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Introducere
Dezvoltarea durabilă se realizează atunci când se răspunde nevoilor generaţiei actuale fără a fi
ameninţate cele ale generaţiilor viitoare – cu toţii avem dreptul la un nivel de trai ridicat.
Dezvoltarea durabilă susţine o viziune despre progres care integrează atât nevoile imediate, cât şi
cele pe termen lung, şi care se adresează sectoarelor economic, social şi de mediu ca inseparabile
şi interdependente. Astfel, dezvoltarea durabilă asigură creşterea economică, dar acordă în egală
măsură atenţie sectorului social şi protecţiei mediului, ca ingrediente esenţiale ale unei societăţi
sănătoase şi echilibrate. Nu în ultimul rând, atunci când vorbim despre planificarea dezvoltării
durabile, este necesar ca toate cele trei sectoare (economic, social şi de mediu) să fie luate în
considerare în aceeaşi măsură.
Resursele locale pe care o comunitate se poate sprijini în realizarea şi aplicarea unei strategii pot
fi structurate în patru categorii:
 capitalul fizic: clădiri, drumuri, reţele etc.;
 capitalul uman: cunoştinţe, abilităţi, capacităţi, creativitate;
 capitalul natural: sol, aer, apă, floră, faună etc.;
 capitalul social: structuri de administrare şi luare a deciziilor, comunitatea şi participarea
acesteia la luarea deciziilor, cultura.
Dezvoltarea durabilă a spaţiului rural, în strânsă legătură cu dezvoltarea durabilă a agriculturii,
presupune existenţa unor mecanisme, care privesc:
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favorizarea propagării comunicării şi difuzării ideilor privind mijloacele de ameliorare a
agriculturii şi a vieţii întregii comunităţi rurale;
mobilizarea şi investirea capitalurilor disponibile în cadrul comunităţii rurale, orientate
spre investiţii productive în agricultură şi în agroindustriile din centrele rurale, facilitând
astfel mişcarea capitalurilor între comunitatea rurală şi alte părţi ale ţării;
facilitarea accesului comunităţii rurale la utilizarea creditului şi la procesele de
comercializare, care să permită transferul de energii umane şi materiale, precum şi
schimbul de bunuri şi de servicii în interiorul comunităţii rurale şi între aceasta şi lumea
exterioară;
mobilizarea resurselor umane ale comunităţii rurale, furnizarea structurilor necesare
constituirii de grupuri şi utilizarea de animatori locali, dotarea populaţiei cu mijloacele
necesare pentru a se exprima în afacerile locale şi naţionale şi încurajarea participării sale
active la dezvoltare.

Trebuie menţionat faptul că, deşi comunităţile rurale nu sunt favorizate atunci când discutăm de
accesul la informaţie, de mobilitate sau de resurse financiare, zona rurală deţine atu-ul unor
comunităţi coezive. Acestea se pot mobiliza mai uşor, cetăţenii au sentimentul de apartenenţă la
comunitate şi sunt dispuşi să sprijine dezvoltarea acesteia mai mult decât în zonele urbane.
Aspecte metodologice
În realizarea strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Alexandru Odobescu au fost utilizate
următoarele surse de date şi instrumente pentru obţinerea informaţiilor despre starea de fapt
actuală şi despre identificarea nevoilor locale:
1. Cercetarea pe documente
Au fost analizate documentele puse la dispoziţie de Primăria Alexandru Odobescu sau alte
instituţii publice judeţene pentru realizarea analizei diagnostic a comunei, care au inclus:
- date despre localizarea comunei şi despre caracteristicile fizico-geografice ale acesteia;
- statistici şi recensăminte realizate la nivel local în domeniile: demografie, ocuparea forţei
de muncă, mediu economic, educaţie şi cultură, protecţia mediului;
- statistici specifice în domenul mediului şi agriculturii, realizate de Institutul pentru
Cercetarea Calităţii Vieţii în cadrul proiectului ”Controlul poluării în agricultură”;
- Planul de Urbanism General (PUG).
De asemenea, strategia se corelează cu strategiile şi planurile de acţiune la nivel naţional,
regional şi judeţean.
2. Cercetarea de teren
Cercetarea de teren a fost realizată prin intermediul chestionarelor şi interviurilor.
Chestionarul, cuprinzând 25 de întrebări, a fost completat, cu ajutorul operatorilor de teren, de
100 de persoane. Eşantionul a fost selectat cu un pas statistic de eşationare pe baza listelor
electorale.
Cercetarea a înregistrat opiniile şi atitudinile populaţiei din comuna Alexandru Odobescu, jud.
Călăraşi, cu privire la:
 Satisfacţia faţă de viaţă şi serviciile publice locale;
 Condiţii de viaţă şi migraţie;
 Încredere în instituţii şi participare cetăţenească;
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 Percepţia schimbărilor şi a potenţialului de dezvoltare al comunei.
Rezultatele obţinute ca urmare a interpretării acestui set de date sunt disponibile în raportul de
cercetare prezentat în anexa 1.
Aceste date au fost utilizate atât în realizarea analizei diagnostic, cât şi în identificarea
elementelor analizei SWOT şi a direcţiilor de acţiune.
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PARTEA I - ANALIZA DIAGNOSTIC
Capitolul 1. Prezentare generală a localităţii
1.1.

Caracterizare fizico-geografică

Comuna Alexandru Odobescu – cu o suprafaţă de 6264 hectare – este aşezată în zona de şes a
Câmpiei Bărăganului, în partea centrală a judeţului Călăraşi, pe apa Gălăţuiului. Se învecinează cu
următoarele comune:
- la vest – comunele Ciocăneşti şi Vlad Ţepeş;
- la sud – comunele Grădiştea şi Ciocăneşti;
- la est – comuna Independenţa;
- la nord – comunele Vlad Ţepeş şi Vîlcelele;
Ca încadrare în reţeaua de localităţi rurale a judeţului Călăraşi, comuna Alexandru Odobescu se află la
28 km de municipiul Călăraşi şi la 98 km de municipiul Bucureşti.

Comuna Al Odobescu este compusă din 3 localităţi: satul Nicolae Bălcescu - care este şi resedinţă de
comună şi satele Al. Odobescu şi Gălăţui. Localităţile au vetrele alăturate, toate fiind dispuse de-a lungul
drumului judeţean DJ307A.
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Pe teritoriul administrativ al comunei se află balta Berza şi lacul Potcoava, de-a lungul acestora, pe
malul stâng, situându-se cele trei sate.
1.2. Relieful
Relieful este format dintr-o asociere de platouri şi văi, la sud, la limita teritoriului administrativ al
comunei şi în partea vestică fiind Balta Berza, respectiv Lacul Potcoava, acestea integrându-se în
Câmpia Mostiştei. Sub aspectul regionării fizico-geografice, relieful face parte din Marea Câmpie
Română.
Reţeaua hidrografică este formată în principal de Balta Berza şi Lacul Potcoava, care delimitează
zona sudică a comunei şi traversează comuna de la sud la nord pe latura vestică. Teritoriul
comunei Al. Odobescu se încădrează în două trepte morfologice:
- Terasa a doua a Dunării de circa 23 m altitudine medie relativă (faţă de luncă);
- Câmpia Bărăganului de sud, care domină terasa a doua cu 10-15 m, oferă imaginea
completă a unei regiuni de câmpie.
În partea de sud terenul este fragmentat de valea Gălăţui, situată în plină câmpie a Bărăganului.
Valea Gălăţui este un fel de fragmentare a Câmpiei Române, prin văi adâncite, luând o direcţie de
scurgere, ea se înconvoaie treptat, de la nord - vest la sud -est.
Clima
Climatul în această zonă este temperat continental. Circulaţia atmosferică are la bază masele de
aer care circulă pe deasupra zonei sudice a ţării noastre: umede şi uscate. Anotimpul cel mai
călduros este vara unde temperatura se ridică la peste 25 de grade, plantele având destulă căldură
să crească şi să se coacă, deseori termometru se ridică la peste 40 de grade la umbră. În lunile de
iarnă avem şi zile cu temperaturi pozitive, însă sunt zile sau săptămâni întregi când termometrul
nu se ridică peste 0 grade.
Temperatura
Valorile medii anuale ale temperaturii aerului pe teritoriul comunei sunt cuprinse între 10 şi 11
grade Celsius. În timpul anului, temperatura aerului este într-o continuă evoluţie, de la valori
medii negative în intervalul decembrie - februarie, la valori pozitive în intervalul martie noiembrie.
Luna cea mai rece este ianuarie, când valoarea medie a temperaturii coboară sub- 3 C pe tot
câmpul şi variază între 0 şi - 1 C, ca urmare a rolului apei de moderator al climei. De la an la an
însă, au fost luni de iarnă (ianuarie sau februarie) deosebit de reci, când mercurul termometrelor a
coborât sub -28 C, ca în iernile 1938, 1941, 1942, 1950, 1954, 1956, 1969, etc. Acest lucru este
determinat de staţionarea pe teritoriul Bărăganului a maselor de aer rece stratificat, în care se
dezvoltă inverşiunile de temperatură, amplificate de prezenţa stratului de zăpadă. Valoarea
minimă absolută a fost de - 30 C la 8.01.1938. efect neaşteptat. 1

1
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Luna cea mai căldă este iulie, în care valorile medii variază în jur de 23 C, cu toate acestea,
valorile extreme, maxime absolute s-au înregistrat pe suprafaţa câmpului, depăşind 40 C, aceasta
fiind tot o consecinţă a influenţei uscatului asupra mersului temperaturii. Ca urmare, se dezvoltă
curenţi puternici de convecţie care înalţă plafonul de condensare şi măresc gradul de uscăciune.
Toate valorile maxime absolute înregistrate până acum au depăşit 40 C. Toată această gamă a
valorilor temperaturii aerului, expresia trăsaturilor climatice generale atât de variabile în timp şi
spaţiu, prezintă un deosebit înteres nu numai pentru agricultură dar şi pentru construcţii, drumuri,
poduri .
Precipitaţiile
Ca şi temperatura aerului, precipitaţiile atmosferice au un caracter continental, producându-se
diferenţiat de la o lună la alta şi de la un an la altul. Precipitaţiile atmosferice înregistrează valori
medii destul de omogene ca urmare a uniformităţii reliefului de câmpie. Cantităţile medii anuale
însumează 504,0 mm.
Cantităţile medii lunare cele mai mari se înregistrează în iunie, ele totalizând 72,2 mm. Cantităţile
medii lunare cele mai mici se constată în luna februarie, ele însumând 31,0 mm. Cea mai mare
parte a precipitaţiilor cade în semestrul cald, când aversele însoţite de descărcări electrice sunt
foarte frecvente. Cantităţile maxime căzute în 24 de ore au totalizat 149,4 mm (4 iulie 1915).
Stratul de zăpadă prezintă discontinuităţi atât în spaţiu cât şi în timp. Durata medie anuală a
stratului de zăpadă este de 36,3 zile.
La regimul ploilor, mai putem adăuga ploile însoţite de grindină, în zilele cele mai călduroase. O
altă caracteristică a ploilor de pe Bărăgan sunt şi acele ploi numite „vloguri sau ploi mocăneşti”,
ele ţin de obicei 3-6 zile. Sunt ploi liniştite fără vânturi biciuitoare, lipsite de tunete şi descărcări
electrice.
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Capitolul 2. Capitalul natural
2.1. Flora şi fauna
Vegetaţia apei Gălăţui este comună cu cea a bălţilor mai puţin adânci, unde din cauza umezelii,
vegetaţia este bogată în specii care cresc repede, fie în apă: lintiţa, mătasea broaştei, brădişul sau
acele plante ierboase care au o mai mare răspândire: papura, stuful (trestia), rogozul, pipirigul,
moleaţa şi care cuprind întreaga albie a acestui râu-mlaştină. Pe ambele maluri ale acestei ape sau plantat sălcii, care s-au dezvoltat destul de bine. Dintre plantele spontane menţionăm „rodul
pământului” - plantă erbacee veninoasă cu frunze mari, late şi lucioase după a cărei dezvoltare
florală poporul apreciază recolta anului.
Lumea animală cea mai caracteristică care populează aceste domenii o formează mamiferele, iar
dintre acestea cele mai importante sunt rozătoarele. La acestea se mai adaugă păsările, reptilele şi
insectele. Dintre rozătoare amintim: popândăul (citellus citellus), şoareci şi şobolani (şoarecele de
câmp, şoarecele de pădure, şoarecele de stepă, şobolanul de câmp, şoarecele de casă, şoarecele de
grădină). În afară de acestea, se mai întâlneşte iepurele de câmp (lepus europaeus), care poate
apărea şi în pădure. Dintre carnivore se întâlneşte foarte rar lupul (canis lupus), apoi vulpea
(vulpes vulpes) şi viezurele (meles meles), care au o arie mai largă de repartiţie, depăşînd cu mult
limitele zonei de stepă şi şilvostepă. 2
Păsările care populează subzona de stepă şi silvostepă sunt fie sedentare, fie oaspeţi de vară şi
iarnă, fie de pasaj. Pasărea cea mai caracteristică stepei era dropia (otis tarda), sedentară, care a
dispărut din cauza vânatului. În afară de aceasta se mai întâlnesc pasărea ogorului (burhinus
oedicnemus), mai mult o pasăre de pasaj, prepeliţa sau pitpalacul (coturnix coturnix), oaspete de
vară, comun şesurilor întinse, potârnichea (perdix perdix) specie sedentară, graurii comuni şi
purpurii, oaspeţi de vară, lăcustorul (sturnus roseus), pasăre de pasaj. Dintre păsările cântătoare
întâlnim fluierarii (tringa totanus), prigoriile multicolore (merops apiaster) şi ciocârlia
(melonocorypha călandra). Dintre păsările răpitoare întâlnim: şorecarul mare (buteo rufînis),
şorecarul încălţat (buteo lagopus), oaspete rar de iarnă venit din părţile mai nordice, cucuvelele
etc.
Reptilele cel mai des întâlnite sunt şopârlele din stepele ierboase (lacerta taurică) şi (lacerta agilis
chersonensis), apoi o serie de şerpi.
Insectele sunt de asemenea variate, predominante fiind orthopterele - lăcuste, coşari, greieri iar
dintre miriapode cârcâiacul (scolopendra cingulata), element mediteranean întâlnit în această
zonă.
Din apele Gălăţuiului se pescuieşte: carasul, ştiucă, şalăul etc.
2.2. Ape de suprafaţă şi subternare
Principalele ape de suprafaţă ce sunt pe teritoriul administrativ al comunei Al. Odobescu sunt lacul
Potcoava şi balta Berza, care colecteaza apele din precipitaţii şi apele uzate menajere accidentale
neepurate şi care, la rândul lor, sunt în legatură cu Lacul Gălăţui.

2
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Lacul Gălăţui, este singura apă din partea de vest a satelor comunei Al. Odobescu. Valabilitatea
şi diversificarea biotopurilor este condiţionată de substratul geologic, oscilaţiile de nivel,
transparenţă, temperatură şi masă de apă 3 .

Balta reprezintă un ecosistem cu o adâncime mai mică (3-5m). În zona malurilor bălţii apare
rogozul, pipirigul, stuful şi papura, iar în larg sunt răspândite plnte cu frunze plutitoare ca:
broscăriţa, plutniţa, nufărul alb şi galben, lintiţa cât şi cele submerse ca: sârmuliţa apei, ciuma
apei, brădiş, etc. În structura fitoplanctonului intră algele albastre, algele verzi, algele silicioase
iar a zooplanctonului populaţii de rotifere zooflagelate.
Valea Gălăţui este un fel de fragmentare a Câmpiei Române, prin văi adâncite, luând o direcţie de
scurgere, ea se înconvoaie treptat, de la nord - vest la sud -est. Această parte, numită şi câmpia
Gălăţuiului poate fi considerată o zonă de tranziţie dintre câmpia Vlăşiei şi cea a Mostiştei şi
Bărăganul propriuzis, unele elemente de climă şi vegetaţie sunt trăsaturi comune ambelor unităţi
morfologice. În dreptul satului Al. Odobescu este o movilă în mijlocul apei a carei origîne s-a
stabilit, din materialele descoperite, că este ridicătă de oamenii epocii feudale mai precis din
vremea lui Vlad Ţepeş.
Suprafaţa relativ netedă şi uşor înclInată spre sud prezintă crovuri (mici depresiuni de formă
ovală, cu versănţi domoli în care stagnează apele în lunile martie - aprilie).

3
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S-a stabilit, că pe sub albia actuală a Gălăţuiului se află o apă curgătoare la adâncimea de circă 812 m. cu un debit de apă foarte mare. Această vale, pe unde curge apa în actualul canal de irigaţie
Gălăţui a fost acoperită de aluviunile care tindeau să-şi netezească locul. Există totuşi o mare
diferenţă de nivel, actualele fântâni au adâncimea de circa 28m faţă chiar de nivelul apei din
valea canalului Gălăţui. Actualmente apa de pe canalul Gălăţui are două sensuri de curs: în
perioada de irigaţii apa vine de la Dunăre spre satele limitrofe, prin canal, până la staţiile de
ridicare a apei de pe teritoriul satului N. Bălcescu şi Vlad Ţepeş, iar în perioada de iarnă, apa
curge de la staţii spre Dunăre, deci de la deal-vale.
Ape subterane
Cercetările hidrogeologice efectuate până în prezent au permis studierea apelor freatice şi
subterane sub mai multe aspecte şi raionarea lor după mai multe criterii şi anume:
- depozitul magazin ;
- adâncimea nivelului hidrostatic;
- gradul de mineralizare şi duritate ;
- gradul de potabilitate. etc. 4
Astfel, după particularităţile complexelor litologice (compoziţie litologică, granulometrie,
permeabilitate, adâncimea stratului impermeabil), pe teritoriul comunei sunt orizonturile acvifere
care se găsesc pe o fâşie continuă de la est de Mostiştea până în Gălăţui. Nivelul hidrostatic se
află la peste 20 m .
După gradul de mineralizare şi duritate a apelor s-a putut stabili gradul lor de potabilitate şi
folosirea lor în scopuri practice.

4
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Pe teritoriul comunei se găsesc ape potabile normale şi admisibile, caracterizate prin duritate
totală între 10 şi 30 de grade germane, mineralizare totală sub o,3 - 1,0 g/l conţinut în Na Cl sub
0,02 - 0,2 g/l , conţinut în Na2 SO4 sub 0,005 - 0,05 g/l. Utilizarea apelor freatice în scopuri
practice este în strânsă legătură şi cu debitul acestora. Debitul apei freatice pe raza comunei este
de 2 - 4 l / s.
2.3. Aerul
Deşi teritoriul comunei este traversat de drumul naţional DN3 prin zona de câmp şi de drumul judeţen
DJ307A prin intravilanele celor trei sate, poluarea produsă de autovehicule se încădrează în limite
acceptabile. În schimb lipsa unor perdele de protecţie în jurul gropilor de gunoi afectează calitatea aerului
din zonă.
2.4. Solul şi subsolul
Comuna Alexandru Odobescu are unul dintre cele mai bune soluri din ţara noastră, cu o foarte
bună structură şi un procent ridicat de humus (2,8 - 4,9 %). Asemenea soluri au parte şi de
umiditate mai ridicată şi valoare nutritivă ridicată. Condiţiile favorabile de sol şi relief permit
introducerea unei mecanizări pe scară largă. Problema principală menită să contribuie la folosirea
intensivă a fondului funciar este introducerea irigaţiei asociată cu folosirea raţională de
îngrăşăminte şi aplicarea unor agrotehnici adecvate culturilor irigate.
Comuna Alexandru Odobescu are ca sol cernoziomurile cambice şi prezintă structură grăunţoasă
mică şi medie bine dezvoltată.
Fertilitatea buna a solului şi a reliefului au determinat folosirea pe scara mare a fondului funciar.
Suprafaţa câmpiei este acoperita cu culturi de grâu, porumb, floarea soarelui viţă de vie.
Bogăţii ale subsolului nu s-au descoperit încă.
2.5. Altele (ex. resurse minerale, resurse energetice)
Comuna Alexandru Odobescu beneficiază de un potenţial caloric ridicat, de circa 125 Kcal/cm2,
fiind cu puţin mai mic decât în zona de litoral. Aceasta este o consecinţă firească a duratei
prelungite de strălucire a soarelui, care însumează anual 2.200 de ore, din care circă 1.500 se
realizează numai în semestrul cald, aprilie - septembrie ceea ce se suprapune peste perioada de
vegetaţie.
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Capitolul 3. Mediul economic
Considerând în mod convenţional că resursele de muncă sunt constituite din persoane în vârstă de 15-59
ani bărbaţi şi 17-54 ani femei, cu domiciliul în comuna Al. Odobescu, acestea se situau în jurul cifrei de
1329 persoane, respectiv 29,38% din totalul populatiei comunei pentru anul 2006.
Raportul dintre populaţia inactiva şi cea activă din punct de vedere economic pune în evidenţă gradul de
dependenţă economică a populaţiei inactive. Creşterea rapidă a numărului de pensionari, reducerea
proporţiei populaţiei şcolare se concretizează prin tendinţa de creştere a gradului de dependenţă economică
a populaţiei inactive.
Comuna are o rată a sărăciei de 49% (conform Hărţii Sărăciei elaborată de CASPIS) ceea ce o
plasează printre cele mai sărace comune din judeţul Călăraşi. 5
3.1. Activităţi agricole
Structura populaţiei ocupată în comuna Al. Odobescu relevă un profil socio-economic agricol, un
procent de 95,23% din totalul populaţiei active ocupate fiind concentrată în activităţi agricole.
Se remarcă un procent de 4,77% din populaţia activă ocupată în administraţie, învăţământ,
sănătate şi activitatea industrială.
Pământul arabil este grupat în mai multe asociaţii agricole, unele dintre ele din afara comunei.
Există 3 asociaţii agricole cu statut legal (cea mai importantă este localizată în comuna
Independenţa, având însă puncte de lucru în fiecare sat) şi câteva asociaţii familiale.
Suprafaţa de pământ cultivată în asociaţiile agricole este mai mare comparativ cu parcelele
agricultorilor individuali, cumulând peste 60% din pământul arabil. Majoritatea pământului arabil
este cultivat cu cereale.
Tipuri de culturi –asociaţii agricole 6
Independenţ
a
2050
Cereale

ROM-CAN

Elia

Total

402

63

2515

37

861

100

189
3565

Plante tehnice (Floareasoarelui)

704

120

Lucernă
Total

180
2934

9
531

Tipuri de culturi –agricultori individuali
Suprafaţa
(ha)
515
Cereale (grâu şi orz)
655
Porumb

Producţia totală
(t)
1515
2292

Producţie (kg
/ha)
3000
3500

5
Academia Română, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Monitorizarea efectelor sociale ale Proiectului Controlul
Poluării în Agricultură. Rezultatele studiilor în comunitate, 15 februarie 2005
6
Idem
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Plante tehnice (floarea
soarelui)
Legume
Fructe
Viţa de vie
Lucernă
Nutreţ, furaje

Suprafaţa
(ha)

Producţia totală
(t)

Producţie (kg
/ha)

410

615

1500

88
8260 pomi
105
20
12

1878
-

21340
-

Animale
Păsări
Porci
Oi şi capre
Vaci
Cai

Capete
31080
2206
2326
410
439

Utilaje agricole 7
Tractoare
Combine
Semănători
Remorci
Căruţe
Maşini de împrăştiere a pesticidelor
Maşini de împrăştiere a îngrăşămintelor organice
Maşini de împrăştiere a ierbicidelor

Nr.
119
18
31
496
5
2
7

Populaţia ocupată pe profesii şi activităţi:
 Agricultură, silvicultură – 1169
 Îndustrie prelucrătoare – 39
 Energie electrică şi apă – 3
 Constructii – 13
 Comerţ - 22
 Transport, depozitare, poştă şi telecomunicăţii – 16
 Activităţi financiare şi asigurări – 1
 Administraţie publică – 34
 Învăţământ – 19
 Sănătate şi asistenţă socială – 7
 Activităţi de servicii colective, sociale şi personale – 4
 Activităţi ale personalului angajat în gospodării personale – 2
Total – 1329 persoane ocupate
7

idem
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Servicii de consultanţă agricolă
Nu există reprezentant al Direcţiei Judeţene Agricole în comună. Primăria nu are angajat pe
poziţia de inginer agronom deşi există o persoană cu această calificare care îndeplineşte însă
sarcini legate de cadastru. Există un reprezentant al Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă.
Proiecte derulate de autorităţile locale:
 SAPARD “Alimentare cu apă în satul Gălăţui, comuna AL. Odobescu” în valoare de
186.000 Euro;
 PDR - “Pietruire drumuri în cele 3 sate (7,5 Km)” în valoare de 300.000 USD –
finanţare Bancă Mondiala;
 Platforme Ecologice în satele Al. Odobescu şi N. Bălcescu, proiect finanţat prin
programul “Controlul Poluării în Agricultură”
 Proiect în derulare pe Ordonanta 7/2006 - „Extindere şi reabilitare reţea de distribuţie apă
în sat Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi”, în valoare de
944.211 RON.
Proiecte derulate de agentii economici:
1. S.C. ELIA SRL – Modernizarea fermei prin achiziţionarea unei combine;
2. S.C. AGROPRIM S.R.L - Modernizarea fermei prin achiziţionarea unui tractor cu
utilaje pentru pregatit terenul;
3. P.F. Sultan Viorel Eleian - Modernizarea fermei, prin achiziţionarea unei
combine, a unui tractor cu plug şi grapă cu discuri;
4. SC ROAGRO INTERNATIONAL SRL – Achiziţie de masini, utilaje şi
echipamente agricole
Toate cele 4 firme, au obtinut finanţare pe masura 3.1. – Dotări utilaje
3.2. Comerţ si servicii
În comună există 30 de agenţi economici, din care :
 12 agricultură
 16 comerţ
 2 confecţii textile
Aceştia sunt:
Societăţi agricole:
1. S.C. INDEPENDENŢA S.A.
2. S.C. ROMCAN GĂLĂŢUI S.R.L.
3. S.C. AGROPRIM S.R.L.
4. S.C. ELIA S.R.L.
5. S.C. INDEPENDENTA SEED
6. S.C. ENIGMAR AGRO S.R.L.
7. S.C. ROAGRO S.R.L.
8. S.C. ANCOST S.R.L.
9. S.C. AGROMARCOS S.R.L.
Cu profil agricol mai sunt şi 2 PF-uri:
1. PF Dragnea şi
2. PF Eliana.
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Exista o singură fermă zootehnică, S.C. ROMCAN GĂLĂŢUI S.R.L
Societăţi producţie textile:
1. S.C. ELADA CONFIN S.R.L. şi
2. S.C. STEFANO TEX S.R.L.
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Capitolul 4. Infrastructura
4.1. Drumurile
Zona căilor rutiere are o suprafaţă de 58,29 ha şi reprezintă aproximativ 11,99 % din intravilanul
comunei, fiind asfaltată doar porţiunea în zona drumului judeţean.
Comuna Al. Odobescu - compusă din trei sate, Nicolae Bălcescu - resedinţa de comună, Al.
Odobescu şi Gălăţui -, este traversată de urmatoarele drumuri publice:
- drumul naţional DN3 Bucurasti-Călaraşi, care trece prin zona centrală a teritoriului
administrativ al comunei, prin care este asigurată legătura cu drumurile de exploatare şi satele
limitrofe.
- drumul judeţean DJ307A, care străbate teritoriul administrativ al comunei Al. Odobescu
prin zona centrală şi partea sudică şi leagă satele componente între ele şi pe acestea de
comunele Independenţa şi Vlad Ţepeş.
- drumul judeţean DJ309, care se desprinde în partea sudică din DJ307A, trece peste pod,
legând comuna Al. Odobescu de drumul naţional DN31 Călaraşi-Olteniţa.
Drumurile judeţene de pe teritoriul administrativ al comunei sunt, în mare parte, prevăzute cu
îmbracăminte asfaltică, excepţie făcând DJ309, iar cele săteşti s-au reabilitat parţial prin pietruire şi
impermeabilizare cu soluţii bituminoase (circa 30% din drumuri sunt pietruite)
Drumurile judeţene îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte, fiind considerate fără
întrerupere în traversarea localităţilor, unele servind ca străzi principale.
Circulaţia, pe raza comunei Al. Odobescu, prezintă două aspecte: pe de o parte, intensitate mare pe
drumurile DN3, DJ307A, datorată mai ales traficului greu de tranzit de mărfuri şi persoane şi pe de
altă parte, intensitate redusă pe celelalte drumuri din localitate, circulaţia pe DJ309 neinteresând direct
satele comunei, în momentul de faţă, deoarece este neamenajat.
Circulaţia locală este constituită, în cea mai mare parte, din circulaţia de acces la locuinţe, dotări
economice şi socio-administrative.
Analiza critică privind structura existentă şi problemele reţelei de circulaţie evidenţiază
disfuncţionalităţile tramei stradale.
Starea tehnică a drumurilor din comună se prezintă astfel:
- Drumul naţional DN3 şi drumul judeţean DJ307A, sunt drumuri asfaltate, în stare bună,
cu infrastructura corespunzătoare traficului, cu acostamente şi rigole cu pante
corespunzătoare pentru îndepărtarea de la fundaţiile drumurilor a apelor meteorice. Excepţie
face drumul judeţean DJ309 care este doar cu îmbrăcăminte din piatră spartă, dar în continuare
neamenajat.
- Majoritatea străzilor sunt din pământ, fără şanţuri şi borduri, cu ampriza cuprinsă între 5 şi
18 m, existând posibilitatea unor amenajări de profil corespunzătoare categoriei.
- Străzile care alcătuiesc reţeaua principală de circulaţie a comunei, se remarcă prin sinuozităţi
şi declivităţi accentuate şi necesită modernizarea prin corectarea elementelor geometrice şi
introducerea unor sisteme rutiere superioare celor existente - îmbrăcăminţi uşoare, împietruiri).
- Intersecţiile străzilor principale cu drumul judeţean sunt neamenajate, iar parcarea
autovehiculelor se realizează în limita spaţiului disponibil, nefiind amenajate zone speciale.
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Lipsa marcajelor rutiere şi a indicatoarelor de circulaţie, inclusiv pentru traversarea pietonilor,
constituie alte disfucţionalităţi care necesită rezolvare.
4.2. Reţeaua de alimentare cu apă şi de canalizare
Cele trei localităţi ale comunei Al.Odobescu - N. Bălcescu, Al. Odobescu şi Gălăţui - sunt
echipate cu sisteme centralizate de captare, stocare şi distribuţie a apei potabile.
Satisfacerea consumului menajer al populaţiei se realizează prin cişmelele stradale dispuse la
distanţe ce nu depăşesc 200-250 m. Alimentarea individuală a gospodăriilor ţărăneşti din reţeaua de
distribuţie stradală este interzisă, deoarece nu există, la nivelul satelor, reţea de colectare a apelor uzate
menajere şi staţii de epurare.
Este în atenţia Consiliului Local Al. Odobescu intenţia de a se realiza proiecte de extindere a reţelelor de
distribuţie apă în satele N. Bălcescu, Al. Odobescu şi Gălăţui şi de modernizare a gospodăriilor de
apă.
În momentul de faţă, din cauza faptului că reţelele de distribuţie nu sunt suficient de extinse, o mare parte
dintre locuitorii satelor se alimentează cu apă din fântânile individuale săpate în freaticul de suprafaţă,
care nu conferă un grad corespunzător de potabilitate.
Sunt un număr de 7 foraje: 3 în satul Alexandru Odobescu, 2 în satul Nicolae Bălcescu şi 2 în
satul Gălăţui. Alimentarea se face din cele 3 rezervoare cu următorul volum:1 rezervor în satul
Nicolae Bălcescu de 50 mc,1 rezervor în satul Alexandru Odobescu de 100 mc şi 1 rezervor în
satul Gălăţui de 100 mc.
Numărul consumatorilor: 680 în satul Nicolae Bălcescu, 570 în satul Alexandru Odobescu şi 360
în satul Gălăţui.
Lungimea reţelei de distribuţie: satul Nicolae Bălcescu - 2,7 Km, satul Gălăţui - 2,5 Km şi în
satul Alexandru Odobescu - 6 Km. Apa se distribuie în sistem pauşal şi cu apometre.
Canalizarea
Comuna Al. Odobescu nu dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajare şi a celor
pluviale.
Soluţia de canalizare, pentru prezent, o constituie haznalele de tip rural, ceea ce face ca apele uzate să se
infiltreze în sol şi să polueze pânza de apă freatică, folosită de unii cetăţeni, în prezent, ca sursă de apă
potabilă.
Apele meteorice ce cad pe suprafaţa comunei sunt absorbite de terenurile agricole şi neagricole din
intravilan, iar excedentul se scurge gravitaţional de-a lungul străzilor către punctele de minim – vaile
şi bălţile din zonă.
4.3. Infrastructura de energie electrică şi termică
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Comuna Al. Odobescu nu dispune de surse de producere a energiei electrice, alimentarea tuturor
consumatorilor făcăndu-se din Sistemul Energetic Naţional prin intermediul reţelei de transport şi
distribuţie LEA 20 KV - axul Lehliu, din care se alimentează următoarele posturi de transformare:
Satul Nicolae Bălcescu
PTA 1617/250KVA
PTA 1397/100KVA
Satul Alexandru Odobescu
PTA1615/250KVA
PTA 1402/100KVA
Satul Gălăţui
PTA 1619/250KVA
PTA 1618/100KVA
Reţeaua de transport şi distribuţie de joasă tensiune de 0,4 KV este de tip aerian pozată pe stâlpii de
beton tip RENEL pentru joasă tensiune. Reţeaua de distribuţie de medie tensiune de 20 KV este tot de
tip aerian pozată pe stâlpi de beton tip RENEL de medie tensiune.
Iluminatul public se face din reţeaua de joasă tensiune a comunei, pentru acesta fiind utilizati
stâlpii din reţeaua de 0,4 KV a cosumatorilor casnici, prin zonele periferice gasindu-se şi stâlpi de
lemn. Sunt utilizate lampi cu vapori de mercur, starea tehnică a întregii reţele de alimentare cu energie
electrică fiind satisfăcătoare.
Alimentarea cu căldură
Asigurarea căldurii în locuinţele din cele trei sate ale comunei se face prin utilizarea în sobe a
combustibilului solid (lemn şi cărbune) de la depozitele de combustibil din zonă sau de la ocoalele
silvice.
Din datele prezentate de autoritatea publică locală, rezultă că, pentru iarna 2005-2006, s-au
procurat, pentru încălzirea locuinţelor, cca 550 tone de lemn de foc, ceea ce însemnă că pentru o
gospodărie s-au asigurat în medie 496 kg lemne de foc pe an.
Prepararea hranei la sate se face în principal cu butelii de aragaz şi într-o măsură mai mică cu lemn şi
resturi vegetale (coceni de porumb).
Cea mai importanta disfuncţionalitate o constituie cantitatea insuficientă a combustibilului solid, precum şi
calitatea necorespunzatoare a acestuia. În mod deosebit, cărbunii au putere calorifică redusă din cauza
conţinutului ridicat de steril, iar granulaţia este de multe ori necorespunzătoare, fiind livrat praf sau
bucăţi prea mari ce nu pot fi arse în sobe obişnuite.
Există dificultăţi de aprovizionare cu combustibil solid pe căile rutiere, iar aprovizionarea cu butelii de
aragaz mai ales în perioada de iarna, este lipsită de ritmicitate.
4.4. Reţeaua de comunicaţii
Serviciile de telecomunicaţie ale comunei sunt asigurate de către o centrală telefonică automată
amplasată în satul Al. Odobescu. În prezent satele N. Bălcescu, Al. Odobescu şi Gălăţui număra 82
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posturi telefonice instalate şi sunt cereri de instalare pentru încă 20 posturi, lucru care nu se poate
rezolva cu capacitatea actualei centrale telefonice.
La o populaţie de 2831 locuitori, grupată în 1144 gospodării, tinând cont de numărul posturilor telefonice
montate rezută un grad de telefonizare foarte scăzut de 2,89%.
Reţeaua telefonică este de tip aerian şi este pozată pe stâlpii de beton folositi pentru reţeaua electrică
de joasă tensiune, dar se mai folosesc şi stâlpi de lemn.
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Capitolul 5. Protecţia mediului
5.1. Organizarea spaţială (înscrierea în teritoriu – PUG)
Ca încadrare în reţeaua de localităţi rurale a judeţului Călăraşi, comuna Alexandru Odobescu se află la
28 km de municipiul Călăraşi şi la 98 km de municipiul Bucureşti.
Teren
Suprafaţa totală a comunei ocupată de intravilanul existent (curţi + construcţii) se ridică la 380,15 ha
şi este prezentată pe sate şi zone funcţionale astfel:
Nr.

Zone funcţionale

Sate componente

Cr t.

N. Bălcescu

Al. Odobescu

Gălăţui

1.
Zona de locuit
2.
Zona unităţi ind. agrozoo.
3.
Zona căilor de comunicatie
4.
Zona funct. interes public
5.
Zona gospod. comunale
6.
Zona spatii verzi, sport
7.
Zona terenuri agricole
Total intravilan existent

117,70
4,10
27,30
1,77
1,45
1,49
34,18
181,99

89,03
3,43
20,08
1,65
2,73
12,64
6,28
135,84

40,09
3,23
8,35
0,44
0,93
8,83
0,45
62,32

Total Ha

Gradul de
ocupare
%

240,82
10,76
55,73
3,86
5,11
22,96
40,91
380,15

63,35
2,83
14,66
1,02
1,34
6,04
10,76
100,00

Se remarcă ocuparea majoră a intravilanului existent de zona de locuinţe (63,35%), dupa care
urmează zona căilor de comunicaţie (14,66%) şi zona terenurilor agricole (neocupate cu construcţii
întrucât sunt proprietăţi ale unor locuitori care au deja locuinţă - 10,76%), celelalte zone funcţionale
fiind nesemnificative ca grad de ocupare.
Zone funcţionale
Zona de locuinţe ocupă o suprafaţă de 240,82ha (63,35%) din intravilan. Cea mai mare parte a
locuinţelor sunt pe parter, de factura modestă prin utilizarea unor materiale mai putin durabile în timp.
Marimea loturilor individuale variază între 500-2000 mp pentru toate satele comunei, forma de
proprietate care predomină asupra locuinţelor fiind cea privată.
Cele mai multe locuinţe sunt în stare buna de întretinere, lipsind însă echiparea tehnico-edilitară
necesară realizării unor condiţii civilizate de viaţă.
Zona dotărilor de interes public ocupă în cele trei sate o suprafaţă de 3,86 ha (1,02%) din
intravilanul existent şi este reprezentată în satul Nicolae Bălcescu de: primărie, grădiniţă, dispensar
veterinar, şcoala cu clasele I-VIII, şcoala cu clasele I-IV, dispensar uman, magazin, CEC, poliţie,
poştă, cămin cultural, biserică ortodoxă, staţia de călatori, care funcţionează în clădiri improprii
excepţie făcând clădirile în care funcţionează primăria, şcolile, biserica, poliţia şi magazinul universal,
unde se află şi croitoria.
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În satul Al. Odobescu, dotarile sunt reprezentate de: grădiniţă, şcoala cu clasele I-IV, magazin mixt,
căminul cultural, biserica ortodoxă, moară, presă de ulei, brutărie, centrul de prelucrare lapte, casa
agronomului, staţia de transport călatori, care funcţionează în clădiri ce necesită lucrări de
reparaţii şi întretinere.
În satul Gălăţui, dotările sunt reprezentate de: grădiniţă, şcoala cu clasele I-IV, biserică ortodoxa şi
casa parohială care funcţionează în clădiri improprii excepţie făcând biserica.
Zona untităţilor industriale şi agrozootehnice ocupa o suprafaţă de 10,76ha (2,83%) din
intravilanul existent şi este reprezentată în satul Nicolae Bălcescu de: grajduri şi magazii ale Societaţii
Agricole N. Bălcescu şi magazia Agromec. În satul Al. Odobescu, unităţile agricole sunt reprezentate
de: grajduri, magazie şi siloz cereale ale Asociatiei Agricole Al. Odobescu. În satul Gălăţui, unitatile
agricole sunt reprezentate de: sediu Asociatie Agricola şi sediu Agromec.
Zona căilor de comunicaţie ocupa o suprafaţă de 55,73ha (14,66%) din intravilanul existent şi este
reprezentata de căile rutiere care trec prin cele trei sate şi de strazile din înteriorul satelor. Suprafaţă
căilor de comunicătie este acoperita de trama drumului judetean DJ307A care trece prin satele N.
Bălcescu, Al. Odobescu şi Gălăţui, la care se adauga şi trama strazilor din intravilanele celor trei sate.
Zona spatii verzi, sport, ocupă o suprafaţă de 22,96ha (6,04%) din intravilanul existent şi este
reprezentată de stadion în satul N. Bălcescu, de stadion în satul Al. Odobescu şi tot de stadion în satul
Gălăţui.
Zona de gospodărie comunală în suprafaţă totală de 5,11 ha (1,34%) din intravilanul existent este
reprezentată de: cimitirul ortodox, gospodăria de apa şi groapa de gunoi în satul N. Bălcescu, de
cimitirul ortodox, gospodaria de apa şi groapa de gunoi în satul Al. Odobescu, cimitirul ortodox, şi
groapa de gunoi în satul Gălăţui.
Zona de terenuri agricole în suprafaţă totală de 40,91 ha (10,76%) din intravilanul existent este
reprezentată de: terenuri arabile aflate la dispoziţia Comisiei Locale şi Consiliului Local în satele N.
Bălcescu şi Al. Odobescu utilizate ca izlazuri comunale şi de terenuri ce apartin unor proprietari
privaţi.
Situaţia statistică a terenurilor se prezintă astfel:
1. în proprietatea publică a statului se află:
 133 ha apă;
 7 ha drumuri;
 3 ha curţi
2. propritate publică comunală:





152 ha drumuri;
8 ha curţi;
4 ha arabil
4 ha neproductiv

3. proprietate privată a Primăriei Al. Odobescu:
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 252 ha teren arabil;
 238 ha păşuni;
4. proprietate privată a peroanelor juridice:
 4 ha curţi;
 14 ha teren arabil;
5. prorietate privată a persoanelor fizice:
 5215 ha teren arabil;
 52 ha vii;
 178 ha curţi;
Parcuri si gradini publice
În comuna există amenajat un parc cu o suprafaţă de 0,25 ha, unde sunt amenajate şi locuri de
joacă pentru copii.
Suprafeţe de protecţie naturală
Pe teritoriul comunei Al Odobescu există un sit Natura 2000 (Balta Berza).
5.2. Factori poluatori (apă, aer, sol)
Factorii poluatori de pe teritoriul comunei Al. Odobescu sunt îngrăşămintele chimice
administrate pentru fertilizarea solului, ierbicide, insectofungicide pentru combaterea bolilor şi
dăunatorilor, care conduc atât la poluarea solului, cât şi a pânzei de apă freatică. Apele menajere,
dejecţiile de la animale – împrăştierea necontrolată pe sol a dejectiilor sau rezidurilor menajere,
care se infiltrează în pânza freatică poluează apele subterane. Iarna, din cauza faptului că
locuinţele se încălzesc cu combustibil solid (lemn+carbuni), se produc considerabil mai multe
deşeuri decât în locuinţele cu încălzire centrală şi o poluare a aerului cu monoxid de carbon.
5.3.
Managementul deşeurilor
În cele trei sate ale comunei, pentru depozitarea deşeurilor menajere biodegradabile şi a deşeurilor sterile, sau alocat suprafeţe suficiente de teren, amplasate la distanţe corespunzătoare faţă de zonele de locuit.
La nivelul comunei Al Odobescu există două platforme ecologice, una în satul Nicolae Bălcescu
şi una în satul Al Odobescu, construite prin Programul pilot „Controlul poluării în agricultură”,
finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României. Pentru cele două platforme ecologice,
investiţia a avut în vedere protejarea calităţii apei freatice şi de suprafaţă, de poluarea cu materii
organice şi compuşi chimici. Compostul rezultat în urma neutralizării gunoiului de grajd se aplică
pe terenurile agricole, cu respectarea recomandărilor „Codului de bune practici agricole pentru
protecţia resurselor de apă împotriva poluării cu nutrienţi”.
Materiile inerte ca: sticla, metal, plastic, carton, provenite din gospodăriile individuale şi
colective sunt colectate în cele trei boxe ale platformelor şi apoi valorificate.
În apropierea amplasamentelor, nu exista niciun curs de apă natural. Platformele respectă
normele de protecţiea mediului în vigoare.
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Capacitatea de stocare a platformei din sat N. Bălcescu este de 2400 tone; suprafaţă utilă - 1545.1
mp; suprafaţă construită 1626.4 mp.
În satul Gălăţui, există o groapă de gunoi care nu respectă standardele, nu are niciun fel de
amenajare şi este amplasată în apropierea lacului Gălăţui (pe malul lacului Valea Vişini). Lipsa
sistemului de izolare a gropii de gunoi produce poluarea apei şi solului prin spălarea gunoaielor cu apele
din precipitatţi şi infiltrarea acestora în sol, sau scurgerea gravitaţională în apele de suprafaţă.
Lipsa perdelelor de protecţie permit împraştirea mirosurilor neplăcute, iar adierile de vânt antrenează
materialele uşoare creând un aspect dezagreabil pentru zona respectivă.
5.4. Calitatea aerului, apei, solului
Calitatea aerului, apei şi solului se încadrează în limiele normale admisibile. Din datele furnizate
de Agenţia de Protecţia Mediului Călăraşi, nu există depăşiri ale principalilor indicatori urmăriţi
(NH4, NO2, CCO-Cr, PH4 NO3, etc)
Calitatea apelor subterane
Pe teritoriul comunei se găsesc ape potabile normale şi admisibile, caracterizate prin duritate
totală între 10 şi 30 de grade germane, mineralizare totală sub o,3 - 1,0 g/l conţinut în Na Cl sub
0,02 - 0,2 g/l , conţinut în Na2 SO4 sub 0,005 - 0,05 g/l. Utilizarea apelor freatice în scopuri
practice este în strânsă legătură şi cu debitul acestora. Debitul apei freatice pe raza comunei este
de 2 - 4 l / s.
Calitatea solului
Trebuie luate măsuri contra eroziunii solului pe malurile lacului Potcoava şi a bălţii Berza care colectează
apele meteorice de pe suprafaţă celor trei sate. Infestarea solului şi în special a pânzei freatice rezultă din
relaţia necorespunzătoare dintre sursele de poluare (latrine, grajduri, gunoaie etc.) şi sursele de apă ale
cetăţenilor (fântâni), primele având efecte de poluare asupra factorilor imporanţi de mediu - apă, aer, sol,
subsol.
Calitatea apei (de băut şi a apei uzate)
Jumătate din populaţie este conectată la reţeaua de apă curentă, restul aprovizionându-se cu apă
de la fântână. Chiar şi pentru aceia conectaţi la reţeaua de apă, apa nu este potabilă, sistemul fiind
vechi şi nefuncţional. Doar în satul Gălăţui apa este adecvată pentru consum, centralele de apă
fiind reparate în anul 2004 cu ajutorul unor finanţări SAPARD. 8

8

Academia Română, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Monitorizarea efectelor sociale ale Proiectului Controlul
Poluării în Agricultură. Rezultatele studiilor în comunitate, 15 februarie 2005
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Capitolul 6. Mediul social – cultural
6.1.
Aspecte demografice si ocupaţionale
Populaţia totală a comunei, la 1 iulie 2006, era de 2831 locuitori, din care 1404 de sex masculin şi
1427 de sex feminin.
Populaţia cu domiciliul în comună este distribuită, pe satele componente, astfel:
- satul Nicolae Balcescu = 1377 locuitori, grupaţi în 511 gospodării;
- satul Al. Odobescu = 1048 locuitori, grupaţi în 420 gospodării;
- satul Gălăţui = 406 locuitori, grupaţi în 176 gospodării.
Densitatea populaţiei în teritoriu
Densitatea populaţiei, în teritoriul administrativ al comunei, este de 46,25 loc/kmp, calculată la
suprafaţă totală de 6264 ha. Din totalul de 2831 locuitori, 1404 sunt de sex masculin (49,59%) şi
1427 de sex feminin (50,41% ).
În ceea ce priveşte densitatea populaţiei, în situaţia existentă se înregistrează, în intravilan, 7,6
locuitori/ha, iar în zona de locuit 12 locuitori/ha.
Repartiţia populaţiei pe categorii de vârstă 9
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Direcţia de Statistică Călăraşi
___________________________________________________________________ 25
Material realizat de SC TOP BUSINESS SRL şi SC ALMARO CONSULTING SRL
Martie 2008

Strategia de Dezvoltare Durabilă 2007 – 2013
Comuna Alexandru Odobescu
3100

3000

2900

2800
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Populatia totala la 1 iulie

Evoluţia populaţiei totale din comună, în perioada 1995-2006, indică o tendinţă de scădere a
acesteia între 2001-2006, cum este prezentat în graficul de mai sus.
Profilul demografic
În perioada de referinţă 1995-2005 nu se poate sublinia o tendinţă clară de creştere sau scădere a
numărului de născuti vii, se observă un vârf în anul 1999, când s-a înregistrat un număr de 15,77
născuţi vii /1000 de locuitori.
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În ultima perioadă, se observă atât o scădere a ratei brute a natalităţii - sub media pe ţară, cât şi o
creştere a ratei brute a mortalităţii - peste media pe ţară.
Declinul demografic al comunei Al. Odobescu s-a datorat atât unui excedent migratoriu negativ
(numărul celor care părăseau anual comuna depăşea cu mult numărul celor care soseau pentru a se
stabili în comună), cât şi potenţialului economic care nu poate asigura ocuparea resurselor de muncă.
În baza datelor înregistrate la utimul recensământ al populaţiei, din anul 2003 se poate spune că
există o tendinţă de stabilire cu domiciliul a populaţiei în satele comunei, excepţie făcând
reşedinţa de comună, unde datele arată că numărul persoanelor care pleacă este mai mare decât al celor
care se stabilesc, diferenţa fiind de 10 persoane.
Raportul de masculinitate (număr de bărbaţi la suta de femei) arată că, în comuna Al. Odobescu,
sunt 98,39 bărbaţi la o sută de femei, raport superior faţă de media pe ţară (96,60/100).
În ceea ce priveste structura pe grupe de vârstă, se remarcă pe ansamblu o populaţie restrânsă şi
îmbătrânită: 35,22% din totalul populaţiei are vârstă peste 60 ani; ponderea grupei în vârstă de
muncă este de 49,38%, iar a copiilor (0 - 14 ani) este de 15,40%.
La data de 01.07.2006, structura populaţiei, pe principalele grupe de vârstă, se prezintă după cum
urmează:
Principalele grupe de
Nr. locuitori
%
vârstă
Total din care:
0 - 14 ani
15 -59 ani
> 60 ani

Total
2831
436
1398
997

Masc.
1404
219
765
420

Fern.
1427
217
633
577

Total
100,00
15,40
49,38
35,22

Masc.
49,59
50,23
54,72
42,13

Fern.
50,41
49,77
45,28
57,87

Piramida vârstelor evidenţiază o populaţie regresivă, consecinţă directă a unei îmbătrâniri
demografice care s-a accentuat, în ultimii ani.Se remarcă, de asemenea, o rezervă de populaţie
tânără (copii între 0-14 ani =15,40%) care, pentru buna evoluţie a localităţii, ar trebui stabilizată
în următorii ani, prin asigurarea cu locuri de muncă în comună.
Indicele de înnoire al populaţiei (raportul dintre populaţia sub 14 ani şi cea peste 60 ani) nu
este deocamdată favorabil creşterii naturale a populaţiei. în perioada următoare (revin 0,44 tineri
la un vârstnic faţă de 2/1 în medie pe ţară).
Raportul de dependenţă este 1025,04 (raportul între populaţia sub 14 ani şi peste 60 ani şi
populaţia adultă 15-59 ani), şi exprimă numărul mediu de dependenţi minori sau vârstnici ce
revin la 1000 persoane.
În comparaţie cu alte comune ale judeţului, în comuna Al. Odobescu valoarea acestui indicator
este ceva mai mare. datorită creşterii numărului persoanelor vârstnice şi care generează astfel o
sarcină socială crescută pentru populaţia de 15-59 ani:
- Comuna Al. Odobescu = 1025,26
- România (mediu rural) = 754.
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Gradul de sărăcie (nr persoane angajate, nr someri, pensionari)
Comuna are o rată a sărăciei de 49% (conform Hărţii Sărăciei elaborată de CASPIS) ceea ce o
plasează printre cele mai sărace comune din judeţul Călăraşi. 10
6.2. Ocrotirea sănătăţii polulaţiei
Infrastructura de sănătate
Din datele existente la nivel judeţean, rezultă că. în comuna Al. Odobescu. există infrastructură
de bază necesară furnizării serviciilor medicale către populaţie. Cu toate acestea, numărul
unităţilor sanitare din sectorul public şi privat este relativ redus, în raport cu necesităţile
populaţiei.
În prezent, serviciile medicale sunt furnizate populaţiei prin intermediul unui cabinet medical
individual, situat în satul Nicolae Bălcescu. Există, la nivel local, un cabinet stomatologic şi o
farmacie.
Din punct de vedere numeric, personalul medical care furnizează populaţiei servicii medicale în
comună s-a menţinut constant. Astfel, în intervalul 2000-2007 au asigurat asistenţa de specialitate
populaţiei un medic şi o asistentă medicală.
La nivelul comunei Al Odobescu nu există şcoli sau servicii cu destinaţie specială. În cadrul
aparatului propriu de specialitate există un asistent social, care se ocupă de de cazurile sociale din
comună.
Incidenţa bolilor (2004 comparat cu 2000) 11
2000
20
Diaree acută
2
Intoxicaţii cu nitriţi
1
Tuberculoză
7-8
Boli de piele
1
Hepatite

2004
20
2
1
7-8
-

6.3. Asistenţa socială
Servicii sociale oferite pentru grupuri dezavantajate (copii, bătrâni, emigranţi, persoane cu
dizabilitati etc) nu există, la nivel local. Singurele forme de ajutor social sunt acordarea, unui
număr de 59 persoanede alocaţii băneşti, în temeiul Legii 416 şi de ajutoare de încălzire
pentru 882 persoane. În rest, sunt monitorizaţi câţiva bătrâni şi familii cu mulţi copiii, dar fară a
primi vreun ajutor.

10

Academia Română, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Monitorizarea efectelor sociale ale Proiectului Controlul
Poluării în Agricultură. Rezultatele studiilor în comunitate, 15 februarie 2005
11

idem
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6.4.
Viaţa asociativă
În afara asociatiilor agricole, nu există alte forme de asociativitate în comună.
6.5.
Educaţia şi învăţământul
Din datele referitoare la sistematizarea localitaţii, aceasta dispune de infrastructură în vederea
furnizării de servicii educaţionale populaţiei.
Situaţia unităţilor de învătământ existente în localitate în intervalul 2000-2006 şi dotările de care
dispun acestea este prezentată în următorul tabel:
Unităţi de învătământ

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
6

6

6

6

5

6

6

Grădiniţe de copii

3

3

3

3

2

3

3

Şcoli din învăţământul primar, gimnazial
Săli de clasă
şi cabinete

3

3

3

3

3

3

3

15

15

15

15

17

17

20

Laboratoare şcolare

0

0

0

0

1

1

2

Ateliere şcolare

0

1

1

1

0

0

0

Din datele statistice disponibile la acest moment rezultă că, în comună, sunt 105 preşcolari, 107
copii în învăţământul primar şi 165 de elevi în învăţământul gimnazial.
Populatie stabila peste 10 ani
Studii superioare de scurta durata
Liceal
Gimnazial
Alte situatii, analfabeti
Studii superioare de lunga durata
Postliceala şi de maistri
Profesionala şi de ucenici
Primar
Şcoala absolvita nedeclarata

2769
2
209
891
473
10
16
316
852
0

6.6. Cultura şi sportul
La nivel de comună, există 2 cămine culturale şi o bibliotecă în satul reşedinţă – Nicolae
Bălcescu. În incinta căminului cultural din satul Nicolae Bălcescu există un Infocentru, realizat
cu sprijinul Băncii Mondiale, prin PDR .
Există doua terenuri de fotbal, la nivelul comunei. Se doreşte să se găsească fonduri pentru
amenajarea unui zone de agrement, pe malul lacului Gălăţui. Zone de recreere sunt lacul Gălăţui
şi suprafeţele împădurite.
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Obiceiuri si manifestari locale
În comuna Al. Odobescu se organizează, anual, “Ziua comunei”- pe 21 mai, la care participă
localnicii, fiii satului, reprezentanţi ai consililor locale vecine, oficialităţi locale etc.
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Capitolul 7. Siguranţa cetăţeanului şi ordinea publică
Pe teritoriul comunei Al. Odobescu, există un Post de Poliţie, cu sediul în satul Nicolae
Balacescu, în care sunt angajaţi trei agenţi de poliţie, care asigură liniştea şi ordinea publică
pentru toate satele componente.
Nu există un serviciu de pompieri, dar s-a înfiinţat în cadrul Primariei Al. Odobescu un Comitet
Local pentru situaţii de urgenţă. De asemenea, sunt semnate 20 de contracte de voluntariat.

___________________________________________________________________ 31
Material realizat de SC TOP BUSINESS SRL şi SC ALMARO CONSULTING SRL
Martie 2008

Strategia de Dezvoltare Durabilă 2007 – 2013
Comuna Alexandru Odobescu

Capitolul 8. Analiza SWOT
Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări) este un instrument de
analiză a potenţialului de dezvoltare durabilă al comunităţii.
1. Localizarea
Puncte tari

-

Puncte slabe

-

Oportunităţi

-

Ameninţări

-

comuna este situată în imediata vecinatate a drumului naţional DN 3
deţine încă suficient spaţiu pentru dezvoltare;
solul este fertil şi favorabil agriculturii
existenta unei bălţi (balta Berza – rezervaţie naturală) şi a unui lac (lacul
Gălăţui);
lacul Gălăţui este inclus în reţeaua Natura 2000 ca arie de importanţă
avifaunistică.
devierea de la drumul naţional DN3 contribuie la diminuarea transportului
in zonă şi evitarea comunei
bălţile aparţin Companiei Naţionale Apele Romane şi sunt concesionate
de aceasta fără a aduce niciun beneficiu comunei
dezvoltarea cooperarii regionale cu comunele vecine aflate în situaţii
similare;
apropierea de oraşul Lehliu;
noi posibilităţi de accesare a fondurilor de dezvoltare rurală.
comuna este situată la o distanţă de 28 de km faţă de Călăraşi, si 98 km de
Bucureşti dar faptul nu se află aşezată pe DN 3 conduce la o oarecare
izolare

2. Populatia si resursele umane
- deschidere din partea populaţiei pentru dezvoltarea mediului de afaceri
Puncte tari
local;
- forţă de muncă disponibilă;
- administraţia locală are personal cu experienţă în derularea proiectelor de
infrastructură;
- surse de venit foarte limitate pentru populaţie;
Puncte slabe
- grad scăzut de mobilitate a populaţiei;
- număr mare de şomeri;
- lipsa locurilor de muncă;
- populaţie îmbătrânită;
- rată foarte mare a sărăciei;
- lipsa unor programe de promovare a meseriilor tradiţionale.
- antrenarea populaţiei în proiecte comunitare anterioare;
Oportunităţi
- potenţial crescut pentru proiecte în parteneriat cu comunele învecinate;
- exemple de succes în implementarea proiectelor comunitare.
- acces dificil la instruire pentru formarea resurselor umane;
Ameninţări
- migraţia tinerilor către zona urbană;
- spor natural negativ;
- scădera încrederii cetăţenilor în instituţiile publice
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3. Infrastructura
Puncte tari

-

Puncte slabe

-

Oportunităţi

-

Ameninţări

-

existenţa infrastructurii pentru un management durabil al deşeurilor de
origine animalieră (existenta platformelor de gunoi – numai in doua sate
ale comunei);
prezenţa drumului naţional DN 3 ce oferă acces facil spre Bucureşti;
reţea bună de electricitate;
iluminat public echipat cu becuri eficiente;
existenta retelelor de telecomunicaţii (acces atât la telefonia fixă cât şi
mobilă).
70% din drumurile comunale sunt nepietruite;
drumul judeţean DJ309 se află într-o stare avansată de degradare;
reţeaua de utilităţi foarte redusă ca dimensiuni (alimentare cu apă şi
canalizare).
inexistenţa unui serviciu de furnizare a energiei termice în comună;
inexistenta unui serviciu de furnizare internet;
lipsa zonelor de agreement pentru populaţie şi a bazelor sportive, deşi
exista resurse;
echiparea fondului locativ cu echipamente tehnico-edilitare
centrală telefonică de mică capacitate ce nu acopera integral nevoile
locale
proiecte de infrastructură de dimensiuni mici în derulare;
iniţiative în curs pentru dezvoltare a altor componente de management al
deşeurilor precum colectarea şi sortarea materialelor reciclabile şi
asigurarea serviciilor de salubritate;
programe guvernamentale de dezvoltare a infrastructurii în zonele rurale;
fonduri europene şi naţionale specifice (Fondul european pentru
agricultură şi dezvoltare rurală, Fondul european de dezvoltare regională);
reţeaua de gaze naturale trece pe teritoriul administrativ al comunei (la
aproximativ 12 km faţă de intravilanul comunei)
necesitatea unor investiţii foarte mari şi de durată lungă;
dezinteresul investitorilor datorat infrastructurii sărace.
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4. Economie
Puncte tari

-

Puncte slabe

Oportunităţi

-

Ameninţări

5. Social
Puncte tari
Puncte slabe
Oportunităţi

-

-

existenţa a 12 societati comeriale si doua persoane fizice autorizate care
au ca scop lucrarea terenului agricol;
existenta sectorului zootehnic;
existenta proiectelor (in faza de proiect sau in curs de implementare)
pentru dezvoltarea sectorului zootehnic;
existenta a 16 societati comerciale implicate in comert si servicii;
existenta a doua societati de confectii textile;
culturi agricole diversificate (in afara de culturile traditionale de cereale
mai exista si culturi de pepeni, legumicultura, pomi fructiferi);
potential agricol, zootehnic, piscicol si de vanatoare;
ponderea ridicată a proprietătii private asupra terenului arabil;
pozitia geografică favorabilă dezvoltării turismului
sectorul de afaceri este foarte slab dezvoltat;
capacitate limitată de adaptare la noile standarde în agricultură
parcelarea excesivă a terenului din cauza prorietătii private;
inexistenta unei infrastructuri turistice in comună.
lipsa unor activităti in domeniul prelucrării si valorificării produselor
agroalimentare;
acces limitat la surse de informaţie ;
mecanizare redusă a agriculturii.
potential de atragere a investitorilor;
potenţial economic important prin comercializarea compostului sau
utilizarea lui in fermele ecologice;
potenţial pentru utilizarea surselor regenerabile de energie (energie solara
si biomasa in mod special);
existenţa surselor de finanţare pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii
(pentru creşterea competitivităţii economice, dezvoltare rurală, mediu,
dezvoltare regională, îmbunătăţirea infrastructurii, creşterea capacităţii
administraţiei publice şi dezvoltarea resurselor umane);
potenţial pentru practicarea agriculturii ecologice.
nu există o tradiţie în zonă care să vizeze practicarea turismului;
zona nu este percepută ca fiind propice pentru activităţi turistice;
proprietate fragmentată asupra terenului agricol poate impiedica atragerea
de fonduri.
existenta unei persoane angajate care asigura asistenta sociala in comuna;
numar redus de persoane cu probleme sociale;
acces redus la servicii sociale;
acces redus la servicii medicale;
lipsa unei asistente medicale corespunzatoare
posibilitati de accesare a Fondului Social European;
dezvoltarea de intreprinderi sociale, administrate de autoritatile locale;
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Ameninţări
6. Mediu
Puncte tari

-

lipsa locurilor de munca pentru categorii defavorizate.

-

potential natural deosebit (balta Barza si lacul Gălăţui);
existenta platformelor de gunoi si a punctelor de colectare a materialelor
reciclabile;
- implementarea bunelor practici agricole pentru reducerea contaminarii
apelor si solurilor;
- cea mai mare parte din solurile degradate au fost impadurite.
- calitatea proastă a surselor de apă (cantitati mari de nitriti si nitrati);
Puncte slabe
- lipsa perdele forestiere;
- expertiza insuficienta in domeniul protectiei mediului;
- inexistenta retelei de canalizare;
- grad de racordarea la reteaua de apa mic;
- lipsa unei patforme de gunoi care sa respecte normele de protectia
mediului in satul Gălăţui;
- reteaua de irigatii redusa si deteriorata.
- obtinerea baltii si a lacului in administrarea autoritatilor locale;
Oportunităţi
- punerea in valoare a potentialului natural oferit de aria avi-faunistica lacul
Gălăţui;
- continuarea unor proiecte deja incepute privind managementul deseurilor;
- asocierea la comunitatile ce implementeaza Agenda Locala 21.
- balta si lacul se afla in administrarea Companiei Nationale Apele
Ameninţări
Romane;
- condiţii meteorologice nefavorabile agriculturii tradiţionale datorate in
special incalzirii globale;
- risc de desertificare;
- nivel foarte scazut de educatie ecologica si constientizare a populatiei;
- lipsa de constientizarea a populatiei cu privire la ariile de importanta avi
faunistica;
- exploatarea necorespunzatoare a lacului Gălăţui de catre Apele Romane
Buzau.
7. Educatie, cultura si agreement
- 3 scoli, cate una in fiecare comuna;
Puncte tari
- 3 gradinite;
- 2 camine culturale;
- un info-centru;
- aria naturala lacul Gălăţui ca punct de atractie;
- situl arheologic Movila Berzei;
- existenta unor mestesuguri traditionale recunoscute in zona (constructia
carutelor ).
- mijloacele fixe (clădiri) aferente educaţiei şi culturii sunt deteriorate si
Puncte slabe
necesita reabilitare;
- suprafata foarte redusa ocupata de parcuri si gradini publice;
- lipsa publicitatii cu privire la situl arheologic Movila Berzei;
- lipsa oricarei publicitati cu privire la aria naturala lacul Gălăţui.
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Oportunităţi

-

Ameninţări

-

potenţial natural favorabil petrecerii timpului liber si pescuitului sportiv;
amenajare spatii de agrement in zona lacului si a baltii;
punerea in valoare a descoperirilor arheologice de la Movila Berzei;
amenajarea unui muzeul al satului in cadrul caminului cultural;
organizarea unui eveniment anual care sa atraga turisti „Festivalul
Gutuilor” si continuarea traditiei „Ziua satului”.
scaderea numarului de elevi datorita ratei scazute a natalitatii;
scaderea personalului didactic;
degradarea totala a infrastructurii culturale (camin cultural, casa
agronomului).
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PARTEA a II-a – DIRECŢII STRATEGICE
Capitolul 9 – Viziune
Strategia de dezvoltare durabilă se realizează pentru cetăţeni şi cu participarea cetăţenilor.
Aceasta are la bază o viziune de lungă durată şi integrează priorităţile economice sociale şi de
mediu ale comunităţii, fundamentată pe capacitatea şi resursele locale şi ţine cont de
interdependenţele între provocările locale, naţionale şi globale.
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Capitolul 10 – Obiectivul general
Creşterea calităţii vieţii în comuna Alexandru Odobescu prin atragerea de investiţii,
utilizarea resurselor locale şi valorificarea potenţialului natural şi cultural.
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Capitolul 11 – Principii
În realizarea strategiei au fost luate în considerare următoarele principii:
- spaţiul rural constituie un patrimoniu peisagistic de viaţă si de muncă valoros;
- dezvoltarea rurala si dezvoltarea agricola trebuie sa se manifeste in sinergie una cu alta
astfel incat sa formeze un tot unitar;
- omul cu problemele sale se plaseaza în centrul concepţiilor şi deciziilor;
- strategia trebuie să afirme identitatea comunităţii şi să favorizeze responsabilitatea,
creativitatea şi cooperarea;
- strategia trebuie să conserve şi să promoveze particularităţile culturale şi istorice ale
spaţiului rural;
- strategia trebuie să asigure dezvoltarea comunei în respect pentru natură;
- strategia trebuie să asigure egalitatea de şanse pentru toţi locuitorii comunei.
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Capitolul 12 – Obiective specifice
Pe plan economic, dezvoltarea rurală durabilă presupune, ca orice activitate specifică spaţiului
rural, atingerea eficienţei economice. În condiţiile în care agricultura reprezintă activitatea
definitorie a spaţiului rural în România, dezvoltarea durabilă presupune o abordare nouă a acestei
activităţi, în concordanţă cu nevoile dezvoltării viitoare.
Pe plan social, dezvoltarea rurală durabilă este concepută ca garanţie pentru asigurarea
condiţiilor normale de viaţă pentru comunităţile rurale, care să fie în concordanţă cu dezvoltarea
economică.
Pe plan ecologic, dezvoltarea durabilă se realizează în concordanţă cu dezvoltarea în plan
economic şi social, protecţia mediului constituind elementul fundamental al dezvoltării durabile,
al asigurării echilibrului între economie şi ecologie. Realizarea unei dezvoltări durabile depinde,
înainte de toate, de practicarea unei agriculturi durabile, al cărei scop este menţinerea corelaţiei
optime între cantitatea, calitatea, structura alimentelor şi conservarea calităţii mediului.
Obiective si actiuni propuse
1. Dezvoltarea infrastructurii de bază
1.1 Drumuri
1.1.1 Extinderea pietruirii drumurilor comunale în proporţie de 70%
şi adoptarea soluţiilor de impermeabilizare cu soluţii
bituminoase.
1.1.2 Reabilitarea/asfaltarea drumului judetean DJ 309
1.1.3 Construirea de spaţii destinate parcării autovehiculelor
1.1.4
1.1.5

Realizarea marcajelor rutiere şi a semnalizărilor
Eficientizarea companiei de transport Odobescu – Calarasi
aflată în administrarea consiliului local
1.1.6 Crearea şi/sau modernizarea drumurilor agricole;
1.1.7 Amenajarea de sanţuri şi podeţe de descărcare pe sectoarele de
străzi în vederea colectării apelor pluviale
1.1.8 Amenajarea/modernizarea zonelor destinate circulaţiei
pietonale (trotuare);
1.1.9 Amenajarea de piste pentru biciclişti
1.2 Apa - canal
1.2.1 Extinderea retelei de alimentare cu apă
1.2.2 Construirea de staţii de potabilizare a apei
1.2.3 Construirea/Extinderea sistemului de canalizare
1.2.4 Construirea unei staţii de epurare ecologică
1.2.5 Dezvoltarea sistemului de irigaţii
1.2.6 Reabilitarea staţiei de alimentare cu apă
1.3 Energie

Posibilitati externe de
finantare
PNDR
POS Trasport
PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
PNDR
POS Mediu
POS Mediu
POS Mediu, AFM
AFM
PNDR
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1.3.1
1.3.2
1.3.3

Extinderea/ modernizarea reţelei de iluminat public
Cultivarea şi exploatarea pădurii energetice
Construirea şi utilizarea panourilor solare pentru consum
domestic şi instituţii publice.
1.3.4 Realizarea unui studiu privind identificarea soluţiilor optime
din punct de vedere tehnic, economic şi ecologic pentru
asigurarea încălzirii populaţiei;
1.4 Telecomunicatii
1.4.1 Inlocuirea centralei telefonice locale cu una de capacitate mai
mare.
Introducerea unei reţele de internet
2. Dezvotarea economiei rurale şi creşterea productivităţii agricole
2.1 Agricultura
2.1.1 Diversificarea culturilor agricole alimentare tradiţionale cu
plante tehnice, legume, fructe etc
2.1.2 Dezvoltarea activităţilor de prelucrare a legumelor şi fructelor
2.1.3 Concesionarea de terenuri pentru investitori în condiţii
avantajoase, dar cu clauze clare privind folosinţa
2.1.4 Delimitarea zonelor specifice culturilor energetice pentru
producerea de biocarburanţi
2.1.5 Dezvoltarea sectorului zootehnic
2.1.6 Dezvoltarea agriculturii ecologice
2.1.7 Dezvoltarea apiculturii
2.1.8 Sprijinirea infiinţării grupurilor de producători agricoli
2.1.9 Realizarea unui centru de colectare şi prelucrarea a produselor
animaliere
2.2 Comerţul
2.2.1 Imbunătăţirea marketingului pentru comercializarea produselor
locale
2.2.2 Iniţierea de târguri locale la date fixe sau participare la târguri
organizate la nivel judeţean
2.2.3 Etichetarea unor produse locale pentru comercializare.
2.2.4 Amenajarea unei pieţe agro-alimentare cu condiţii specifice de
desfacere a produselor.
2.3 Turismul
2.3.1 Concesionarea unor terenuri cu destinaţie specială pentru case
de vacanţă sau pensiuni
2.3.2 Dezvoltarea de facilităţi de cazare şi asocierea la ANTREC
Realizarea unor puncte de atracţie pentru turişti (înot, pescuit
sportiv, etc)
2.3.3 Promovarea ariei de protecţie Natura 2000 – Lacul Gălăţui
2.3.4 Promovarea sitului arheologic Movila Berzei
3. Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului

POS Competitivitate
PNDR
POS Competitivitate, Fondul
pentru Mediu

PNDR
PNDR

PNDR
PNDR
PNADR
PNDR
PNDR

POS Competitivitate

PNDR

POR, PNDR
PNDR
POS Mediu, LEADER +
Fondul Cultural Roman
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3.1 Soluri si ape
3.1.1 Practicarea agriculturii ecologice
3.1.2 Utilizarea bunelor practici agricole
3.1.3 Reabilitarea terenurilor degradate prin plantări de copaci
3.1.4 Protejarea ariei de interes avi-faunistic lacul Gălăţui
3.2 Deşeuri
3.2.1 Contractarea serviciului de salubritate locala
3.2.2 Contractarea unui operator de colectarea/reciclare a
materialelor refolosibile
3.2.3 Realizarea unei staţii de colectare şi sortare deşeuri în
colaborare cu comunele vecine
3.2.4 Consruirea unei gropii de gunoi pentru satul Gălătui care să
respecte normele de protecţiea mediului şi restricţiile prevăzute
de zona avi-faunistică.
3.3 Aer si schimbări climatice
3.3.1 Protejarea ariei Natura 2000 – lacul Gălăţui
3.3.2 Plantarea perdelelor de protecţie pentru terenurile agricole
3.3.3 Dezvoltarea sistemului de irigaţii
3.3.4 Utilizarea resurselor de energie solară atât pentru asigurarea
confortului termic în domicilii cât şi pentru uscarea şi
prelucrarea produselor agricole
3.3.5 Asocierea la comunităţile ce implementează Agenda Locala 21
4. Imbunătăţirea condiţiilor sociale
4.1
Crearea de noi locuri de muncă prin înfiinţarea întreprinderilor
sociale (ex. fabrică de producere a colectoarelor solare sau
atelier de producţie care artizanale)
4.2
Infiinţarea unor cluburi cu program specific (ex pt pensionari,
agricultori, pescari etc)
4.3.
Dotarea cabinetului medical cu echipamente adecvate şi
atragerea de cadre medicale;
4.4.
Derularea unor programe / campanii de educare şi informare a
populaţiei privind starea generală de sănătate şi
comportamentul adecvat pentru prevenţie.
5. Imbunatatirea conditiilor de educatie, cultura, agrement
5.1 Educaţie
5.1.1

5.1.2
5.1.3

PNDR
AFM
POS Mediu, LEADER +

AFM

POS Mediu, AFM
PNDR
PNDR
AFM, POS Competitivitate

POS Dezvoltarea Resurselor
Umane

POR

Formare profesională pentru producători agricoli şi pentru
tineri privind tehnologii de producţie agricolă şi de procesare,
practici de producţie agricolă compatibile cu normele de
mediu;
Reabilitarea ţi modernizarea şcolilor şi grădiniţelor existente

5.1.4

Promovarea şi dezvoltarea activităţilor extra-şcolare şi
sportive;
Dotări cu echipamente şcolare, didactice şi IT.

5.1.5

Realizarea unor baze sportive
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5.1.6

Construirea unei săli de sport

5.1.7

Reabilitarea bibliotecii locale

5.1.8

Oferirea de facilităţi profesorilor navetişti pentru menţinerea
lor în comună
5.2 Cultura
5.2.1
5.2.2

Iniţierea unui festival anual “Ziua gutuilor” şi continuarea
iniţiatievei “Ziua Satului”
Promovarea tradiţiilor culturale locale (obiceiuri)

5.2.3

Amenajarea unui muzeu al satului

5.2.4

Promovarea unor mesteşuguri locale

5.2.5

Protejarea sitului Movila Berzei

Fondul Cultural Roman

5.2.6

Promovarea sitului arheologic Movila Berzei

Fondul Cultural Roman

5.3 Agrement
5.3.1
5.3.2
5.3.3

Recuperarea balţi Berzei şi a lacului Gălăţui şi utilizarea
acestora în scopuri de agrement (ex pescuit sportiv)
Concesionarea de terenuri persoanelor care se angajează să
construiască case de vacanţă sau pensiuni
Amenajarea unui spaţiu de agrement în apropierea balţii sau a
pădurii

Comuna Alexandru Odobescu, prin comparaţie cu celelalte comune din vecinătatea ei, poate fi
descrisă ca o zonă cu un potenţial ridicat de dezvoltare, datorat, în special cadrului natural.
Lacurile Berza şi Gălăţui pot fi folosite ca puncte de atracţie pentru agroturism, dar şi şantierului
arheologic de la Movila Berzei poate reprezenta un obiectiv de interes.
1. Dezvoltarea infrastructurii de bază
In vederea atragerii investitorilor, dar şi a turiştilor, este necesară continuarea dezvoltării
infrastructurii locale de bază, precum îmbunătăţirea drumurilor, amenajarea trotuarelor şi
locurilor de parcare şi modernizarea sau construirea de noi drumuri agricole care să permită
transportul atelajelor şi conectarea comunităţilor izolate. Aceste acţiuni ar răspunde nevoilor
idenitificate de populaţia locală şi ar contribui la creşterea calităţii vieţii în localitate.
La fel de importante sunt proiectele de extindere a reţelei de alimentare cu apă şi dezvoltarea
sistemului de canalizare şi epurare a apelor.
Extinderea reţelei de iluminat public la nivelul întregii comune ar contribui la creşterea
confortului populaţiei şi la creşterea gradului de siguranţă.
2. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii agricole
Dezvoltarea economică se referă în principal la sectorul agricultură şi vizează diversificarea şi
creşterea productivităţii agricole.
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În conformitate cu Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene, se recomandă trecerea la
agricultura ecologică, urmată de etichetarea produselor şi realizarea unui marketing
corespunzător. De asemenea, pentru creşterea productivităţii agricole, se recomandă
diversificarea culturilor, îmbunătăţirea sectorului zootehnic şi dezvoltarea apiculturii.
În acest fel pot fi atraşi investitori în industria alimentară în vederea prelucrării produselor
agricole şi în sectorul servicii pentru colectarea şi comercializarea produselor ecologice.
O atenţie deosebită trebuie acordată culturilor energetice pentru producerea biocarburanţilor, ce
vor fi dezvoltate în vederea comercializării, deoarece aceste culturi pot utiliza organisme
modificate genetic, existând riscul compromiterii culturilor ecologice. Pentru aceasta se
recomandă separarea riguroasă a culturilor energetice ce folosesc organisme modificate genetic
de celelalte culturi, conform legislaţiei în vigoare.
Totodată, ţinând seama de variaţiile de temperatură şi umiditate înregistrate în ultimii ani ca
urmare a încălzirii la nivel global, se va avea în vedere trecerea spre agricultura de seră şi solar
sau protejarea răsadurilor în câmp.
În vederea dezvoltării comerţului este importantă atragerea firmelor de marketing şi servicii de
comerţ, precum şi iniţierea şi organizarea unor evenimente/târguri locale. În acest sens se
recomandă continuarea şi extinderea acţiunilor de tip „Ziua Satului”.
Deşi sectorul turism este în momentul de faţă inexistent, acesta poate fi dezvoltat treptat prin
următoarele tipuri:
- turism sportiv (activitati de vanatoare si pescuit)
- turism istoric (punerea in valoare a sitului arheologic Movila Berzei)
- agroturism (folosirea produselor locale ecologice si asocierea unui calendar al activitatilor
agricole)
3. Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului
Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului reclamă utilizarea bunelor practici agricole pentru
reducerea cantităţilor de nitraţi şi nitriţi din pânza freatică şi sol. O masură importantă este cea de
gestionare integrată a deşeurilor, prin servicii de salubritate care să asigure colectarea şi
selectarea deşeurilor, precum şi valorificarea materialelor reciclabile.
Fenomenul schimbărilor climatice şi creşterea tot mai accentuată a temperaturilor are ca efect
aridizarea şi degradarea solurilor. Conform predicţiilor făcute în Cartea Verde a Uniunii
Europene privind adaptarea la schimbările climatice, partea de sud a României va fi foarte
afectată. Măsurile ce se impun pentru diminuarea acestui fenomen au în vedere dezvoltarea şi
îmbunătăţirea sistemului de irigaţii şi realizarea perdelelor de protecţie.
În vederea valorificării potenţialului energiei solare, se recomandă promovarea panourilor solare
pentru producerea energiei termice pentru asigurarea apei calde menajere, dar şi pentru uscarea şi
conservarea unora dintre produsele agricole.
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Asigurarea rezervelor de biomasă (lemn) necesare încălzirii locuinţelor ar putea fi făcută prin
plantarea unei păduri energetice, compusă din specii de pomi rapid crescătoare. Dintre acestea
menţionăm răchitele şi plopul, clone care sunt folosite până în prezent pentru producţia de nuiele
pentru împletituri (răchitele) şi pentru materie primă lemnosă (în special în producerea celulozei).
Utilizarea de specii selecţionate, cu potenţial energetic superior, ar reprezenta o cale de
eficientizare a randamentului acestora. Ciclul de exploatare este de 1-3 ani, cu producţie
crescândă din primul în al 3-lea an şi cu o durată de exploatare până la 10, maxim 15 ani.
4. Îmbunătăţirea condiţiilor sociale
Cea mai importantă problemă socială este aceea a lipsei locurilor de muncă la nivel local.
Accesarea fondurilor europene oferă acum posibilităţi de ameliorare a acestei situaţii. În acest
sens pot fi utilizate Programul Operaţional Regional împreună cu Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, care promovează dezvoltarea întreprinderilor
sociale.
Tipuri de întreprinderi sociale ce pot fi înfiinţate de autorităţile locale din Alexandru Odobescu
sunt:
- înfiinţarea unor centre de colectare si comercializare a produselor agricole,
- centru de colectare şi ambalare a fructelor de pădure sau a plantelor medicinale,
precum şi orice alte activitati economice care să conducă la crearea de locuri de muncă adecvate
nevoilor locale.
5. Îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie, cultură, agrement
Din punct de vedere cultural, vor fi identificate şi puse în valoare atât meşteşugurile cât şi
tradiţiile populare locale prin intermediul unor evenimente/festivaluri şi/sau prin amenajarea unui
muzeu al satului.
Necesităţile de agrement pot fi asigurate în apropierea bălţilor sau a padurii, care oferă un
potenţial natural deosebit. Pentru utilizarea bălţilor, o primă măsură ar fi recuperarea acestora şi
utilizarea lor pentru activităţi de tipul pescuitului sportiv sau alte activităţi aducătoare de venit
comunităţii.
Nu în ultimul rând, trebuie avută în vedere o acţiune de promovare a produselor, valorilor şi
tradiţiilor locale, atât în presa locală cât şi centrală şi prin intermediul unei pagini de internet a
primăriei.
Toate aceste directii de actiune pot fi realizate numai cu sprijinul locuitorilor comunei Alexandru
Odobescu care in conformitate cu studiul sociologic, manifesta o mare neincredere fata de
autoritatile locale. De aceea se recomanda dezvoltarea unui sistem de comunicare cu cetatenii
comunei prin organizarea de dezbateri publice, consultari sau gasirea altor forme de comunicare
precum statie locala de radio sau ziarul primariei.

___________________________________________________________________ 45
Material realizat de SC TOP BUSINESS SRL şi SC ALMARO CONSULTING SRL
Martie 2008

Strategia de Dezvoltare Durabilă 2007 – 2013
Comuna Alexandru Odobescu

Capitolul 13- CONTEXT STRATEGIC
I. Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene revizuită (2006)
Obiective cheie:
1.
Protecţia mediului
Protejarea capacităţii planetei de a susţine viaţa în toată diversitatea sa, respectul faţă de
resursele naturale ale planetei şi asigurarea protecţiei şi îmbunătăţirii calităţii mediului.
Prevenirea şi reducerea poluării mediului şi promovarea producţiei şi consumului durabile
pentru a rupe legătura dintre creşterea economică şi degradarea mediului.
2.
Echitate şi coeziune socială
Promovarea unei societăţi democratice, deschise incluziunii sociale, coezive, sănătoase, sigure şi
drepte, respectând drepturile omului şi diversitatea culturală, care creează oportunităţi egale şi
combate discriminarea în toate formele sale.
3.
Prosperitate economică
Promovarea unei economii prospere, inovative, bazate pe cunoaştere, competitive şi ecoeficiente, care să susţină un standard ridicat de viaţă şi calitatea ocupării forţei de muncă în toate
regiunile Uniunii Europene.
4.
Respectarea responsabilităţilor internaţionale
Încurajarea şi apărarea stabilităţii instituţiilor democratice în lume, bazate pe pace, securitate şi
libertate. Promovarea activă a dezvoltării durabile în toată lumea şi asigurarea corelării între
politicile interne şi externe ale UE şi dezvoltarea durabilă globală.
Principii:
promovarea şi protejarea drepturilor fundamentale;
solidaritatea între generaţii
o societate democratică şi deschisă
participarea cetăţenilor
implicarea sectorului de afaceri şi a partenerilor sociali
buna guvernare şi coerenţa politicilor publice
integrarea (corelarea?) politicilor publice
utilizarea celor mai bune cunoştinţe existente
principiul precauţiei
principiul ”poluatorul plăteşte”
II. Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013
PND este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi socială (Cohesion
Policy), menit să ofere o concepţie coerentă şi stabilă privind dezvoltarea statelor membre ale
Uniunii Europene, transpusă în priorităţi de dezvoltare, programe, proiecte, în concordanţă cu
principiul programării fondurilor structurale. În contextul aderării României la UE în anul 2007,
PND are rolul major de a alinia politica naţională de dezvoltare la priorităţile comunitare de
dezvoltare.
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PND 2007-2013 reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară
multianuală, aprobat de Guvern şi elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea
socio-economică a României
Obiectivul Global al PND 2007-2013: „Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de
dezvoltare socio-economică între România şi Statele Membre ale Uniunii Europene”
Obiectivul global se sprijină pe trei obiective specifice:
• Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti
• Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază
• Perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton
În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice şi pornind de la aspectele
identificate în etapa de analiză socio-economică, au fost formulate şase priorităţi naţionale de
dezvoltare pentru perioada 2007-2013:
1. Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere
2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport
3. Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului
4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea
capacităţii administrative
5. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol
6. Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării
Pe baza domeniilor acoperite de priorităţile sus formulate, autorităţile române şi Comisia
Europeană au stabilit, în cadrul negocierilor la Capitolul 21, Programele Operaţionale prin
intermediul cărora se vor gestiona Fondurile Structurale şi de Coeziune.
Priorităţile naţionale de dezvoltare
1. Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere
1.1. Creşterea competitivităţii prin îmbunătăţirea accesului pe piaţă al întreprinderilor, în special
al IMM-urilor,
1.2. Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere prin promovarea cercetării şi inovării şi
accelerarea dezvoltării societăţii informaţionale,
1.3. Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de energie
2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport
2.1. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport trans-europene şi a reţelelor de
legătură.
2.2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport de interes naţional şi îmbunătăţirea
serviciilor aferente.
2.3. Dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi.
3. Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului
3.1. Îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin asigurarea serviciilor de utilităţi publice la
standardele de calitate şi cantitate cerute, în sectoarele de apă şi deşeuri,
3.2. Îmbunătăţirea sistemelor sectoriale de management de mediu.
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4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea
capacităţii administrative
4.1. Dezvoltarea capitalului uman.
4.2. Promovarea ocupării depline.
4.3. Promovarea incluziunii sociale.
4.4 Dezvoltarea capacităţii administrative şi a bunei guvernări.
5. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol
5.1. Creşterea competitivităţii economiei agro-alimentare şi silvice prin adaptarea ofertei la
cerinţele pieţei.
5.2. Creşterea standardelor de viaţă în zonele rurale prin diversificarea activităţilor rurale.
5.3. Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataţiilor forestiere.
5.4. Promovarea iniţiativelor de tip „LEADER”.
5.5. Asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea acvaculturii.
6. Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării
6.1. Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale.
6.2. Consolidarea mediului de afaceri regional şi local.
6.3. Dezvoltarea turismului regional şi local.
6.4. Dezvoltare urbană durabilă.
6.5. Cooperarea teritorială europeană.

Scop
Strategic

Creşterea capacităţii regiunii în vederea dezvoltării economice şi sociale
durabile şi echilibrate a acesteia, care să conducă la reducerea disparităţilor
şi creşterea coeziunii economice şi sociale, la creşterea prosperităţii şi
standardului de viaţă al locuitorilor regiunii.

Obiective Strategice de
Dezvoltare

III. Planul de Dezvoltare al Regiunii SUD-Muntenia 2007 – 2013

Creşterea
nivelulului de
competitivitate
şi atractivitate
al
regiunii

Creşterea
capacităţii
inovatoare şi
competitivităţii
mediului
de afaceri al
regiunii

Dezvoltarea
economică,
socială şi
culturală
durabilă şi
echilibrată a
comunităţilor
rurale

Creşterea
stabilităţii
sociale şi
eficientizarea
potenţialului
forţei de muncă
a regiunii
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1
Dezvoltarea
infrastructurii
locale şi
regionale

2
Dezvoltarea
afacerilor

3
Dezvoltarea
rurală şi
eficientizarea
agriculturii

4
Dezvoltarea
resurselor
umane

Obiective orizontale: Sustenabilitatea Mediului; Oportunităţi Egale; Inovare şi
Societatea informaţională

Sursa: Planul de Dezvoltare Regionala – Agentia de Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia
Planul se concentrează pe patru priorităţi cheie, care individual sau în combinaţie contribuie la
implementarea strategiei de dezvoltare, asigurând prin structură şi conţinut corelarea între
acţiunile acoperite de Plan şi obiectivele strategice.
Planul de dezvoltare va fi implementat pe baza următoarelor priorităţi cheie, care constituie
„conducătorii schimbării” şi care sunt orientate spre nevoile specifice de dezvoltare ale regiunii:
Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale
Măsura 1.1 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi portuare, incluzând
infrastructura şi activităţile de suport a acesteia
Măsura 1.2 Dezvoltarea utilităţilor, serviciilor publice şi a infrastructurii sociale
Măsura 1.3 Dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi de telecomunicaţii şi facilitarea
accesului la serviciile IT
Măsura 1.4 Extinderea şi modernizarea infrastructurii de protecţie a mediului
Măsura 1.5 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii energetice
Măsura 1.6 Modernizarea şi regenerarea siturilor industriale şi a zonelor urbane
Măsura 1.7 Reconstrucţia ecologică a zonelor degradate şi protejarea patrimoniului natural
Prioritatea 2 – Dezvoltarea afacerilor
Măsura 2.1 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
Măsura 2.2 Stimularea înfiinţării de noi IMM-uri şi creşterea competitivităţii celor existente
Măsura 2.3 Promovarea inovării, cercetării şi dezvoltării tehnologice
Măsura 2.4 Stimularea investiţiilor sectorului privat în economia Regiunii
Măsura 2.5 Dezvoltarea infrastructurii turistice şi a activităţilor de sprijin pentru turism
Măsura 2.6 Creşterea serviciilor de sprijin şi consultanţă pentru IMM-uri
Măsura 2.7 Promovarea cooperării interne şi internaţionale.
Prioritatea 3 – Dezvoltarea rurală şi eficientizarea agriculturii
Măsura 3.1 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii fizice şi sociale a comunităţilor rurale.
Măsura 3.2 Diversificarea economiei rurale şi creşterea competitivităţii acesteia
Măsura 3.3 Diversificarea şi dezvoltarea sectorului agricol şi agro-alimentar
Măsura 3.4 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de sprijin a Agriculturii
Măsura 3.5 Îmbunătăţirea procesării şi marketingului produselor agricole
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Măsura 3.6 Conservarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător al comunităţilor rurale şi
protejarea moştenirii culturale
Măsura 3.7 Dezvoltarea sectorului de servicii concentrat pe specificitatea mediului rural
Prioritatea 4 – Dezvoltarea Resurselor umane
Măsura 4.1 Adaptarea continuă şi structurarea sistemului educaţional şi de pregătire
profesională în conformitate cu cerinţele pieţei muncii.
Măsura 4.2 Adaptabilitatea forţei de muncă şi dezvoltarea antreprenoriatului
Măsura 4.3 Politici active pentru angajare.
Măsura 4.4 Promovarea dezvoltării şi incluziunii sociale.
IV. Planul Regional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Munca 2006-2008
Planul identifică următoarele priorităţi şi măsuri aferente acestora:
Prioritatea 1 : Creşterea investiţiilor în capitalul uman
M1. Dezvoltarea serviciilor de informare, orientare, consiliere profesională şi creşterea calităţii
lor
M2. Creşterea participării la programe de formare profesională continuă şi certificarea de
competenţe dobândite în alte sisteme decât cel formal, a persoanelor adulte din Regiunea Sud
Muntenia.
Prioritatea 2 : Promovarea ocupării depline prin susţinerea unei pieţe a muncii moderne,
dinamice şi incluzive
M1. Creşterea gradului de ocupare prin programe de masuri active si servicii specializate ale
sectorului public si privat
M2. Identificarea si crearea de noi locuri de munca in regiune
M3. Dezvoltarea de parteneriate in Regiunea Sud - Muntenia pentru creşterea ocupării.
Prioritatea 3 : Creşterea sanselor de ocupare pentru grupurile vulnerabile si expuse riscului de
excluziune sociala
M1. Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor cu dizabilitati si a tinerilor care parasesc
sistemul de protectie a copilului.
M2. Dezvoltarea armonioasa a ofertei de masuri active cu focalizare pe categorii defavorizate
sau in situatii de risc social
M3. Cresterea sanselor egale de ocupare pentru femei si barbati.
V. Planul de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Călăraşi*
*planul a fost supus dezbaterii publice si este în proces de aprobare la Consiliul Judeţean
Călăraşi
Prioritatea 1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii judeţului
Măsura 1.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi portuare, a utilităţilor
publice, a infrastructurii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, inclusiv infrastructura şi
activităţile de suport ale acestora
Măsura 1.2. Modernizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Măsura 1.3. Extinderea şi modernizarea infrastructurii de protecţie a mediului
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Măsura 1.4. Modernizarea şi regenerarea siturilor industriale şi dezvoltarea mediului urban
construit
Prioritatea 2. Dezvoltarea afacerilor, creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea
cooperării transfrontaliere şi internaţionale
Măsura 2.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
Măsura 2.2. Înfiinţarea de noi IMM-uri şi creşterea competitivităţii celor existente
Măsura 2.3. Consultanţă şi formare profesională în domeniul afacerilor
Măsura 2.4. Stimularea investiţiilor şi promovarea produselor şi serviciilor
Măsura 2.5. Dezvoltarea infrastructurii turistice, promovarea şi diversificarea ofertei de turism
Măsura 2.6. Cooperare internă şi internaţională
Prioritatea 3. Dezvoltarea rurală şi eficientizarea agriculturii
Măsura 3.1. Creşterea competitivităţii sectorului agricol
Măsura 3.2. Îmbunătăţirea mediului în spaţiul rural
Măsura 3.3. Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale
Prioritatea 4.Dezvoltarea resurselor umane şi utilizarea eficientă a potenţialului de forţă de
muncă
Măsura 4.1. Modernizarea şi adaptarea sistemului de învăţământ şi de pregătire profesională la
noile cerinţe de pe piaţa muncii
Măsura 4.2. Adaptabilitatea forţei de muncă prin elaborarea şi promovarea unor politici active
pentru angajare
Măsura 4.3. Promovarea programelor de dezvoltare socială
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Capitolul 14 - Surse de finanţare accesibile
Îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare a comunei Alexandru Odobescu în perioada 2007 – 2013
va fi posibilă prin utilizarea la maximum a oportunităţilor de finanţare europene.
Aceasta presupune îndeplinirea mai multor condiţii simultan:
 cunoaşterea obiectivelor pe termen lung şi direcţiile de dezvoltare ale comunităţii;
 cunoaşterea oportunităţilor de finanţare şi a condiţiilor ce trebuie îndeplinite pentru
valorificarea acestora;
 dezvoltarea de proiecte mature, conforme cu strategia de dezvoltare locală;
 evaluarea periodică şi actualizarea tendinţelor de dezvoltare.
Pentru o mai bună înţelegere a acestui capitol, recomandăm reluarea părţii introductive a acestui
document, referitor la cadrul european, naţional şi regional pentru dezvoltare în perioada 2007 –
2013. Sursele financiare sunt multiple: resurse bugetare, fonduri comunitare, cofinanţări private,
împrumuturi externe şi interne.
În implementarea programelor şi proiectelor ce se subsumează cadrului strategic al PND, va fi
asigurată conformitatea cu legislaţia şi prevederile politicilor specifice în domenii orizontale
precum ajutorul de stat, achiziţiile publice, protecţia mediului şi egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi.
Ajutorul de stat. Consiliul Concurenţei este instituţia responsabilă pentru aplicarea politicii de
concurenţă şi ajutor de stat. Schemele de finanţare şi secţiunile relevante ale cererilor de finanţare
vor fi analizate de Consiliul Concurenţei prin prisma respectării regulilor de ajutor de stat
aplicabile în perioada 2007-2013.
Achiziţiile publice. Noua legislaţie cadru şi secundară în domeniul achiziţiilor publice fost
finalizată în anul 2006 şi deplin armonizată cu acquis-ul comunitar. Începând cu anul 2007, toate
licitaţiile de achiziţii publice, inclusiv cele din cadrul proiectelor finanţate din fonduri
comunitare, vor respecta procedurile prevăzute în noua legislaţie.
Protecţia mediului. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD) este responsabil pentru
politica naţională din domeniul protecţiei mediului, precum şi de realizarea strategiei şi a
reglementărilor specifice privind dezvoltarea şi armonizarea acestor activităţi cu cadrul general al
politicii guvernamentale. MMDD coordonează implementarea strategiei guvernamentale în
domeniile de interes, reprezentând autoritatea de stat competentă în domeniul protecţiei mediului.
Reprezentanţii autorităţilor de mediu (MMDD, Agenţiile Regionale de Protecţia Mediului) vor
participa, unde este cazul, la comitetele de selecţie a proiectelor care vor fi stabilite la nivel
naţional şi regional, precum şi la comitetele de monitorizare. Criteriile de selecţie a proiectelor şi
indicatorii de program/proiect vor integra, unde este posibil, aspectele privind impactul asupra
mediului.
Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Instituţia responsabilă pentru coordonarea politicilor
naţionale referitoare la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi este Agenţia Naţională pentru
Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES). Reprezentanţii ANES vor participa, unde este
cazul, la comitetele de selecţie a proiectelor care vor fi stabilite la nivel naţional şi regional,
precum şi la comitetele de monitorizare. Criteriile de selecţie a proiectelor şi indicatorii de
program/proiect vor integra, unde este posibil, aspectele privind egalitatea de şanse.
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În mod normal, sursele de finanţare prevăzute pentru atingerea obiectivelor Planului Naţional de
Dezvoltare a României pentru perioada 2007 – 2013, şi în special ale Planului Naţional Strategic
de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013 vor constitui primele opţiuni şi pentru îndeplinirea obiectivelor
de dezvoltare la nivelul comunei Alexandru Odobescu, respectiv contribuţia UE din Fondul
European de Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social
European, Fondul de Coeziune şi cofinanţarea naţională publică (buget de stat, bugete locale,
credite externe, alte surse publice) şi privată aferentă.
În plus o atenţie deosebită trebuie acordată alocãrilor exclusiv din surse publice naţionale şi
locale pentru programe de investiţii pentru dezvoltare având obiective similare celor finanţate din
fondurile comunitare sus-menţionate.
În continuare, vor fi prezentate fondurile aferente îndeplinirii obiectivelor fiecărui domeniu
identificat în strategia de dezvoltare la nivel local.
1. Dezvoltarea si renovarea satelor comunei Alexandru Odobescu
1.1 Infrastructura de transport
Obiective urmărite:
 Dezvoltarea infrastructurii de circulaţie şi transport în comuna Alexandru Odobescu;
 Creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei Alexandru Odobescu;
 Reabilitarea reţelei de drumuri din comuna Alexandru Odobescu în vederea creşterii
accesibilităţii şi a atractivităţii zonei pentru investiţii
Surse de finanţare posibile:
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanţă cu Programul
Naţional pentru Dezvoltare Rurală Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale, Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor
de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale:
 Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes
local ce aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative pe teritoriu căreia se
află, aşa cum sunt definite şi clasificate în legislaţia naţională în vigoare;
precum şi Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, Măsura 125 –
Îmbunătăţirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii
şi silviculturii:
- construirea şi/sau modernizarea drumurilor de acces, drumurilor agricole de exploataţie,
inclusiv lucrări de marcare, semnalizare şi avertizare;
Detaliile privind sesiunile de aplicaţii vor fi puse la dispoziţie de către Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
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Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din mediul rural – Legea 71/2007,
care adopta si completeaza Ordonanta Guvernului nr 7/2006.
Capitolul II, articolul 5 prevede : « Beneficiarii direcţi ai acestui Program sunt autorităţile
administraţiei publice locale din spaţiul rural, precum şi asociaţii ale acestora constituite conform
legii, unde se realizează şi se utilizează investiţiile: poduri, podeţe, punţi pietonale, platforme de
gunoi, în conformitate cu planurile regionale de gestionare a deşeurilor, sisteme de alimentare cu
apă potabilă, canalizare şi epurare.»
1.2. Sănătate şi asistenţă socială
Obiective urmărite:
 Asigurarea accesului populaţiei la servicii medicale de calitate
 Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă socială
Surse de finanţare posibile:
Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul Social European
Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanţă cu Programul
Complement al Programului Operaţional Regional – Axa Prioritară nr. 3 „Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale”:
Reabilitarea /modernizarea /echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate:
 Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriilor de specialitate şi ambulatoriilor
din spitale;
 Achiziţionarea de echipamente
Detaliile privind sesiunile de aplicaţii vor fi puse la dispoziţie de către Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.
Fonduri europene gestionate direct de Comisia Europeană
Detaliile privind programele prin care se alocă aceste fonduri sunt puse la dispoziţie de către
Comisia Europeană.
Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul Social European
Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanţă cu Programul
Complement al Programului Operaţional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane – Axa
Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”:
 Promovarea unor programe de modernizare a serviciilor sociale existente;
 Dezvoltarea şi promovarea de servicii de consiliere şi informare pentru grupurile
vulnerabile, în scopul promovării incluziunii sociale;
 Crearea, dezvoltarea şi furnizarea de servicii alternative şi flexibile pentru îngrijirea
copiilor sau altor membri dependenţi de familie în timpul zilei;
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Detaliile privind sesiunile de aplicaţii vor fi puse la dispoziţie de către Ministerul Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse.
1.3. Educaţie şi cultură
Obiective urmărite:
 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale;
 Creşterea nivelului de cunoaştere şi utilizare a tehnologiilor de informaţie şi
comunicare.
Surse de finanţare posibile:
Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European
Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanţă cu Programul
Complement al Programului Operaţional Regional – Axa Prioritară nr. 3 „Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale” :
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educaţionale:
 Reconstrucţia, extinderea şi/sau consolidarea de clădiri (toate tipurile de infrastructură
pentru educaţie preuniversitară exceptând campusurile şcolare);
 Modernizarea utilităţilor generale şi specifice;
 Dotări cu echipamente şcolare, didactice şi IT.
Programul Cultura 2007 - 2013, finanţat de Comisia Europeană;
Comisia Europeană îşi propune să acorde actualul premiu anual al Uniunii Europene cu scopul
recunoaşterii publice a iniţiativelor exemplare şi a celor mai bune practici ale indivizilor,
comunităţilor locale sau organizaţiilor, care contribuie, la nivel european, la protejarea,
conservarea, promovarea şi valorificarea moştenirii culturale.
Licitaţiile de proiect sunt organizate de mai multe ori pe an, Comisia Europeană, prin directoratul
general de resort anuntând planificarea acestora.
Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul Social European (Programul
Operaţional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane);
Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanţă cu Programul
Complement al Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Axa Prioritară 1:
Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere
Obiective:
 Dezvoltarea sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială
 Dezvoltarea de instrumente care să susţină abordării de tip „pe tot parcursul vieţii” în
educaţie şi formare ;
 Furnizarea unei educaţii de calitate pentru toţi ;
 Asigurarea calificărilor relevante pentru piaţa muncii ;
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Flexibilizarea parcursurilor de învăţare.

Programul Naţional de Reabilitare a Aşezămintelor Culturale din mediul rural şi mic urban
Obiectivele de investiţii finanţate prin program sunt:
 reabilitarea şi modernizarea aşezămintelor culturale
 dotarea aşezămintelor culturale
Proiectul pentru Învaţământul Rural
Proiectul pentru Învatamant Rural asigură finanţare pentru acţiuni ce au ca obiectiv îmbunatăţirea
învăţământului în mediul rural prin:
 profesori mai bine pregătiţi;
 materiale didactice şi carte şcolară;
 condiţii civilizate în şcoli: apă, căldură, instalaţii sanitare, mobilier şcolar.
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanţă cu Programul
Naţional pentru Dezvoltare Rurală Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale, Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor
de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale:
 Investiţii de renovare, modernizare şi utilarea aferentă a aşezămintelor culturale
(biblioteci, cămine culturale, centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
etc.), inclusiv achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale
utilizate de acestea în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial; de asemenea
vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente hardware, soft-uri, inclusiv
costurile de instalare şi montaj.
 Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural din spaţiul
rural şi natural local (peşteri, copaci seculari, cascade etc);
 Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaţiul rural cu posibilitatea
de valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii;
 Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural.
Detaliile privind sesiunile de aplicaţii vor fi puse la dispoziţie de către Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din mediul rural – Legea
71/2007, care aproba Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006.
Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural urmăreşte
revigorarea activităţilor sportive şi în special a jocului de fotbal.
Obiectivul principal al acestui Program, ca program naţional, îl constituie realizarea într-o primă
etapă a 500 de baze sportive în timp de 2 ani, începând cu semestrul 2 al anului 2007.
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Beneficiarii acestui Program sunt autorităţile administraţiei publice locale din spaţiul rural.
Bazele sportive, ca obiective de investiţii sportive, se realizează în baza unor proiecte tipizate.
Terenul şi utilitatile necesare realizării şi functionarii bazelor sportive se asigură de autorităţile
administraţiei publice locale beneficiare ale investiţiei.
1.4. Amenajarea edilitară şi utilităţi publice
Obiective urmărite:
 Dezvoltarea durabilă a comunei Alexandru Odobescu;
 Atingerea unui grad ridicat de raţionalitate în amenajarea teritoriului;
 Creşterea confortului rural.
Surse de finanţare posibile:
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanţă cu Programul
Naţional pentru Dezvoltare Rurală Axa 1 – Măsura 125 – Îmbunătăţirea şi dezvoltarea
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii, Axa 3 – Calitatea
vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în
valoare a moştenirii rurale:
 Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, spaţii de
joacă pentru copii, terenuri de sport etc.);
 Renovarea clădirilor publice (ca de ex. primarii) şi amenajări de parcări, pieţe, spaţii
pentru organizarea de târguri etc);
 Investiţii noi în infrastructura socială şi dotarea aferentă pentru centre de îngrijire copii,
bătrâni şi persoane cu nevoi speciale;
 Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală
şi amenajarea de staţii de autobuz;
 Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire,
întreţinere spaţii verzi etc.);
 Investiţii de renovare, modernizare şi utilarea aferentă a aşezămintelor culturale
(biblioteci, cămine culturale, centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
etc.), inclusiv achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale
utilizate de acestea în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial; de asemenea
vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente hardware, soft-uri, inclusiv
costurile de instalare şi montaj.
Detaliile privind sesiunile de aplicaţii vor fi puse la dispoziţie de către Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltarii Rurale.
2. Mediu
2.1. Alimentare cu apă şi canalizare
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Obiective urmărite:
 Crearea de noi oportunităţi de creştere economică durabilă şi de creştere a calităţii
vieţii prin implementarea directivelor europene privind calitatea apei şi administrarea
integrată a resurselor de apă;
Surse de finanţare posibile:
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanţă cu Programul
Naţional pentru Dezvoltare Rurală Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale, Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor
de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale:
 Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de apă/apă uzată (captare, staţii de
tratare, alimentare, canalizare, staţii de epurare) pentru localităţile rurale având sub
10.000 l.e.;
Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural – Ordonanţa de Guvern nr.
7/2006
Fondul de Coeziune
Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanţă cu Programul
Complement al Programului Operaţional Sectorial – Mediu – Axa Prioritară nr. 1 „Extinderea
şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată”:
 Construcţia/modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării;
 Construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile;
 Extinderea reţelelor de distribuţie a apei potabile şi a sistemelor de canalizare;
 Construcţia/reabilitarea staţiilor de epurare a apelor uzate;
 Construcţia/reabilitarea facilităţilor de epurare a nămolurilor;
 Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor, etc.
Detaliile privind sesiunile de aplicaţii vor fi puse la dispoziţie de către Ministerul Mediului şi
Dezvoltării Durabile.
2.2. Deşeuri
Obiective urmărite:
 Creşterea calităţii mediului;
 Dezvoltarea unui management integrat al deşeurilor;
 Valorificarea deşeurilor rezultate din activităţi forestiere pentru producerea de energie
regenerabilă;
 Asigurarea accesului la servicii publice de salubritate de calitate corespunzătoare;
Surse de finanţare posibile:
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Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanţă cu Programul
Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale, Măsura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi:
 construcţia şi modernizarea de micro-întreprinderi şi achiziţia de echipament specific
pentru dezvoltarea sistemelor pentru producerea de energie regenerabilă (solară, rumeguş)
şi Axa 1 – Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, Măsura 121 –
Modernizarea exploataţiilor agricole:
 investiţii care promovează producerea de biogaz din gunoiul de grajd, obţinut din ferme
pentru creşterea animalelor şi păsărilor proprii sau colectat de la alte ferme
si Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura 322 –
Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale:
 Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea platformelor de depozitare a deşeurilor şi
dotarea cu echipamente de management al deşeurilor.
Detaliile privind sesiunile de aplicaţii vor fi puse la dispoziţie de către Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.

2.3. Cadrul natural
Obiective urmărite:
 Asigurarea unui mediu sănătos şi sigur pentru locuitorii comunei Alexandru Odobescu
Surse de finanţare posibile:
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanţă cu Programul
Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa 2 – Îmbunătăţirea calităţii mediului şi spaţiului rural,
Măsura 214- sub-masura 3 – Protecţia solului şi a apei:
 Acţiuni de reducere a suprafeţelor afectate de degradarea solului
şi Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, Măsura 125 –
Îmbunătăţirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii
şi silviculturii:


Construirea şi/sau consolidarea malurilor şi digurilor pâraielor din zonele cu risc la
inundaţii şi afectate de inundaţii, inclusiv realizarea polderelor de mici dimensiuni.
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Detaliile privind sesiunile de aplicaţii vor fi puse la dispoziţie de către Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
3. Dezvoltarea şi diversificarea economiei comunei Alexandru Odobescu
3.1. Sectorul agricol
Obiective urmărite:






Valorificarea potenţialului agricol local prin asigurarea unui management eficient al
exploataţiilor agricole;
Asigurarea unui grad ridicat de informare a populaţiei rurale cu privire la oportunităţile
existente şi cerinţele ce trebuie respectate în sectorul agricol;
Atragerea tinerilor în activităţile agricole din sectorul vegetal şi zootehnic;
Restructurarea şi modernizarea sectoarelor de procesare şi comercializare a produselor
agricole;
Sprijinirea înfiinţării grupurilor de producători agricoli.

Surse de finanţare posibile:
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanţă cu Programul
Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa 1 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi
forestier,
Măsura 111 – Formare profesională(training), informare si difuzare de cunostinte
Formarea profesională privind:
- tehnologii de producţie agricolă din sectorul vegetal şi sectorul zootehnic, precum şi al celor de
procesare a produselor agricole în conformitate cu tehnologiile specifice;
- practici de producţie agricolă compatibile cu protecţia mediului şi a conservării peisajelor
naturale, precum şi pregătire legată de conversia la agricultura biologică;
- reorientarea calitativă a producţiei;
- respectarea normelor de igienă, de bunăstare a animalelor şi a sănătăţii plantelor;
- utilizarea sistemelor informaţionale, transfer de tehnologie şi know-how.
Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole
Ferme de productie vegetala
• Achiziţia de echipament nou, necesar pentru modernizarea exploataţiilor din sectorul vegetal
prin dotarea acestora cu : tractoare, combine, utilaje, maşini, instalaţii şi echipamente agricole
inclusiv pentru calibrarea, sortarea, condiţionarea şi depozitarea produselor agricole obţinute şi
prelucrate în cadrul fermei, instalaţii de irigat, echipamente pentru procesarea resturilor vegetale;
• Reabilitarea plantaţiilor pomicole, prin achiziţionarea de material săditor, înfiinţare de pepiniere
pomicole, precum şi lucrări executate de terţi pentru desţelenire, pregătirea solului, plantare şi
replantare, cu excepţia investiţiilor prevazute ca se pot realiza în conformitate cu Regulamentul
Consiliului (CE) nr. 2200/1996 privind organizarea comună a pieţelor fructelor şi legumelor;
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• Construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor (birouri, spaţii de sortare şi depozitare, depozite
de combustibil, remize pentru utilaje, împrejmuire, etc.) şi utilităţilor (alimentare cu apă, energie
electrică, energie termică, evacuarea deşeurilor, canalizare, etc.) în fermele vegetale;
• Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat,
asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de protectie a mediului înconjurător;
• Costuri reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale a studiilor de
fezabilitate, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/sau implementarea
proiectului, direct legate de măsura care nu depăşesc 12% din costul total eligibil al proiectului.
• Achiziţionarea de mijloace de transport noi, specializate necesare ca rezultat al identificării lor
în baza studiului de fezabilitate;
• Costuri privind achiziţionarea de teren pentru construcţii specifice, inclusiv sediu, în situaţia
strămutării exploataţiei agricole, dar nu mai mult de 10% din valoarea proiectului;
• Soft-uri pentru computer, inclusiv costurile de instalare;
Ferme pentru creşterea animalelor şi păsărilor
• Achiziţionarea de animale (reproducători - masculi) cu înalt potenţial genetic, cu menţionarea
originii (pedigree), precum şi achiziţionarea de material seminal de calitate;
• Dotarea cu tractoare, utilaje, maşini, instalaţii şi echipamente pentru efectuarea activităţilor din
fermele de creştere a animalelor;
• Investiţii care promovează producerea de biogaz din gunoiul de grajd, obţinut din ferme proprii
sau colectat de la alte ferme;
• Constructii noi şi/sau modernizarea clădirilor în fermele de creştere a animalelor şi păsărilor,
completarea cu alte construcţii şi utilităţi: padocuri, fânare, fose septice, bazine de purin,
platforme de dejecţii, staţii de epurare, instalaţii pentru producerea şi dozarea furajelor complexe,
săli de muls şi de colectare a laptelui, centrale termice, depozite de combustibil, instalaţii de
alimentare cu apă, reţele de canalizare, instalaţii electrice, împrejmuire, etc;
• Achizitionarea de mijloace de transport noi, specializate necesare ca rezultat al identificării lor
în baza studiului de fezabilitate;
• Costuri privind achiziţionarea de teren pentru construcţii specifice, inclusiv sediu, în situaţia
strămutării exploataţiei agricole;
• Soft-uri pentru computer, inclusiv costurile de instalare şi montaj;
• Costuri reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale a studiilor de
fezabilitate, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/sau implementarea
proiectului, direct legate de măsură care nu depăşesc 12% din costul total eligibil al proiectului.
Măsura 123 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
- construcţii, instalaţii, maşini şi echipamente noi şi/sau modernizarea şi retehnologizarea
capacităţilor existente pentru procesarea: (prelucrarea) produselor agricole, a centrelor de
colectare, recepţionare, răcire şi stocare, sortarea, condiţionarea, refrigerarea, congelarea,
ambalarea, îmbutelierea şi marketingul produselor agricole;
− achiziţionarea de mijloace de transport noi, specializate (autoizoterme, autofrigorifice, vehicule
pentru produse lichide sau pulverulente, vehicule pentru transportul animalelor, etc.) necesare ca
rezultat al identificării lor în baza studiului de fezabilitate;
− achiziţia de tehnologii noi şi inovaţii pentru etichetarea şi ambalarea produselor de larg cosum,
conform noilor cerinţe de piaţă, precum şi în domeniul logisticii;
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− construcţii şi/sau echipamente pentru protecţia mediului (tratarea, reciclarea şi eliminarea
produşilor reziduali şi deşeurilor nocive, reducerea emisiilor de zgomot, de praf, economisirea
energiei, re-dotarea instalaţiilor frigorifice prin utilizarea de agenţi frigorifici ecologici, staţii
pentru epurarea apelor reziduale, depozitarea deşeurilor);
− construcţii şi/sau echipamente pentru respectarea standardelor de mediu, igienă şi calitate,
precum şi pentru raţionalizarea şi creşterea eficienţei în prelucrare;
şi Măsura 142 – Infiintarea grupurilor de producători
Acordarea sprijinului în cadrul acestei măsuri se realizează în scopul facilitării înfiinţării şi
funcţionării administrative a grupurilor de producători pentru:
 adaptarea producţiei şi produselor membrilor grupului de producători la cerinţele şi
exigenţele pieţei;
 asigurarea comercializării împreună a produselor, incluzând pregătirea de vânzare,
centralizarea cantităţilor propuse spre vânzare şi/sau aprovizionarea angrosiştilor;
 stabilirea unor reguli comune privind informaţia despre producţie (cantitatea, calitatea şi
tipul ofertei), cu atenţie deosebită acordată recoltării şi disponibilităţii producţiei pentru
comercializare în cadrul grupului.
Detaliile privind sesiunile de aplicaţii vor fi puse la dispoziţie de către Ministerul Mediului şi
Dezvoltării Durabile.
3.2. Turism
Obiective urmărite:
 Diversificare către activităţi non-agricole;
 Valorificarea potenţialului turistic al comunei Alexandru Odobescu;
 Creşterea atractivităţii comunei Alexandru Odobescu;
Surse de finanţare posibile:
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanţă cu Programul
Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale, Măsura 313 – Încurajarea activităţilor turistice:
În cadrul măsurii se pot realiza multiple investiţii la scară mică ca de exemplu:
Pentru componenta a):
i. construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice structuri agroturistice şi alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere) având
până la 15 camere:
Pentru investiţii în structuri de primire turistice altele decât cele de agro-turism, nivelul de
confort şi calitatea serviciilor prestate trebuie să fie echivalent cu minimum 3 margarete (definite
în conformitate cu legislaţia naţională);
Pentru investiţiile în agro-turism structura de primire turistică trebuie să atingă nivelul
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de confort şi calitate a serviciilor aferente echivalent cu minimum 1 margaretă (definite în
conformitate cu legislaţia naţională).
ii. construirea şi modernizarea infrastructurii aferente capacitaţilor de cazare precum sisteme de
apă/apă uzată, achiziţionare de echipamente de producere a energiei din surse regenerabile, etc.
Pentru componenta b):
i. investiţii legate de activităţi recreaţionale precum ex: alei pentru plimbări, spaţii de campare,
plimbări cu mijloace de transport tradiţionale, adăposturi pentru vreme nefavorabila etc.;
ii. investiţii legate de activităţi sportive precum alei de ciclism; ciclism montan, trasee pentru
echitaţie inclusiv prima achiziţie de cai (cu excepţia celor de cursă) în scop turistic şi asigurarea
adăposturilor acestora (ca parte din valoare eligibilă a proiectului), rafting,
alpinism, etc.
Pentru componenta c):
i. construirea, modernizarea şi dotarea centrelor de informare, promovare, prezentare şi vizitare
turistică, etc.
ii. dezvoltarea de sisteme electronice de rezervare pentru structurile de primire turistice;
iii. amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice 17 de interes public etc.
iv. investiţii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament
îngust, a amenajărilor complementare acestora (ex: construcţii, plan înclinat etc.), recondiţionarea
echipamentelor şi utilajelor;
v. investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, „al
olăritului”, „cioplitorilor în lemn” etc.).
Pentru componenta d):
i. elaborare de materiale promoţionale precum prima editare a materialelor în scopul promovării
acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, etc.
De asemenea, pentru toate tipurile de acţiuni, vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de
utilaje şi echipamente hardware, soft-uri, inclusiv costurile de instalare si montaj şi costurile
generale legate de întocmirea proiectului precum cheltuielile cu arhitecţii şi inginerii, consultanţa,
studii de fezabilitate, achiziţia de patente şi licenţe, în limita unui procent de 10% din valoarea
totală a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii în limita a 5%.
Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale:




Investiţii de renovare, modernizare şi utilarea aferentă a aşezămintelor culturale
(biblioteci, cămine culturale, centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
etc.), inclusiv achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale
utilizate de acestea în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial; de asemenea
vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente hardware, soft-uri, inclusiv
costurile de instalare şi montaj.
Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural din spaţiul
rural şi natural local (peşteri, copaci seculari, cascade etc);
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Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaţiul rural cu posibilitatea
de valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii;
Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural.

Detaliile privind sesiunile de aplicaţii vor fi puse la dispoziţie de către Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.
4. Capacitate instituţională şi cooperare
Obiective urmărite:
 Creşterea eficienţei managementului sectorului public;
 Creşterea calităţii serviciilor furnizate de administraţia publică locală în relaţia cu
cetăţeanul;
 Dezvoltarea sistemului informaţional la nivelul autorităţilor locale;
 Îmbunătăţirea accesului populaţiei la serviciile publice prin utilizarea tehnologiei
informaţiei şi a comunicării;
Surse de finanţare posibile:
Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul Social European
Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanţă cu Programul
Complement al Programului Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice – Axa
Prioritară nr. 3 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”:
 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi cercetării;
 Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice moderne de e-guvernare;
 Conectarea administraţiei publice la Internet;
 Suport acordat administraţiei locale pentru realizarea unor sisteme informatice integrate;
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
Pentru accesarea acestor fonduri, proiectele trebuie să fie întocmite în concordanţă cu Programul
Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa 4 – Leader:
- Îmbunătăţirea implementării şi calităţii proiectelor de dezvoltare rurală prin promovarea
cooperarii şi schimbului de experienţă între GAL-uri la nivel naţional şi internaţional cu
privire la implementarea strategiilor şi organizarea activităţilor GAL-urilor
Detaliile privind sesiunile de aplicaţii vor fi puse la dispoziţie de către Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.

Fonduri direct administrate de Comisia Europeană
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ANEXA – Cercetare sociologică asupra percepţiei calităţii vieţii în comuna Alexandru
Odobescu
Metodologie
Cercetarea cantitativă de teren a fost realizată în cursul lunii septembrie 2007 pe bază de
chestionar semi-standardizat, aplicat faţă în faţă, la domiciul subiecţilor. Valorile prezentate sunt
cele rezultate direct din teren (nu s-au făcut ponderări). În afară de erorile de eşantionare, modul
de formulare a întrebărilor şi dificultăţile practice de culegere a datelor de pe teren pot induce alte
erori care să afecteze rezultatele sondajului.
Cercetarea a înregistrat opiniile şi atitudinile populaţiei din comuna Odobescu, jud. Călăraşi, cu
privire la:





Satisfacţia faţă de serviciile publice locale
Condiţii de viaţă şi migraţie
Încrederea în instituţii şi participare cetăţenească
Percepţia schimbărilor şi a potenţialului de dezvoltare al comunei

Satisfacţia faţă de serviciile publice locale
Comuna Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi are mai degrabă locuitori nemulţumiţi decât
mulţumiţi de propria localitate. Doar 7% din respondenţi sunt mândri de propria comună, în timp
ce 12% din acelaşi eşantion de intervievaţi se declară indiferenţi cu privire la localitatea în care
trăiesc.
R a p o r t d e c e r c e ta r e O d o b e s c u 2 0 0 7

C â n d v ă g â n d iţi la c o m u n a în c a r e tr ă iţi, p u te ţi s p u n e c ă
s u n te ţi… .?

42
33

12
7

M â n d ru

M u l ţu m i t

N e m u l ţu m i t

In d i fe r e n t

D ife r e n ţe le p â n ă la 1 0 0 % re p r e z in tă N S /N R .
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Principala sursă de venit a locuitorilor comunei Al. Odobescu, jud. Călăraşi o reprezintă
agricultura, asemeni multor localităţi din mediul rural din România. Prestaţiile sociale în bani,
generic denumite ajutor social, sunt de asemenea o sursă de venituri pentru locuitorii comunei,
urmată de alte ocupaţii cu denumiri generice, „comerţ” şi „industrie”.
Raport de cercetare Odobescu 2007

DOMENII OCUPAŢIONALE
Din ce trăiesc locuitorii comunei?

agricultură

87

ajutor social

%

17

comerţ

6

industrie

6

altele

6

NS/NR 2

Printre alte surse de venit, locuitorii mai menţionează alte prestaţii băneşti – pensii, alocaţii,
ajutor de şomaj, alături de puţine cazuri de venituri obţinute din meşteşuguri şi şoferie.
Importante sunt şi proporţiile – aproape 1 din 5 respondenţi menţionează ajutorul social ca sursă
de venit pentru locuitorii comunei Odobescu, fapt ce indică o dependenţă ridicată de forme de
asistenţă socială.
O posibilă explicaţie pentru această situaţie poate fi atribuită şi distribuţiei proprietarilor de
pământ în comună – aproape 1 din 3 respondenţi nu are pământ în proprietate. Acest rezultat nu
înseamnă că cei care au pământ în proprietate reuşesc să îl muncească singuri – mai mult de 40%
din respondenţi au deja pământul trecut în arendă. Interesant este şi faptul că majoritatea din cei
care declară că nu au pământ declară că principala sursă de venit a locuitorilor comunei este
reprezentată de agricultură. Acest rezultat poate fi atribuit modului de formulare a întrebării: ”Din
ce trăiesc locuitorii comunei?”, care induce ideea de răspuns general asupra întregii comune, nu
asupra identificării situaţiei personale a surselor de venit.
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A veţi păm ânt?
da, ş i am dat
p ă m â n t u l în
a re n d ă
42%
nu s unt
p ro p rie t a r, d a r
a m p ă m â n t în
a re n d ă
4%
da, s unt
p ro p rie t a r ş i îm i
m unc es c
s in g u r
păm ântul
24%

nu am păm ânt
29%

NR
2%

Din ce trăiesc
locuitorii
comunei?
agricultură
comerţ

Aveţi pământ?
da, sunt proprietar şi îmi muncesc singur
pământul
da, şi am dat pământul în arendă
nu sunt proprietar, dar am pământ în arendă
nu am pamant
Total (N)

54

1

93
9
54
214

1

ajutor
social
1

industrie altele

5

2

6
12

4
6

1
3
1
3
8

În ceea ce priveşte creşterea animalelor, majoritatea locuitorilor, în proporţie de aproape 80% ,
declară că au câteva animale în gospodărie. Totuşi, din nou un procent important, aproape 20%
dintre respondenţi, nu au animale. Dintre locuitorii care nu au pământ, aproape 1 din 3
respondenţi declară că nu au nici animale.
Aveţi animale?
da, câteva, ca în orice da, am o mică fermă
gospodărie rurală
zootehnică
nu am animale

Aveţi pământ?
da, sunt proprietar şi îmi
muncesc singur pământul
86%
da, şi am dat pământul în arendă 84%
nu sunt proprietar, dar am
pământ
70%

2%
2%

10%
14%
30%
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în arendă
nu am pământ
Total

66%
79%

1%
2%

29%
18%

Raport de cercetare Odobescu 2007

CREŞTEREA ANIMALELOR

da, am o
mică fermă
zootehnică
2%

nu am
animale
18%
NR
2%

da, câteva,
ca în orice
gospodărie
rurală
79%

Faţă de bunurile publice existente în comună sau în curs de realizare, respondenţii consideră că
infrastructura de transport din interiorul localităţii este primul domeniu care necesită îmbunătăţiri
substanţiale, urmat de problema asistenţei medicale şi cea a canalizării. Merită menţionat şi
faptul că dintre cei care au identificat drumurile din comună ca cea mai importantă problemă a
comunei, un procent de 30% apreciază că nu s-a schimbat nimic în propria localitate în ultimii
ani.
Domeniu

Procente
cumulate
de note
de 1
(N=246)

Drumurile
în
comună

Drumurile care
duc la oraş

42

4

Alimentarea
cu apă
Canalizarea

13

14

Asistenţa
medicală:
spital,
dispensar

Şcoala, căminul
cultural

18

9

Mod de citire: 1 – are cea mai mare nevoie de îmbunătăţire, 5 – are cea mai mică nevoie de
îmbunătăţire
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CALITATEA DRUMURILOR ÎN COMUNĂ

foarte bune +bune

Drumurile din
comuna

36

proaste + foarte proaste

62

NŞ/NR = 2%

În contextul acestei imagini mai degrabă negative faţă de serviciile publice locale, există totuşi un
serviciu care nu a fost introdus în lista de variante pentru ierarhizarea domeniilor de intervenţie,
ci păstrat ca o evaluare separată a calităţii acestuia. Majoritatea respondenţilor sunt mulţumiţi de
iluminatul public, deşi există şi un procent de 17% care îşi şi justifică, în răspunsuri deschise,
nemulţumirea faţă de modul de funcţionare al acestui serviciu: aria de acoperire, durata lungă de
intervenţie în cazul unei defecţiuni, programul scurt de funcţionare, distanţa mare dintre stâlpi,
etc.
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ILUMINATUL PUBLIC
Sunteţi mulţumit de iluminatul public?

Nu
17%
NS/NR
2%

Da
82%
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Deşi alimentarea cu apă nu este pe primul loc în “topul” domeniilor care au nevoie de
îmbunătăţire, distribuţia surselor de alimentare cu apă în comună este dominată de fântâna din
curte, numai 1 din 3 respondenţi declarând că beneficiază de sistemul centralizat de alimentare cu
apă. Reţeaua de apă se regăseşte de altfel printre problemele pe care intervievaţii le-au identificat
în mod spontan ca necesitând schimbări în viitor la nivelul comunei Al. Odobescu.

Raport de cercetare Odobescu 2007

SURSE DE ALIMENTARE CU APA

sistem
centralizat de
alimentare cu
apă
34%

NS/NR
1%

cişmea
stradală
5%

izvor
1%

fântâna din
curte
74%
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Datele despre migraţia tinerilor din comună pot fi privite şi ca o rezultantă a răspunsurilor mai
sus-prezentate. Pe fondul unei slabe infrastructuri de servicii publice, aproape două treimi din
respondenţi declară că tinerii pleacă din comună, în două destinaţii principale: la oraş – un
procent de 42% sau în exteriorul ţării – 32%.

Raport de cercetare Odobescu 2007

MIGRAŢIA TINERILOR

pleacă din
ţară
32%

NS/NR
7%
rămân în
comună
19%

pleacă la
oraş
42%

Încredere în instituţii şi participare cetăţenească
În contextul unei slabe performanţe în realizarea responsabilităţilor publice locale, principala
instituţie a administraţiei publice locale, primăria, nu beneficiază de un suport mare de încredere
în rândul cetăţenilor. Într-o listă precodificată de variante de răspuns, biserica este cea care oferă
cea mai mare încredere locuitorilor comunei Odobescu, urmată la o mare distanţă de primărie şi
poliţie. În clasamentul persoanelor publice, preotul conduce de asemenea, dar alături de primar
regăsim şi imaginea medicului, acesta din urmă având un scor de încredere a 8% din cei care au
răspuns în cadrul cercetării de teren.
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ÎNCREDEREA ÎN INSTITUŢII
Care este instituţia în care aveţi cea mai mare încredere?

Biserica

55

Primăria

21

Poliţia

4

Alta

3

NS/NR

18

%
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ÎNCREDEREA ÎN PERSOANE PUBLICE
Care este persoana publică în care aveţi cea mai mare încredere?

Preot

46

Primar

27

Medic

Alta

NS/NR

8

4

15

%
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Scorul mic de încredere în primărie şi primar poate fi atribuit şi unei slabe comunicări cu
cetăţenii, din partea autorităţii administraţiei publice locale care ar trebui să fie cea mai apropiată
de cetăţeni. Aproape 40% din respondenţi susţin că nu a avut loc nici un fel de întâlnire cu
primarul despre viitorul comunei, iar 44% din intervievaţi nu au participat la o astfel de întâlnire.
Se poate concluziona din aceste cifre că pe de o parte, aceste întâlniri (18% din respondenţi susţin
că au participat la ele) nu au beneficiat de o largă difuzare în rândul locuitorilor, iar pe de altă
parte, instituţia primăriei nu a iniţiat nici un fel de comunicare pentru mai multe de o treime
dintre cei intervievaţi. De altfel, îmbunătăţirea comunicării dintre locuitori şi cetăţeni este unul
din aspectele pe care respondenţii l-au menţionat în mod neasistat, spontan, în situaţia ipotetică în
care respondentul ar fi în locul primarului.

Raport de cercetare Odobescu 2007

PARTICIPARE LA DEZBATERI PUBLICE/DISCUTII CU PRIMARUL
DESPRE VIITORUL COMUNEI

nu au avut
loc
asemenea
întâlniri
38%
da
18%

nu
45%

Percepţia schimbărilor şi a potenţialului de dezvoltare al comunei
Percepţia schimbărilor care au avut loc în ultimul timp în comună reprezintă în aparenţă o
contradicţie cu răspunsurile privind domeniile care ar necesita îmbunătăţiri în viitorul apropiat.
Mai precis, într-o listă de variante spontane de răspuns ale locuitorilor comunei, drumurile,
alimentarea cu apă şi iluminatul public sunt principalele servicii publice locale care au beneficiat
de schimbări în ultimii ani. Schimbările care au avut loc pentru infrastructura de transport nu au
fost însă de natură să aducă modificări calitative substanţiale, întrucât, în cadrul aceleiaşi
cercetări sociologice, locuitorii comunei identifică tot străzile şi drumurile ca domeniile care ar
trebui să beneficieze de schimbări în viitor. Poate nu întâmplător proporţia celor care au idenficat
străzile şi drumurile ca domeniul care ar trebui să beneficieze de îmbunătăţiri în viitor este
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depăşită doar de cei care menţionează schimbarea conducerii (a primarilor şi a consilierilor) drept
cel mai important aspect care ar trebui avut în vedere în viitorul apropiat.
Raport de cercetare Odobescu 2007

Ce credeţi că s-a schimbat în comună în ultimii ani?

d r u mu ri

29
18

a lime n ta re a c u a p ă
17

ilu min a tu l p u b lic
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9
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4
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4
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4
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4
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3

p a r c u ri
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2
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2
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10
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11

%
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Ce credeţi că trebuie schimbat în comună?
c onduc erea (primar ş i c ons ilieri)
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f armac ie, dis pens ar
loc uri de munc ă
alimentarea c u apă
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c of etărie, brutărie, patis erie
mentalitatea, modul de gândire
adminis trarea gârlei, bălţilor
niv elul de trai
c analiz are
alimentarea c u gaz e
poliţia
reîntoarc erea tinerilor
adminis trarea pământului
parc ul
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NS/NR

13

18

7
7
7
6
5
5
2
2
2
2
1
1
1
1
1
7
3
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%
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Un alt aspect important pe care îl doresc realizat locuitorii comunei este problema asistenţei
medicale, menţionată sub forma creării unui punct farmaceutic şi a unui dispensar în comună.
Problema satului Gălăţui este menţionată – oamenii doresc o nouă şcoală aici în locul celei vechi
desfinţate, precum şi un dispensar care să deservească locuitorii din această zonă.
De asemenea, printre alte aspecte punctuale mai este menţionată şi problema refacerii sistemului
de irigaţii, a sprijinirii creării de microferme legumicole sau zootehnice, etc.
Raport de cercetare Odobescu 2007

Ce aţi schimba dacă aţi fi primar?

d is p e n s a r , f a rma c ie
lo c u r i d e mu n c ă
c a n a liz a re
d ru mu r ile
c u r ă ţe n ia , s a lu b r iz a r e a
re ţe a u a d e a p ă
c o mu n ic a r e a p r imă r ie - lo c u ito r i
c a lita te a p ro f e s o r ilo r
a d min is tr a r e p ă mâ n t (a re n d a s i, ir ig a tii)
p o liţia , p a z a c o mu n a lă
ţe s ă to r ie , c ro ito r ie
ş c o lile
a ju to r a r e a c e lo r s ă r a c i
a te lie r d e c o n s tr u c ţii
a d min is tra re a b ă lţilo r
b r u tă r ie , c o f e tă r ie , p a tis e r ie
f e r ma le g u mic o lă
me n ta lita te a
gaz e
a tr a g e re a d e f o n d u ri e u r o p e n e
n imic
a lte le
NS/NR

6

9

6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
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%

___________________________________________________________________ 76
Material realizat de SC TOP BUSINESS SRL şi SC ALMARO CONSULTING SRL
Martie 2008

Strategia de Dezvoltare Durabilă 2007 – 2013
Comuna Alexandru Odobescu

Cadrul natural al comunei este menţionat de mai mulţi dintre respondenţi ca fiind una dintre cele
mai importante resurse de dezvoltare ale comunei – bălţile, lacurile, islazurile pot fi folosite, în
opinia respondenţilor, de la pescuit sportiv sau ferme zootehnice la potenţiale puncte de atracţie
pentru agroturism (ca exemplu, intervievaţii menţionează punctual problema folosirii şantierului
arheologic de la Movila Berzei pentru turism, alături de lacurile Barza şi Gălăţui).

Raport de cercetare Odobescu 2007

Care consideraţi ca este cea mai importanta resursă a comunei ce ar putea fi folosită pentru
dezvoltarea locală?
27

bălţi, lac uri, is laz uri

25

agric ultura
18

pământul
7

loc uri de munc ă
6

z ootehnia
turis mul

5

f erma legumic olă

5
3

c onf ec ţii
oamenii (hărnic ia, gos podari, etc .)

2

dis pens ar

1

f onduri UE

1

c of etărie, brutărie, patis erie

1

nu s unt res urs e

1

altele
NS/NR

12
18

%
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Punctele slabe ale comunei se concentrează, în opinia intervievaţilor, în zona conducerii
primăriei şi a lipsei locurilor de muncă. Alte puncte slabe menţionate sunt sărăcia, lipsa de
organizare, poliţia, drumurile, nivelul de trai, etc.

Raport de cercetare Odobescu 2007

Care este după părerea dvs. punctul slab al comunei?
c onduc erea, adminis traţia public ă
lips a loc urilor de munc ă
s ărăc ia
lips a de interes , de organiz are
poliţia, paz a c omunală
drumurile
niv elul de trai
dis pens arul, c abinetul medic al, f armac ie
agric ultura
legis laţia
loc uitorii
apa
c urăţenia, s alubriz area
ş c oala, înv ăţământul
f unc ţionarii primăriei, biroc raţia
dis tanţa f aţă de oraş , de c alea f erată
îmbătrânirea populaţiei
mentalitatea oamenilor
altele
NS/NR

20

25

6
6
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
11
22

%

Concluzii
Din punct de vedere al resurselor financiare disponbile pe cap de locuitor la nivelul localităţii,
comuna Alexandru Odobescu din judeţul Călăraşi reprezintă una din multele comune ale
României cu o valoare scăzută a impozitului pe venitul global pe cap de locuitor. Din punct de
vedere al percepţiilor locuitorilor ei asupra modului de dezvoltare al comunei dar şi asupra
viitorului acestuia, se conturează imaginea unei comune cu un slab management public la nivel
de primărie, cu o comunicare defectuoasă cu cetăţenii, afectată masiv de migraţia tinerilor din
comună spre oraş sau extern, dar cu speranţe de dezvoltare date de cadrul natural, de ultimele
dezvoltări ale reţelei de servicii publice şi de ce nu, de oamenii ei, care, pe lângă îmbunătăţirea
infrastructurii de servicii publice, îşi doresc şi dezvoltarea atelierelor de confecţii sau de
construcţii alături de diverse servicii – de la cele medicale până la cofetărie, brutărie, patiserie sau
frizerie. Toată această “listă de dorinţe” reface, la nivel mental, imagiunea unei localităţi, în care
îmbunătăţirea infrastructurii de bază (drumuri, reţea de apă şi canalizare, reţea de gaze, iluminat
public, etc.) ar conduce la o creştere a numărului locurilor de muncă, ar micşora rata de migraţie
a tinerilor, într-un cuvânt ar da şansele unei creşteri a calităţii vieţii pentru locuitorii ei.
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