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PRIORITĂŢILE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI 
SOCIALĂ A JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI ÎN ANUL 2018 

Planul de acţiuni pe anul 2018 pentru realizarea  în judeţul 
Călăraşi a obiectivelor cuprinse în  Programul de 

guvernare 2018-2020  

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul acţionează pentru realizarea în 
judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare. 

Aşa cum se cunoaşte, în urma dezbaterilor care au avut loc în şedinţa 
comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din data de 29 ianuarie 2018,  a fost 
emisă, de către Parlamentul României, Hotărârea Nr. 1/2018 din 29 ianuarie 
2018 pentru acordarea încrederii Guvernului, anexa 1 cuprizând lista Guvernului 
României, iar Anexa 2 reprezentând Programul de guvernare 2018-2020. 

Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Călăraşi a obiectivelor şi 
direcţiilor de acţiune cuprinse în Programul de guvernare, este elaborat în baza 
art.6 (1) pct.1, lit (d) din HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 
Legii nr.340/2004, republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului. 

Acest document, odată adoptat în Colegiul Prefectural va fi transmis 
Ministerului Afacerilor Interne-Direcţiei Generale pentru Relaţiile cu Instituţiile 
Prefectului. 

Planul pe anul 2018 pentru aplicarea în judeţul Călăraşi a Programului 
de guvernare, cuprinde principalele priorităţi, structurate în conformitate cu 
obiectivele urmărite de autorităţile publice locale, serviciile publice 
deconcentrate ale ministerelor şi alte instituţii aflate în subordinea autorităţilor 
centrale, precum şi acţiunile ce vor fi realizate în cursul anului 2018, în 
concordanţă cu obiectivele stabilite prin Programul de guvernare 2018-2020. 

Elaborarea planului, s-a făcut după consultarea serviciilor publice 
deconcentrate existente la nivelul judeţului, a altor instituţii aflate în subordinea 
autorităţilor centrale, direct responsabile pentru înfăptuirea acţiunilor prevăzute, 
precum şi a autorităţilor publice locale din județul Călăraşi. 

Creşterea economică şi bunăstarea în rândul cetăţenilor după cum este 
viziunea Guvernului României, viziune care pleacă de la premisa construirii unei 
societăţi echilibrate, bazată pe principii incluzive, se transpun în plan intern în 
Obiectivul general - fundamentarea unei creşteri economice inteligente, 
sustenabile şi incluzive, de natură a furniza premisele consolidării unui 
stat puternic, proactiv şi a unei societăţi echilibrate, cu o clasă de mijloc 
extinsă, pentru atingerea căruia s-au detaliat cele mai importante acţiuni ce se 
vor desfăşura la nivelul judeţului Călăraşi. 

De asemenea, implementarea principiului egalităţii de şanse în educaţie, 
îmbunătăţirea performanţelor educaţionale, abilităţilor şi competenţelor tuturor 
copiilor şi tinerilor, prin accesul la un sistem de educaţie de calitate, relevant şi 
incluziv, sunt cheia pentru creştere economică şi prosperitate. 

Priorităţile de dezvoltare economică şi socială a judeţului Călăraşi 
în anul 2018, precum şi Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Călăraşi a 
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obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2018-2020, au fost elaborate în 
concordanţă cu Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014–2020, 
avându-se în vedere strategiile sectoriale pe domenii de activitate şi au ca bază 
de fundamentare construcţia bugetară a anului 2018, bugetul judeţului, al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor 

Fundamentarea,dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor 
locale pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, 
programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanţă cu atribuţiile ce revin 
autorităţilor administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în 
vederea funcţionării lor eficiente şi în interesul colectivităţilor locale. 

Priorităţile concrete prevăzute în Programul de guvernare şi care vor fi 
transpuse la nivel local prin asumarea răspunderii de către autorităţile publice 
locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi alte instituţii aflate în 
subordinea autorităţilor centrale, au ca punct de plecare contextul economic şi 
financiar existent în judeţul Călăraşi la sfârşitul anului 2017.    

Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Călăraşi a obiectivelor 
cuprinse în Programul de guvernare 2018-2020, are o construcţie structurată 
pe 17 capitole, care cuprind măsurile ce se vor lua pe fiecare domeniu în parte, 
având corespondent în fiecare capitol al Programului de guvernare 2018-2020, 
după cum urmează: 

1) Economie. Politici industriale. Comerţ şi relaţii internaţionale. 
Protecţia consumatorului; 

2) Fonduri Europene; 
3) Turism; 
4) Politici publice privind IMM; 
5) Politici publice în domeniul muncii şi justiţiei sociale; 
6) Politici publice în domeniul  educaţiei; 
7) Cercetare – Dezvoltare - Inovare; 
8) Politici în domeniul sănătăţii; 
9) Administraţie publică. Politici regionale; 
10) Politici agricole şi dezvoltare rurală; 
11) Politici de mediu. Ape şi păduri; 
12) Politici în domeniul energiei; 
13) Politici pentru infrastructura de transport;  
14) Politici în domeniul comunicaţiilor. Convergenţă digitală; 
15) Afaceri interne; 
16) Cultură. Culte. Minorităţi; 
17) Tineret şi sport. 
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În continuare vom da câteva exemple de investiţii prioritare în 
derulare sau noi şi proiecte propuse la nivelul judeţului şi anume: 

Consiliul Judeţean Călăraşi: 

Proiecte cu finanţare externă , în derulare 

 Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi 
Program Operaţional Infrastructură Mare-  Faza II; 

 Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 402 tronson DN 4 – 
Curcani – Măriuţa - limită Judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 
302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuţa - limită Judeţ Ialomiţa, km 
0+000 - km 15+365” şi ”Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (km 
13+865 - km 37+545 ) localităţile Drăgoeşti  – Roşiori – Moviliţa - Dridu, 
DJ 101 (Km 52+100-37+600) localităţile Dridu - Fierbinţi Târg – limită judeţ 
Ilfov, DJ 101 (km 52+100 - km 59+700) Dridu - Jilavele şi DJ 402 (km 
53+700-61+420) limită Judeţ Călăraşi – Sineşti (DN2) şi DN 2 – limită 
judeţ Ilfov (km 61+860-km 63+420)” prin POR 2014 – 2020, POR Axa 
prioritară 6, prioritatea de investiţii 6.1; 

 Managementul riscurilor şi protecţie împotriva inundaţiilor în regiunile 
transfrontaliere Călăraşi şi Polski Trambesh  INTERREG VA Ro-Bg 2014-
2020; 

Propuneri de proiecte cu finaţare externă 

 Modernizarea drumurilor judeţene DJ 201B tronson DN31-Ulmeni – Lunca 
(Ostrovu) – Frăsinet Km 49+730 – km 81+290, DJ 305 tronson Lunca 
(Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari, km 0+000 – km 33+529 şi DJ 313 
Săpunari – Limită judeţ Ialomiţa, km 28+700 – km 30+500  POR 2014 – 
2020,  Axa prioritară 6, prioritatea de investiţii 6.1; 

  Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 306 tronson Cuza -
Vodă (DN3) – Socoalele - limită judeţ Ialomiţa km 0+000 – km 63+000” şi 
„Modernizare drum judeţean DJ 306 limită judeţul Călăraşi Km 32+950 – 
Albeşti  – Andrăşeşti - Gh. Doja - Crunţi km 63+650 - intersecţia DJ 102 H  
şi de la km 66+225 - la Reviga- Cocora    km 58+775 şi DJ 203 E -   limită 
Judeţ Buzău – Cocora  km 14+075 - 21+325” prin POR 2014 – 2020, Axa 
prioritară 6, prioritatea de investiţii 6.1 – SUERD; 

 Modernizare DJ 211D tronson Ştefan Vodă –DN3B(Dichiseni), km13+500-
km 41+500, L =24,752 km Axa prioritară 6, prioritatea de investiţii 6.1 
– SUERD;  

 Dezvoltarea turismului în zona transfrontalieră Călăraşi – Ruse prin 
promovarea moştenirii patrimoniului antic, preistoric, medieval şi al 
bogăţiei numismatice  INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020; 

 Îmbunătăţirea managementului comun al riscului în regiunea 
transfrontalieră Dobrich – Călăraşi INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020; 

 Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe Dunăre în regiunea 
transfrontalieră Călăraşi – Silistra, INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020;  
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 Dezvoltarea produselor turistice comune şi reabilitarea moştenirii culturale, 
proiect ce vizează obiectivul de investiţii restaurarea Casei Demetriade, 
INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020; 

 Patrimoniul cultural comun - dezvoltarea patrimoniului cultural în regiunea 
transfrontalieră Călăraşi-Ruse, proiect ce vizează obiectivul de investiţii 
Reabilitarea şi modernizarea clădirii Muzeului Dunării de Jos, INTERREG 
VA Ro-Bg 2014-2020; 

 Îmbunătăţirea managementului de risc şi parteneriat în regiunea 
transfrontalieră Călăraşi – Dobrich, proiect ce vizează modernizarea 
dispeceratul comun I.S.U - S.A.J, INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020; 

 Managementul eficient al situaţiilor de urgenţă în regiunea transfrontalieră 
Călăraşi - Veliko Târnovo, proiect ce vizează achiziţia de echipamente 
pentru dotarea ISU Călăraşi şi a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 
Călăraşi, INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020; 

 Reabilitare energetică Cinema din cadrul Centrului Judeţean de Cultură şi 
Creaţie Călăraşi, POR 2014-2020; 

 Reabilitare energetică Centru de Ingrijire şi Asistenţă Ciocăneşti,  POR 
2014-2020; 

 Reabilitare energetică Centru Maternal Călăraşi, POR 2014-2020; 

 Reabilitare energetică Complex de Servicii Comunitare pentru Copii cu 
Handicap Sever Călăraşi, POR 2014-2020; 

 Reabilitare energetică Centru de Primire în Regim de Urgenţă "Sfânta 
Maria" Călăraşi, POR 2014-2020; 

 Creşterea eficienţei energetice la corpurile A,B,C şi D la Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Dr. Pompei Samarian Călăraşi, POR 2014-2020; 

 Modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Călăraşi Dr. Pompei Samarian, POR 2014-2020. 

        Alte investiţii ale Consiliului Judeţean Călăraşi  

 Pichet de pompieri Fundulea - execuţie lucrări C+M, taxe avize, 
comisioane şi asistenţă tehnică (investiţie multianuală); 

 Semnale intrare Judeţul Călăraşi - Execuţie lucrări C+M, taxe avize, 
comisioane şi asistenţă tehnică, obţinere teren, diverse şi neprevăzute (5 
buc. tip Totem la Chiciu, Borcea - 2, Belciugatele, Dragalina); 

 Proiect tehnic+execuţie lucrări, inclusiv asistenţă tehnică, comisioane, taxe 
Retele tehnico - edilitare (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, 
electrice, telecomunicaţii, circuite carosabile şi pietonale, amenajare spaţii 
verzi, împrejmuire) -locuinţe ANL pentru specialişti, Str. Independenţei - 
Zona I; 

 Drum de incintă, inclusiv utilităţi (zona UM – cazarma 346) - faza SF şi 
temă de proiectare, inclusiv taxe, avize, studii; 

 Dezvoltarea zonei turistice Braţul Borcea - port turistic de agrement, faza 
de întocmire PT+DE; 
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 Reabilitare, modernizare clădire sediu C.J.C. - DALI, PT, DTAC, taxe, 
avize; 

 Lucrări de amenajare în construcţiile C1, C2, C3,  Cazarma 346, incinta 2, 
strada Independenţei nr. 5 municipiul Călăraşi - faza DALI, inclusiv taxe, 
avize; 

 Amenajare parc zona Biblioteca Judeţeană, strada 1 decembrie 1918- 
faza DALI, inclusiv taxe, avize; 

 Centrul Judeţean de Cultură şi Administraţie Publică Barbu Ştirbei-
execuţie lucrări "Biblioteca Alexandru Odobescu", taxe, avize, comisioane 
şi asistenţă tehnică; 

 Modernizare bază sportivă Călăraşi (stadion); 

 Reabilitare, modernizare  construcţie C4 pentru Muzeul Dunării de Jos - 
faza DALI, inclusiv taxe, avize; 

 Elaborare Documentaţie Palatul Administrativ  - faza DALI; 

 Reabilitare sediu Serviciul Judeţean de Ambulanţă Călăraşi, faza DALI; 

 Înfiinţare bază de canotaj; 

 Elaborare documentaţie tehnico-economică, faza DALI, clădire FORDOC; 

 Modernizare şi extindere clădire fost Liceu Barbu Ştirbei; 

 Elaborare documentaţii tehnico-economice, faza DALI, pentru DJ 308 A, 
DJ 313 A, DJ 304, DJ 412;  

 Elaborare documentaţie tehnico-economică – faza SF (consultanţă, taxe, 
avize) – Pod Şoldanu (DJ403); 

 Elaborare documentaţie tehnico-economică – faza SF (consultanţă, taxe, 
avize) – Pod Crivăţ (DJ301); 

          Spitalul Judeţean de Urgenţă  Călăraşi Dr. Pompei Samarian 

 Modernizare, reabilitare demisol corp C,  PT + execuţie lucrări, inclusiv 
asistenţă tehnică, comisioane  - Cofinanţare; 

 Modernizare, reabilitare  etaj 3 corp A, faza PT+DE  + execuţie lucrări, 
inclusiv asistenţă tehnică, comisioane , taxe; 

 Extindere corp B - spaţii comerciale, taxe şi avize -  PT+DE  + execuţie 
lucrări, inclusiv asistenţă tehnică, comisioane; 

 Corp nou clădire în incinta S.J.U. Călăraşi - taxe, avize aferente Certificat 
de Urbanism; 

 Demolare Gospodărie de apă, demontare şi remontare reţele exterioare, 
demontare şi relocare chiller, existente pe amplasamentul corpului nou de 
spital - faza DALI, inclusiv taxe, avize. 

 Cofinanţare 10% pentru aparatură şi echipamente de specialitate 
(Defibrilator Corpulus pentru ambulanţe SMURD, EKG portabil, 
Echipament pentru dezinfecţia suprafeţelor şi aeromicroflorei, Ecograf- 
doppler, Turbine şi piese de mână pentru stomatologie urgent, Aparat 
pentru detectarea alcoolemiei în urgenţă, Videolaringoscop, Microscop 
operator oftalmologic, Aparat de facoemulsificare cu pompa electronică, 



 6

Trusă completă de endoscopie digestivă superioară şi inferioară, CT (cu 
256 slice-uri), Aparat de radiologie digitală convenţionala şi imagistică 
medicală, Aparat de radiodiagnostic portabil); 

     Spitalul Judeţean de Psihiatrie Săpunari 

 Studiu de fezabilitate complex - Modernizare şi reabilitare Pavilion central 
şi extindere Corp nou de clădire (Bloc alimentar cu spaţii anexe+Spaţii 
arhivă) la Spitalul de Psihiatrie Săpunari, inclusiv taxe, avize; 

 Cofinanţare 10% pentru echipamente de specialitate (Echipament de 
stimulare magnetică repetitivă cu asistare cognitivă, Echipament de 
evaluare şi recuperare cognitivă, Echipament de stimulare magnetică de 
profunzime). 

       Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi 

 Cofinanţare 10% pentru aparatură şi echipamente de specialitate (Aparat  
Roentgen  Diagnostic  Digital Universal, Incintă termostat 1000 l, Analizor 
automat de coagulare, Autoclav 75 l sterilizare umedă, Dispozitiv 
vizualizare vene). 

         Centrul de Asistenţă Medico - Socială Călăraşi 

 Reabilitare şi extindere clădiri pentru Centru de Asistenţă Medico - Socială 
Călăraşi (fosta Unitate Militară, strada Independenţei) - PT, DE, DTAC, 
execuţie lucrări, asistenţă tehnică, taxe, comisioane. 

      Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

 Reabilitare, modernizare Centrul de Primire Făurei  - Faza DALI, taxe, 
avize; 

 Reabilitare, modernizare Centrul de Primire”Sfântu Ştefan” Perişoru - 
Faza DALI, taxe, avize; 

 Reabilitare, modernizare Bloc alimentar –Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Ciocăneşti - Faza DALI, taxe, avize. 

Investiţii prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 1 (2015-2019 în 
valoare de 424.228.837 lei, 99 obiective de investiţii) şi 2 (2017-2020 în 
valoare de 748.279.561 lei, 112 obiective de investiţii) astfel: 

 infrastructura de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; 

 infrastructura de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;  

 infrastructura de drumuri publice de interes local, respectiv drumuri   
comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor; 

 infrastructura de învăţământ preuniversitar; 

 infrastructura de sănătate; 

 clădiri publice, iluminat. 

Consiliul Judeţean Călăraşi –proiecte prin PNDL 1 şi 2   
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 Modernizarea şi reabilitarea DJ 211 D tronson DN 21 (Ştefan Vodă) - 
Libertatea - DN3B (Dichiseni), Km 13+500 - Km 41+500,  L=24,57 Km, - 
execuţie lucrări , inclusiv asistenţă tehnică, consultanţă, comisioane 
(cofinanţare  PNDL 2) 

 Modernizarea, reabilitarea drumurilor judeţene DJ 401C tronson (DJ 301) 
Cucuieţi - Progresu - Sohatu - Intersecţie (DJ 412), KM 21+500 – KM 
11+623 şi DJ 412 tronson Sohatu - (DJ 402)  km 61+780 la km 55+535, 
L= 16,122 km - execuţie lucrări, inclusiv asistenţă tehnică, taxe şi cote 
legale (cofinanţare  PNDL 1) 

 Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31-Luica-DN4-Şoldanu- 
Radovanu, km 0+000 la km 34+800, Lungime - 33,8 km - PT + execuţie 
lucrări, inclusiv asistenţă tehnică, taxe şi cote legale (cofinanţare  PNDL 2) 

 Modernizare DJ 411 Chirnogi - Radovanu - Crivăţ - limită judeţ (Hotarele), 
km 0+000 - km 18+090” - PT+DE+DTAC, execuţie lucrări, inclusiv 
asistenţă tehnică, taxe şi cote legale (cofinanţare  PNDL 2) 

Investiţii prin Programul de dezvoltare a infrastructurii culturale şi sportive 
din spaţiul rural, finanţat prin Compania Naţională de Investiţii (reabilitări, 
modernizări, dotări, înfiinţări de cămine culturale) în 30 de comune. 

 Proiecte cu finanţare europeană ale Primăriei municipiului  Călăraşi 

- Bazin de înot didactic Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi; 

- Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași  prin 
modernizarea  infrastructurii căilor de rulare a transportului public 
local; 

- Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin crearea unui 
spațiu urban pietonal multifuncţional în zona centrală a municipiului; 

- în municipiul Călărași şi creşterea performanţelor acestuia prin 
crearea unui sistem inteligent de management al traficului și 
monitorizare video, bazat pe instrumente inovative și eficiente; 

- Sporirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea unui 
sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente 
automatizate de biciclete in municipiul Călărași; 

- Regenerarea spațiului urban din municipiul Călărași prin amenajarea 
spațiilor verzi; 

- Revitalizarea spațiului urban din municipiul Călărași prin amenajarea 
spațiilor verzi; 

- Imbunătăţirea infrastructurii educaţionale din municipiul Călărași prin 
lucrări de investiţii la Şcoala Gimnazială nr.7; 

- Inființare  Centru pentru activități educative și culturale în cartierul 
Livada; 

- Extindere Centru comunitar existent şi amenajare zone adiacente 
(Oborul Nou); 
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- Construcție infrastructură educațională pentru învățământ 
antepreșcolar  și preșcolar în zona marginalizata a municipiului 
Călărași; 

- Proiect de modernizare, reabilitare și echipare a Liceului DANUBIUS   
din Municipiul Călărași; 

- Dezvoltarea infrastructurii educaționale   ante-preșcolara  și 
preșcolara din municipiul Călărași (extindere creşă). 

 Investiţii în derulare sau noi ale Primăriei municipiului  Călăraşi spre 
exemplu:  

- Dezvoltarea  patrimoniului  cultural  prin restaurarea monumentului 
istoric Poşta Veche din municipiul Călăraşi, finanțabil prin POR 
2014-2020; 

- Execuţie lucrări Parc Sala Polivalentă; 

- Reparaţii capitale/modernizare străzi în municipiul Călăraşi-Lot II; 

- Reabilitare şi modernizare strada Griviţa; 

- Modernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă-Lot I (strazile: Gradiştea, 
Năvodari, Crângului, Mihai Viteazu, Dumbravei); 

- Construire Grădiniţa cu 8 grupe; 

- Modernizare b-dul Nicolae Titulescu (Cornişei-Locomotivei); 

- Reparaţii capitale/modernizare străzi Lot I (strada Ştirbei Vodă, 
Muşeţelului, b-dul Cuza Vodă); 

- Modernizare DN3B,Şoseaua Chiciului –strada Eroilor –B-dul 
Republicii –strada Sloboziei DN21; 

- Canalizare pluvială strada Năvodari tronson Prelungirea Luceafărului-
strada Victoriei; 

- Reţea canalizare menajeră şi pluvială Strada Oborului; 

- Reabilitare bloc J28 cu mansardare; 

- Reabilitare termică locuinţe sociale Bloc J27 şi Bloc J9; 

- Reabilitare bloc J22 cu mansardare; 

- Execuţie Bloc locuinţe sociale J11 scara H; 

- Modernizare Bazar Big – PT +Execuţie; 

- Reabilitare Hală de legume Fructe Piaţa BIG; 

- Canalizare în Oborul de Cereale şi Animale; 

 Lucrări de investiţii – Primăria municipiului Olteniţa 

- Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala gimnalizală „Prof. 
Lucian Pavel”; 

- Iluminat ambiental Şoseaua Călăraşi şi b-dul. 22 Decembrie; 

- Extindere alimentare cu energie electrică zona str. Digului + extindere 
lotizări str. Dr. Lucian Popescu; 

- Reabilitare Club Navol, inclusiv alimentare cu energie electrică; 
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- Lucrări utilităţi ANL. 

 Lucrări de investiţii – Primăria oraşului Lehliu Gară 

- Modernizare reţea stradală în oraşul Lehliu Gară;  

- Complex sportiv Lehliu Gară, investiţie prin Compania Naţională de 
Investiţii ; 

- Amenajare parc în oraşul Lehliu Gară, investiţie prin GAL Valea 
Mostiştei (PNDR); 

- Continuarea Programului de reabilitare termică a clădirilor – 10 blocuri 
prin Programul Operaţional Regional; 

- Extindere reţea gaze naturale în satul Răzvani şi branşamente în 
oraşul Lehliu-Gară; 

- Alimentare cu energie electrică cartier nou zona Nord; 

La nivelul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, sunt în implementare 
37 de proiecte finanţate din Programul Operaţional Capital Uman,  Obiectivul 
specific 4.2  Dezvoltare Locală Integrată în comunităţile marginalizate, din care 
1 în comuna Vlad Ţepeş, respectiv:PROCOMUNITATE-Intervenţii integrate la 
nivelul comunităţii marginalizate Vlad Ţepeş pentru reducerea numărului de 
persoane aflate în sărăcie şi pentru incluziunea lor sociale  

 

Prin Schema de ajutor de minimis Diaspora Start Up se derulează 6 
proiecte: 

FIA - Fii Antreprenor Acasă. Investeşte în viitorul tău!; 

START BUSINESS - Români din Grecia 

RO-WIN - Succes în România 

START BUSINESS - Romăni din Italia 

Antreprenor Diaspora RO_ES 

START BUSINESS - Români din Spania 

Prin Linia de finanțare dedicată celor care vor să demareze o afacere în 
mediul urban, cu fonduri europene prin Programul România Start-Up Plus se 
deruleză 25 de proiecte. 

 

În ce priveşte Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 
– POIM Ecoaqua SA implementează Proiectul: Sprijin pentru pregătirea 
aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de de dezvoltare a infrastructurii de 
apă şi apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în judeţele 
Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020  

 
                                            Întocmit, 
 
                                    Bucioveanu Mihaela 


