovehiculelor, care se deplasează pe drumul public din intravilanul comunei Perișoru. 

 Colectarea şi evacuarea apelor din zona drumurilor, execuţia de podeţe şi reabilitarea 

celor existente, este o cerinţă de bază pentru viabilitatea căilor de comunicaţii din comună. 

 Condiţiile de avizare impuse cu privire la execuţia unei lucrări ȋn zona drumurilor, din 

satele comunei Perișoru, sunt obligatorii şi trebuiesc respectate. Proiectarea, construirea sau 

amenajarea căilor de acces la drumurile publice se face potrivit legislaţiei ȋn vigoare, de către cei 

interesaţi, cu acordul prealabil al administratorului drumului şi Poliţiei Rutiere. 

 Deţinătorii construcţiilor sau instalaţiilor acceptate sunt obligaţi să execute, pe cheltuiala 

lor, demolarea, mutarea sau modificarea acestora avându-se ȋn vedere corelarea cu cota 
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părţii carosabile a străzii rurale, dacă aceste operaţiuni sunt impuse de modernizarea, ȋntreţinerea 

sau exploatarea străzii. 

 

Infrastructura de transport feroviară 

 Calea ferată Bucureşti - Constanţa, Magistrala parte componentă a Coridorului IV 

Pan-european, deserveşte localitatea Perişoru prin staţiile de cale ferată Perişoru, Jegălia şi 

punctele de oprire pentru călători „Recolta” şi „Ogoarele”. 

 

  

 

➢ Infrastructura de utilități 

 

a. Ȋn comuna Perișoru (sat Perișoru) există sistem centralizat de alimentare cu apă 

potabilă pe toate străzile comunei compus dintr-o rețea de distribuție apă ȋn lungime de circa 

14 km. din care 2.848,08 ml sunt țevi din otel, restul de cca. 11.151,92 sunt din PIED, 12 puțuri 

forate și două gospodării de apă: 

- gospodăria de apă nr. 1 este formată din rezervor stocare apă cu capacitatea de 500 

m.c. – construcție betonată 

- gospodăria de apă nr. 2 este formată din rezervor stocare apă cu capacitatea de 30 

m.c. – rezervor din fibră de sticlă montat semiȋngropat  

Pe rețeaua de apă sunt 26 cămine de vane existente. 

Ȋn prezent, 1450 locuințe sunt conectate la rețeaua de alimentare cu apă. 

 

b. Ȋn comuna Perișoru nu există sistem centralizat  de canalizare şi nici staţie de 

epurare a apelor uzate menajere. Colectarea apelor uzate menajere de la populație și instituțiile 

de interes public și privat se realizează ȋn fose septice proprii, care sunt vidanjate periodic. 

Fosele de diferite tipuri realizate în pământ, au efecte defavorabile de poluare asupra solului şi 

subsolului. 

 

c. Comuna Perișoru nu dispune de o rețea de alimentare cu gaze naturale, iar 

alimentarea cu căldură a locuinţelor se realizează în mare parte cu sobe sau centrale termice 

pe combustibil solid (cărbune, lemn). 

 Clădirile instituţiilor publice din localitate beneficiază de reţea termică proprie 

utilizând ȋn principal centrale electrice, pe lemne sau motorină. 

  

d. Gospodăriile, instituţiile şi societăţile comerciale sunt racordate la reţeaua de 

distribuţie a energiei electrice.  

 Teritoriul comunei Perişoru este străbătut de linii aeriene de transport şi distribuţie a 

energiei electrice de 400 kV, 220 kV, 110 kV şi 20 kV. Toate satele comunei beneficiază de 

reţele de alimentare cu energie electrică prin intermediul unei linii aeriene de medie tensiune 

20KV.  

 Distribuţia energiei electrice de joasă tensiune 0,4 KV, se realizează cu ajutorul reţelelor 

aeriene care sunt deservite de 13 posturi de transformare de mică capacitate.  

 La rețeaua de alimentare cu energie electrică sunt conectate 1.279 locuințe. 
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 Ȋn comună există rețea de iluminat public care se ȋntinde pe o lungime de 57.50 km. 

 

 e. Infrastructura de telecomunicaţii din comuna Perișoru este bine dezvoltată. Ȋn 

ultimii ani domeniul telecomunicaţiilor a cunoscut un ritm accelerat de dezvoltare, aspect care 

se datorează în principal apariţiei şi promovării unor produse şi servicii noi şi a diversificării 

celor existente. Cea mai mare rată de dezvoltare s-a înregistrat în domeniul serviciilor de 

internet şi al telefoniei mobile. Cu toate acestea, potenţialul în domeniul telecomunicaţiilor 

este încă departe de a fi epuizat. 

Telecomunicaţiile sunt reprezentate în toate satele  de la nivelul comunei. 

 Telefonia fixă și mobilă este asigurată de operatorii  TELEKOM, VODAFONE, 

RCS&RDS și ORANGE. 

 Distribuţia ȋn comună se realizează cu linii aeriene de telecomunicaţii montate cea 

mai mare parte ȋn comun cu stâlpii de electrificare. 

 Ȋn privinţa accesului la internet şi la serviciile de telecomunicaţii calitativ superioare, s-

a reuşit de către operatori, să se asigure furnizarea de servicii de internet, fiind posibilă 

conectarea chiar şi ȋn zonele periferice, furnizori fiind S.C. Global Tehnic și Tehnic S.R.L. 

 Furnizori cablu TV: TELEKOM, RCS&RDS şi Ministerul Tehnologiei şi 

Comunicaţiilor. 

 

 f. Ȋn prezent, activitatea de salubrizare se face de către societatea  REBU SA, 

existând contracte ȋncheiate cu populația, taxa pentru colectarea gunoiului achitându-se la 

primărie. 

 Colectarea deșeurilor de la populație și de la agenții  economici se face din poartă ȋn 

poartă, deșeul fiind colectat ȋn europubele. 

  

Lucrările de administrare și ȋntreținere a domeniului public (curățarea șanțurilor, 

lucrări de ȋntreținere drumuri, colectarea deșeurilor de la coșurile publice și transportarea lor 

ȋn spațiul special amenajat, cosirea ierbii) se realizeză cu 6 angajați ai primăriei.  

 

➢ Fondul locuibil 

 

Locuințele sunt aşezări vechi care şi-au continuat existenţa pe aceleaşi vetre din 

primele etape de populare pe aceste meleaguri.  

Cea mai mare parte a locuințelor sunt de tip individual. 

Numărul de locuințe existente la nivelul comunei a rămas constant, la nivelul comunei 

Perișoru existȃnd aproximativ 1860 locuinţe. Acest lucru se constată și în cazul suprafeței 

locuibile. La sfârșitul anului 2020 suprafața locuibilă a ajuns la 86.706 m².    
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3.3 Educație 

 

Infrastructura educaţională din comuna Perișoru este formată din trei școli și două 

grădiniţe: 

- Şcoala Gimnazială nr. 1 Perișoru 

- Şcoala Gimnazială nr. 2 Perișoru 

- Şcoala Primară nr.1 Perișoru 

- Grădinița cu program normal nr. 1 Perișoru 

- Grădinița cu program normal nr. 2 Perișoru 
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Foto: Şcoala Perișoru 

 

Dotări unități de ȋnvățământ: 

- Școala Gimnazială Nr. 1 Perișoru deține 8 săli de clase, o cancelarie, o bibliotecă, un 

teren de sport, o sală de sport și grupuri sanitare 

- Școala Gimnazială Nr. 2 Perișoru  deține 4 săli de clase, o cancelarie și grupuri 

sanitare 

- Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Perișoru deține 6 săli de clase, o cancelarie și 

grupuri sanitare 

- Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Perișoru deține o sală de clasă și grupuri sanitare 

 

 

 

Evoluția populației școlare la nivelul întregii comune pe niveluri de instruire este 

prezentată în tabelele de mai jos: 
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NR ELEVI ȊNSCRIŞI ȊN ULTIMII 5 

ANI ȘCOLARI 

TOTAL NR DENUMIREA UNITĂȚII 

2017 

- 

2018 

2018 

- 

2019 

2019 

- 

2020 

2020 

- 

2021 

2021 

- 

2022 

1 Școala Gimnazială Nr. 1 Perișoru 408 388 361 337 328 1.822 

2 Școala Gimnazială Nr. 2 Perișoru 81 101 82 70 63 397 

3 

Gradinita cu Program Normal Nr. 1 

Perișoru 108 103 100 97 106 514 

4 

Gradinita cu Program Normal Nr. 2 

Perișoru 26 20 13 16 14 89 

5 Școala Primară Nr. 1 Perișoru 12 11 14 13 0 50 

  TOTAL 635 623 570 533 511 2.872 

Tabelul nr. 1 – Evoluția elevilor  

Sursa: Şcoala Gimnazială Perișoru 

 

    

% DE PROMOVABILITATE IN ULTIMII 5 

ANI ȘCOLARI 

NR DENUMIREA UNITĂȚII 

2017 - 

2018 

2018 - 

2019 

2019 - 

2020 

2020 - 

2021 

2021 - 

2022 

1 Școala Gimnazială Nr. 1 Perișoru 97,00% 97,87% 97,70% 95,39%   

2 Școala Gimnazială Nr. 2 Perișoru 98,76% 97,77% 100,00% 88,57%   

3 Școala Primară Nr. 1 Perișoru 92,30% 100,00% 100,00% 83,33%   

Tabelul nr. 2 – Gradul de promovabilitate al elevilor  

Sursa: Şcoala Gimnazială Perișoru 
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După cum se poate observa, în perioada analizată evoluția populației școlare prezintă o 

tendință de scădere a numărului de copii înscriși la Şcoala Perișoru, ȋn timp ce numărul 

preșcolarilor este ȋn creștere ȋn ultimul an. 

 

Conducerea școlii împreună cu conducerea Administrației Publice Locale sunt 

preocupați de asigurarea unei educații calitative pentru populația școlară a comunei. Astfel, 

cele două instituții din comună fac permanent demersuri și se preocupă de menținerea și 

crearea de condiții favorabile desfășurării procesului educativ al celor mai mici locuitori ai 

comunei. 

 
Foto: Grădinița nouă Perișoru 

3.4 Cultură, culte, sport și agrement 
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Tentativele de diversificare a ofertei culturale și de atragere a publicului, de educare a 

gustului pentru cultură, sunt relativ noi și încă insuficiente. Cu toate acestea, nu se poate să nu 

se aprecieze faptul că bibliotecile, muzeele, teatrele, instituțiile de învățământ și cele de 

cercetare se implică tot mai activ în viața comunității, cu acțiuni și evenimente noi care au 

drept obiectiv atragerea publicului, formarea acestuia față de instituțiile de profil și de actul 

cultural. 

 

 Infrastructura culturală este formată din: 

- un cămin cultural; 

- 4 biserci. 

 

 

Căminul cultural  

 Rolul cultural jucat de aceste instituții s-a concretizat ȋn foarte multe activități 

artistice, ȋn constituirea de formații de dansuri, corale, instrumentale, ȋn consacrarea unor 

rapsozi populari, ȋn serbările școlare, ȋn aniversări și comemorări, ȋn reuniuni culturale, ȋn 

ȋntâlniri cu personalități ale artei și științei etc. 

 Relativa izolare a localității ȋntre Călărași, Lehliu și Fundulea a menținut tradițiile 

străvechi, respectul pentru util și frumos ȋn tot ceea ce se ȋntreprinde. 

 Comorile de artă populară și tradițile folclorice sunt echivalente cu frumusețea 

peisajului și cu bogățiile noastre naturale, ceea ce conferă localității o distinctă personalitate 

ȋn cadrul județului Călărași. De-a lungul timpului, comuna Perișoru s-a remarcat prin 

numeroase participări la concursuri ale Ansamblului Folcloric local ce au adunat și prezentat 

pe scenele Festivalurilor de folclor numeroase cântece și dansuri populare, ocupând locuri 

fruntașe. În prezent, ȋn cadrul căminului cultural din satul Perişoru funcţionează Centrul 

Papi, Biblioteca comunală, sala de festivităţi şi sala de spectacole. 
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Foto: Căminul cultural 

 

 
Foto: Sală festivități Tudor Vladimirescu 
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Biserici 

- Biserica “Adormirea Maicii Domnului”- sat Perișoru – renovată ȋn anul 2022 

ȋnvelitoare tablă turle; ȋn anul 2021 a fost reabilitată structura de rezistență 

- Biserica “Sfinții Arhargheli Mihail și Gavril”- sat Tudor Vladimirescu 

- Biserica “Sfânta Paraschiva” - Jegălia 

- Biserica “Sfântul Dumitru” – Mărculești  

 

 

Foto: Biserica Adormirea Maicii Domnului 

 

Turism 

 Din punct de vedere etno cultural, judeţul Călărași este unul dintre cele mai 

diversificate din țară. O serie de tradiţii populare se mai păstrează ȋncă şi revigorate, ele ar 

putea sta la baza unei viitoare dezvoltări a turismului rural.  

 Comuna Perișoru este una dintre comunele avantajate din județ, din acest punct de 

vedere având mai multe obiective turistice. Comparativ cu localitățile ȋnvecinate, comuna 

Perişoru se poate bucura de prezenţa unor obiective turistice ce ar putea constitui o direcţie 

de dezvoltare a economiei locale. Herghelia Jegălia atrage turişti cu prilejul desfăşurării 

concursurilor hipice de sărituri obstacole ce se desfăşoară anual. Conacul  

„Pribegeanu”- declarat monument istoric din categoria arhitectură de către Ministerul Culturii 

şi Cultelor ȋncepând cu anul 2004 și Staţiunea de Cercetări Silvice Bărăganul - 
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efectuarea de cercetări experimentale pentru precizarea tehnicii perdelelor forestiere de 

protecţie şi refacerea pădurilor din Bărăgan. 

 

 

Evenimente locale:  

- Ziua comunei Perișoru care se sărbătorește ȋn fiecare an ȋn data de 15 iulie. 

 

 

Sport și agrement 

 Ȋn satele Perișoru și Tudor Vladimirescu copiii au locuri de joacă amenajate. 

 De asemenea, pentru petrecerea timpului liber, ȋn centrul comunei se găsește parcul 

central. 

 Tot ȋn comuna Perișoru găsim și: 

- 1 teren de sport 

- 1 bază sportivă 

 

 

Foto: Parcul central Perișoru 
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Foto: Loc de joacă sat Perișoru 

 

 
Foto: Loc de joacă sat Tudor Vladimirescu 
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Foto: Teren sport școală 
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3.5 Sănătate  și asistență socială 

 

Domeniul asistenţei şi protecţiei sociale este un domeniu cu implicaţii foarte puternice 

ȋn viaţa economico-socială, ȋn cadrul căruia se pot distinge mai multe problematici sau 

subdomenii, dintre care cele mai importante sunt protecţia copilului, protecţia persoanelor 

adulte cu dizabilităţi, protecţia persoanelor vârstnice, protecţia victimelor violenţei ȋn 

familie. 

Asistenţa socială este o parte a protecţiei sociale şi are drept obiectiv protejarea 

persoanelor care, din motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au 

posibilitatea să ȋşi asigure nevoile sociale, să ȋşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe 

pentru a se integra social. Accesul la beneficii şi servicii sociale reprezintă un mijloc de 

ȋntărire a coeziunii sociale şi de reducere a excluderii sociale. 

Gradul de civilizaţie şi dezvoltare a unei societăţi se măsoară ȋn mod determinant şi 

prin sistemul de protecţie socială existent ȋn societatea respectivă, prin măsura ȋn care 

mecanismele de redistribuire a veniturilor şi sistemul serviciilor sociale reuşesc să asigure un 

nivel de trai acceptabil şi şanse egale de participare la viaţa socială pentru toţi cetăţenii. 

 

➢ Sănătate 

 

 Sănătatea publică este un concept a cărui semnificaţie a evoluat de-a lungul timpului 

de la preocuparea strictă asupra controlului bolilor infecţioase, sănătăţii mediului, ocrotirii 

sănătăţii grupelor defavorizate şi educaţiei pentru sănătate la o abordare comprehensivă a 

stării de sănătate a populaţiei. La nivelul comunităţilor rurale accentul se pune pe accesul cât mai 

facil la servicii de sănătate, precum şi nivelul de calitate al actului medical.  

 Din acest punct de vedere, comunităţile locale au nevoie de infrastructură de sănătate 

şi resurse umane, starea de sănătate a populaţiei fiind dependentă de starea şi calitatea 

factorilor de mediu, de standardul de viaţă creat de comunitate cât şi de gradul de acces al 

populaţiei la resursele comunităţii. Instituţiile şi serviciile de interes public sunt reprezentate 

inegal ȋn satele componente, cu excepţia satului Perișoru, reşedinţa de comună. Din datele 

existente la nivel județean rezultă faptul că ȋn comuna Perişoru există infrastructura de bază 

furnizării serviciilor medicale către populaţie.  

 Comuna Perişoru dispune de un dispensar medical uman ce are ȋn componenţă un 

cabinet de medicină generală ȋncadrat cu un medic de familie şi o farmacie. În ceea ce 

priveşte persoanele specializate medical se poate aminti de un medic de familie, un farmacist şi 

patru cadre medicale cu nivel de pregătire mediu. Aceste cadre medicale şi farmacie deservesc atât 

populaţia din satul Perişoru şi cartierele aferente, cât şi pe cea din Tudor Vladimirescu şi 

Mărculeşti Gară. 
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Foto: Dispensarul uman 

 

 

➢ Asistență socială 

 

Serviciile sociale sunt acordate prin intermediul compartimentului de Asistență 

Socială din cadrul primăriei comunei Perișoru, care prin angajații săi rezolvă problemele 

sociale ale locuitorilor comunei indiferent de etnia, sexul, apartenența politică sau religioasă a 

solicitanților. 

 

Serviciile acordate au drept scop prevenirea situațiilor de dificultate sau risc în care se 

poate afla individul și/sau comunitatea la un moment dat și se concretizează în: 

- identificarea, consilierea și sprijinirea persoanelor singure și familiilor vulnerabile de pe 

raza comunei Perișoru;  

- evaluarea nevoilor copilului și familiei; 

- planificarea și facilitarea accesului la suport;  

- efectuarea de anchete sociale. 

Conform datelor furnizate de către Compartimentul de asistență socială al comunei 

Perișoru, ȋn prezent există un total de 14 persoane  vârstnice cu venit mic, 40 persoane care 

beneficiază de asistent personal și 37 persoane care beneficiază de indemnizație. 

 

Prestații sociale 
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Prestații sociale 
Nr. beneficiari 

2019 

Nr. beneficiari 

2020 

Nr. beneficiari 

2021 

Asistenți personali 39 39 38 

Indemnizații pentru persoane cu 

handicap 
42 43 41 

Ajutoare sociale 32 33 28 

Ajutor pentru susținerea familiei 104 83 66 

Ajutor încălzire 86 69 101 

Indemnizație pentru creșterea 

copilului 
15 9 5 

Stimulent de inserție 10 12 5 

Alocații de stat 37 29 28 

Ajutor de urgență 1 3 1 

Ajutor de ȋnmormântare 1 2 1 

Tabelul nr. 3 – Prestații sociale acordate la nivelul comunei Perișoru 

Sursa: Primăria Perișoru 

 

3.6 Economia locală 

 

➢ Sectorul primar - Agricultura 

 

 Potenţialul natural şi factorii de producţie existenţi ȋn zonă au favorizat dezvoltarea 

agriculturii, care reprezintă principala ramură a economiei locale. Fiind situată ȋntr-o zonă 

preponderent agrară, comuna Perişoru dispunde de soluri fertile, bogate ȋn substanţe nutritive, 

majoritatea sunt cernoziomuri cu enclave de cernoziomuri carbonice, ultimele regăsindu-se pe 

podul de câmpie. 

 Ȋn zona centrală a terasei sunt prezente cemoziomuri de fâneaţă. 

 Terenurile agricole formate pe loess necesită irigații bogate. 

 Statisticile existente la nivel judeţean conduc către concluzia potrivit căreia majoritatea 

terenurilor agricole se află, ca urmare a derulării procedurilor de constituire şi reconstituirea a 

dreptului de proprietate, în proprietate privată. Ȋn ceea ce priveşte terenurile afectate folosinţei 

agricole la nivelul comunei Perişoru, acestea ȋnsumează 83,13% (17.958 ha). 

 Principalele culturi agricole sunt cerealele pentru boabe. În ceea ce priveşte celelalte 

modalităţi de utilizare a terenului agricol, precum şi practicarea altor culturi, acestea sunt 

sporadice, ȋntrucât condiţiile pedoclimatice sunt mai puţin favorabile dezvoltării acestor tipuri de 

activităţi.  

 

În ce privește structura suprafeței fondului funciar după modul de folosință, situația 

acestuia se prezintă astfel: 
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50 

Modul de folosință pe suprafața agricolă Anul 2021 (ha) 

Total 21.346 

Agricolă 17.958 

Arabilă 17.566 

Livezi 44 

Pășuni și fânețe 277 

Vii și pepiniere viticole 71 

Terenuri neagricole  3.388 

Tabelul nr. 4 – Modul de folosință pe suprafața agricolă 

Sursa: Compartiment Registru agricol 

 

 Fondul funciar al comunei Perişoru ȋnsumează o suprafaţă totală de 21.346 ha.  

Din totalul suprafeţei ponderea cea mai ridicată revine terenurilor agricole 83,13% (17,958 ha). 

Terenurile neagricole ȋnsumează 3.388 ha (15,87%). 

 Acestea sunt reprezentate de: 

- terenuri ocupate de păduri - 987 ha; 

- terenuri ocupate de ape - 263 ha; 

- drumuri şi căi ferate - 403 ha; 

- curţi şi contrucţii – 1711 ha; 

- terenuri neproductive - 24 ha. 

 Ȋn cadrul terenurilor agricole, ponderea cea mai mare o deţin terenurile arabile 

(97,8%). Restul de 2,2% este reprezentat de terenuri agricole ocupate de păşuni şi fâneţe - 

277 ha (1,57%), vii - 71 ha (0,39) şi livezi - 44 ha (0,24%). 

 

 Zona de locuinţe este alcătuită din 5 subzone distincte, respectiv satul Perişoru şi 

cartierele Prodasem, Jegălia Gară şi Herghelie, satele Tudor Vladimirescu şi Mărculeşti-Gară. 

 Localităţile contemporane fiind dezvoltate pentru marea majoritate a construcţiilor de 

locuit cu un regim de ȋnalţime preponderent parter, au un aspect modern, existând şi un număr 

relativ extins de construcţii P+1 realizate ȋn ultimii ani, dar care, din păcate, nu sunt 

reprezentative din punct de vedere al imaginii arhitecturale specific zonei. 

 Dezvoltarea fondului de locuinţe s-a făcut prin ocuparea unor terenuri libere ȋn urma 

aplicării Legii Fondului Funciar şi acordării unor parcele de apoximativ 1000 mp. 

 

Suprafața cultivată ȋn prezent este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Nr.crt. Principalele culturi Suprafața (ha) 

1. Soia 280 



Strategia de dezvoltare locală comuna Perișoru, Călărași 2021 - 2027  

 

  

Pagina 62 
 

  

2. Lucernă 70 

3. Porumb 1550 

4. Rapiță 1432 

5. Floarea soarelui 850 

Tabelul nr. 5 – Principalele culturi din comuna Perișoru  

Sursa: Compartiment Registru agricol 
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*Sursa: Compartiment Registru agricol 

 

Producția agricolă este reprezentată în principal de către cultura de porumb, urmată de 

producția de rapiță, producția de floarea soarelui, soia și lucernă.  

 

Creșterea animalelor este o activitate care se desfășoară ȋn unităti agricole de mici 

dimensiuni și ȋn gospodării individuale.  

 

În comuna Perișoru principalele categorii de animale care reprezintă sectorul 

zootehnic sunt definite de către bovine, caprine,  porcine. 

Nr.crt. Principalele animale Nr. capete 

1. Bovine 412 

2. Caprine 1224 

3. Porcine 700 

Tabelul nr. 6 – Principalele animale din comuna Perișoru  
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Sursa: Compartiment Registru agricol 

 

412

1224

700

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Bovine Caprine Porcine

Efectivul de animale și păsări

 

 *Sursa: Compartiment Registru agricol 

 

Efectivul de caprine este reprezentativ la nivelul comunei.  

 

Legumicultura 

Locuitorii comunei Perișoru cultivă pepeni, varză, ceapă, morcovi. 

Producătorii locali ȋși pot vinde produsele ȋn piața agroalimentară amenajată. 
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Foto: Piața agroalimentară 

 

➢ Sectorul privat 
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Unităţile de mică producţie şi de depozitare existente pe teritoriul localităţilor nu au 

procese tehnologice poluante, iar prin amplasarea lor preponderent în zona fostelor 

C.A.P./I.A.S.-uri, impactul lor asupra zonei de locuinţe este redus. 

 

 

Agenţi economici domeniul agricol 

Nr.  

Crt. 
Denumirea societăţii Profil 

1.  S.C.D.A. Mărculeşti Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă 

2.  S.C. Garo Trading Com S.R.L. 
Producerea de cereale, plante tehnice şi seminţe 

agricole 

3.  S.C. GRIVCO AGRO Perişoru 
Achiziţionarea, producerea şi depozitarea 

produselor cerealiere 

4.  S.C. GEOAGRICOM S.R.L. Producţie de cereale 

5.  S.C. STARLUC COM S.R.L. 
Producerea de cereale, plante tehnice şi seminţe 

agricole 

6.  S.C. INTERAGRO S.R.L. 
Punct de lucru Perişoru, producerea de cereale şi 

plante tehnice 

7 
S C. AGROCOM COMPANY 

 S.R.L. 

Producerea de cereale, plante tehnice şi seminţe 

cereale 

8.  S.C. CEREAL FLOR S.R.L. 
Punct de lucru Perişoru, producerea de cereale, 

plante tehnice şi seminţe cereale 

9.  S.C. COM PERIŞORU S.R.L. Producerea de cereale 

10.  S.C. ELITA Perişoru S.R.L. Producerea de cereale 

11.  S.C. AGRO CTL STAR S.R.L. Producerea de cereale 

12.  P.F. TUDORAN DUMITRU 
Producerea de cereale, plante tehnice, seminţe 

cereale şi legumicultură  
Tabelul nr. 7 – Agenți economici domeniul agricol din comuna Perișoru  

Sursa: Strategia de dezvoltare locală 2015-2020 

 

În rândul societăţilor agricole cu profil zootehnic amintim: 

Nr.  

Crt. 
Denumirea societăţii Profil 

1. Herghelia Jăgălia 
Creșterea și ameliorarea calului de sport 

românesc 

2. S.C. Prima Nova Călărași S.R.L. 
Punct de lucru Perișoru – creșterea și 
obținerea cărnii de pasăre 

Tabelul nr. 8 – Societăți agricole cu profil zootehnic din comuna Perișoru  

Sursa: Strategia de dezvoltare locală 2015-2020 

 

Societăţi cu profil industrial ce funcţionează pe raza comunei Perişoru sunt: 
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Nr.  

Crt. 
Denumirea societăţii Profil 

1. S.C. HA-TAI Constanţa Industrializarea laptelui 

2. I.I. TUDOR GHEORGHIŢĂ Industria de morărit 

3. P.F. MORCOV PETRE Uruitor 

4. S.C. GEP. SRL PERIŞORU Carmangerie 

5. I.I. DIACONEASA DĂNUŢ Service auto 

 Tabelul nr. 9 – Societăți cu profil industrial din comuna Perișoru  

Sursa: Strategia de dezvoltare locală 2015-2020 

 

  

 Cel mai mare număr al societăţilor comerciale au ca domeniu de activitate comerţul. Ele 

sunt numeroase dar pot fi enumerate aici câteva: 

 

Nr.  

Crt. 
Denumirea societăţii 

1. S.C. CONTI 2000 S.R.L. 

2. S.C. ALADIN S.R.L. 

3. S.C. NEGROIU COMERCIAL S.R.L. 

4. S.C. MARI 2000 S.R.L. 

5. S.C. NIK MAR S.R.L. 

Tabelul nr. 10 – Societăți comerciale cu domeniu de activitate comerț din comuna 

Perișoru  

Sursa: Strategia de dezvoltare locală 2015-2020 
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3.7 Administrația publică  locală 

 

Administrația publică locală este reprezentată de către Primăria comunei Perișoru și 

Consiliul Local al comunei Perișoru. 

 

 

Foto: Primăria comunei Perișoru  

Primăria comunei Perișoru este   organizată   şi   funcţionează   potrivit   prevederilor   

Codului Administrativ nr. 57/2019,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  în 

conformitate   cu   hotărârile   Consiliului   Local   Perișoru privind   aprobarea   organigramei,  a 

numărului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate. 

 

Primarul, viceprimarul, secretarul general, împreună cu aparatul propriu de 

specialitate constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria 

Comunei Perișoru, ce duce la  îndeplinirea  hotărârilor  luate  de  Consiliul  Local  şi  

dispoziţiile  Primarului,  bazându-se  pe problemele colectivităţii locale. 

 

Primarul  este  şeful  administraţiei  publice  locale  a  comunei  Perișoru şi  al  

aparatului propriu  de  specialitate  pe  care  îl  conduce  şi  îl  controlează, având principale 

atribuții următoarele: 

- este ordonatorul principal de credite; 

- conduce aparatul propriu de specialitate; 

- controlează activitatea tuturor serviciilor publice; 
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- reprezentare în relațiile cu alte autorități, persoane fizice, persoane juridice române 

sau de altă naționalitate. 

 

Primăria Comunei Perișoru reprezintă administraţia publică locală prin care se 

realizează autonomia locală. Autoritatea publică este reprezentată de consiliul local, ca 

autoritate deliberativă, şi primar, ca autoritate executivă. 

 

 Consiliul Local este format din consilieri locali aleși de către populația comunei în 

urma alegerilor locale care se derulează la fiecare 4 ani. 

Consiliul local reprezintă legislativul local, instituția care gestionează activitatea 

economică și legislativă a localității prin Hotărârile de Consiliu Local care sunt adoptate în 

ședințele ordinare și extraordinare desfășurate în fiecare lună. 

 

De asemenea, Consiliul Local este reprezentat de 3 comisii de specialitate după cum 

urmează:  

- comisia de agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și 

urbanism, protecția mediului și turism; 

- comisia juridică și de disciplină; 

- comisia de ȋnvățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și 

protecție socială, protecție copii, tineret și sport. 

 

Consiliul Local Perișoru este format din 15 consilieri, iar structura politică este 

următoarea: 

Partid Număr consilieri 

Partidul Social Democrat  7 

Partidul Național Liberal 5 

Partidul Mișcarea Populară 3 

Tabelul nr. 11 – Consiliul local Perișoru  

Sursa: Primăria Perișoru 

Primarul și viceprimarul comunei au obligația de a organiza, pe baza măsurilor 

stabilite de Consiliul local, îndeplinirea integrală a sarcinilor de serviciu, îmbunătățirea 

continuă a activității personalului din aparatul de specialitate, asigurând întărirea disciplinei în 

muncă, exercitând un control permanent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor prevăzute 

în programele de activitate săptămânale, lunare și de perspectivă. 

Conform organigramei, structura primăriei comunei Perișoru este: 

 

Compartiment/Serviciu/Birou Număr posturi 

Primar 1 
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Viceprimar 1 

Secretar general 1 

Administrator public 1 

Cabinetul primarului 1 

Buget Contabilitate 3 

Impozite și Taxe 2 

Registrul Agricol 2 

Urbanism și Amenajarea teritoriului și cadastru 2 

Şef SVSU 1 

Asistență socială – stare civilă 3 

Administrație 4 

Gospodărire comunală 6 

Relații cu publicul, PAPI 1 

Administrator islaz comunal – Achiziții publice 1 

Cultură – bibliotecă comunală 1 

Tabelul nr. 12 – Organigrama Primăriei Perișoru  

Sursa: Primăria Perișoru 

Personalul din aparatul de specialitate își desfășoară activitatea pe bază de programe 

de activitate, sub îndrumarea primarului, viceprimarului și secretarului. 

 

Periodic, primarul, viceprimarul și secretarul general realizează instruirea personalului 

din aparatul de specialitate în probleme profesionale, pe plan local. 

 

Principalele atribuții și sarcini specifice ce revin aparatului de specialitate în domeniul 

administrației publice locale sunt: 

- întocmește lucrările pregătitoare privind organizarea și desfășurarea alegerilor 

generale și locale; 

- elaborează proiectele programelor de dezvoltare economico-socială, urmărind 

îndeplinirea obiectivelor prevăzute în programele aprobate; 

- asigură primirea și transmiterea spre rezolvare persoanelor competente a cererilor, 

reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor cetățenilor, urmărind soluționarea lor și 

expedierea în termenele prevăzute de legislația în vigoare; 

- organizează primirea în audiență a cetățenilor de către primarul, viceprimarul și 

secretarul comunei și urmăresc rezolvarea problemelor ridicate; 

- inițiază acțiuni de popularizare a legilor și a celorlalte acte normative; 

- înregistrează, repartizează și expediază corespondența și urmăresc rezolvarea ei în 

termenele prevăzute de legislația în vigoare; 

- asigură evidența, păstrarea și conservarea documentelor secrete de stat și de serviciu; 

- asigură folosirea documentelor și eliberarea de certificate, copii și extrase de pe 

documentele ce le dețin, în condițiile prevăzute de lege; 

- ia măsuri cu privire la selecționarea și conservarea arhivei instituției și asigură 

păstrarea materialului selectat la Arhivele Statului; 
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- sesizează de îndată conducerea instituției, Consiliul Local și organul local de poliție în 

caz de pierdere, alterare, distrugere sau sustragere a documentelor secret de serviciu 

sau de transmitere ori divulgare a unor informații sau alte date având acest caracter; 

- răspunde de aplicarea legii cu privire la confecționarea și folosirea sigiliilor și a 

ștampilelor; 

- asigură paza bunurilor publice și a locuințelor din comună cu ajutorul paznicilor, 

conform hotărârii de Consiliu Local. 

 

 Primăria comunei Perișoru este amplasată ȋntr-o construcție veche, construită în anul 

1950, care la ora actuală nu mai satisface nevoile unei primarii moderne. Din această cauză este 

necesară extinderea actualei clădiri, pentru acoperirea unor nevoi stringente ȋn vederea 

exercitării atribuțiilor pe care le desfășoară personalul ȋn instituţie. 

 Problemele cu care se confruntă administrația locală pe acest segment se referă la: 

- Lipsa unei zone de primire/ȋndrumare a cetăţeanului, acest lucru oferindu-i acestuia 

alternativa de a intra ȋn oricare din spaţiile clădirii, perturbând fluxul de lucru şi 

consumând timpul propriu şi pe cel al funcţionarilor cu solicitări de informaţii primare. 

- Lipsa unui spaţiu adecvat pentru manevrarea banilor casierie - cu dotările minimale necesare, 

ȋncasarea diverselor taxe făcându-se la oricare din birourile Compartimentului Taxe şi 

Impozite 

- Spaţiul pentru intâlniri publice este limitat 

- Lipsa dotărilor din sala de şedinţe (foto-proiector, video-proiector etc.) şi din instituţie şi a 

echipamentelor IT moderne. 

- Cladire veche, nerestaurată.  

  

Conform informațiilor finanaciare pe ultimii trei ani, Primăria comunei Perișoru a 

reușit să administreze cu eficiență banii publici așa cum reiese din tabelul de mai jos: 

 

 

Situația financiară a bugetului local: 

 

 
2019 

- Lei- 

2020 

- Lei- 

2021 

- Lei- 

Venituri planificate 7.548.727 11.995.355 20.163.074 

Venituri realizate 6.494.040 13.621.179 16.065.957 

Cheltuieli planificate 17.585.151 21.286.833 21.254.204 

Cheltuieli realizate 5.971.906 15.746.535 16.276.442 

 

 

Comuna Perișoru face parte din Grupul de Acțiune Locală Călărași. 
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4. ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv: 

Strengths (puncte tari)  

  Weaknesses (puncte slabe) 

                          Opportunities  (oportunităţi)  

                             Threats (ameninţări). 

 

Punctele tari se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile de care 

comunitatea dispune şi care sunt superioare celor deţinute de alte comunităţ i similare. 

 

Punctele slabe se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile 

insuficiente sau de o calitate inferioară celor deţinute de alte comunităţi similare.  

 

Oportunităţile se referă la mediul extern şi reprezintă suma evoluţiilor favorabile ale 

mediului de ansamblu al ţării, care poate îmbrăca forme extrem de diferite plecând de la 

schimbările legislative, integrarea europeană şi posibilitatea oferită comunităţii de a se 

dezvolta într-o formă superioară pe ansamblu sau pe domenii de interes. 

 

Ameninţările se referă la mediul extern şi reprezintă evoluţii defavorabile ale acestuia 

privite în ansamblu, care pot îmbrăca forme extrem de diferite, plecând de la schimbările de 

mentalitate, lacunele legislative şi evoluţii economice negative sau instabile care afectează 

capacitatea comunităţii de a atinge obiectivele strategice pe care şi le-a propus. 

 

Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de 

prezumţii în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate. În urma acestei analize 

se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul, şi în ce condiţii. 

 

Unele “oportunităţi” şi “ameninţări” vor apărea din “punctele tari” şi “punctele slabe” 

ale comunei. Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale. Implicaţii sociale atât ale punctelor 

forte, cât şi ale punctelor slabe determină semnificativ dezvoltarea economică ulterioară a 

comunei. 

 

 

 

 

 Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică: 
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Analiza SWOT are o deosebită utilitate în procesul de stabilire a direcţiilor de 

dezvoltare a comunităţii, permiţând o mai bună gestionare a resurselor şi relaţiilor de 

intercondiţionare. Totodată, prezentând în mod sintetic atât problemele, cât şi realizările 

comunităţii, analiza SWOT permite înţelegerea rapidă, simultană şi integrată a legăturilor 

dintre elementele pozitive şi negative ale comunităţii. 

 

În urma analizelor generale şi sectoriale, pentru perioade semnificative din evoluţia 

economico-socială a comunei Perișoru, se pot sistematiza următoarele elemente ale analizei 

SWOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Caracterizarea demografică 
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Puncte tari Puncte slabe 

 ospitalitatea recunoscută a 

locuitorilor; 

 existența fenomenului de ȋntinerire a 

populației; 

 rata redusă a infracționalității; 

 buna relaționare între populație; 

 disponibilitate de angajare în diferite 

meserii, în funcție de motivarea 

personală; 

 număr mare al persoanelor tinere apte 

de muncă; 

 structură echilibrată pe sexe, cu un 

ușor avantaj al sexului masculin; 

 dorința populației de a avea locuri de 

muncă pe teritoriul comunei sau în 

localitățile învecinate. 

 

 scăderea natalității; 

 existenţa şomajului de lungă durată, 

care conduce la descalificarea şi 

descurajarea foştilor angajaţi; 

 migrarea tinerilor spre centre urbane; 

 adaptarea mai lentă a populației 

mature și vârstnice din comună, la 

schimbările și provocările lumii 

actuale în general, și la fenomenul 

mobilității și reconversiei 

profesionale, în special; 

 insuficienta informare a populaţiei cu 

privire la programele de calificare şi 

reconversie existente în judeţ; 

 migrarea persoanelor cu pregătire 

profesională, în special spre mediul 

urban și în străinătate; 

 capacitatea financiară relativ scăzută a 

locuitorilor zonei. 

Oportunități Amenințări 

 existența campaniilor de creștere 

demografică la nivel național; 

 existența alocațiilor pentru 

creșterea copiilor; 

 existența unor reglementări care 

stipulează acordarea de facilități 

angajatorilor care creează noi 

locuri de muncă pentru șomeri, 

tineri absolvenți etc; 

 promovarea remigrației și 

existența unor stimulente pentru 

aceasta; 

 modificarea mentalității 

persoanelor disponibilizate, prin 

abordarea de atitudini active pe 

piața muncii (căutarea unui loc de 

muncă, reconversie profesională); 

 implicarea autorităților locale în 

problemele comunității, în vederea 

identificării de soluții financiare, 

materiale; 

 menținerea tendințelor 

migraționiste către centrele urbane 

a populației tinere; 

 declinul demografic şi 

îmbătrănireas  populaţiei 

comunităţii; 

 creșterea șomajului în rândul 

absolvenților de liceu; 

 creșterea ratei divorțului cauzează 

un număr mare de familii 

monoparentale; 

 fenomenul de migrație separă 

membrii familiei pentru perioade 

lungi de timp; 

 creșterea ponderii muncii la negru, 

cu efecte negative asupra pieței 

muncii, economiei locale și 

asistenței sociale în perspectivă; 

 amplificarea pregătirii teoretice a 

forţei de muncă în detrimentul 

aspectelor aplicative; 
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 monitorizarea stării ocupaţionale a 

populaţiei; 

 organizarea de cursuri de formare 

şi reconversie profesională în 

comună; 

 accesarea fondurilor europene 

pentru dezvoltarea profesională a 

persoanelor active din comună. 

 estomparea tradițiilor locale, odată 

cu trecerea timpului. 

 

 

4.2 Infrastructura 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 conectarea localităţii la reţeaua judeţeană 

şi naţională de drumuri şi poziţionarea în 

apropierea Autostrăzii Soarelui și a rețelei 

feroviare București-Constanța; 

 distanța relativ mică față de municipiul 

Călărași – aproximativ 40 km; 

 poziţia geografică favorizantă; 

 existența mijloacelor de transport către 

Călărași, Slobozia și Fetești; 

 infrastructură rutieră dezvoltată; 

 racordarea locuințelor la rețeaua de 

alimentare cu energie electrică; 

 existența sistemului centralizat de 

alimentare cu apă și racordarea 

locuințelor la rețeaua de apă; 

 rețea de iluminat public/stradal; 

 acces la internet și televiziune; 

 existența reţelelor  de  telefonie  fixă și 

mobilă; 

 existența unui serviciu public de 

salubritate organizat la nivel local și 

concesionarea serviciului de colectare a 

deșeurilor către un agent economic 

autorizat;  

 existența unui serviciu de voluntariat 

pentru situații de urgență, care are un grad 

de dotare cu echipamente foarte bun și un 

număr suficient de voluntari; 

 structura lineară a spațiului locuibil, de-a 

 lipsa aleilor pietonale; 

 lipsa unui sistem centralizat de canalizare 

și a unei stații de epurare a apei; 

 lipsa unei rețele de transport  și distribuție 

a gazelor naturale; 

 posibilități financiare reduse ale 

localnicilor pentru reabilitarea clădirilor; 

 inexistența surselor de energie „verde”;  

 conștientizare redusă a populației 

referitoare la colectarea selectivă. 
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lungul drumurilor ce străbat comuna, 

asigură accesibilitatea la căile de 

comunicații. 

Oportunități Amenințări 

 existența fondurilor nerambursabile din 

exercițiul financiar 2021-2027; 

 disponibilitatea fondurilor europene 

pentru dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare; 

 asfaltarea drumurilor de interes local; 

 modernizarea străzilor; 

 ȋnființarea aleilor pietonale; 

 ȋnființare stații de ȋncărcare electrică a 

autovehiculelor; 

 program de  educare a  populaţiei  pentru 

colectarea selectivă a deşeurilor; 

 creşterea suportului financiar acordat de 

Uniunea Europeană prin Fonduri 

Structurale pentru finanţarea proiectelor 

de infrastructură şi mediu; 

 posibilitatea accesării unor programe de 

finanţare comunitare ale Uniunii 

Europene pentru sprijinirea dezvoltării 

infrastructurii în mediul rural. 

 

 instabilitate legislativă națională în 

domeniu; 

 birocrație mare în cadrul instituțiilor de 

finanțare; 

 instabilitate macroeconomică; 

 influențele încă mari ale politicului în 

domeniul acordării de finanțări 

nerambursabile; 

 apariția unor dificultăți în desfășurarea 

lucrărilor de infrastructură (condiții de 

trafic sau meteo); 

 creșterea riscului abandonării și 

degradării fondului construit, prin 

emigrarea temporară a populației în alte 

zone ale județului sau ale UE; 

 costul ridicat al documentațiilor 

preliminare și necesitatea cofinanțării 

proiectelor, poate împiedica accesarea 

fondurilor europene; 

 mentalitatea de indiferenţă faţă de 

protecţia mediului. 

 

4.3 Educație 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 existenţa unităţilor de învăţământ cu bune 

condiţii   de funcţionare  şi implicarea 

cadrelor didactice; 

 resurse de dezvoltare personală   şi 

profesională   prin   deţinerea   bibliotecii; 

 management şcolar adecvat în unităţile de 

învăţământ public; 

 personal didactic titular calificat; 

 existența unităților de învățământ pentru 

toate categoriile de copii de la ciclul 

preșcolar până la cel gimnazial; 

 elevi dotaţi pentru activitatea de 

performanţă; 

 valorificarea insuficientă a datelor 

obţinute în urma monitorizării şi 

controlului activităţii didactice; 

 dificultățile apărute ȋn desfășurarea 

normală a procesului educațional datorate 

situației pandemice; 

 existența abandonului școlar; 

 lipsa unui proiect cu finanţare externă; 

 nu există proiecte de parteneriat cu şcoli 

din UE; 

 inconsecvenţa în promovarea imaginii 

şcolii în comunitate. 

 lipsă spații laboratoare ( chimie, biologie, 
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 participarea cadrelor didactice la cursuri 

de formare pe o tematică diversă; 

 cadrele didactice au abilităţi în domeniul 

IT şi preocupări pentru predarea lecţiilor 

asistată pe calculator; 

 conectarea la Internet; 

 menţinerea stării de funcţionare prin 

activităţi de întreţinere şi reparaţii 

periodice; 

 existența dotari laborator IT cu cele 

nesare dezvoltărilor de abilități adaptate 

la cerințele pieței de muncă; 

 finanțare din partea autorității publice 

locale pentru funcționare și alte activități 

extrașcolare. 

informatică) 

Oportunități Amenințări 

 ȋnființare și dotare grădiniță, școală; 

 realizarea de parteneriate și schimburi 

de experiență cu alte instituții 

educaționale din țară și din străinătate; 

 dezvoltarea parteneriatelor în 

domeniul public-privat în procesul 

educațional și de formare 

profesională; 

 preluarea modelului de bună practică 

de tipul ”after-school”;  

 accesarea unor fonduri europene în 

vederea reabilitării și modernizării 

infrastructurii educaționale; 

 creşterea exigenţei părinţilor faţă de 

serviciile pe care le oferă şcoala; 

 legislaţia muncii permite angajarea de 

către şcoală a personalului calificat 

pentru compartimentele deficitare; 

 existența multor proiecte POS-DRU 

pentru dezvoltarea personală; 

 paletă largă de oferte pentru proiectele 

de parteneriat; 

 asistenţă de specialitate în realizarea 

de proiecte de parteneriat; 

 deschiderea spre colaborare a 

instituţiilor şi organizaţiilor din 

comunitatea locală. 

 scăderea interesului elevilor și 

profesorilor față de sectorul 

educațional este cauzat în cea mai 

mare parte de incoerența politicilor 

naționale și a unei salarizări încă 

deficitare pentru cadrele didactice din 

învățământul preuniversitar; 

 scăderea constantă a natalității 

cauzează dezechilibre în fluxul 

elevilor, creând o incertitudine la 

nivelul cadrelor didactice pe termen 

mediu și lung; 

 nu toţi elevii au posibilitatea să-şi 

procure auxiliare şcolare; 

 creşterea numărului de elevi proveniţi 

din familii monoparentale sau din 

familii emigrate în ţările UE; 

 timpul limitat al părinţilor conduce la 

o slabă implicare a acestora în viaţa 

şcolii. 
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4.4 Cultură, culte, sport și agrement 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 existența bisericilor pe raza comunei; 

 existența căminului cultural; 

 existența bibliotecii; 

 existența spațiilor de joacă pentru 

copii și a parcului central; 

 existența unei baze sportive pe raza 

comunei; 

 puternic patriotism local; 

 bună colaborare între biserică și 

administrația locală în ceea ce 

privește implicarea acestora în 

activitățile culturale ale comunității; 

 organizarea periodică de evenimente 

care susțin și promovează valorile 

culturale și tradiționale ale comunei 

(ex: festivaluri, datini și obiceiuri); 

 organizarea zilei comunei. 

 informare / participare scăzută a 

cetățenilor la acțiuni/ activități de 

interes cultural; 

 posibilități financiare reduse pentru 

tipărirea de broșuri, pliante de 

promovare a obiectivelor de interes 

cultural de pe raza comunei; 

 insuficientă preocupare pentru 

cunoaşterea istoriei şi a tradiţiilor 

locale; 

 lipsa promovării potenţialului zonei. 

Oportunități Amenințări 

 stimularea creativității și inițiativei 

locale prin revigorarea și valorificarea 

tradițiilor cultural – artistice (serbări, 

hore etc); 

 atragerea de surse de finanțare pentru 

conservarea și modernizarea 

obiectivelor culturale de pe raza 

comunei; 

 dezvoltarea programelor de înfrățire 

cu localități din țară și/ sau străinătate; 

 implicarea mai dinamică a instituțiilor 

de învățământ de pe raza comunei în 

desfășurarea activităților cu caracter 

cultural; 

 conștientizarea populației despre rolul 

și importanța culturii naționale în 

propășirea neamului nostru românesc;  

 parteneriate cu instituții culturale 

județene, naționale și europene în 

vederea unei mai bune cunoașteri și 

 buget insuficient alocat activităților 

culturale; 

 îmbătrânirea populației active, 

migrația tinerilor și dezinteresul față 

de viața spiritual-culturală a 

comunității; 

 teama localnicilor faţă de investiţiile 

turistice. 
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promovări a culturii naționale și 

europene; 

 organizarea de tabere de vară pentru 

elevi, studenţi, cetăţeni străini. 

 

4.5 Sănătate  și asistență socială 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 existența și buna funcționare a 

cabinetului medical; 

 existența farmaciei umane; 

 existența unui cabinet stomatologic; 

 stare bună a construcțiilor care 

găzduiesc cabinetul medical și farmacia; 

 toți locuitorii sunt înscriși la un medic 

de familie; 

 profesionalismul medicilor de familie; 

 pondere mică a populației cu nevoi de 

asistare; 

 administrația locală asigură servicii 

pentru protecția socială. 

 existența unui număr relativ mare de 

persoane vârstnice  cu venituri mici; 

 inexistența unor servicii adresate 

persoanelor vârstnice sau/și cu dizabilități 

(îngrijiri la domiciliu/ centre de zi și centre 

de primire); 

 lipsa voluntariatului în domeniul 

serviciilor pentru vârstnici; 

 lipsa locuințelor sociale pentru 

persoane sărace/ familii tinere care nu au 

posibilități financiare pentru achiziționarea 

de locuințe; 

 lipsa unui centru social (azil) pentru 

persoane vârstnice aflate în situații care nu 

le permit să-și asigure serviciile de îngriire 

personală și a locuinței. 

Oportunități Amenințări 

 existența fondurilor nerambursabile 

pentru dezvoltarea de activități 

economice servicii medicale; 

 construirea unui dispensar medical 

uman; 

 deschiderea autorității publice locale 

pentru atragerea de fonduri în nume 

propriu sau prin parteneriat public-

privat în vederea modernizării și 

extinderii rețelei serviciilor medicale; 

 promovarea la nivel european și 

național a incluziunii sociale; 

 ajutoare financiare primite de la 

bugetele comunitare, naționale și 

locale pentru beneficiarii de servicii 

sociale; 

 dezvoltarea economică a comunei, 

care va permite îmbunătățirea 

 costuri ridicate ale serviciilor 

medicale; 

 imposibilitatea unor pacienţi de a plăti 

anumite servicii medicale; 

 slaba receptivitate a pacienţilor la 

programele naţionale de sănătate; 

 costurile ridicate pot genera dificultăți 

în dotarea diverselor obiective de 

asistență socială care se doresc a fi 

înființate; 

 birocrația excesivă cu privire la 

furnizarea de ajutoare sociale; 

 fraudarea fondurilor la nivel național 

de persoane ce nu pot fi beneficiari ai 

acestora; 

 creșterea fenomenului de migrare, 

duce la creșterea numărului copiilor 

crescuți de bunici, alte rude, sau cu 
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nivelului finanțărilor care vor putea fi 

atrase la nivel local; 

 posibilitatea înființării unor structuri 

ale economiei sociale. 

domicilii multiple; 

 sistemul de ajutor social nu 

încurajează reintegrarea activă. 

 

4.6 Economia locală 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 potențial agricol ridicat; 

 potențial zootehnic bogat; 

 existența unei piețe 

agroalimentare; 

 existenţa potenţialului pentru 

obţinerea produselor ecologice; 

 existenţa materiilor prime pentru 

industria alimentară: cereale şi 

produse animaliere; 

 tradiţie în prelucrarea resurselor 

locale; 

 sprijinul autorităţilor locale în 

vederea demarării unor investiţii 

în plan local; 

 existența unei infrastructuri 

convenabile de comunicații; 

 amplasare teritorială favorabilă în 

ceea ce privește accesibilitatea pe 

cale rutieră; 

 existența forței de muncă 

disponibilă în comună, multe 

persoane apte și doritoare de a 

lucra, specializate pe domenii; 

 existența agenților economici 

înregistrați care își au sediul sau 

punctele de lucru pe teritorilul 

comunei; 

 ponderea considerabilă a 

terenurilor agricole din totalul 

suprafeței comunei; 

 diversitatea redusă a domeniilor 

economice reprezentate de către 

agenții economici activi pe 

teritoriul comunei. 

 inexistenţa industriei şi a 

activităţilor de construcţii de 

amploare în zonă; 

 inexistenţa centrelor de 

însămânţare artificială; 

 inexistența unor sisteme de irigatii 

performante, care să contracareze 

seceta caracteristică zonei; 

 slaba valorificare a parteneriatului 

public-privat; 

 slaba diversitate a economiei 

locale; 

 interes scăzut al agenților 

economici locali pentru formarea 

profesională a angajaților; 

 număr relativ scăzut al 

investitorilor străini din comună; 

 grad redus de asociere a 

proprietarilor agricoli; 

 lipsa promovării programelor de 

finanţare nerambursabile; 

 strategie neperformantă la nivelul 

comunei în ceea ce privește 

stimularea înființării de IMM-uri 

având ca rezultat nivelul redus de 

dezvoltare al acestui sector; 

 număr redus al locurilor de muncă 

pe piața locală; 

 experiență redusă/ lipsă de 

experiență a unor agenți 

economici locali, în domenii de 

actualitate pentru afaceri - 

marketing și management; 

 migrație masivă a populației 

active în zone mai dezvoltate ale 
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României și în țări din spațiul 

european; 

 scăderea constantă a cererii – 

mare și ofertei – mare de servicii 

în plan local. 

Oportunități Amenințări 

 programe de sprijinire a înfiinţării de 

grupuri de producători; 

 valorificarea sprijinului financiar 

oferit prin PNDR pentru dezvoltarea 

sectorului agricol; 

 cofinanțare din resurse 

guvernamentale a proiectelor de 

dezvoltare a infrastructurii rurale, a 

activităților generatoare de venit, a 

pregătirii resursei umane; 

 diversificarea activităților economice; 

 oportunități în înființarea de structuri 

de consultanță/ informare privind 

sistemele/ mecanismele de finanțare și 

creditare a sectorului economic; 

 promovarea și stimularea asociațiilor 

agricole în scopul exploatării 

intensive a terenurilor; 

 utilizarea tehnologiilor performante; 

 valorificarea terenurilor agricole 

degradate şi nevaloroase; 

 cooperare între producătorii agricoli 

locali și agenții economici activi în 

domeniul industriei alimentare; 

 creşterea gradului de diversificare a 

agriculturii; 

 creşterea investiţiilor străine în 

teritoriu. 

 

 instabilitate legislativă, modificarea 

frecventă a economiei, legi stufoase; 

 politică nefavorabilă dezvoltării 

afacerilor (taxe și impozite 

numeroase); 

 criză economică mondială agravantă a 

situației economiei europene; 

 adaptabilitatea scăzută la schimbare a 

agenților economici și a forței de 

muncă; 

 capacitate redusă de susținere 

financiară a modernizării; 

 perpetuarea agriculturii de 

subzistență; 

 invadarea pieței interne cu produse 

agricole ale țărilor beneficiare a unor 

fonduri substanțiale ale UE în ceea ce 

privește susținerea sectorului agricol; 

 condițiile UE dificile a fi îndeplinite 

de către agenții economici autohtoni, 

aspect care face ca, pentru majoritatea 

producătorilor agricoli din România, 

piața UE să fie inaccesibilă; 

 insuficientă pregătire în vederea 

accesării Fondurilor Structurale și de 

Coeziune; 

 fonduri străine pentru investiții relativ 

scăzute în raport cu necesarul; 

 profilul pur agricol al majorității 

satelor; 

 sistemul de achiziții împiedică 

câștigarea contractelor de către 

firmele locale fiind foarte restrictiv. 

 

4.7 Administrația publică  locală 
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Puncte tari Puncte slabe 

 experienţa în administratie a 

primarului, consiliului local şi 

personalului de specialitate; 

 existența personalului tânăr cu studii 

superioare în instituțiile publice; 

 actualizarea  periodică  a 

organigramei primăriei;  

 implicarea activă a instituțiilor publice 

- Primăria, în problemele comunității; 

 compartimentul de informare a 

cetăţenilor şi relaţii publice care 

funcţionează în cadrul Primăriei al 

comunei Perișoru ca interfaţă 

principală între instituţie şi cetăţeni; 

 aplicarea metodologiei de evaluare a 

performanţelor personalului angajat în 

administraţia publică; 

 existența instituțiilor de bază, 

protecție civilă și ordine publică; 

 existența compartimentului ISU dotat 

la standarde europene; 

 deschiderea administrației actuale 

către investiții; 

 existența logisticii necesare 

desfășurării în bune condiții a 

activității instituțiilor publice; 

 transparenţa   în   recrutarea   şi   în 

promovarea personalului; 

 existenţa unui program de 

contabilitate şi salarii; 

 existența unei clădiri dotate pentru 

desfășurarea activității personalului; 

 implementarea măsurilor de acces 

libel la informații (pagină web, afișaje 

la Primărie). 

 legislație insuficient cunoscută de 

către personalul din instituțiile 

publice, ca urmare a numărului mare 

de schimbări legislative; 

 aplicarea legilor, uneori în moduri 

diferite, ca urmare a necorelării 

normelor metodologice; 

 rezistenţa la schimbare manifestată de 

o parte din personalul instituţiei; 

 insuficienta conştientizare a noţiunilor 

de eficienţă, rentabilitate şi 

transparenţă în administrarea 

domeniului public şi privat al 

comunei; 

 existenţa unui sentiment de frustare a 

funcţionarilor (angajaţi contractuali şi 

funcţionari publici) motivat de 

sistemul de salarizare, promovare, 

precum şi de menţinere a unei imagini 

publice negative a funcţionarului din 

administraţia publică; 

 posibilităţi reduse de motivare 

financiară a personalului şi de 

atragere a persoanelor cu calificare 

superioară în structurile funcţionarilor 

publici; 

 încărcarea cu sarcini suplimentare 

peste cele prevăzute în fişa postului 

datorită insuficienţei personalului din 

instituţie. 

 

Oportunități Amenințări 

 programe de specializare și 

formare profesională; 

 promovarea modelelor de bune 

practici prin transfer de tehnologie 

și parteneriate la nivel național și 

internațional; 

 practicarea unor politici 

discriminatorii în alocarea 

resurselor locale; 

 nemulțumiri manifestate de către 

populație generate de măsurile 

economice și sociale luate de 
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 reducerea birocrației prin 

implementarea de programe e-

guvernare; 

 dezvoltarea sentimentului de 

apartenenţă  la comunitate; 

 creşterea autonomiei locale în 

actul administrativ; 

 posibilitatea accesării de fonduri 

guvernamentale și europene 

pentru organizarea de sesiuni de 

instruire pe diverse domenii de 

activitate; 

 implementarea de proiecte de 

mediatizare a legislației; 

 aplicarea principiului transparenței 

în activitatea instituțiilor publice. 

Guvern; 

 schimbări legislative prea 

frecvente pentru a fi asimilate 

eficient; 

 fonduri insuficiente; 

 riscul eșecului în realizarea și 

finalizarea unor proiecte; 

 refuzul achitării unor taxe și 

impozite. 

 

5.  POLITICI ÎNTREPRINSE ÎN TERITORIU 

 

5.1  Proiecte ȋn desfășurare 

 

În prezent comuna  Perișoru are ȋn derulare următoarele proiecte de dezvoltare: 

 

Nr. crt. Denumire proiect 

1. Cămin cultural sat Perișoru, comuna Perișoru, județul Călărași 

2. Ȋnființare și dotare grădiniță comuna Perișoru, județul Călărași 

3. 
Modernizarea rețelei publice de apă și ȋnființarea rețelei publice de apă 

uzată ȋn comuna Perișoru, județul Călărași 

4. 
Construire și dotare sediu administrativ - Primărie - comuna Perișoru, 

județul Călărași 

 

 

 

6.  DIRECŢII DE DEZVOLTARE 

 

6.1  Direcții de dezvoltare 
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Comuna Perișoru își propune să dezvolte o economie locală bazată în principal pe 

valorificarea resurselor locale, agricultură, mediu, tradiții, și o incluziune socială armonioasă, 

pentru a crește nivelul de trai al comunității. 

 

Prioritățile pentru comuna Perișoru sunt modernizarea infrastructurii de transport, 

ȋnființararea și extinderea rețelei publice de canalizare,  construirea și dotarea unui dispensar 

uman, construirea unei școli și a unui sediu de primărie și ȋnființare rețea de distribuție gaze 

naturale. 

Obiectivele specifice, corelate cu prioritățile de finanțare: 

 

 Creșterea atractivității comunei și dezvoltarea durabilă a comunei prin îmbunătățirea 

infrastructurii; 

 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru îmbunătățirea calității vieții 

prin modernizarea infrastructurii de învățământ, cultură, sănătate și servicii sociale; 

 Stimularea dezvoltării economice în zonă pentru creșterea nivelului de trăi al 

populației. 

 

DOMENII  MAJORE DE ACŢIUNE ȊN CADRUL STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE: 

 

 Modernizarea infrastructurii de transport; 

 Dezvoltarea și modernizarea rețelelor de utilități; 

 Dezvoltarea serviciilor publice și eficientizarea activității administrației publice locale 

din comună; 

 Creșterea calității și accesului la servicii publice; 

 Dezvoltarea infrastructurii de ȋnvățământ; 

 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate; 

 Dezvoltarea infrastructurii de sport și agrement. 

 

DOMENII PRIORITARE ALE DEZVOLTĂRII LOCALE ÎN COMUNA PERIȘORU 

ȊN PERIOADA 2021 – 2027 

 

 1. Dezvoltarea infrastructurii locale de bază (căi rutiere, utilități)  

 

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiţie necesară pentru 

implementarea cu succes a celorlalte priorităţi de dezvoltare ale comunei, contribuind la 

creşterea mobilităţii persoanelor și a mărfurilor, la integrarea zonei cu reţeaua trans-europeană 

de transport, la combaterea izolării zonelor subdezvoltate şi, nu în ultimul rând, la dezvoltarea 

infrastructurii de transport locale şi judeţene. 

O infrastructură de transport eficientă, conectată la reţeaua europeană de transport 

contribuie la creşterea competitivităţii economice, facilitează integrarea în economia 

europeană şi permite dezvoltarea de noi activităţi pe piaţa internă. 
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De asemenea, investiţiile în infrastructura de transport determină creșterea gradului de 

mobilitate a persoanelor și bunurilor, iar corelarea cu investiţiile în sănătate, educaţie şi 

servicii sociale va determina o creştere a adaptabilităţii populaţiei la nevoile pieţei forţei de 

muncă de la nivel local/judeţean. 

 

 Domeniul de intervenție 1.1: Modernizarea infrastructurii locale de transport rutier 

 Modernizarea reţelei de drumuri de interes local 

 Modernizarea străzilor 

 Modernizare drumuri agricole 

 Ȋnființare alei pietonale 

 

 Domeniul de intervenție 1.2: Modernizarea și extinderea infrastructurii locale de bază 

(utilități și investiții pentru creșterea calității vieții) 

 Ȋnființare sistem de distribuție gaze naturale 

 Extindere rețea de canalizare 

 Contorizare apă 

 Modernizare locuri de joacă pentru copii 

 Amenajare spații verzi  

 

 Domeniul de intervenție 1.3: Înfiinţare stații de reȋncărcare pentru vehicule electrice 

 Înfiinţarea stațiilor de reȋncărcare pentru vehiculele electrice  

 

 Domeniul de intervenție 1.4: Construire parc panouri fotovoltaice 

 Parc panouri fotovoltaice  

 

 2. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale 

 

Calitatea educaţiei şi a reformei educaţionale sunt afectate de infrastructură 

insuficientă, de motivaţia personalului (salarii mici) şi de situaţia materială slabă a populaţiei. 

Discrepanţele educaţionale între mediul rural şi mediul urban sunt încă evidente, 

şcoala în mediul rural confruntându-se în mod special cu probleme grave: starea precară a 

clădirilor, lipsa cadrelor didactice în multe din zonele rurale, distanţe mari până la şcoală, 

dificultăţi în a participa la formele secundare de învăţământ, plasate predominant la oraş. 

 

 Domeniul de intervenție 2.1: Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ şi a serviciilor 

educaţionale, prin construirea, amenajarea şi modernizarea acestora 

 Construire imobil nou cu destinația Şcoală 

 

 Domeniul de intervenție 2.2: Construire sală de sport 
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 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sportive 

 Construire sală de sport 

 

 

 3. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sociale (sănătate, servicii sociale)  

 

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale presupune crearea premiselor necesare pentru 

asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului 

european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de 

sănătate, educaţie, sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă. 

Serviciile de sănătate se confruntă cu probleme operaţionale şi ca urmare a 

echipamentelor şi utilităţilor depăşite tehnic şi moral. 

 

 Domeniul de intervenție 3.1: Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor sociale prin 

înfiinţarea, reabilitarea, amenajarea, extinderea şi modernizarea acestora 

 Proiecte sociale cu activități alternative care să vizeze îmbunătățirea situației actuale a 

grupurilor vulnerabile  

 Creşterea calităţii vieţii copiilor şi persoanelor adulte aflate în sisteme publice de 

asistenţă şi protecţie socială 

 

 Domeniul de intervenție 3.2: Îmbunătăţirea sistemului medical la nivelul comunei 

 Construire dispensar uman  

 

 4. Dezvoltarea unei administratii publice moderne, capabilă să răspundă cerințelor 

cetățenilor comunei Perișoru 

 Domeniul de intervenție 4.1: Diversificarea și ȋmbunătățirea serviciilor publice 

 Ȋmbunătățirea serviciilor oferite prin consultarea cetățenilor 

 Digitalizarea serviciilor în interesul cetăţeanului  

 Ȋmbunătățirea relației furnizor servicii publice - cetățeni 

 

 Domeniul de intervenție 4.2: Modernizarea administrației publice locale 

 Adaptarea anuală a organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare 

pentru a se conforma flexibil și eficient schimbărilor legislative 

 Ȋmbunătățirea comunicării și schimbului de informații pe diferite niveluri de 

competență internă și cu diferite instituții 

 Formarea continuă, managerială și profesională, a funcționarilor publici 

 Consolidarea colaborării – la nivelul compartimentelor 

 Informatizarea sistemului informațional și de comunicare internă 
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 Domeniul de intervenție 4.3: Asigurarea și promovarea transparenței actelor 

administrative și comunicarea operativă cu cetățenii 

 Diversificarea și consolidarea cadrului de participare a societății civile la procesul 

decizional și încurajarea realizării activităților ce vizează democrația locală și 

participarea cetățenească la nivelul autorităților locale 

 Diversificarea și modernizarea sistemelor de informare a cetățenilor 

 Asigurarea accesului permanent la informațiile publice și elaborarea unor programe de 

informare a opiniei publice care să vizeze o mai bună cunoaștere a rolului și 

atribuțiilor instituțiilor 

 Promovarea în zona comunei Perișoru a fondurilor structurale și a programelor 

finanțate  prin acestea 

 

6.2  Planul local de acțiune 

 

Pentru implementarea strategiei de dezvoltare a comunei Perișoru  instrumentul 

utilizat este planul local de acţiune. 

Planul local de acţiune cuprinde lista proiectelor prioritare, inclusiv sursele de 

finanţare, identificate sau estimate, precum şi perioada de implementare a proiectelor. 

 

Planul de acţiuni este un plan detaliat, pe termen scurt şi mediu, care descrie 

acţiunile şi paşii necesari aplicării strategiei şi atingerii obiectivelor. Este necesar ca aceste 

acţiuni să fie prioritizate, astfel încât realizarea lor şi atingerea progresivă a ţintelor pe termen 

mediu şi scurt să ducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite pe termen lung.  

Conţine:  

 responsabilitatea asumării sarcinilor,  

 calendarul desfăşurării acţiunilor,  

 resursele alocate,  

 metodele de monitorizare şi evaluare.  

 

Planul Local de Acţiune (PLA) este un instrument de planificare şi implementare şi 

conţine un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica într-un termen determinat în 

scopul realizării obiectivelor generale fixate într-o strategie. Termenul de realizare a planului 

local de acţiune trebuie să corespundă termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea 

Strategiei Locale de Dezvoltare (SDL).  

 

Planul de acţiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care 

utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o zonă bine 

definită.  
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PLA va fi revizuit periodic, astfel încât obiectivele fixate să țină cont de evoluţia 

macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi local, precum şi de 

opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la 

intervale mai scurte, cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la un proiect este 

mai mică, având în vedere că, pe masură ce se înaintează în timp, variabilele economice ce 

trebuie luate în calcul la o prognoză economică se multiplică. 

 

Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

comunei Perișoru, reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunităţii 

locale pentru atingerea unor parametrii specifici societăţii moderne, astfel ca durabilitatea să 

devină punctul forte al acesteia.  

 

Situaţia dezvoltării actuale economice, sociale, de mediu şi tehnologice a fost analizată 

în cadrul procesului de analiză-diagnostic din cadrul strategiei de dezvoltare, iar obiectivele 

strategice au fost creionate, fixându-se câteva repere ca referinţe pentru dezvoltările 

ulterioare.  

 

Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei 

Perișoru reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunităţii locale 

pentru atingerea unor parametri specifici societăţii moderne.  

 

Rolul Planului de Acţiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri şi proiecte 

necesare fazei de planificare şi implementare a dezvoltării economico - sociale, astfel încât 

procesul să poata fi evaluat continuu prin indicatorii selecţionaţi ca relevanţi pentru comuna 

Perișoru.  

 

Necesitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea acţiunilor 

care trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite.  

 

La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze 

distincte astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate:  

a. Planul de dezvoltare (planificarea activităţilor)  

b. Planul de executare (implementarea activităţilor)  

c. Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor) 

Pentru a asigura o dezvoltare ȋnchegată a comunei Perișoru  suportul necesar trebuie să 

fie asigurat de către: 

 Administrația Locală (primăria) şi Consiliului Local, care trebuie să-şi reia 

planificarea dezvoltării instituţionale pentru acordarea unui suport logistic complex 

necesar Planului Local de Acţiune; 

 Comunitatea Locală - cetăţeni şi organizaţii, actorii principali ai dezvoltării locale, prin 

atitudine şi participare activă; 



Strategia de dezvoltare locală comuna Perișoru, Călărași 2021 - 2027  

 

  

Pagina 88 
 

  

 Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanțatoare, asigurând suport financiar şi logistic 

(informaţii şi tehnologii moderne). 

 

Planul de acţiune cuprinde:  

 programul de management, care planifică o serie de activităţi de organizare şi iniţiere a 

implementării, apoi urmărind evoluţia implementării să ia măsurile cuvenite.  

 modul de implementare în care competenţele şi atribuţiile sunt grupate pe structuri de 

implementare grupate pe funcţii ale structurii manageriale: previziune, organizare, 

coordonare, antrenare. 

 etapele implementării strategiei de dezvoltare locală la nivelul administraţiei locale. 

Planul anual este stabilit de Consiliul Local prin stabilirea priorităţii de realizarea a 

obiectivelor şi măsurilor programate conform criteriului: presiune - stare - răspuns.  

 

Acest criteriu se aplică astfel:  

 se măsoară presiunea necesităţii îndeplinirii fiecărui obiectiv stabilit la momentul 

iniţial; această presiune se cuantifică pe nivelurile: maximă, medie, mică  

 se evaluează situația iniţială, de fapt, stadiul în care se află acţiunea (studiu de 

fezabilitate, studiu de impact, elaborare proiect, implementare etc.)  

 se presupune aplicarea măsurii  

 se măsoară starea ipotetică finală, care se cuantifică sub formă de raspuns. 

 

Planul Local de Acţiune, prezintă principalele măsuri şi proiecte necesare fazei de 

planificare şi implementare a dezvoltării durabile, astfel: în procesul de dezvoltare să poată fi 

evaluată continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediu- tehnologic) prin 

indicatorii de dezvoltare durabilă (dimensiuni ale durabilităţii) selectionaţi ca relevanţi pentru 

comuna Perișoru. Utilitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea 

acţiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei. 

 

Pentru a asigura o dezvoltare coerentă a comunei Perișoru  suportul necesar trebuie să 

fie asigurat de către: 

 Administrația Locală (primăria) şi Consiliului Local, care trebuie să-şi reia 

planificarea dezvoltării instituţionale pentru acordarea unui suport logistic complex 

necesar Planului Local de Acţiune; 

 Comunitatea Locală - cetăţeni şi organizaţii, actorii principali ai dezvoltării locale, prin 

atitudine şi participare activă; 

 Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanțatoare, asigurând suport financiar şi logistic 

(informaţii şi tehnologii moderne). 

 

 

Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt:  
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1. Funcţia de previziune - cuprinde activităţi care privesc:  

 realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea resurselor 

şi mijloacelor de realizare pe anii 2021 - 2027  

 întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de dezvoltare şi 

realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine  

 elaborarea de proiecte de finanţare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de 

marketing, analize cost-beneficiu etc. care să fundamenteze modalităţile şi mijloacele 

necesare pentru realizarea obiectivelor  

 

2. Funcţia de organizare - cuprinde procesele de management, de grupare de atribuţii şi 

responsabilităţi, delegare de competenţe cuprinse în strategia de dezvoltare ierarhizate astfel: 

persoane individuale, agenți economici, grupuri şi comitete, primărie, comisii de specialitate 

din consiliul local. 

3. Funcţia de coordonare - cuprinde activităţile prin care se armonizează hotărârile, deciziile 

şi acţiunile persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei de dezvoltare în 

cadrul funcţiilor de mai sus (previziune şi organizare).  

4. Funcţia de antrenare - cuprinde acţiunile de implicare şi motivare a cetăţenilor, a 

structurilor constituite şi a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din 

strategia de dezvoltare locală.  

5. Funcţia de control şi evaluare - cuprinde activităţile prin care performanţele obţinute sunt 

măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea gradului de avansare a 

programului pentru a se elimina rămânerile în urmă. Se vor determina cauzele care determină 

abateri de la planificare şi se stabilesc măsuri pentru corectarea abaterilor şi pentru 

continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locală. 

 

În vederea realizării Planului Local de Acţiune, primăria comunei Perișoru, ca 

autoritate publică locală, trebuie să-şi întărească capacitatea instituţională la toate nivelele de 

decizie şi execuţie, aceasta presupune atragerea şi furnizarea de resurse financiare suficiente şi 

mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar 

şi analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilităţilor.  

Pentru a putea fi rezolvate problemele curente, cât şi cele ce pot apare în viitor 

Administraţia publică locală trebuie să adopte un management eficient.  

 

Materializarea capacităţii instituţionale este un proces de durată în care Administraţia 

publică trebuie să acţioneze pentru schimbarea radicală a atitudinii funcţionarului public faţă 

de accesul cetăţenilor la activitatea administraţiei.  

 

În acest sens o principală preocupare a managerului primăriei este de armonizare a 

procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene.  
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În ceea ce priveşte relaţia cu cetăţeanul, primăria comunei Perișoru a demarat un 

amplu proces de consultare a opiniei cetăţenilor, cu privire la obiectivele strategice din 

perioada 2021-2027. 

6.3  Consolidarea capacității instituționale a Primăriei 

 

Condiţiile care stau la baza unei dezvoltări social - economice rapide sunt susţinerea şi 

participarea activă, respectarea legilor şi onorarea obligaţiilor primăriei comunei, precum şi 

implicarea cetăţenilor la luarea deciziilor ȋn ceea ce priveşte rezolvarea propriilor probleme. 

 

Administraţia Publică Locală, fiind o interfaţă între cetăţean şi instituțiile statului, 

trebuie să elaboreze şi să dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei 

locale reale şi consolidarea cadrului instituțional. 

 

Activitatea publică locală va fi orientată spre:  

 Dezvoltarea durabilă a comunităţii se va realiza cu ajutorul unirii eforturilor tuturor 

locuitorilor pentru soluţionarea problemelor comune; 

 Dezvoltarea infrastructurii comunităţii (apă, canalizare, gaze etc.); 

 Ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilităţile reale de acumulare a 

veniturilor la buget;  

 Elaborarea, aprobarea şi controlul strict asupra executării bugetului. 

 

Eficientizarea gestionării mijloacelor publice, prin:  

 Organizarea licitaţiilor de cumpărare pentru achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi 

servicii pentru necesităţile instituţiilor bugetare din banii publici;  

 Stoparea creşterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numărului de 

personal angajat în instituțiile bugetare, acolo unde este cazul;  

 Sporirea responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere pentru depăşirea 

limitelor stabilite de cheltuieli şi utilizarea neeconomică a alocaţiilor bugetare;  

 Reevaluarea întregului sistem de servicii publice şi transmiterea unor activităţi către 

sfera privată. 

 

Consolidarea finanţelor publice: 

 Asigurarea cu surse financiare a măsurilor pentru satisfacerea necesităţilor social-

economice şi culturale ale populaţiei, pentru dezvoltarea teritoriului subordonat; 

 Întreprinderea unor măsuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii şi 

menţinerea echilibrului bugetar;  

 Constituirea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea unor programe de interes local; 

 Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului ca forţă motrice a economiei de piaţă.  

 

 

Stabilirea şi promovarea parteneriatului:  
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 Sprijinirea organizaţiilor nonguvernamentale care ȋşi desfăşoară activitatea în folosul 

cetăţeanului;  

 Participarea la proiecte investiţionale comune cu sectorul economic în domeniile 

social, cultural şi de mediu.  

 

 

Consolidarea managementului administraţiei publice locale constă în:  

 

Dezvoltarea managementul resurselor umane  

 Preocuparea autorităţii locale pentru pregătirea continuă a funcţionarilor publici pe 

domeniile prioritare dezvoltării comunei.  

 

Dezvoltarea nivelului de pregătire profesională  

 Identificarea unui sistem de training adecvat;  

 Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de instruire;  

 Corelarea necesităţilor cu potențialul uman existent.  

 

Utilizarea eficientă a resurselor umane  

 Identificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a personalului şi a 

regulamentului de ordine internă;  

 Personalul să lucreze în domenii de activitate bine definite.  

 

Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale  

 Responsabilitatea funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile legale;  

 Conștientizarea importanței activităţii fiecărui angajat;  

 Transparenţa funcţionării sistemului instituțional pentru fiecare angajat;  

 Acordarea de stimulente financiare în funcţie de eficienţa şi competivitatea 

activităţilor depuse.  

 

Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean  

 Serviciul public orientat în folosul cetăţeanului;  

 Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntaţi cetăţenii şi agenţii 

economici;  

 Întărirea şi extinderea cadrului de participare a societăţii civile la procesul decizional;  

 Comunicare operativă cu cetăţenii comunei;  

 Implementarea unui sistem de management al calităţii.  

 

 

Realizarea unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor publice  

 Administrarea corespunzatoare a banilor publici;  

 Programarea eficientă a cheltuielilor şi veniturilor;  

 Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte şi programe cu finanţare 

nerambursabilă.  
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Dezvoltarea managementul informaţiilor  

 Analizarea nevoilor în domeniul software;  

 Corelarea şi integrarea bazelor de date din primărie.  

 

6.4  Proiecția financiară 

 

Un manager este interesat, în cele din urmă, de aspectele financiare ale proiectului în 

care se implică, oricât de interesantă şi de inovatoare este realizarea unui proiect.  

 

De aceea, trebuie acordată toată atenția documentelor referitoare la aspectele 

financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiului de fezabilitate şi proiectului 

tehnic (evoluţia estimată a veniturilor şi cheltuielilor pentru următoarea perioadă de timp - de 

regulă următorii câţiva ani, indicatori de rentabilitate etc.).  

 

Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere al nevoilor 

comunităţii locale. 

 

Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenţie şi monitorizat pe tot parcursul 

derulării proiectului. Cheltuielile care urmează să se efectueze în vederea realizării proiectului 

nu vor avea o structură omogenă şi, din acest motiv, trebuie să se facă distincția între 

diferitele destinaţii ale resurselor de care dispune primăria comunei Perișoru.  

 

O primă distincţie importantă este cea dintre cheltuielile iniţiale – care vor fi efectuate 

pentru a pune în mişcare noul proiect – şi cele aferente realizării efective a proiectului.  

 

Primele trebuie efectuate de regulă o singură dată, în perioada iniţială. Cea de-a doua 

categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil în timp, dar este şi mai ȋndepărtată în timp 

faţă de momentul întocmirii studiului de fezabilitate şi/sau proiectului tehnic.  

 

Este foarte important să existe un grafic al celor două categorii de cheltuieli şi să se 

determine cu precizie momentul în care proiectul să se realizeze.  

 

În cazul în care acest moment este mai ȋndepărtat în realitate decât s-a presupus iniţial, 

s-ar putea ca rentabilitatea proiectului să nu mai fie cea scontată. Atunci când se 

previzionează cheltuielile cu activitatea curentă, va trebui să se determine şi mărimea 

resurselor necesare.  

 

Un volum prea mare va ţine resurse imobilizate în mod inutil, în timp ce un volum 

prea redus creează riscul unor întreruperi forţate ale realizării proiectului. Va trebui să se 

poată justifica nivelul pentru care s-a optat.  

 

Datele referitoare la veniturile şi cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra 

rentabilităţii proiectului. În aprecierea acestei rentabilităţi este bine să se evalueze cum vor 

arăta rezultatele în cazul în care apar evenimente neprevăzute.  
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De aceea s-a stabilit că planificarea strategică din punct de vedere financiar este greu 

de realizat datorită schimbărilor legislaţiei. Din aceeaşi cauză, bugetul local pe următorii ani 

nu se poate exprima exact. 

Repartizarea veniturilor arată gradul mare de dependenţă faţă de bugetul de stat şi 

necesitatea alocării unor sume care să permită măcar asigurarea unui buget minim de 

funcţionare. 

 

7.  PROIECTE DE DEZVOLTARE 

 

Direcții de 

dezvoltare 

Obiective 

strategice 
Măsuri Activitate (proiecte) 

1. Dezvoltarea 

infrastructurii locale 

de bază 

 

Creșterea 

accesibilității 

comunității la 

servicii de bază  

 

Modernizarea 

infrastructurii locale 

de transport rutier 

Asfaltare și modernizare 

drumuri de interes local 

ȋn comuna Perișoru, 

județul Călărași - 4km 

Modernizare străzi ȋn 

satul  Tudor 

Vladimirescu, comuna 

Perișoru, județul 

Călărași 

Modernizarea străzilor 

din comuna Perișoru, 

județul Călărași 

Modernizare drumuri 

agricole 

Ȋnființare alei pietonale 

Extindere rețea de 

canalizare 

Extindere rețea de 

canalizare ȋn comuna 

Perișoru, județul 

Călărași 

Modernizare rețea 

distribuție apă 

Contorizare individuală 

a apei 

Înființarea rețelei de 

distribuție gaze 

naturale  

Înființare rețea de gaze 

ȋn comuna Perișoru, 

județul Călărași 

Înfiinţare stații de 

reȋncărcare pentru 

vehicule electrice 

Înfiinţare stații de 

reȋncărcare pentru 

vehicule electrice 
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Construire parc 

panouri fotovoltaice 

Construire parc panouri 

fotovoltaice 

Dezvoltare 

infrastructură de 

recreere și sport 

Înfiinţare spații verzi, 

modernizare locuri de 

joacă pentru copii 

2. Modernizarea și 

dezvoltarea 

infrastructurii 

educaționale  

Modernizarea 

infrastructurii 

școlare la nivelul 

comunității 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

învăţământ 

Construire imobil nou 

cu funcțiunea de Şcoală 

ȋn sat Perișoru, comuna 

Perișoru, județul 

Călărași 

Construire sală de 

sport 

Construire sală de sport 

sat Perișoru, comuna 

Perișoru, județul 

Călărași 

3. Modernizarea și 

dezvoltarea 

infrastructurii de  

sănătate 

Creșterea accesului 

la servicii de 

sănătate  

Îmbunătăţirea 

sistemului medical la 

nivelul comunei 

Construire și dotare 

dispensar uman ȋn sat 

Tudor Vladimirescu, 

str.Lahovari, nr.26A, 

comuna Perișoru, 

județul Călărași 

 

8. SURSE DE FINANŢARE 

 

 Prin implementarea unor proiecte concrete, a căror susținere financiară poate fi 

asigurată din resurse proprii (bugetul local), din resurse externe (fonduri nerambursabile 

guvernamentale, fonduri nerambursabile europene, fonduri rambursabile – de tipul creditelor), 

poate fi posibilă dezvoltarea socio-economică a comunei Perișoru. De asemenea, există 

posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat, variantă susținută de statele 

europene dezvoltate. Luând în considerare contextul socio-economic prezent, cea mai bună 

variantă ar fi o combinație între variantele prezentate anterior.  

Așadar, pentru Comuna Perișoru, fondurile europene vor constitui un instrument 

important care va putea fi utilizat pentru dezvoltarea locală și consolidarea competitivității.  

 Finanțările nerambursabile sunt destinate sprijinirii dezvoltării locale unde nu există 

resurse financiare suficiente accesibile în mod curent sau din domenii în care există în mod 

tradițional o nevoie de resurse financiare mai mare decât disponibilitățile (de exemplu, 

infrastructură, activități cu caracter social etc).  

 Astfel pot fi acordate finanțări pentru infrastructură, educație, cultură, protecția 

mediului, cercetare, religie, sănătate, servicii sociale, cooperare internațională, drepturi civile 

și cetățenești, digitalizare, dezvoltare economică și socială etc.  
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Pentru finanțarea investițiilor propuse în cadrul acestei strategii identificăm 

următoarele tipuri de finanțări: 

 
 a) Fonduri Structurale și de Coeziune care contribuie la realizarea celor trei 

obiective ale Politicii de Coeziune UE;  

 b) Fonduri de la bugetele naționale  

 c) Alte finanțări nerambursabile care pot proveni de la o varietate de finanțatori 

(inclusiv de la Uniunea Europeană) 

 

Fonduri structurale și de coeziune 

 

 

 
 POLITICA DE COEZIUNE  

 Politica de coeziune finanțează investiții care să contribuie la îndeplinirea celor 5 

obiective principale stabilite pentru perioada 2021 – 2027, astfel:  

 1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii  

 2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la 

Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice  

 3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale  

 4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale 

și a accesului egal la sistemul de sănătate  

 5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.  
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Analizând obectivele specifice ale Politicii de coeziune, observăm interesul crescut 

asupra digitalizării și al economiei circulare. 

 Plecând de la propunerea Comisiei din 2 mai 2018 privind următorul cadru financiar 

multianual pentru perioada 2021-2027, anexa D a Raportului de țară din 2019 privind 

România, inclusiv un bilanț aprofundat referitor la prevenirea și corectarea dezechilibrelor 

economice, prezintă punctele de vedere preliminare ale serviciilor Comisiei cu privire la 

domeniile de investiții prioritare și la condițiile-cadru pentru aplicarea eficace a politicii de 

coeziune în perioada 2021-2027. Aceste domenii de investiții prioritare au fost stabilite în 

contextul mai amplu al blocajelor în materie de investiții, al nevoilor de investiții și al 

disparităților regionale analizate în raport. Această anexă constituie baza unui dialog între 

România și serviciile Comisiei în vederea programării fondurilor politicii de coeziune (Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și Fondul social european Plus)  

 Implementarea POR, în viitoarea perioadă de programare, se va face 

descentralizat, prin 8 programe regionale, gestionate la nivelul agențiilor de dezvoltare 

regională.  

 Coordonarea unitară a managementului acestui proces va fi asigurată de Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.  

 Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nu va mai avea autoritatea 

de management pentru POR, din anul 2021. În schimb, ar urma să fie 8 autorități de 

management la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare. Practic, actualele Agenții de Dezvoltare 

Regională (ADR), care în prezent au doar rol de organism intermediar, cu numai câteva 

atribuții delegate de Ministerul Lucrărilor Publice, ar urma să devină autorități de 

management ele însele.  

Aceste 8 noi autorități de management ale viitoarelor Programe Operaționale 

Regionale mai mici vor întocmi ghidurile solicitantului pentru diversele linii de finanțare pe 

care le vor deschide și vor decide prioritățile de investiții care vor fi bugetate. 

 

 POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ:  

 În noul exercițiu financiar din perioada 2021-2027, Planul Naţional de Dezvoltare 

Rurală ar urma să fie abandonat din punct de vedere conceptual, ca urmare a apariției unui 

nou concept al Politicii Agricole Comune (PAC), și anume Planul Strategic Național.  

 Planul Strategic Național pentru perioada 2021 – 2027 cuprinde nouă obiective clare 

cu accent pe măsuri care să combată schimbările climatice, să protejeze mediul și 

biodiversitate, să creeze zone rurale mai dimamice.  

 Cele nouă obiective ale viitoarei Politici Agicole Comune pentru perioada 2021 – 

2027 vizează:  

 1. Reechilibrarea lanțului alimentar  

 2. Combaterea schimbărilor climatice  

 3. Managementul durabil al resurselor  

 4. Conservarea peisajelor și a biodiversității  

 5. Sprijinirea reînoirii generaționale  

 6. Dezvoltarea zonelor rurale  

 7. Siguranța alimentară și bunăstarea animalelor  
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 8. Venituri echitabile pentru fermieri  

 9. Creșterea competitivității  

  

 Bugetul politicii agricole comune:  

 Pentru exercițiul financiar 2021 – 2027, pentru România este propusă suma de 20,5 

miliarde Euro din care 13,3 miliarde este destinată plăților directe, respectiv 65% din buget, 

363 mil. Euro alocate către măsurile de sprijinire a pieței (FEGA) reprezentând 2% din buget, 

iar 6,7 miliarde de Euro vor fi alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR), adică 33% din 

bugetul alocat. În cele 33 de procente alocate Fondului European de Dezvoltare Rurală – 

FEADR sunt cuprinse atât investiții ale mediului privat cât și investițiile Unităților 

administrativ teritoriale locale, respectiv investiții publice.  

 Atenția sporită către obiectivul 2 ”Combaterea schimbărilor de mediu și climă” este 

confirmată încă odată de alocarea financiară propusă, respectiv, din bugetul aprobat pentru 

FEADR , 35% este adresat intervenții lor adresate obiectivelor specifice de mediu și climă.  

 Propunerea financiară a Cadrului Financiar Multianual de alocare pentru România, 

pentru perioada 2021 - 2027 este de 30,60 miliarde euro, în creștere cu 8% față de perioada 

2014 - 2020, conform propunerii Comisiei Europene, distribuită la nivel de fond astfel:  

 57% către Fondul de Dezvoltare Regională (FEDR)  

 27% către Fondul Social European  

 15% către Fondul de Coeziune  

 1% către Cooperarea teritorială europeană (ETC )  

  

 În cadrul politicii de coeziune Ministerul Fondurilor Europene propune pentru 

perioada 2021 – 2027, nouă tipuri de programe, Programul Operațional Regional urmând a fi 

gestionat descentralizat la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională din fiecare dintre cele 8 

regiuni ale țării:  

1. Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) 

 2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  

 3. Programul Operațional Transport (POT)  

 4. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente 

Financiare(POCIDIF)  

 5. Programul Operațional Sănătate (POS)  

 6. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

 7. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

 8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

 9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică  (POAT)  

 În ceea ce privește responsabilitatea gestionării acestor programe, Agențiile pentru 

Dezvoltare Regională vor fi Autorități de Management pentru cele opt Programe 

Operațional Regionale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va fi 

Autoritate de Management pentru Programul Operațional Transport, iar Ministerul Fondurilor 

Europene va fi Autoritate de Management pentru celelalte șapte Programe Operaționale 

menționate mai sus.  
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 Pentru cele 9 programe din cadrul politicii de coeziune, în perioada 2021 – 2027 vor fi 

finanțate următoarele axe prioritare:  

 

1. Programul Operațional Tranziție Justă  (POTJ)  

 Axa Prioritară 1. O tranziție justă prin dezvoltarea antreprenoriatului, IMM-urilor, 

cercetării și inovării și digitalizării 

 Axa Prioritară 2. O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri pentru 

energie curată cu emisii reduse 

 Axa Prioritară 3. O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea economiei 

circulare 

 Axa Prioritară 4. O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței de 

muncă calificată 

 Axa Prioritară 5. Asistență Tehnică 

 

2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

 Axa Prioritară 1. Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, 

sisteme inteligente de energie, rețele si soluții de stocare  

 Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o 

economie circulara  

 Axa Prioritară 3 - Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea 

calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate  

 Axa Prioritară 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 

gestionarea riscurilor  

 

3. Programul Operațional Transport (POT)  

 Axa Prioritară 1. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de 

transport rutier  

 Axa Prioritară 2. îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere 

pentru accesibilitate teritorială  

 Axa prioritară 3. îmbunatățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de 

transport pe calea ferată  

 Axa prioritară 4. îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în fața 

schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată  

 Axa prioritară 5. îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a 

transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov  

 Axa prioritară 6. îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și rezilientă 

în fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea 

ferată  

 Axa prioritară 7: dezvoltarea unui sistem de transport multimodal  

 Axa prioritară 8: creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor  

 Axa prioritară 9: creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră de 

transport  

 Axa prioritară 10: asistență tehnică  
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4. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare 

(POCIDIF)  

 Axa Prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare  

 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI 

 Axa prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare 

 Axa prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii Broadband 

 Axa prioritară 5. Instrumente financiare 

 Axa prioritară 6. Creșterea capacității administrative 

 

5. Programul Operațional Sănătate (POS)  

 Axa Prioritară 1. Continuarea investițiilor în spitale regionale  

 Axa Prioritară 2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite 

în regim ambulatoriu  

 Axa prioritară 3. Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate 

fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al 

morbidităţii  

 Axa prioritară 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în 

infrastructură și servicii  

o Investiții prioritare în infrastructură  

o Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor transmisibile 

şi de gestionare a alertelor naţionale şi internaţionale la nivel central şi local 

din domeniul sănătății publice  

o Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii de 

testare a sângelui și/sau procesare a plasmei  

 Axa prioritară 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical  

 Axa prioritară 6. Informatizarea sistemului medical  

 Axa prioritară 7 . Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și 

utilizare metode moderne de investigare, intervenție, tratament  

6. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)  

 Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii  

 Axa Prioritară 2. Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și 

preșcolară 

 Axa prioritară 3. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 

participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională 

 Axa prioritară 4. Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru 

asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la 

provocările inovării și progresului tehnologic  

 Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 

profesional și tehnic  

 Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți  

 Axa prioritară 7. Antreprenoriat și economie socială  
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 Axa prioritară 8. Modernizarea instituțiilor pieței muncii 

 Axa prioritară 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună 

Educație/Ocupare)  

 Axa prioritară 10. Asistență tehnică pentru facilitarea și eficientizarea managementului 

Programului 

 

7. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

 Axa Prioritară 1. Protejarea dreptului la demnitate socială 

 Axa Prioritară 2. Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la 

servicii sociale 

 Axa prioritară 3. Reducerea disparitătilor între copiii în risc de săracie și/sau 

excluziune socială și ceilalți copii 

 Axa prioritară 4. Servicii de suport pentru persoane vârstnice 

 Axa prioritară 5. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități (I) 

 Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități (II) 

 Axa prioritară 7. Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile 

 Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate 

 

8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)  

 Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi 

dinamice  

 Axa Prioritară 2. O regiune cu orașe Smart  

 Axa prioritară 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  

 Axa prioritară 4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate  

 Axa prioritară 5. O regiune accesibilă  

 Axa prioritară 6. O regiune educată  

 Axa prioritară 7. O regiune atractivă  

 Axa prioritară 8. Asistență tehnică  

 

9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (POAT)  

 Axa Prioritară 1. Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al 

fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTE şi gestionarea PO  

 Axa Prioritară 2. Asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTE 

 Axa Prioritară 3. Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a fondurilor 

FEDR, FC, FSE+, FTE 

 

 Planul Național de Redresare și Reziliență  (PNRR)  

 Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument financiar temporar – 

#NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, separat de bugetul pe termen lung al 

UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021 -2027.  

 Scopul principal al acestuia este să ofere sprijin statelor membre pentru a face față 

provocărilor generate de Criza Covid19 și consecințele sale economice. 
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Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal al #NextGenerationEU și 

are alocat un buget total de 672,5 miliarde euro. 

 Scopul Mecanismului de Redresare și Reziliență este de a oferi sprijin pentru investiții 

și reforme esențiale în vederea redresării sustenabile și pentru ameliorarea rezilienței 

economice și sociale a statelor membre UE. La finalul perioadei de investiții, economiile și 

societățile europene vor fi mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile tranzițiilor 

verzi și digitale.  

 Din alocarea totală de 672,5 miliarde de euro pentru Mecanismul de Redresare și 

Reziliență (MRR) la nivelul UE, România poate beneficia de aproximativ 30,5 miliarde de 

euro, compuse din 13,8 miliarde de euro sub formă de granturi și 16,7 miliarde de euro sub 

formă de împrumuturi. 

 Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR fiecare stat membru al UE trebuie 

să elaboreze propriul Plan de Redresare și Reziliență (PNRR) prin care își stabilește 

domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și creșterii 

capacității de reziliență.  

 PNRR are la bază 6 piloni principali: 

 Tranziția spre o economie verde 

 Transformarea digitală 

 Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă 

 Coeziunea socială și teritorială 

 Sănătate și reziliență instituțională 

 Copii, tineri, educație și competențe 

Surse de finanțare din bugetele naționale 

 
 PROGRAMELE FINANȚATE PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII 

S.A.  

 
 Compania Națională de Investiții S.A. funcționează ȋn baza Ordonanței nr. 25/2001 

privind ȋnființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A cu modificările și completările 

ulterioare.  

 Finanțator: Guvernul României  

 Program de finanțare: Programul național de construcții de interes public sau social  

 Obiectivul programului: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea 

unui obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar  

 Solicitanți eligibili: Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile 

administrației publice locale, alte instituții publice și instituții de interes public și persoane 

juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, alte entități ce funcționează 

în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului 

”Lucrări în primă urgență”  

 Activități eligibile: Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea unui 

obiectiv, finalizarea unui obiectiv demarat anterior de beneficiar:  

 1. Subprogramul ”Săli de sport”  

 2. Subprogramul ”Bazine de înot”  

 3. Subprogramul ”Complexuri sportive”  
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 4. Subprogramul ”Așezăminte culturale”  

 5. Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”  

 6. Subprogramul ”Patinoare artificiale”  

 7. Subprogramul ”Unități sanitare”  

 8. Subprogramul ”Săli de cinema”  

 9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”  

 10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone 

defavorizate”  

 11. Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”  

 12. Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu 

apă”  

 13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul 

construcțiilor” 

 

  PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIŢII ANGHEL SALIGNY  
 

 Programul „Anghel Saligny” are ca obiectiv modernizarea comunităților locale prin 

realizarea de investiții în infrastructura locală, drumuri județene și locale, infrastructura de apă 

și canalizare, stații de epurare a apei, extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale. 

 Programul se desfășoară în perioada 2021-2028 având o valoare de 50 de miliarde de 

lei. 

 Finanțator: Guvernul României  

 Obiectivul programului: obiectivul prioritar al Programului Anghel Saligny este 

finalizarea tuturor obiectivelor finanțate prin alte programe închise în prezent precum și 

sprijinirea autorităților publice locale în prioritizarea finanțărilor astfel încât România, în 

integralitatea ei, să devină un spațiu construit eficient, în care toți locuitorii să aibe acces egal 

la resurse, să beneficieze de creșterea calității vieții și să se faciliteze dezvoltarea 

comunităților funcție de potențialul acestora și de strategiile de dezvoltare durabilă, pe 

principii de competitivitate și coeziune teritorială. Programul este dedicat realizării unor 

obiective de investiții de infrastructură de dimensiuni reduse ca volum care nu îndeplinesc 

criterii de eligibilitate pe programe cu finanțare europeană sau la care este imperios necesară 

finalizarea acestora pentru respectarea unor angajamente asumate de România în cadrul 

Uniunii Europene. 

Activități eligibile: Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului 

trebuie să vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, 

pentru unul dintre următoarele domenii specifice: 

 alimentări cu apă și stații de tratare a apei; 

 sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, 

inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor 

pluviale; 

 drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de 

interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice 
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din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale 

localităților; 

 poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru 

biciclete și trotinete electrice; 

 sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a 

branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport 

al gazelor naturale. 

Finanţare  

 Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor 

aprobate anual în bugetul MLPDA, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în 

bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal 

constituite.  

 În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei interne 

de specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, MLPDA întocmeşte şi 

aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, lista finală cu 

obiectivele de investiţii care se finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  

 Pentru transferul sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul MLPDA, cu destinaţia 

finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare.  

 Unităţile administrativ-teritoriale pot solicita lunar, în scris Ministerului Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în funcţie de necesităţi, transferul sumelor alocate cu 

destinaţia finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare, în 

termen de 30 de zile de la efectuarea transferurilor de sume.  

MLPDA virează sumele alocate şi aprobate prin ordin de plată direct în conturile 

beneficiarilor. 

 
 PROGRAMELE DERULATE DE ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU  

 Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură suportul 

financiar pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, constituită 

conform principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea producătorului”.  

 Administrația Fondului pentru Mediu funcționează ca organ de specialitate al 

administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului 

Mediului.  

 Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei 

în infrastructura de iluminat public. 

 Obiectivul programului: Creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat 

public. 

 Beneficiari eligibili: Unităţile administrativteritoriale, organizate la nivel de comună, 

oraș sau municipiu. 

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu 

 Activități finanțate: modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea 

corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat 

LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit 

reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiect de investiţii. 
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Alternative de finanțare, altele decât fondurile structurale și de coeziune, în care 

autoritățile publice locale pot fi solicitanți eligibili sau parteneri 

 

Sursele de finanțare nerambursabilă pentru Autoritățile publice Locale nu se limitează 

doar la cele finanțate de Politica Agricolă Comună și de Politica de Coeziune, existând și alte 

surse de finanțare precum: 

 

 GRANTURILE SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE) ȘI 

NORVEGIENE  

 Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția 

Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților 

economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu 

cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.  

 Beneficiari eligibili: Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare  

 Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021  

 Domenii finanțate:  

- dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații de 

risc, drepturile omului  

- energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică  

- dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM  

- sănătate publică  

- cercetare  

- patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală  

- justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen  

- afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității  

- educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri  

- dialog social și muncă decentă  

- cetățenie activă – societate civilă  

- mediu și schimbări climatice  

 

 EUROPA CREATIVĂ - Subprogramul Cultură  

 Programul-cadru al Comisiei Europene pentru sprijinirea sectoarelor culturii și 

audiovizualului.  

 Beneficiari eligibili: toți operatorii din sectoarele culturale și creative, însemnând 

organizații neguvernamentale, instituții publice și companii private cu activitate în domeniu.  

 Finanțator: programul Europa Creativă este gestionat de Comisia Europeană și de 

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se 

evaluează toate proiectele. La nivel național, Biroul Europa Creativă România oferă 

informații și asistență tehnică gratuite pentru operatorii care doresc să acceseze această 

finanțare.  

 Domenii finanțate: cultură și audiovizual  

Mai multe informații: https://www.europa-creativa.eu/ 

 

https://www.europa-creativa.eu/
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 PROGRAMUL LIFE - instrument de finanțare al Uniunii Europene pentru mediul 

înconjurător și acțiuni în domeniul climei  

 Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România  

 Finanțator: Ministerul Mediului  

 Obiectivul programului: Obiectivul general al programului LIFE propus pentru 

perioada 2021-2027 este de a contribui la tranziția către o economie circulară curată, eficientă 

din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid carbon și rezilientă la schimbările 

climatice – inclusiv prin tranziția către o energie curată –, de a proteja mediul și de a mări 

nivelul de calitate al acestuia și de a opri și a inversa declinul biodiversității.  Prin 

programul LIFE au fost cofinanțate, până în prezent, peste 4500 de proiecte.  

Mai multe informații: http://lifeprogram.ro/ 

 

 PROGRAMUL ROSENC de Eficiență Energetică în Iluminat (PREEI)  

 Beneficiari eligibili: Autorități publice locale din România  

 Finanțator: Clusterul de Energii Sustenabile din România - ROSENC  

 Obiective: reducerea consumului de energie și a cheltuielilor anuale de întreținere cu 

iluminatul public stradal ale autorităților publice locale prin modernizarea și eficientizarea 

sistemelor de iluminat public stradal.  

 Obiectivul programului: Obiectivul general al programului este reducerea consumului 

de energie electrică și a costurilor anuale de întreținere cu iluminatul public stradal ale 

autorităților publice locale prin modernizarea și eficientizarea sistemelor de iluminat.  

 Scopul final al acestui program este reducerea cheltuielilor anuale cu iluminatul public 

stradal, cu 50-70%.  

 Mai multe informații: www.rosenc.ro  

 
 ADMINISTRAȚIA FONDULUI CULTURAL NAȚIONAL  

  Este o instituţie publică autonomă, aflată în subordinea Ministerului Culturii, care 

operează la nivel național de peste 10 ani. Înființată în 2005 AFCN este principalul finanțator 

public al ofertei culturale din România care aplică un proces transparent de evaluare și 

selecție.  

 Beneficiari eligibili: asociatiile, fundatiile, institutiile publice de cultură, persoanele 

fizice autorizate, societățile comerciale care derulează activități culturale.  

Finanțator: Ministerul Culturii  

 Obiectivul programului: administrația are ca obiective generale, stabilite prin lege, 

gestionarea Fondului Cultural Național, finanțarea programelor, proiectelor și acțiunilor 

culturale, organizate în țară și/sau în străinătate, precum și susținerea relațiilor culturale 

internaționale ale României.  

 Domenii finanțate: acțiuni culturale și editoriale  

Creditarea  

Reprezintă o modalitate de obținere a finanțării pentru proiectele de investiții, care 

implică un anumit grad de risc în ceea ce privește posibilitatea de rambursare a datoriilor, 

luând în considerare valoarea ridicată a costurilor aferente creditelor, dar și situația de 

incertitudine generată de criza financiară. 

 

http://lifeprogram.ro/
http://www.rosenc.ro/
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Parteneriat de tip public-privat  

O altă opţiune viabilă care a luat naştere în condiţiile restricţiilor bugetare, fiind 

gândite să exprime o modalitate de cooperare între entitatea publică şi sectorul privat pentru 

furnizarea unor servicii de calitate, servind ca un instrument adecvat realizării de investiţii 

publice.  

Ca un prim beneficiu al parteneriatelor de tip public-privat se evidențiază faptul că 

acestea permit dezvoltarea de proiecte de interes public cu finanțare privată. În condițiile în 

care constrângerile bugetare sunt tot mai mari, controlul cheltuielilor publice este tot mai 

strict, aceste tipuri de parteneriate devin cea mai atractivă variantă de abordare a proiectelor 

publice.  

 

Capacitatea financiară a unității administrativ teritoriale  

Relevant pentru evaluarea capacității financiare generale a unității administrativ 

teritoriale este capacitatea acesteia de a genera venituri. Acest indicator constribuie la 

conturarea unei imagini clare asupra capacității financiare a unității administrative teritoriale.  

Pentru finanțarea investiţiilor propuse în planul de acţiune este oportună atragerea de 

fonduri externe, întrucât suma destinată acestora este redusă în raport cu necesităţile de 

investire. De asemenea, fondurile provenite din bugetul local sunt extrem de limitate, 

disponibilitatea acestora fiind relativă, motiv pentru care nu este recomandată susţinerea 

proiectelor din bugetul local. 

 

9. MONITORIZARE  ŞI  IMPLEMENTARE 

 

Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare a 

proiectelor, programelor şi politicilor prevăzute în strategie şi de colectare şi raportare a 

informaţiilor asupra defăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora, relative 

la dezvoltarea comunităţii. 

 

Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei: 

 evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul alocat  

 constatarea durabilităţii proiectelor implementate  

 

Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor 

locuitorilor la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. În procesul implementării 

prezentei strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând responsabilităţi bine 

determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al proiectelor planificate. În 

plan instituţional principalii actori locali ai implementării strategiei vor fi: 

 

 administraţia locală (Consiliul Local,  Primăria)  

 agenţii economici  

 societatea civilă  

 locuitorii comunei  

 structuri externe (instituţii judeţene)  



Strategia de dezvoltare locală comuna Perișoru, Călărași 2021 - 2027  

 

  

Pagina 107 
 

  

 

Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în principal 5 etape: 

 

A. Adoptarea 

 

În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma dezbaterilor 

se vor opera recomandările primite şi strategia va fi înaintată Consiliului Local în vederea 

aprobării. 

 

B. Implementarea 

 

În cadrul acestei etape se vor realize acţiunile, activităţile, măsurile şi proiectele 

concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor 

necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi partenerii implicaţi în 

realizarea proiectului, sursele de finanţare. 

 

C. Monitorizare 

 

Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activităţi, rezultate, buget, 

patrimoniu, performanţele personalului angajat şi implicit a autorităţii locale (organizaţia în 

sine), ipotezele formulate iniţial. Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea, 

informaţia necesară, colectarea informaţiei, modul în care a fost folosită informaţia, 

ritmicitatea folosirii informaţiei, persoana care a cules informaţia. Monitorizarea 

implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor stabiliţi iniţial.  

 

Responsabilităţile de bază sunt: 

 planificarea implementării acţiunilor;  

 elaborarea şi promovarea deciziilor privind acţiunile de implementare;  

 coordonarea activităţilor de implementare a acţiunilor şi proiectelor;  

 coordonarea activităţilor de atragere a surselor financiare în scopul realizării 

problemelor identificate;  

 monitorizarea implementării;  

 elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către consiliul local;  

 acordarea consultanţei tehnice şi consultative în toate domeniile;  

 elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare;  

 analiza deciziilor privind problemele comunităţii locale;  

 elaborarea şi iniţierea modificărilor în strategie;  

 elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare.  

 

D. Evaluarea implementării strategiei 

 

 Evaluarea Strategiei de dezvoltare urbană este un proces ȋn cadrul monitorizării care 

presupune aprecierea activităților sau a rezultatelor implementării Strategiei, utilizând 
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informațiile obținute pe parcursul monitorizării. Evaluarea face o analiză a modului de 

implementare a Strategiei și eficienței acesteia.  

 În general, evaluarea poate fi realizată de către aceeași echipă care realizează și 

activitatea de monitorizare a strategiei. Tipurile de evaluare sunt:   

  a. Evaluarea continuă (auto-evaluarea) pentru identificarea la timp a posibilelor 

riscuri;   

  b. Evaluarea intermediară la interval de șase luni, pentru a introduce schimbările 

necesare și acțiuni corective atunci când este necesar.  

 

 Evaluarea este un proces prin care pe baza feed-back-ului primit pe parcurs determină 

îmbunătățirea continuă a formei și conținutului.   

   Evaluarea finală se realizează cu participarea tuturor factorilor interesați în strategie, 

pentru a urmări măsura în care au fost realizate obiectivele.   

 Evaluarea ex-post este o activitate menită să identifice efectele pe termen lung și 

sustenabilitatea efectelor pozitive. Planificarea integrată este o soluție modernă pentru 

dezvoltarea inițiativelor și acțiunilor instituționale, administrative și socio-economice, care 

duc la optimizarea folosirii resurselor, în scopul administrării schimbării și maximizării 

impactului pozitiv al schimbării, conform strategiei stabilite. Planificarea integrată va ajuta 

autoritățile locale să deruleze proiecte care au impact multiplu, coerentă inter-sectorială și 

sunt justificate pentru finanțarea și sprijinul oferit de fondurile județene, guvernamentale sau 

europene. 

 

E. Analiza impactului 

 

Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum 

influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a localităţii. Se vor efectua 

studii de impact de specialitate ȋnaintea începerii unui proiect sau la o anume perioadă de timp 

după finalizarea proiectului. 

 

Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi periodic 

un raport asupra stadiului de implementare a proiectelor. 

 

Indicatori de evaluare a implementării strategiei de dezvoltare locală a comunei 

Perișoru 

 

Infrastructură 

 Lungimea drumurilor modernizate 

 Lungimea trotuarelor modernizate 

 Lungimea rețelei de apă potabilă create 

 Lungimea rețelei de canalizare create 

 Lungimea rețelei de gaz create 

 Numărul de locuitori deserviți 

 Numărul instituțiilor publice și a operatorilor economici 

deserviți 
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 Numărul de stații de transport, modernizate/nou create 

Educație și 

cultură 

 Numărul unităților de ȋnvățământ modernizate și dotate 

 Numărul grădinițelor modernizate și dotate 

 Numărul așezămintelor culturale modernizate 

 Evenimente culturale organizate 

Sănătate și 

incluziune 

socială 

 Numărul unităților medicale modernizate și dotate 

 Numărul de pacienți deserviți 

 Numărul de copii proveniți din familii vulnerabile, deserviți 

 Numărul de persoane expuse riscului de sărăcie sau de 

excluziune socială, deserviți 

 Numărul de persoane expuse riscului de sărăcie sau de 

excluziune socială, recalificate profesional ca urmare a unui 

program, deserviți 

Dezvoltarea 

economică și 

competitivitatea 

mediului de 

afaceri 

 Numărul inteprinderilor deservite 

 Numărul noilor investitori deserviți 

 Numărul de investiții noi ȋnregistrate, deservite 

 Numărul de producători deserviți 

 Numărul de parteneriate de tip public-privat dintre Primăria 

comunei Perișoru și mediul de afaceri, deservite 

 Numărul mediu al salariaților, deserviți 

Mediu 

 Numărul de acțiuni de protejare sau de revitalizare a 

patrimoniului natural 

 Suprafața reȋmpădurită 

 Numărul de spații verzi amenajate 

Servicii publice 

 Numărul echipamentelor și utilajelor 

 Numărul de angajați din administrația locală specializați 

 Fermierii locali deserviți 

 

10. ANALIZA FACTORILOR INTERESAŢI 

 

 Stakeholderii sau factorii interesați sunt indivizii sau grupurile care pot influența o 

anumită politică, ori care pot fi afectați de aceasta. Un factor interesat poate fi o persoană, un 

cetățean, o instituție, aici incluzând diferitele departamente ale administrației, grupuri 

specifice sau categorii de persoane: tineri, bătrâni, bogați, săraci, un cartier sau chiar întreaga 

comunitate.  

 Principalii stakeholderi ai Strategiei de dezvoltare a comunei Perișoru sunt:  

 Populația este unul dintre principalii stakeholderi ai Strategiei de dezvoltare a 

comunei Perișoru, atât datorită numeroaselor domenii în care vor avea beneficii în urma 

acestei strategii, cât și datorită capacității de a influența anumite resurse pentru implementarea 

ei.   

 În ansamblu, interesul populației în urma strategiei este de a avea condiții mai bune de 

viață, locuri de muncă diversificate și bine remunerate și servicii publice de calitate. Și, într-
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adevăr, principalii beneficiari ai tuturor planurilor de acțiune sunt locuitorii comunei, aceștia 

urmând a se bucura de parcuri și spații de joacă pentru copii amenajate, zone de agrement, 

drumuri modernizate, infrastructură tehnico-edilitară reabilitată, siguranță și ordine publică, 

locuri de muncă, servicii educaționale și de sănătate mai eficiente, mediu mai curat, activități 

culturale mai frecvente.   

 Pe de altă parte, populația poate avea un impact fundamental asupra bunei 

implementări a strategiei, gradul de acceptabilitate al populației cu privire la determinant. Mai 

mult decât atât, implicarea populației este necesară pentru crearea unei societăți civile 

puternice, un pion esențial în deciziile luate la de autoritățile publice nivel local.  

 Un alt stakeholder cheie este mediul de afaceri. Interesul principal al antreprenorilor 

locali este de a fi rezolvate obstacolele și dificultățile întâmpinate de aceștia în prezent: 

infrastructura rutieră și tehnico-edilitară, colaborarea dintre mediul de afaceri și autoritățile 

publice, birocrația. De asemenea, mediul de afaceri va beneficia de infrastructură de afaceri 

mai dezvoltată în urma implementării strategiei.   

 Mediul de afaceri joacă un rol cheie în Strategia de dezvoltare și datorită capacității de 

a mobiliza anumite resurse financiare pentru implementarea planurilor de acțiune propuse în 

acest document. O serie de acțiuni se pot realiza prin parteneriate de tip public-privat, 

autoritățile publice locale neavând capacitatea de a le implementa prin resurse proprii. Spre 

exemplu, dezvoltarea zonelor și centrelor de agrement sunt activități pretabile a fi realizate 

prin colaborarea mediului de afaceri cu autoritățile publice locale. În acest sens, se propune și 

îmbunătățirea colaborării dintre aceștia prin desfășurarea periodică de consultări publice.   

 Autoritățile publice locale reprezentate de Consiliul Local și Primăria comunei 

Perișoru reprezintă unul dintre cei mai importanți stakeholderi în implementarea Strategiei de 

dezvoltare. Aceasta presupune realizarea unor investiții majore care pot fi demarate doar de 

autoritățile publice locale. De altfel, pentru realizarea investițiilor din fonduri europene este 

necesară implicarea autorităților publice ca principal beneficiar și contribuitor financiar 

(pentru co-finanțare).   

 Mai mult decât atât, autoritățile publice locale dețin nu doar resursele financiare, ci și 

cele de legitimitate pentru implementarea strategiei de dezvoltare.   

 Primarul are, de asemenea, competențe ce pot influența implementarea Strategiei de 

dezvoltare locală având rolul de a întocmi proiectul bugetului local și contul de încheiere a 

exercițiului bugetar și de a le supune spre aprobare consiliului local. Astfel, prin atribuțiile 

deținute, atât Consiliul Local cât și Primarul joacă un rol cheie în implementarea acțiunilor 

propuse în cadrul strategiei.   

 Pe de altă parte, autoritățile publice locale vor avea și o serie de beneficii directe ca 

urmare a implementării strategiei, precum dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea 

serviciilor de administrație ori dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în care își 

desfășoară activitatea.  

 Prefectura este un alt stakeholder al Strategiei de dezvoltare, Prefectul fiind 

reprezentantul Guvernului pe plan local care asigură legătura operativă dintre fiecare ministru, 

respectiv conducător al organului administrației publice centrale din subordinea Guvernului și 

conducătorul serviciului public deconcentrat din subordinea acestuia. O primă modalitate prin 

care Prefectul poate influența implementarea strategiei este prin efectuarea de lobby la nivel 

central pentru realizarea de investiții în comuna Perișoru și rezolvarea problemelor 
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întâmpinate de locuitori și mediul de afaceri. De altfel, una dintre atribuțiile Prefecturii este 

acționarea pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare și 

dispunerea măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competențele și 

atribuțiile ce îi revin, potrivit legii.  

 Consiliul Județean este un alt stakeholder în implementarea Strategiei de dezvoltare. 

Una dintre modalitățile prin care această instituție poate influența dezvoltarea comunei 

Perișoru este prin includerea în strategia județeană a unor investiții în comuna Perișoru.  

 Instituțiile publice de învățământ vor avea o serie de beneficii în urmă implementării 

strategiei, aceasta presupunând dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în scopul 

îmbunătățirii serviciilor de educație. Acestea pot participa ca parteneri în cadrul investițiilor 

ce se vor realiza la nivelul comunei. 

 Instituțiile publice de cultură reprezintă un alt factor interesat în Strategia de 

dezvoltare a comunei Perișoru, perioada 2021-2027. Prin implementarea strategiei, se va 

dezvolta și moderniza infrastructura în care își desfășoară activitatea în prezent instituțiile 

culturale și se va recurge la sprijinirea activităților culturale. Pe de altă parte, instituțiile 

publice culturale pot contribui la dezvoltarea comunei Perișoru prin co-participare la 

proiectele de finanțare și prin furnizarea de informații privind situația din teren.  

 Instituțiile publice de sănătate vor avea, de asemenea, o serie de beneficii în urma 

implementării strategiei, aceasta presupunând dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de 

sănătate în scopul îmbunătățirii serviciilor de sănătate. De îmbunătățiri la capitolul 

infrastructură vor avea parte și instituțiile publice de învățământ. Atât acestea, cât și 

instituțiile din domeniul sănătății pot participa ca parteneri în cadrul investițiilor ce se vor 

realiza la nivelul comunei Perișoru.  

 Mass-media este un alt stakeholder important în dezvoltarea comunei Perișoru. 

Principalul rol al său este de a promova comuna atât pentru a atrage investitori, cât și pentru a 

crește numărul turiștilor din localitate. Ca mediator – informator între autoritățile publice 

locale și populație, mass-media are un rol esențial în influențarea opiniei publice și a 

acceptabilității acesteia privind investițiile din comună. În acest fel, mass-media poate 

determina apariția unor presiuni la nivelul administrației publice locale și introducerea unor 

probleme pe agenda publică.  

 Furnizorii de utilități reprezintă un alt stakeholder al Strategiei de dezvoltare, aceștia 

urmărind reducerea costurilor proprii, aceasta putându-se realiza prin modernizarea și 

extinderea infrastructurii de utilități din comună. În caz contrar vor oferi o calitate slabă a 

serviciilor, cu prețuri ridicate.   

 Pe de altă parte, oferind informații specifice, partenerii în proiecte de infrastructură, 

acordă sprijin financiar și facilitează obținerea de avize, acorduri, autorizații.   

 Organizațiile non-guvernamentale pot contribui la dezvoltarea serviciilor sociale din 

comuna Perișoru prin efectuarea de parteneriate cu autoritățile publice locale ori prin 

dezvoltarea unor proiecte finanțate prin fonduri nerambursabile. Prin natura activităților 

desfășurate, însă, ONG-urile pot contribui și la dezvoltarea altor sectoare. 

11. CONCLUZII 

Dezvoltarea comunei Perișoru nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice 

locale, ci ţine şi de voinţa şi capacitatea comunităţii locale de a se implica activ şi constant în 
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realizarea obiectivelor strategice. 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Perișoru pentru perioada 2021 - 2027 va 

folosi drept suport în dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea priorităţilor stabilite 

vizând creşterea calităţii vieţii în comunitatea locală, un element indispensabil pentru 

existenţa viitoare a comunei. 

Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă de sursele de finanţare 

nerambursabile care pot fi atrase, deoarece bugetul local nu are capacitatea de a susţine în 

totalitate realizarea acestora. 

Obiectivul principal este îmbunătățirea calității vieții, fapt prevăzut de administraţia 

locală şi susţinut  de comunitatea locală.  

Modernizarea drumurilor, ȋnființarea rețelelor de canalizare și distribuție gaze naturale 

ȋn comuna Perișoru, construirea unei școli și a unui dispensar uman, sunt câteva din 

prioritățile pe care administrația locală și le propune pentru perioada de programare financiară 

2021 – 2027. 

În viitor se va urmări dezvoltarea potențialului economic prin atragerea forței de 

muncă, sprijinirea inițiativelor particulare și a investițiilor din fonduri bugetare, atragerea 

fondurilor europene în scopul realizării de proiecte sustenabile care să răspundă nevoilor 

comunității. 
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