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Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2030 , 
Oraşul Căzăneşti  –  Judeţul Ialomiţa 

 

        Cuvântul Primarului  -  Dl. Traian Stelian: 
 

      Strategia de dezvoltare economico-socială a 

oraşului Căzănești, îşi propune să valorifice 

potenţialul, oportunităţile şi disponibilităţile reale 

pentru dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu de 

afaceri stimulativ şi competitiv, menit a atrage 

investiţii private importante atât din ţară cât şi din 

străinătate. 

     Strategia de dezvoltare locală, este în egală 

măsură instrumentul de bază în ceea ce priveşte 

dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea economică 

şi umană în perioada 2021 -2030. 

      Strategia de dezvoltare locală este un document 

care structurează liniile directoare strategice pe o 

perioadă de 10 ani, ale oraşului Căzănești, potrivit 

problemelor identificate, a potenţialului local activ 

şi pasiv, cât şi a oportunităţilor de dezvoltare în 

viitorul apropiat, fiind totodată rodul colaborării 

cu actorii locali.                                        
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 Introducere 

Context 
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Căzănești are loc în contextul pregătirii unei noi perioade de 

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

generează elaborarea sau actualizarea strategiilor de dezvoltare atât la nivel local, județean, regional cât și național, 

cu scopul principal al atragerii finanțărilor europene. 

Necesitatea armonizării planurilor de dezvoltare în cadrul oraşului Căzănești cu cele ale comunelor limitrofe și ale 

județului Ialomița, a dezvoltării integrate și a cooperării în scopul realizării de investiții este esențială, iar strategia 

de dezvoltare locală reprezintă un pas important în acest sens.  

Din punct de vedere conceptual, strategia este bazată pe situația socio-economică, nevoile și potențialul de 

dezvoltare al oraşului Căzănești, cu luarea în considerare a priorităților europene, naționale, regionale pentru 

perioada de dezvoltare post 2020.  

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

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

creștere favorabilă incluziunii. În concordanță cu prioritățile  europene, dezvoltarea unei economii durabile, 

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

ale Strategiei de dezvoltare a oraşului Căzănești,  pentru perioada 2021-2030. 

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

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

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

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

proiecte propus pentru perioada următoare de timp.  

 

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

Acordul de parteneriat pentru intervalul de timp 2014-2020, respectiv 2021-2030, document aflat în dezbaterea 

Comisiei Europene. Conținutul Acordului de parteneriat abordează în mod detaliat principalele provocări pe care 

țara noastră urmează să le transpună în proiecte viabile, cu stabilirea principalelor obiective și priorități, 

modalitatea de utilizare a fondurilor nerambursabile acordate precum rolul diverselor instituții publice în 

gestionarea resurselor atrase. 

 

În vederea asigurării unui flux ridicat de fonduri europene în oraşul Căzănești, strategia de dezvoltare cuprinde 

propuneri de proiecte în acord cu nevoile identificate la nivelul administrației locale cu implicarea directă a opiniei 

publice și a stakeholderilor interesați de procesul de definire strategică a oraşului Căzănești,  în următorii 10 ani. 

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

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

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

sănătăţii și a incluziunii sociale. Strategia de dezvoltare a oraşului Căzănești, contribuie la atingerea acestui 

obiectiv prin definirea unor obiective strategice care pot fi în mod real îndeplinite în orizontul de timp 2020 – 2030. 

 

 

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

urmarire, cu obligatii de raportare la fiecare doi ani din partea Comisiei Europene si din partea statelor membre.  
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Cadrul elaborării strategiei de dezvoltare locală 

 

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

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

fiind puse în practică o varietate de mecanisme de parteneriat.  

În comparaţie cu generaţia anterioară de planuri de dezvoltare regională, abordarea de formulare a noilor planuri 

presupune o adaptare către o nouă generaţie de politici integrate de dezvoltare. Acestea vor fundamenta atât 

structurarea programelor operaţionale cu fonduri europene cât şi programele cu finanţare naţională de la nivel 

central şi local.  

Această nouă abordare presupune nu doar o reformulare a obiectivelor şi instrumentelor, cât şi a structurii şi 

cadrului de implementare a planurilor de dezvoltare regionale prin coordonarea acţiunilor politicilor sectoriale de 

dezvoltare.  

Pentru viitoarea periodă de programare, 2020-2030 Strategia de dezvoltare locală a oraşului Căzănești s-a realizat 

pornind de la următoarele documente programatice: 

 Strategia Europa 2020; 

 Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării; 

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

 Programul național de reformă PNR 2019; 

 Planul de Dezvoltare Regională Sud, perioada 2021 – 2027; 

 

Noua perioadă de programare reprezintă o oportunitate pentru consolidarea experienței acumulate de țara noastră 

în perioada de post aderare la Uniunea Europenă în domeniul utilizării resurselor financiare nerambursabile.  
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Alocarea fondurilor europene pentru România în intervalul de timp 2021-2027 impun pregătirea de documente 

strategice adecvate fiecărei administrației publice pentru a putea exista o imagine de ansamblu asupra priorităților 

investiționale și a direcțiilor de absorbție a fondurilor nerambursabile. 

Strategia de dezvoltare a oraşului Căzănești, reprezintă un instrument de lucru, coordonare și susținere a măsurilor 

și acțiunilor noi sau revizuite care vor avea un impact asupra comunității locale și vor contribui la dezvoltarea 

economico-socială locală. 

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

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

 
Planul de dezvoltare regională 2021- 2027, subiect  intens dezbătut in Regiunea de Dezvoltare Sud 

 

Comisia a propus: 

 în martie, aprobarea de către Consiliul European, a abordării generale a strategiei și a obiectivelor principale ale 

UE; 

  în iunie, aprobarea parametrilor detaliați ai strategiei, inclusiv a orientărilor integrate și a obiectivelor naționale. 

De asemenea, Comisia așteaptă cu interes observațiile și sprijinul Parlamentului European pentru a garanta 

succesul strategiei Europa 2020; 

 

Conform informatiilor făcute publice, obiectivele de politică strategica au scăzut de la 11 la numai 5:   

 

OP 1 – O Europă mai inteligentă – care cuprinde domeniile: 

 cercetare și inovare; 

 servicii publice digitale; 

 digitalizare și bandă mai largă; 
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 întreprinderi mici și mijlocii, suma alocată României fiind de circa 6 miliarde de euro;  

 

OP 2 –  O Europă mai ecologică - O Europă cu emisii scăzute de carbon, cu finanțări domeniile: 

 energie; 

 schimbări climatice; 

 apă și ape uzate; 

 gestionarea deșeurilor; 

 biodiversitate;   

 mobilitate multimodală în mediul urban, suma alocată României fiind de circa 5,1 miliarde de euro;  

 

OP 3 –  O Europă mai conectată, cu finanțări in domeniile:  

 transport;  

 digitalizare și bandă largă; 

 

OP 4 –  O Europă mai social, cu domeniile:  

 politicile pieței muncii;  

 educație;  

 incluziune-sărăcie;  

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

 

OP 5 – O Europă mai aproape de cetăţeni - dezvoltarea teritorială/urbană, cu o valoare a alocării pentru 

România de circa 1 miliard de euro. 
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Una dintre noutățile importante din viitoarea perioadă de programare este posibilitatea ca fiecare regiune a țării, 

inclusiv Regiunea Sud, din care face parte și județul Ialomița, să propună propriile direcții generale pentru care să se 

solicite finanțare europeană. Astfel, până la finalul anului 2019 și începutul anului 2020, vor avea loc întâlniri ale 

autorităților responsabile pentru stabilirea obiectivelor de investiții și de servicii destinate comunităților regionale și 

județene.  

 

Cele 5 obiective strategice majore identificate la nivel European în ceea ce privește următoarea perioadă 

programatica, 2021- 2027, va implica un buget de 27 de miliarde de euro, cu 8% mai mare față de actuala perioadă, 

2014 – 2020 . 

 

În 20 februarie 2020, Ministerul Agriculturii și Dezvolăarii Rurale a făcut precizări cu privire atât la bugetul alocat 

agriculturii românești în perioada 2021 – 2027,  cât și în ce direcții vor fi proiectate aceste sume. Astfel, nu mai puțin 

de 13 miliarde de euro vor putea fi accesate pe diferite programe destinate agro-zootehniei României. 
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Rolul şi importanţa prezentei strategii 
 

Rolul unei strategii de o asemenea importanță, considerăm că trebuie să fie CLARĂ, CONCISĂ și pe ÎNTELESUL 

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

pentru înfăptuirea parțială sau integrală a obiectivelor propuse. 

Întreaga comunitate a oraşului Căzănești, trebuie să cunoască prevederile strategiei, să le înteleagă și să susțină 

implementarea proiectelor ce vor rezulta în urma aplicării acestei strategii. 

Strategia trebuie să pornească de la situația existentă, cuprinzând atât realizările oraşului Căzănești din ultimii 7 ani  

cât și identificarea direcțiilor și resurselor necesare dezvoltării sociale și economice a localității. 

Aleșii locali, funcționarii din aparatul administrativ al oraşului Căzănești și mai ales cetățenii vor înțelege care este 

locul și rolul lor în cadrul strategiei, care este locul pe care oraşul Căzănești îl are și care ar putea să-l aibă în 

contextul dezvoltării generale, naționale cu menținerea și valorificarea specificului local. 

În strategie se va sintetiza foarte bine faptul că aleșii locali (primarul și consilierii), în timpul mandatului lor pun 

accentul în principal pe două paliere: 

 Asigurarea managementului administrativ – respectiv funcționarea serviciilor publice și aplicarea măsurilor 

adoptate la nivel național sau județean în domeniile care vizează administrația publică locală; 

 Inițierea unor proiecte de dezvoltare, astfel încât să se îndeplinească programul politic electoral pe baza căruia 

au fost aleși la nivel local; 

 Adoptarea de către comunitatea Căzănești a prezentei strategii pentru perioada 2020 – 2030; 
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Scopul strategiei de dezvoltare 

 

Strategia de dezvoltare a oraşului Căzănești, are drept scop atingerea unei dezvoltări locale durabile care să 

angreneze creșterea nivelului de trai al populației. În vederea îndeplinirii acestei ținte strategice este necesar a fi 

încadrate direcțiile de acțiune stabilite în concordanță cu nevoile comunității într-un document programatic, ce este 

o bază pentru planificarea resurselor în atingerea obiectivelor propuse. 

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

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

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

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

protejarea acestuia și orientarea activității factorilor interesați de progresul economic și social al comunității pentru 

a putea suține o dezvoltare durabilă a oraşului Căzănești. 

 

Necesitatea Strategiei de dezvoltare a oraşului Căzănești, derivă din faptul că în cadrul acesteia sunt trasate și 

stabilite prioritățile investiționale în acord cu viziunea populației și administrației publice locale. Mai mult, acest 

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

între sectorul public și cel privat. 
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Metodologia de elaborare 
 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Căzănești, pentru perioada 2021-2030 a urmărit în mod constant 

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

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

monitorizare. 

Prin viziunea și obiectivele propuse, strategia de dezvoltare a oraşului Căzănești, a fost elaborată în acord cu 

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

regional, asigurând beneficiul integrator al planului de investiţii propus. 

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

comunității locale și a administrației publice a oraşului Căzănești, pentru noua etapă de programare a fondurilor 

europene pentru perioada 2021 – 2030. 

Din punct de vedere structural, strategia de dezvoltare a oraşului Căzănești este compusă din patru părți, respectiv: 

 

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

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

date statistice obițnute; 
 

 planificarea strategică – această parte reflectă planurile de acțiuni viitoare ale oraşului Căzănești propuse a fi 

realizate, cu accent pe cele prioritare în funcție de nevoile identificate și opinia factorilor decizionali implicați; 
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 analiza SWOT – în această parte au fost identificate punctele tari și slabe ale oraşului Căzănești, precum și 

oportunitățile de dezvoltare și amenințările identificate ca urmare a analizei diagnosticului actual al 

comunității; 
 

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

implementării strategiei de dezvoltare de către administrația publică locală;  
 

  
Foto: Peisaj oraşul Căzănești ; Sursa: Imagine pusa la dispozitie de Primarie 
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Situaţie curentă 

Localizare și accesibilitate 

POZIŢIA GEOGRAFICĂ 

PREZENTARE GENERALĂ 

 

Localitatea Căzăneşti, este parte componentă a județului Ialomița, desfășurat pe toată întinderea lui pe întinsa și 

nesfârșita câmpie a Bărăganului acolo unde "omul se simte mic și mai neputincios față de imensitate...", așa cum scria 

I. Munteanu în anul 1943 la întocmirea lucrării "Monografia județului Ialomița". 

 

Format dintr-o singură localitate și amplasat în partea centrală a județului Ialomița, pe malul stâng al râului cu 

același nume, Căzăneștiul se află aproximativ la jumătatea distanței dintre două municipii, 32 km de Municipiul 

Slobozia, reședința de județ și 34 km de Municipiul Urziceni. Suprafața totală a localității este de 5.429 ha, 

reprezentând circa 7,6 % din totalul microregiunii Ialomița Centrală și 1,24% din totalul suprafeței județului.  

 

De la vest la est, localitatea este traversată de șoseaua națională DN 2A Urziceni-Slobozia, ce se continuă cu șoseaua 

DN 2 spre București, astfel teritoriul dispunând de legături rutiere modernizate cu Municipiul Slobozia și Urziceni, 

precum și de un drum județean modernizat DJ 203 E ce leagă localitatea Căzănești de comunele din nord: Cocora, 

Colilia și Reviga. 
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Oraşul Căzănești  se învecinează: 

- la Nord  Cocora, distanța Căzănești-Cocora - 13,5 km; 

- la Sud Sălcioara, distanța Căzănești-Sălcioara - 13,2 km;  

- la Vest Munteni Buzău, distanța Căzănești-Munteni Buzău - 2,2 km; 

- La Est Ciochina şi Reviga, distanţa Căzăneşti-

Ciochina - 6,5 km ; 

 

Căi de transport rutier: 

- DN 2A Urziceni-Slobozia traverseaza oraşul de 

la vest la est; 

- DN 2 spre București; 

- DJ 203 E  leagă localitatea Căzănești de         

comunele din nord; 

Oraşe apropiate: Slobozia 30 km, Urziceni 32 km; 

Gara apropiata: Căzăneşti 2 km de centrul orasului; 

Aeroport: Bucuresti- Henri Coanda 92 km;                                          

Port apropiat: Constanta - 168 km; 

Autostrada: A2  – 40 km; 

Drum national: DN2 A  – 0 km;    

Drum European: E85-32 km;     

Benzinarie: OMV Petrom Căzăneşti  – 1 km de 

centrul orasului;                                      
                                                                                                                                                    Fig. 1 – Delimitare teritoriu administrativ Căzănești(incercuit in rosu) 
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HARTA AŞEZĂRII ORAŞULUI CĂZĂNEȘTI ÎN CADRUL JUDEŢULUI IALOMIŢA 

 

Fig. 2 – Pozitia localităţii Căzănești(incercuit in albastru), in cadrul judeţului Ialomita; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orasul Căzănești, este asezat in centrul judetului Ialomiţa, conform imaginii de mai sus. 
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Regiunea de dezvoltare Sud 
 

În 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare (opt mărimi statistice) prin asocierea consiliilor judeţene din 

România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la Uniunea Europeană. Aceste regiuni nu au 

personalitate juridică şi nici statut administrativ deşi ele devin din ce în ce mai semnificative în dezvoltarea 

regională. 

 
Foto: Imaginea celor 8 euro-regiuni de dezvoltare, cu nr.3 in imagine, regiunea Sud. 
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Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin Legea nr. 151 / 1998, privind 

dezvoltarea regională în România.  

 

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/2001 privind funcţionarea Institutului Naţional de Statistică au fost create 

opt direcţii generale pentru statistică regională care, alături de cele 34 de direcţii judeţene de statistică, au ca scop 

dezvoltarea statisticii regionale.  

 

Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte regionale de infrastructură şi au devenit membre ale Comitetului 

Regiunilor în 2007 când România a aderat la Uniunea Europeană. Regiunile de dezvoltare ale României corespund cu 

diviziunile de nivel NUTS-II din Uniunea Europeană.  

 

România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după poziţia geografică în ţară, respectiv Nord - Vest, 

Nord - Est, Sud - Vest, Sud - Est, Sud, Vest, Centru, Bucureşti şi Ilfov.  

 

Actele normative cu privire la organizarea statistică a României definesc structurile asimilabile NUTS, după cum 

urmează:  

Nivel NUTS I: macro - regiuni;  

Nivel NUTS II: 8 regiuni de dezvoltare, cu o populaţie medie de 2,8 milioane locuitori;  

Nivel NUTS III: 42 judeţe, care reflectă structura administrativ teritorială a României;  

Nivel NUTS IV: nu se foloseşte, deoarece nu s-au identificat asocieri de unităţi teritoriale;  

Nivel NUTS V: 265 municipii şi oraşe, 2.686 comune, cu 13.092 sate, care reflectă structura administrativ teritorială a 

României; 
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REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-MUNTENIA  
1.Regiunile de dezvoltare  

In anul 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor judetene din Romania, pentru a 

coordona dezvoltarea regionala necesara aderarii la Uniunea Europeana. Aceste regiuni nu au personalitate juridica 

si nici statut administrativ, desi ele devin din ce in ce mai semnificative in dezvoltarea regionala. 

Fig. 3 – Regiunea Sud-Muntenia (in rosu) – Sursa imaginii, Wikipedia; 
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1.Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia Regiunea Sud Muntenia este a treia regiune ca mărime din România 

ocupând o suprafaţă de 34.453 km2 , localizată în partea de sud a ţării, înconjurând regiunea Bucureşti - Ilfov. 

Regiunea Sud-Muntenia se compune din urmatoarele 7 judete: Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Arges , 

Prahova si Dâmbovita. Euro-regiunea totalizeaza un numar de 16 municipii, 32 de oraşe si 519 comune ce au in 

componenta 2019 sate (situatie la nivelul anului 2015). 

In partea de sud a regiunii, fluviul Dunarea reprezinta granita naturala cu Bulgaria, oferind posibilitatea de a avea 

comunicatii cu cele 8 tari riverane, iar prin intermediul canalului Dunare-Marea Neagra si acces la Portul Constanta - 

pricipala poarta maritima a tarii. Populatia regiunii in urma datelor recensamantului din 2011 este de 3.136.446 

locuitori. 

Regiunea cuprinde trei forme de relief: munte 9,5%, deal 19,8%, campie si lunca 70,7%. Daca pentru cele patru 

judete din sudul regiunii (Ialomita, Calarasi, Giurgiu si Teleorman) forma caracteristica de relief este campia, 

celelalte trei judete din nordul regiunii (Arges, Dambovita si Prahova) cuprind atat campia, cat si dealurile si muntii. 

Reteaua hidrografica bogata a regiunii este dominata de Fluviul Dunarea in care se varsa principalele rauri ale 

regiunii (Olt, Arges, Dambovita, Ialomita si Prahova), fiind completata de o serie de lacuri naturale si antropice cu 

folosinta complexa. Varietatea formelor de relief si complexitatea geologica a acestora fac ca resursele naturale ale 

regiunii sa fie diversificate. Zona montana si de deal concentreaza resurse naturale ale subsolului ( petrol, gaze 

naturale, carbune, minereuri radioactive si metalifere, sare, marne calcaroase, sulf, acumulari de gips si izvoare 

minerale) importante pentru industria energetica, chimica si a materialelor de constructii. Alaturi de resursele 

subsolului, de o importanta deosebita si cu influente directe in dezvoltarea anumitor sectoare economice se afle 

resursele solului. Astfel, suprafata agricola concentrata preponderent in judetele din sudul regiunii detine 71,1% din 

suprafata totala a regiunii din care 80,2%, reprezinta teren arabil. Regiunea dispune de resurse bogate si importante 

de apa (3,4% din suprafata regiunii), care, prin utilizarea in diferite domenii, au un rol deosebit in dezvoltarea 
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economica a acesteia. Flora si fauna de o mare diversitate constituie o alta bogatie naturala a regiunii. Terenurile 

ocupate de paduri si vegetatie forestiera detin 19,3% din suprafata regiunii, reprezentand o sursa importanta de 

masa lemnoasa si un mediu propice pentru fauna de interes cinegetic. 

Sectoare economice cu traditie in Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia:  

 Productia de utilaj petrolier si chimic;  

 Productia de produse petro-chimice;  

 Productia de automobile Dacia(cel mai important agent economic al tarii);  

 Productia agricola vegetala;  

 Turism montan si balnear. 

Avantaje comparative ale regiunii:  

 Grad de acoperire ridicat cu reţele de telecomunicaţii.  

 Acces la principala poartă aeriană a ţării - aeroportul Henry Coandă Bucureşti.  

 Existenţa unor segmente ale coridoarelor europene de transport IV şi IX, precum şi existenţa segmentului de 

autostradă A1 (Bucureşti - Piteşti) şi A2 (Bucureşti - Drajna), reţele de drumuri naţionale şi europene 

modernizate. 

 Existenţa terenurilor adecvate agriculturii ecologice 

Cultură şi tradiţie  

Cunoscută în trecut drept Valahia sau Ţara Românească, Muntenia are o istorie bogată şi fascinantă. În Nord, poalele 

Munţilor Făgăraş oferă, la Arefu, un fundal dramatic pentru castelul lui Vlad Ţepeş, domnitor român cunoscut în 

străinătate, mai ales datorită asocierii cu personajul Dracula al lui Bram Stoker, în vreme ce în Sud un număr 

impresionant de situri arheologice au început să atragă din ce în ce mai mulţi arheologi şi turişti. 
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Celebra legendă a Meşterului Manole inspirată de construcţia Mânăstării Curţii de Argeş, alături de Turnul Chindiei, 

parte a curţii domneşti din vechea cetate a Târgoviştei şi numeroasele festivaluri şi sărbători tradiţionale săteşti 

aduc permanent în actualitate tradiţiile locului. 

Elemente de patrimoniu  

In Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia există un număr de 72 arii protejate de interes national (Parcul National 

Piatra Craiului, Parcul National Bucegi, Parcul National Comana, Rezervatia Manafu, Rezervatia Tesila, Pădurea 

Troianu, Rezervatia Naturală Cama Dinu Păsărică, Lacul Suhaia, APSA Iezer Călărasi etc.) Rezervatia naturală si 

monumentele naturale din regiune cuprind o mare varietatate de plante si animale rare, forme de relief deosebite, 

puncte fosilifere si diferite obiective geologice. Cele mai extinse rezervatii au suprafete de 100 – 250 ha, cum este 

rezervatia Oloaga - Grădinari din judetul Giurgiu, care ocupă o suprafată de 248 ha. 

Parcul National Piatra Craiului, situat pe teritoriul judetelor Arges si Brasov, a fost constituit în 1990 si are ca si 

nucleu rezervatia complex Piatra Craiului Mare înfiintată în anul 1938. Suprafata parcului este de 14.800 ha si 

corespunde celei mai impunătoare creste calcaroase din Carpatii Românesti. Parcul Natural Bucegi, se întinde pe 

teritoriul judetelor Arges, Dâmbovita, Prahova si Brasov, fiind situat în estul Carpatilor Meridionali, la o distantă de 

100 km de Bucuresti. Parcul are o suprafată de 32.663 ha si a fost înfiintat în 1990 pe baza unor studii începute în 

1974. Parcul Natural Comana (judetul Giurgiu), are o suprafată de 24.963 ha, se află în Câmpia Română, la sud de 

Bucuresti si cuprinde rezervatia naturală Pădurea Comana. 

APSA Iezer Călărasi este un habitat de apă dulce cu ape mezotrofe, important în ment inerea si dezvoltarea 

habitatelor păsărilor migratoare, sedentare si de pasaj, adăpostind o serie de specii periclitate, vulnerabile sau pe 

cale de disparitie, atât la nivel national, cât si la nivel international. Pădurea Troianu este rezervatie naturală pentru 

protejarea speciei de Paeonia peregrine (bujorul românesc). 
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Rezervatia Ostrovul Gâsca este rezervatia naturală în care predomină arboretele natural Salix Alba. Balta Suhaia este 

considerată arie de protectie specială avifaunistică, cu o floră specifică regiunilor de silvostepă, în care se 

întrepătrund elemente specifice luncilor marilor fluvii si zonelor sărăturoase, apărute ca urmare a activitătilor 

antropice. 

IV. JUDETUL IALOMIŢA (in cadrul euro-regiunii) 

 Asezare geografica si suprafata 

Judetul Ialomiţa se află în partea de sud-est a țării, în Câmpia Bărăganului, diviziune estică a Câmpiei Române, pe 

cursul inferior al Ialomiței și la interferența unor vechi și importante drumuri comerciale, prin care capitala țării este 

legată cu Moldova și cu litoralul Mării Negre. 

Suprafața totală a județului Ialomița este de 4.453 km2 (445.289 ha.), din care : 3.736 km2 suprafață agricolă, 258 

km2 suprafață cu vegetație forestieră, 389 km2 terenuri cu altă destinație și aproape 69 km2 terenuri neproductive. 

Coordonate geografice extreme în care judetul Ialomita este încadrat sunt următoarele: 

 spre Nord – 44°51˘ latitudine nordică (la nord de satul Malu Roșu, comuna Jilavele); 

 spre Sud – 44°20˘ latitudine nordică (la sud de cartierul Buliga, municipiul Fetești); 

 spre Est – 28°06˘ longitudine estică (la est de satul Retezatu, comuna Stelnica); 

 spre Vest – 26°18˘ longitudine estică (la vest de satul Răsimnicea, comuna Rădulești – fostă Brazii). 

Vecinii judeţului Ialomiţa sunt : 

 la Nord – județele Brăila și Buzău ; 

 la Nord-Vest – județul Prahova ; 

 la Vest – județul Ilfov ; 

 la Sud – județul Călărași ; 

 la Est – județul Constanța. 
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 Principalele date geografice ale judetului Ialomiţa: 

Relieful judetului Ialomita poartă amprenta situării sale în diviziunea estică a Câmpiei Române – Bărăganul, fiind 

dominat de câmpuri tabulare întinse și lunci. Circa 65% din suprafața județului aparține Câmpiei Bărăganului, 15% 

Luncii Dunării, 9% Câmpiei Vlăsiei și 11% luncii Ialomiței și câmpiei de divagare Argeș – Buzău. Din punct de vedere 

geologic, zona Ialomiței este un bazin de sedimentare maritimă lacustră. Altitudinal, relieful în județ se desfășoară în 

trepte de la nord la sud și de la vest spre est. Zona cea mai înaltă – 91 m se află pe Platoul Hagienilor, lângă satul 

Platonești, ei alăturându-i-se Piscul Crăsani – 81 m și Câmpul Grindu – 71 m. Altitudinea minimă este de 8 m, în 

nordul incintei îndiguite a Brațului Borcea. 

Clima judetului Ialomiţa este temperat-continentală caracterizându-se prin veri foarte calde și ierni foarte reci, 

printr-o amplitudine termică anuală, diurnă relativ mare și prin precipitații în cantități reduse. Durata medie anuală 

de strălucire a Soarelui este cuprinsă între 2.100 și 2300 ore, numărul anual de zile cu cer senin este de 110; cu cer 

noros de 123, iar cu cer acoperit 130 de zile. 

Temperatura medie anuală a aerului crește de la Nord-Vest (10,40 C la Armășești), către Sud-Est (11,10 C la 

Fetești). Minima absolută a ajuns până la – 32,50C la Armășești (25 ian.1942), iar maxima absolută până la +440 C la 

Amara (august 1951), fapt ce determină o amplitudine termică maximă de 76,50C. 

Precipitatiile atmosferice, variază între 400 și 520 mm/an, cele mai mici fiind repartizate în Lunca Dunării, iar cele 

mai mari fiind în restul județului. Vânturile au ca direcții dominante nord-est, nord, sud-vest și sud, dominante fiind  

crivățul, austrul, băltărețul și suhoveiul. 

Umezeala relativă a cerului variază între 74 și 76%. Dintre fenomenele climatice caracteristice se remarcă înghețul, 

bruma și viscolul, în perioada rece, seceta, roua și grindina, în perioadele calde ale anului. 
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Reteaua hidrografică a judetului Ialomiţa cuprinde : 

 ape curgătoare : Dunărea veche (75 km.), Brațul Borcea (48 km.), Ialomița (175 km.), Prahova (30 km.), 

Cricovu Sărat, Livezile (7 km.), Bisericii (10 km.); 

 limane fluviatile : Strachina (5,75 km2), Fundata (3,91 km2), Iezerul (2,16 km2), Șcheauca (1,07 km2), Cotorca 

(0,72 km2), Jilavele (0,59 km2), Sărățuica (0,52 km2), Comana (0,43 km2), Maia (0,29 km2), Rogozu (0,26 

km2), Ratca, Murgeanca, Valea Ciorii, Cătrunești, Hagiești, și altele. 

 lacuri de luncă : Piersica, Bentu, Bataluri, Marsilieni, Bărbătescu ; 

 lacuri de albie :    Amara (1,68 km2) ; 

 lacuri artificiale : Dridu (9,69 km2). 

 Rețeaua hidrologică este formată din ape freatice potabile, aflate la adâncimi de 2 – 7 m în lunci și 5 – 30 m în 

cea mai mare parte a județului. Au fost identificate resurse de apă termală în zonele Amara și Giurgeni, cu o 

temperatură de 400C. 

 Resursele naturale: 

Solurile județului Ialomița sunt cernoziomuri (193.000 ha.), cambice (25.000 ha.) și brun – roșcat ( 1.000 ha.), 

solurile aluviale (36.000 ha.) și solurile sărăturate – solonceacuri și solonețuri (800 ha.). și altele. Majoritatea 

solurilor sunt favorabile agriculturii constituind una dintre bogățiile județului Ialomița. 

Resursele subsolului județului Ialomița sunt reprezentate de : 

 petrol și gaze naturale în perimetrul Urziceni-Colilia-Grindu ; 

 loessul cu o textură foarte fină – Urziceni, Țăndărei, Slobozia, Manasia ; 

 nisipul, în zona Hagieni și albia râurilor ; 

 nămolul terapeutic sapropelic la Amara și Fundata. 

 izvoare sulfuroase la Ciulnița , Perieți, Amara, Valea Ciorii. 

 izvoare termale – Giurgeni, Amara. 
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Vegetatia județului Ialomița are caracter de stepă pe 65% din suprafața sa, întâlnindu-se următoarele tipuri: 

 de stepă primară la Cocora, Sălcioara, Movila, formată din graminee lipsite de valoare furajeră; 

 de silvostepă, în sud-vestul județului, cu păduri mari la Groasa, Odaia Călugărului, Sinești, Deleanca, 

Morăreanca, unde se înregistrează arborele de stejar pufos și brumăriu, cer, gârniță, salcâm ; 

 de stepă, cu arbori și arboret de pădure, regăsiți în pădurile de la Redea (com. Ion Roată), Cornatele (com. 

Cosâmbești), Beslești – Popești (com. Sudiți), Ciunga (com. Movila) și care cuprind frasinul, părul și mărul 

pădureț, ulmul, jugastrul, păducelul, porumbarul, lemnul câinesc, măceșul, cornul, sângerul. 

 de luncă : stuf, papură, rogoz, salcie, plop, stejar în Lunca Ialomiței (Bărcănești, Speteni, Alexeni, Slobozia, 

Bueasca, Andrășești) și în Lunca Dunării (Bordușani, Săltava, Balaban) ; 

 lacustră – orzoaica de baltă, brădișul, lintița, coada calului, limba broaștei, săgeata apei, cucuta de apă, piciorul 

cocorului ; 

 alte tipuri : urzica, troscot, pălămida, mohor, mușețel, coada șoricelului, păpădie, ceapa ciorii, ghiocel, brebenel, 

etc. 

Fauna existentă în județul Ialomița se poate clasifica astfel : 

 animale de stepă și de pădure : popândăul, hârciog, orbete, șoarecele de câmp, dihor de stepă, iepure de câmp, 

prepeliță, potârniche, șoarecele de câmp, nevăstuica, căpriorul, mistrețul, vulpea, șoarecele de pădure, 

viezurele, iar dintre reptile menționăm: șarpele rău, șopârla de stepă, șopârla de câmp. 

S-au mai semnalat : bizamul, câinele enot, vrabia spaniolă. Până în 1940 (în vestul județului) și 1967 (în estul 

său) a existat dropia, azi dispărută. Și spurcaciul a dispărut după 1945. 

 păsări, cele mai numeroase fiind : prigoria, fluierarul, dumbrăveanca, ciocârlia, cioara, vrabia, graurul, 

turturica, guguștiucul, fazanul colorizat, prepelița, potârnichea, vrabia, sitarul, lișița, rața sălbatică, șoimul 

dunărean, etc. 

 ihtiofauna este alcătuită din : bibanul, plătică, crap, caracudă, babușcă, știucă, somn, nisetru, morun, etc. 
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O parte importantă din fauna județului Ialomița este de valoare și interes cinegetic, constituind o resursă pentru 

dezvoltare locală durabilă. 

ARIILE PROTEJATE SAU PUSE SUB REGIM PROVIZORIU DE OCROTIRE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ prin hotărâri 

ale Consiliului Județean Ialomița sunt: 

 Aria Lacului Fundata cu o suprafață de 391 ha ; 

 Aria lacului Amara cu o suprafață de 162 ha ; 

 Aria lacului natural Strachina având o suprafață totală de 1000 ha ; 

 Aria lacurilor naturale:  Bentu Mic ( 19,87 ha),  Bentu Mic Cotoi  (18,30 ha) și  Bentu Mare ( 92,33 ha). 

A fost instituit un regim de ocrotire specială și pentru situl arheologic Popina Bordușani – 1,62 ha, care 

conservă resturi de cultură materială și spirituală geto-dacică, pe o grosime de 12 m. 

 „Pădurea de Stejari Seculari – Canton Hățiș”, amplasată în localitatea Stelnica, care are o suprafață de 6,4 ha și 

unde aproape 90% din arbori sunt din specia Stejarul brumăriu cu vârsta de circa 300 de ani. 

 Economia 

Economia județului Ialomița reflectă caracteristica resurselor de care dispune, pe suportul producției agricole 

dezvoltându-se, în special, industria alimentară. 

Mediul de afaceri este reprezentat la 1 iunie 2005 de un număr de aproape 9976 agenți economici înmatriculați, din 

care cei mai mulți sunt constituiți în societăți comerciale cu răspundere limitată (5505), asociații familiale (1885) și 

activități cu caracter independent (1851). Repartiția teritorială a agenților economici este: 32% în Slobozia, 14% la 

Fetești, 11% la Urziceni, 4% la Țăndărei, 2% la Amara, 1,5% la Căzănești, 1,2% la Fierbinți și 34,3% în mediul rural. 

După domeniul principal de activitate 9,0% agenți economici desfășoară activități în industrie, 8,8% în agricultură, 

3,6% în construcții, 67,7% în comerț, 18,9% în servicii. 

În județ sunt înmatriculate 185 de societăți comerciale cu participare străină la capitalul social. 
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 Industria 

Industria județului Ialomița are ca principale ramuri: producerea îngrășămintelor chimice, a zahărului, a uleiurilor 

comestibile, preparatelor din carne și a conservelor de legume, fructe și carne, laptelui și produselor lactate, pîine și 

produse de panificație, în industria confecțiilor, tricotajelor și materialelor de construcții, producerea de aparate 

electronice, mobilă și prelucrarea lemnului, producerea alcoolului și a băuturilor alcoolice, lacuri și vopseluri, 

producție tipografică, etc. 

 Agricultura 

Agricultura în județul Ialomița este reprezentată de un sector preponderent privat care deține, ca urmare a aplicării 

legilor fondului funciar, peste 331.000 ha, adică 95% din suprafața agricolă a județului. 

Județul Ialomița produce anual, în medie, aproape 900.000 tone cereale, 140.000 de tone plante tehnice, 90.000 de 

tone legume, etc. 

Dispunând de o largă bază cerealieră și furajeră județul Ialomița are condiții și pentru creșterea animalelor, 

efectivele însumând aproximativ 46 mii capete bovine, 140 mii capete porcine, 125 mii capete ovine și caprine, 20 

mii capete cabaline, 2,4 milioane păsări și altele. 

 Comertul 

Comerțul este preponderent în activitatea agenților economici privați din județ și el cuprinde întreaga gamă de 

produse : industriale, alimentare, nealimentare, comercializate en-gros sau en-detail. 

Serviciile prestate în județul Ialomița au crescut ca pondere, s-au diversificat ca domenii și au atras forță de muncă 

disponibilă. Principalele servicii aferente consumatorilor se referă la: hoteluri și restaurante, transporturi, 

intermedieri financiare, închirieri de bunuri mobile și imobile, asistență medicală, servicii informatice, servicii 

personale sau pentru întreprinderi, activități recreative, etc. 

Sfera serviciilor publice este asigurată în județul Ialomița de societăți comerciale și companii /societăți naționale 

care prestează servicii de interes general. 
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 Turismul  

Turismul în județul Ialomița are următoarele componente: turism balnear, agroturism, turism cultural și turism 

pentru vânătoare și pescuit. 

Baza turistică a județului Ialomița însumează o capacitate de cazare de peste 6.000 locuri, din care aproape 3.000 de 

locuri în hoteluri (Select, Paradis, Columbia din Slobozia, Compet și Miorița din Fetești, Turist din Țăndărei ), peste 

600 locuri în vile și la motelurile Sinești, Malu și Perla din Amara, 2.430 locuri în unitățile de tratament balnear din 

Amara și 300 locuri în vilele Taberei școlare din Amara. 

Valorificarea turistică a zonei a pornit de la caracteristicile peisajelor sale geografice, legate îndeosebi de rețeaua 

hidrografică, cu salba de lacuri și limane fluviatile, dar și la poziția de „tranzit” a județului Ialomița spre litoralul 

românesc al Mării Negre. 

Cel mai important obiectiv turistic al județului este stațiunea balneoclimaterică AMARA, situată la 7 km de Slobozia 

și 126 km de București, vestită prin nămolul sapropelic și apele minerale sulfaterte, clorurale și bromurate folosite în 

tratamentul bolilor reumatismale cronice, ale sistemului nervos periferic, în afecțiuni posttraumatice ale aparatului 

locomotor și în boli ginecologice. 

 Infrastructura 

Infrastructura județului Ialomița este reprezentată de : 

Rețea de transport care însumează 1138 km de drumuri naționale, județene și comunale, din care 654 km 

modernizate, iar 20 de km constituie un tronson din autostrada Fetești - Constanța, 276 km rețea feroviară și 

transporturi fluviale. 

Sistem de comunicații cu aproape 52.000 de linii în centrale telefonice de telefonie fixă, din care 38.708 linii digitale, 

12.700 linii analogice și 600 manuale și un număr de 50.030 de abonați la sistemul de telefonie fixă. 

Rețea de distribuție a gazului metan care alimentează localitățile Slobozia, Urziceni, Gîrbovi și Grindu, iar prin 

implementarea programului PHARE 2000 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI COEZIUNE SOCIALĂ - 
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COMPONENTA INFRASTRUCTURĂ se va realiza alimentarea cu gaz metan și a localităților Țăndărei, Amara, Slobozia 

Nouă, Gheorghe Lazăr, Bucu, Scânteia, Valea Ciorii, Săveni, Mihail Kogălniceanu, Giurgeni. 

Rețea de alimentare cu apă potabilă din județ care este de 618 km, din care 312 km. in localitățile urbane și 306 km. 

în localitățile rurale. 

Rețea de canalizare cu o lungime totală a rețelelor de canalizare de circa 148 km. 

Rețea energetică și de distribuție a energiei electrice reprezentată de hidrocentrala de putere mică amenajată pe râul 

Ialomița, în comuna Dridu și centrala electrică a S.C. AMONIL S.A. Slobozia, rețele de transport și distribuție a 

energiei electrice de înaltă, medie și joasă tensiune, care sunt formate din linii care au o lungime totală de peste 6700 

km, stații și puncte de transformare prin care se face alimentarea rețelei de distribuție. 

 Cultură. Artă 

Cultura și arta au în județul Ialomița o bază materială formată din 5 case de cultură, 81 cămine culturale, 67 

cinematografe, 190 biblioteci, 5 muzee și puncte muzeistice. 

Monumente și ansambluri arhitecturale și de artă plastică 

 Mănăstirea „Sf. Voievozi” sec. XVII - XIX, Biserica „Sf. Voievozi” - zidul din incintă (ruine); 

 Școala Agricolă „Iordache Zossima” (1887); 

 Ansamblul conacului și cavoului familiei Zappa - 1857 - Primăria Ion Roată ; 

 Conacul Bolomey (1898) - Primăria Cosîmbești ; 

 Schitul Balaciu Piteșteanu ( 1821- 1841 ) - Mănăstirea Balaciu ; 

 Podurile dintre Fetești și Cernavodă ( 1890 - 1895 ) - inginer Saligny Anghel ; 

 Conacul Marghiloman ( 1869 - 1874 ); 

 Conacul Bizu Cantacuzino ( jumătatea sec XIX); 

 Cavoul lui Barbu Catargiu, sat Malu, comuna Sf. Gheorghe ; 

 Conacul Hagianoff ( 1899) , comuna Manasia ; 
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 Casa memorială Ionel Perlea, sat Ograda, comuna Bucu ; 

 Monumentul și Cimitirul Eroilor în municipiul Slobozia ; 

 Bustul lui Matei Basarab ( 1932 ), municipiul Slobozia. 

 
Foto:   Podurile dintre Fetești și Cernavodă ( 1890 - 1895 ) -Sursa: Wikipedia 
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Consideraţii istorico - geografice   

 Atestare documentară şi aspecte din istoricul oraşului (din Monografia oraşului Căzănești) 
 

Cazăneşti este atestat documentar din anul 1596, dar din săpăturile arheologice în punctul numit “Popina” comuna 

Căzăneşti, la circa 400 m a fost o veche aşezare geto-dacică ce făcea parte din civilizaţia "Boian". Legenda spune ca 

satul a fost întemeiat de un grup de pastori, sub conducerea baciului Cazan, de  la care şi-ar fi luat denumirea satul 

Căzăneşti. 

La sfârşitul secolului XVIII, teritoriul de pe malul stâng al Ialomiţei până spre localitatea Ianca - Brăila, a aparținut 

familiei Văcăreştilor ( Enăchiţă Văcărescu).  

La începutul secolului al XIX - lea, prin căsătoria fiicei lui Enăchiţă Văcărescu (Irina Văcărescu) cu unul din fiii 

familiei Băleanu, întreaga moşie este trecută în proprietatea Bălenilor, care construiesc conacuri, magazii, grajduri 

pe actualul teritoriu al oraşului. Acesta, pentru a-i avea la îndemana pe clăcași; datorită inundaţiilor şi pentru 

apropierea de “drumul oilor” ce mergea pe actuala sosea naţională, între anii 1850 - 1856 muta localitatea în 

teritoriul pe cere se află astăzi îi determina pe locuitori să se mute pe noua vatră. 

Nicolae Băleanu începe construirea unei biserici din caramidă în anul 1858 pe care o termină în 1860. Totodată 

familia Băleanu oferea şi loc pentru un nou cimitir, în care cei mutaţi îşi aduc din vechea vatră rămășițele 

înaintaşilor. 

În partea de est a oraşului se află o moşie închinată mănăstirilor şi Muntelui Athos, administrată de nişte călugări 

greci. Moşia a fost secularizată de Cuza şi împroprietăriți țăranii din Căzăneşti şi comunele vecine cu loturi de 5 

hectare pentru fiecare gospodar. Ca urmare, viaţa țăranilor a început să se îmbunătățească. 

Datorită împroprietăririi, mana de lucru pe moşia, între timp în proprietatea lui Grigore Cantacuzino la sfărșitul 

secolului IX, scade, fapt ce a determinat aducerea unor țărani din Transilvania şi Bulgaria pentru a munci pământul, 

țărani care s-au stabilit aici. 
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După primul război mondial, cea mai mare parte a moșiei lui Cantacuzino de pe teritoriul Căzăneştiului, a fost 

distribuită țăranilor completându-se loturi până la 5 hectare şi locuri de casă. Ca urmare a acestui fapt, comuna s-a 

dezvoltat devenind a 6-a comună de centru, iar după 1925 - 1930 reședință de plasă – Plasa Căzăneşti.La 6 martie 

1950 ţăranii din comuna Căzăneşti au trecut pe calea colectivizării impuse, formând Gospodăria agricolă colectivă 

"Horia, Cloșca si Crişan", cu 49 de familii, o suprafață de 162,4 ha şi cu un fond de bază de 72 600 lei. 

 

 
 
 

Foto: Harta judetului interbelic Ialomita, Regatul României (1938)-Sursa: «Enciclopedia României» (Imprimeria Natională, București, 1938-1943) 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Oraşul Căzănești,  Judeţul Ialomița 

 

Page | 36  
 

 Căzănești azi, un exemplu de modernizare urbană în devenire: 
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O încercare de a descrie în cuvinte puţine tabloul pe care îl oferă astăzi oraşul Căzănești, s-ar lovi incontestabil de o 

piedică serioasă şi anume, schimbările produse într-un interval scurt de timp, atât de numeroase sunt domeniile în 

care ele s-au manifestat in ultimii ani, dar in special de la intrarea României in UE . 

Realizările de azi, cu care, pe drept cuvânt, se poate mândri oricare locuitor al oraşului Căzănești, apar cu atât mai 

importante atunci când le privim prin raportare la momentul de plecare pe calea modernizării, anul 1990. 

Printre realizarile post-decembriste, amintim câteva proiecte care au dus la dezvoltarea oraşului atât ca aspect dar şi 

din punct de vedere socio-economic. 

Astfel, in perioada 2014-2020, s-au obtinut câteva rezultate notabile care apropie oraşul Căzănești, tot mai mult de 

zilele noastre: 
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Investiţii realizate în perioada 2014 -2020: 

2014 

 Grup sanitar si centrala termica la sediul primariei Căzănești – Finantare: buget local- 182.516 lei fara TVA; 

 Achizitionare autoturism Dacia Lodgy– Finantare: buget local si programul Rabla- 46102,57 lei fara TVA; 

2015 

 Imprejmuire cu gard Liceu tehnologic– Finantare: buget local- 79915 lei fara TVA; 

 Infiintare teren de sport Liceu tehnologic corp B – Finantare: buget local – 60246 lei fara TVA; 

2016  

 Gazon sintetic teren de sport Liceu tehnologic corp B – Finantare: buget local – 145.516 lei fara TVA;  

 Tractoras de tuns Gazon– Finantare: buget local  12899 lei fara TVA; 

 Grup electrogen sediu primarie– Finantare: buget local- 37520 lei fara TVA; 

2017 

 Schimbare destinatie cladire internat Liceu tehnologic in spatii conexe activitatii de invatamant– Finantare: 

buget local- 228.755 lei fara  TVA; 

 Reabilitare trotuare str. Garii– Finantare: buget local- 173.737 lei fara TVA; 

 Reabilitare sediu primarie– Finantare: buget local- 251.506 lei fara TVA; 
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2018 

 Reabilitare sistem rutier strazi:Florilor, Scolii vechi, Dispensarului, Vasile Popescu, inv. Nachita Nastase, 

Gavrilescu – Finantare: buget locat si PNDL= 3.490.876 lei fara TVA; 

 Reabilitare gradinita cu program normal– Finantare: buget local- 808.649 lei fara TVA; 

 Reabilitare iluminat public– Finantare: buget local- 357.020 lei fara TVA; 

 Imprejmuire si iluminat teren de sport Liceu tehnologic corp B– Finantare: buget local- 52.676 lei fara TVA; 

2019 

 Reabilitare sistem rutier str Sperantei si D238– Finantare: buget local- 497.440 lei fara TVA; 

 Reabilitare zona blocuri– Finantare: buget local-272.840 lei fata TVA; 

 Reparatii str. Nordului si Iliescu si reabilitare intrari Tudorache Dima, Ghilea Anatol, Popa Lucius, Orbete Ion, 

Postasului si Pitigoiului– Finantare: buget local- 774.191 lei fara TVA; 

 

2020 

Infiintare trotuare pe str. Florilor, Iliescu si Scolii vechi– Finantare:  buget local- 408.348 lei fara TVA; 

 

Obiective în curs sau cu documentatii elaborate în vederea executiei 

 

 ,,Reabilitare sistem rutier strada  Scolii Vechi-continuare, Viilor, Prunului, Ciresului, Bentului, Eternitatii, 

Pompierilor, Stadionului, Gârlei, Lalelelor, Agricultorilor, Câmpeni,  din orasul Căzăneşti, judetul Ialomita, 

finantat prin PNDL II conform contractului de finantare nr.2609/13.11.2017. (Valoarea investitiei- 4.249.920. 

lei cu TVA/ Stadiu fizic de realizare- 72%/ Termen finalizare- 2022); 
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 ,, Sistem de supraveghere video oras Căzănești,, finantat prin FEADR (60.000 euro fara TVA si buget local) 

Valoarea totala a investitiei- 336.165,09 lei fara TVA/ Stadiu fizic realizat- 30%/ Termen finalizare-2022; 

 

 ,,Reabilitare, consolidare, extindere si schimbare functionala Scoala veche (Scoala cu clasele I-IV), cu 

componenta B- Infiintare teren sport Liceu tehnologic Căzănești, corp A,,- proiect depus obtinerea finantarii de 

fonduri nerambursabile prin POR, AXA Prioritara 13, Obiectivul speciic 13.1 – Îmbunatatirea calitatii vietii 

populatiei din orasele mici si mijlocii din Romania 13.1.; 

Valoarea totala a proiectului- 9.121.868,80 lei fara TVA  din care 2% reprezinta cofinantare din partea UAT 

Căzănești. 

A fost finalizata etapa de evaluare tehnico-financiara , cererea UAT fiind admisa. Se asteapta semnarea contractului 

de finantare. 

 

 ,, Consolidare, extindere si amenajare Casa de cultura, oraş Căzăneşti,,; 

Valoarea totala a proiectului- 2.499.387 lei cu TVA. Indicatorii tehnico-economici au fost aprobati in iunie 2017. 

DALI a fost elaborat in baza HG 28/2008, in vigoare la data incheierii contractului. In prezent se afla in derulare 

contractul de actualizare a DALI, astfel incat acesta sa fie conform HG 907/2016. Concomitent se deruleaza  

operatiunea de intabulare a imobilului, intrucat  este nevoie de alipirea la cartea funciara initiala a unui lot de teren 

invecinat, astfel incat sa poata fi realizata extinderea cladirii pe latura de vest. 

Se intentioneaza depunerea proiectului pentru obtinerea finantarii prin CNI. 

 

 ,,Actualizare PUG si RLU oraş Căzăneşti,,; 

Valoare proiect-256.000 cu TVA. 

Urmeaza a se intocmi documentatia de achizitie pentru procedura de atribuire a contractului pentru actualizare PUG 

si RLU. Actualizarea va fi finantata din bugetul local. 
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Foto: Drumuri oraşene in  Căzănești( Str. Garii, Str. Nordului, Str. Dispensarului si Str. Bucuresti) -Sursa: Imagini puse la dispozitie de primarie 
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Caractere fizico-geografice   

  Relieful şi hidrografie 

  Clima  
 

 Relieful  

 

Din punct de vedere geografic teritoriul administrativ al oraşului Căzăneşti se găseşte în bazinul hidrografic al râului 

Ialomiţa, în cadrul Câmpiei Române Orientale la limita dintre subunitățile internă şi externă. 

Din punct de vedere geomorfologie, teritoriul administrativ 

al orașului. Este caracterizat de prezența, în partea sudică, 

a zonei de luncă a răului Ialomița, ce prezintă laţimi foarte 

reduse în acest sector (de maxim 300 m) pe unele porțiuni 

fiind chiar absentă și în partea nordică de câmpul 

depresionar al Bărăganului (zona de dune), care ocupă cea 

mai mare parte a teritoriului localităţii. În aceasta zonă râul 

Ialomița nu și-a săpat nici un nivel de terasă, ci dimpotrivă, 

el a erodat puternic versantul stang, dându-i un aspect 

abrupt în sectorul de luncă cotele terenului natural au 

valori de 22 - 25 m, iar la limita dintre lunca şi câmpul 

depresionar relieful devine abrupt, cotele având valori 50 - 

60 m în zona acestei limite; de aici, spre sud, câmpul 

depresionar are un aspect valurit, având tendinţa generală 

de scădere a altitudinii.                                                                                       Foto: Subdiviziunile campiei romane-Sursa: Wikipedia 
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 Reţeua hidrografică 

 

Teritoriul administrativ al oraşului se găseste în bazinul hidrografic (BH) al râului lalomiţa (BH de ord. 1, cod XI-1), 

pe malul stang al acestuia, în cadrul Câmpiei Române Orientale: 

 

Râul Ialomița constituie limita sudică a teritoriului administrativ al oraşului.  

  

Debitul mediu multianual al râului este de 35,4 mc/s (postul hidrometrie Cosereni). Debitele maxime se produc în 

perioadele cu precipitații abundente, respectiv primavara când se înregistrează un maxim principal, si toamna, când 

se observă un maxim secundar. 

 

Debitul maxim anual reieşit din calcul este de 1280 mc/s la Cosereni pentru de 0,1 % şi 600 mc/s pentru asigurarea 

de 10%, iar la Slobozia de 1350 mc/s pentru asigurarea de 0,1% şi 630 mc/s pentru asigurarea de 10%. 

 

Debitele minime s-au înregistrat fie în sezonul cald, în anii cei mai deficitari pluviometric (1953, 1963), fie în anii cu 

iernile cele mai grele, din cauza fenomenelor de înghet. De obicei, în cursul anului se observă un debit minim 

principal spre sfârşitul sezonului cald, în lunile august - septembrie, care corespunde lunilor celor mai secetoase şi 

un al doilea în timpul sezonului rece, lunile decembrie -februarie, podului de gheaţă. 

 

Datorită faptului că în sectorul corespunzător orașului Căzănesi malul stang al Ialomiţei este înalt, iar lunca prezintă 

lățimi foarte reduse, uneori fiind chiar absentă, a fost necesară realizarea de îndiguiri. 
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 Regim climatic, specificităţi, influenţe 

 

Prin aşezarea în parea centrală a județului, în Bărăganul de Mijloc, teritoriul oraşului Căzăneşti este supus influenţei 

maselor de aer estice — continentale, vestice —oceanice şi sudice — mediteraneene, ceea ce condiţionează un climat 

de tip continental excesiv. Acest tip de climat se caracterizează prin contraste pronunțate de la iarnă la vară, 

coneretizate în amplitudini termice mari (peste 50°C). 

 

Temperatura aerului: 

- media anuală: +10-11 ° C;  

- variaţia medie lunară –3 °C in luna ianuarie  si +30 °C; 

 

Precipitaţii atmosferice:  

- media multianuală =400 – 600 mm/mp;  

 

Precipitaţiile au un caracter continental, producându-se diferențiat de la un an altul, acest regim al precipitațiilor are 

influenţe importante asupra dinamicii apelor freatice ,precipitațiile fiind principala sursă de alimentare a celor din 

urmă. 

Astfel, umezeala la sol este insuficienta pentru cresterea si dezvoltarea normal a culturilor, fiind necesara extinderea 

si utilizarea rationala a sistemelor de irigatii pe intreaga suprafata agricola. 

 

Vantul dominant, este Crivăţul, iar vânturile calde din direcia vest sunt foarte frecvente, ceea ce face ca şi agricultura 

oraşului Căzăneşii să aibă foarte mult de suferit. 
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Floră, faună, soluri                             
 

Cu toate că a fost în cea mai mare parte înlocuită de culturi agricole, flora este prezentă şi caracteristică la trei mari 

formaţiuni: stepa, cuprinzând pajişti stepice cu graminee (paiusul, colilia, negara, pirul s.a); silvostepa, cu pajişti 

stepice şi pâlcuri de pădure(cuprinzând stejarul pufos şi stejarul brumăriu); are o larga dezvoltare vegetaţia de 

luncă cu zavoaie de sălcii, plopi. De asemeni sunt intalnite si plante medicinale(cimbrisor, musetel, sunatoare, coada 

calului, coada soricelului, papadie, ciubotica cucului).  

Fauna este bogată şi cuprinde speciile caracteristice stepei, silvostepei şi pădurii de foioase. 

Pe raza localitatii Căzănești isi desfasoara activitatea grupa de vanatoare nr.28. Animalele care reprezinta fondul de 

vanatoare sunt: mistret, vulpe, sacal, iepure, fazan, prepelita, potarniche, pasari de balta. 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Animale din fauna locala(prepelita, mistret, fazan)-Sursa: Wikipedia 
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Solurile 

 

Solul este un sistem complex, situat la suprafaţa scoarţei terestre, format dintr-o parte minerală, o parte organică, aer 

şi apă, sistem înzestrat cu o propietate intrinsecă denumită fertilitate. Această proprietate a solului este deosebit de 

importantă, deoarece oferă plantelor substanţe nutritive într-o formă accesibilă şi asimilabilă.  

 

Procesul de formare (geneza) a solului se numeşte pedogeneză şi are o coordonată foarte importantă, timpul (în 

sensul că se formează în timp, uneori îndelungat). 

 

Principalele procese pedogenetice sunt: formarea scoarţei de alterare (prin dezagregare şi alterare chimică), 

diferenţierea unor orizonturi şi formarea humusului (cu o importantă componentă organică). 

 

În formarea solurilor intervin mai mulţi factori (cum ar fi clima, rocile, relieful, microogranismele, vegetaţia, omul şi 

timpul) care, prin combinarea lor, generează mai multe tipuri de soluri. 

 

Tipurile de soluri se reflectă şi sunt indentificabile prin ceea ce se numeşte profilul de sol, cuprinzând orizonturile 

solurilor şi caracteristicile lor. 

 

Proprietăţile principale ale solului sunt fertilitatea (care poate fi naturală sau artificială, datorată agrotehnicii), 

culoarea, textura, structura, premabilitatea (care permite trecerea apei), porozitatea (care permite acumularea apei) 

şi reacţia solului (pH). Solurile reprezintă un aspect deosebit de important pentru susținerea activităților agricole, 

cât și pentru dezvoltarea activităților economice în general. Suprafața totală a acestora, precum și structura tipurilor 

de sol reprezintă parametrii definitorii pentru analizarea potențialului de dezvoltare a unei localitati.  
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Solurile au o mare importanță în dezvoltarea agriculturii iar cele caracteristice oraşului Căzănești sunt următoarele: 

 

- soluri aluviale  

- cemoziomuri levigate 

- cernoziomuri pe relief valurit 

- cernoziomuri propriu – zise 

- soluri sarace sau erodate 

 

Pe teritoriul localităţii Căzăneşti se întâlnesc aluviuni şi soluri aluviale în zona de luncă: iar spre zona câmpului 

depresionar al Bărăganului din partea de nord a teritoriului administrativ al orașului apar cemoziomuri levigate și 

cernoziomuri pe relief valurit precum şi cernoziomuri propriu - zise. 

Cermoziomurile levigate formate pe depozitele nisipoase şi  lutonisipoase, caracteristice reliefului eolian (dunelor de 

nisip) de pe partea dreapta a Ialomiței, se caracterizează printr-o Ievigare profundă a carbonaţilor, datorită unei 

permeabilitati mari a nisipurilor, fertilitatea lor naturala fiind redusa. 

 

Soluri sarace sau erodate 

 

Utilizarea în agricultura a solurilor (terenurilor) este afectată de o serie de factori limitativi pentru producția 

agricolă, de care se ține seama la bonitarea terenurilor şi la încadrarea acestora în clase de pretabilitate. 

Deficitul de umiditate climatic este un factor limitativ general şi cel mai important datorita cantitatii reduse de 

precipitatii şi distributie nefavorabile a acestora în timpul perioadei de vegetatie (în special la porumb). Prin irigare 

se realizează condiţii pentru diminuarea acestui factor şi pentru valorificarea potentialuli de fertilitate a solurilor. 
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Introducerea irigatiilor atrage însă dupa sine pericolul ridicarii nivelului apei freatice în arealele slab drenate şi 

apariția excesului de umiditate care s-ar constitui într-un alt factor limitativ. Pentru extinderea şi intensificarea 

irigaţiilor este necesară menţinerea în stare de funcționare a canalelor existente precum și completarea cu alte 

canale, după caz. 

 

De asemenea, este necesară raţionalizarea normelor de udare sau reducerea lor în arealele cu apa freatica la 

adancime foarte mică. Excesul de apă de suprafață este, de obicei, temporar însă suficient ca să intarzie efectuarea 

lucrarilor agricole la timp. Poate fi indepartat prin canale nepermanente, nesistematice spre emisării învecinaţi. 

 

Alt factor limitativ natural este saraturarea unor soluri atat de pe câmp cât şi din lunci. Prin irigare există pericolul 

extinderii acestui fenomen sau apariţiei unor areale noi cu sărături dacă nu se iau măsuri corespunzătoare care să 

asigure drenarea eficientă a teritoriilor cu apa la mica adancime. 

Pe de altă parte, prin irigare cu norme sporite şi cu drenare eficientă, solurile sărăturate slab moderat pot fi 

desalinizate. 

 

 Pantele cu inclinare slabă reprezintă pericole de degradare prin declanșarea eroziunilor de suprafaţă dacă nu se 

respectă o agrotehnică antierozională adecvată; cele cu inclinatie puternică pot fi utilizate ca pajişti. Dar extinderea 

terenurilor în pantă este neînsemnată. 

 

Inundabilitatea reprezintă alt factor limitativ important pentru producția agricola ducând la compromiterea 

recoltelor. Regularizarile de consum de apă, după caz, îndiguirea ar determina prevenirea acestui fenomen. 

În afara factorilor limitativi mentionaţi, solurile prezintă o oarecare fragilitate cultivare, generată de următoarele 

procese: dehumificare, scăderea valorilor degradarea fizică, salinizare. 
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Dehumificarea consta într-o scădere a continutului şi rezervei de humus. Aceste reduceri se corelează cu fertilitate 

minerală intensivă cu azot, aplicarea irigaţiei, cu lipsa unor asolamente adecvate şi cu lipsa fertilizarii organice. 

Principalele procese de degradare fizică sunt destructurarea și crustificarea în special solurile bălane datorită 

structurii slab dezvoltate și stabilităţii hidrice relativ reduse agregatelor, mai ales în regim irigat.  

 

După cum s-a mai aratat există riscul extinderii sau accentuării salinizarii în zonele cu potenţial de sărătura (apă 

freatica mineralizata la adancime mica, aport suplimentar de apa la contactul câmpie terasa) pe un fond climatic cu 

perioada de uscăciune în timpul verii. 

 

Dintre degradările antropice sunt de mentionat depunerea haotică de gunoaie depozite menajere pe soluri fertile din 

apropierea așezărilor, excavarea unor suprafețe si transformarea lor în teren neproductiv, bararea unor cursuri de 

apă pentru iazuri care pot impiedica rolul de drenare naturala a teritoriului, cu repercursiuni în ridicarea nivel 

freatic în zonele invecinate. 

 

Zone propice pentru amplasarea haldelor de deşeuri zonale 

 

Zone propice penru amplasrea haldelor de deşeuri zonale pot fi alese dintre solul  cu un grad mare de de degradare 

aflate în Clasa a VI-a a terenurilor improprii, cu limitare sau pericole de degradare foarte severe în condiţii irigate 

constituite din terenurile saraturate foarte puternic (solonceacuri) şi apoi de cele afectate de eroziune puternică 

(erodisoluri) asociată uneori cu prăbuşiri de maluri. 
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Suprafaţa agricolă şi efectivele de animale din localitatea Căzănești, conform datelor puse la dispoziţie de către 
primăria oraşului, se prezintă astfel: 

  

Suprafaţa totală a exploataţiilor(hectare), localitatea Căzănești: 

                     Tabelul nr. 1 – Suprafata exploatatiilor  (Ha), 2020 

Localitatea TOTAL 

Căzănești 5423 

Suprafaţa agricolă utilizată,  agricolă neutilizată şi alte suprafeţe(hectare), pe categorii 
                                                                        de folosinţă, localitatea Căzănești: 
                                                            

Tabelul nr. 2- Culturi si suprafete cultivate (Ha) , 2020 

  

    Localitatea  

  

Suprafaţa agricolă utilizată 

 Cereale Legume 

Căzănești  Porumb Grau Orz Orzoaica Rapita Floarea 

soarelui 

Tomate Varza 

 2063 1280 133 248 128 513 0.5 1.20 
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Efective de animale(capete)pe specii, localitatea Căzănești, la sfârsitul anului 2020 

 

               Tabelul nr. 3 - efective de animale, 2020  

Localitatea      Specii de    animale  

  

     

  Bovine Ovine + 

Caprine 

Porcine Păsări Cabaline Familii de 

albine 

Iepuri de 

casa 

Căzănești  577 547 368069 2017311 6 259 24 

  

  

  

 

Astfel, ca o concluzie a primei părţi analizate în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a oraşului Căzănești, putem 
spune că localitatea a avut şi are un puternic caracter agro-zootehnic ce trebuie păstrat, revigorat şi adaptat noilor 
standarde europene prin atragerea de fonduri nerambursabile destinate dezvoltării agriculturii. Totodata, 
localitatea se inscrie perfect in structura si caracterul agricol al judetului din care face parte, aducandu-si aportul la 
cresterea productivitatii agricole la nivel judetean si national.   
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Resurse primare şi secundare  

Resursele naturale  

Pe teritoriul oraşului Căzănești nu au fost identificate resurse ale subsolului care să fie de interes economic însă 

suprafaţa agricolă, padurile şi luciul de apă, reprezintă resurse esenţiale în dezvoltarea şi funcţionarea comuniăţii. 

Din totalul de 4827 ha de teren arabil deţinute de Oraşul Căzănești, rezultă cantităţi importante de cereale, in special 

porumb, plante tehnice si furajere. De asemenea, cresterea animalelor este cea de  a doua resursa importanta in 

profilul economico-social al oraşului. 

Fondul funciar  

Cu o suprafaţă totală de 5423 ha, doar 11,41 %(619 ha) reprezinta suprafaţa intravilană, însă terenul agricol ocupă 

un procent semnificativ, de 89,73 % din totalul suprafeţei fondului funciar din Oraşul Căzănești.  
Tabelul nr. 4 - Modul de folosință a terenului, 2020 

Nr. Ctr. Modul de folosinţă a terenului Suprafata (Ha) 

  Teren arabil 4827 

  Pasuni 176.27 

  Fanete 0 

  Luciu de apa 36 

  Paduri si alta vegetatie forestiera 72 

  Cai de comunicatie si cai ferate 118 

  Terenuri ocupate cu constructii si curti 310 

  Teren neproductiv 23 

  Suprafata totala 5562.27 
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Fig. 4- Modul de folosinţă a terenului, 2020 
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Resurse antropice  
 

Resursele antropice sunt produsul eforturilor tehnice, culturale şi economice ale unei comunități iar gradul de 

dezvoltare a infrastructurii (tehnico-edilitară, drumuri, locuinţe, sanitar, etc.) și calitatea vieții locuitorilor reflectă 

nivelul dezvoltării locale. 

Din punct de vedere al infrastructurii rutiere, locuitorii oraşului Căzănești au acces la drumul european E85 prin 

Urziceni, drumul national DN2A care face legatura intre Bucuresti si  Constanta, drumul judetean DJ144 care face 

legatura intre Căzănești si Cocora si drumul comunal DC 46 care face legatura intre Căzănești si Munteni Buzau. 

Totodată, oraşul Căzănești are în administrare drumurile oraşene care sunt asfaltate în proporție de 68% si pietruite  

în proporție de 32% . 

In prezent, în oraşul Căzănești  sistemul de canalizare și epurare a apelor uzate este in stadiul de executie cu sursa de 

finantare prin POIM.  

Reteaua de alimentare cu gaz metan nu este realizata,  magistrala aflandu-se la o distanta de 15 km.   

Transportul in comun intre Căzănești si localitatile din jur se efectueaza cu autobuze si microbuze ale firmelor 

private. 

Infrastructura sanitară a oraşului este compusă dintr-un dispensar medical, un cabinet medical individual, un 

cabinet stomatologic, o farmacie si o drogherie, care contribuie la prevenirea și atenuarea problemelor de sănătate 

cu care populația locală se confruntă. 

Asistenţa medicală este asigurată de un medic, un asistent medical, doi asistenti comunitari, un stomatolog si un 

farmacist. 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Oraşul Căzănești,  Judeţul Ialomița 

 

Page | 55  
 

Exista de asemenea doua farmacii veterinare si un dispensar veterinar,  in care isi desfasoara activitatea un medic 

veterinar si un technician veterinar. Comunitatea locală beneficiază de servicii publice diverse precum servicii 

poştale, bancare, televiziune prin cablu, telefonie mobilă şi digitală.  

La nivelul oraşului Căzănești, există o ofertă diversificată din sectorul comercial, cuprinzând magazine, restaurante, 

statie combustibili, etc. 

 

Referitor la mediul de afaceri local, potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), numărul agentilor 

economici inregistrati la nivelul oraşului Căzănești în anul 2020 este de 186 unități comerciale reprezentand 1,07% 

din totalul agentilor economici din Judetul Ialomita. 

 

Cifra de afaceri înregistrată de agenții economici din Oraşul Căzănești la finalul anului 2020 era de 32,7 milioane lei 

(7,4 milioane euro) reprezentand 0,36% din cifra de afaceri din Judetul Ialomita. 

 

Resurse energetice  

Avand în vedere că sectorul economic principal în Oraşul Căzănești, este cel agricol, biomasa reprezentată de partea 

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

de dezvoltare.  

 

Energia solară este o alternativă la sursele tradiționale de energie deoarece este gratuită, ecologică, nu emite noxe, 

nu produce reziduuri, este inepuizabilă și nu implică instalații de prelucrare sau transport a resurselor. În zonele 

întinse unde radiațiile soarelui cad direct pe suprafața pământului se pot instala panouri fotovoltaice pentru 

producerea de energie electrică. 
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Demografie  

 Situaţia demografică şi indicatori reprezentativi  

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

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

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

Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Căzănești se ridică la 3.271 de locuitori, în scădere 

față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.641 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt 

români (83,37%), cu o minoritate de romi (13,24%). Pentru 3,3% din populație, apartenența etnică nu este 

cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (95,84%). Pentru 3,3% din 

populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

Evolutia numarului de locuitori ai oraşului  Căzănești:   

Tabelul nr .5- Evolutia numarului de locuitori ai oraşului ;  Sursa:  Directia Regională de Statistică Ialomiţa / Ialomiţa.insse.ro  

Nr.Crt.  Denumire  2002 2011 2015 2020 

1.  Populaţia totală  3641 3271 3583 3506 

 

  



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Oraşul Căzănești,  Judeţul Ialomița 

 

Page | 57  
 

 

Populaţia şi densitatea populaţiei  – Regiunea Sud / Judeţul Ialomiţa, la principalele recensăminte efectuate: 

Tabelul nr. 6- Situatia judetului Ialomiţa la principalele recensaminte; Sursa:  Directia Regională de Statistică Ialomiţa / Ialomiţa.insse.ro 

Regiune/Judeţ      Numărul      locuitorilor        la:    

 29 dec. 

1930 

25 ian. 

1948 

21 feb. 

1956 

15 mar.  

1966 

5 ian. 

1977 

7 ian.  

1992 

18 mar.  

2002 

20 oct.  

2011 

IALOMIŢA 205844 
 

244750 274655 291373 295965 306145 296572 274148 

La nivel de judet, un maxim populational a fost atins intre 1977 – 2002, urmand o usoara scadere dupa acest interval, 

ajungand la ultimele masuratori statistice la aproximativ 274.148 locuitori/judet. 

Tabelul nr. 7- Densitatea populatiei judetului Ialomiţa la principalele recensaminte; Sursa:  Directia Regională de Statistică Ialomiţa/ Ialomiţa.insse.ro 

De asemenea, din punct de vedere al densitatii, se poate observa un maxim  atins  in intervalul 1977 – 2002, urmand 

o usoara scadere dupa acest interval si ajungand la ultimele masuratori la 61,6 . 

Regiune 

Judeţ 

           Locuitori 

km2 

    

 29 dec. 

1930 

25 ian. 

1948 

21 feb. 

1956 

15 mar. 

1966 

5 ian. 

1977 

7 ian. 

 1992 

18 mar. 

2002 

20 oct. 

2011 

IALOMIŢA 46,2 55,0 61,7 65,4 66,5 68,8 66,6 61,6 
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Fig. 5 – Evolutia populatiei judetene in intervalul 1930 – 2011- Sursa:  Directia Regională de Statistică Ialomiţa/ Ialomiţa.insse.ro  

 

 

Aşa cum se remarcă şi din graficul de mai sus, numărul populaţiei totale la nivelul judeţului Ialomita a început să 
crescă în anii 1966 şi şi-a menţinut tendinţa de creştere până în 1992 când a atins un maxim populational de peste 
306145 locuitori, urmând apoi o nouă perioadă de scadere. 
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DENSITATEA  

Densitatea populaţiei reprezintă numărul de persoane pe unitate de suprafaţă, măsurându-se în general în 

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

pătrati.  

Densitatea generală   

  

Densitatea generală pe teritoriul oraşului Căzănești in anul 2020  este de 64.57  locuitori/km². 

Prin comparaţie, densitatea la nivel de judet este de 64,02 locuitori/km²(anul 2020), iar a României este de 84.96 

locuitori/km².  

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

a modificat şi ea.  

Revenind la analiza structurii populatiei , din punct de vedere confesional, situatia se prezinta astfel:   
  
 Tabelul nr. 8- Populatia, d.p.d.v. confesional la nivelul anului 2011; Sursa:  Directia Regională de Statistică Ialomiţa / Ialomiţa.insse.ro 

 

Oraşul Căzănești 

RELIGIA 

Ortodocși Necunoscută 

Populaţia stabilă totală - 

3271 

3135 136 
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Fig. 6- Structura populatiei, procentual, d.p.d.v. confesional;  Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Ialomiţa / Ialomiţa.insse.ro 

 

La recensămantul din toamna anului 2011, datele statistice ale oraşului Căzănești, din punct de vedere etnic se 

prezintă conform datelor de mai jos:  

Tabelul nr. 9- Populatia, d.p.d.v. etnic la nivelul anului 2011; Sursa:  Directia Regională de Statistică Ialomiţa / Ialomiţa.insse.ro 

Nr. Crt.  Căzănești–Total 

2011  

Români Romi Necunoscută  
 

1.  3271 2727 433 111 

96%

4%

Populatia d.p.d.v confesional

Ortodocși

Necunoscuta
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Fig. 7 - Structura populatiei, procentual, d.p.d.v. etnic; Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Ialomiţa / Ialomiţa.insse.ro 

 

Structura curenta a populatiei localitatii Căzănești, ne prezinta o populatie majoritar romana, 83% (2727 loc.), o 

minoritate de romi de 13%(433 loc.) si cu un procent de doar 1.36% si anume 64 dintre  locuitori care nu si-au 

declarat apartenenta etnica. Mai putem adauga aici, faptul ca in ceea ce priveste comuniattea locala de romi, 

autoritatile locale fac eforturi permanente de integrare si incluziune sociala a acestora, in incercarea de a-i 

responsabiliza si implica in proiectele de la nivel local. 
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Conform celor mai recente date statistice de la INSSE Ialomița, la data de 1 ianuarie 2020, populatia totala a 

oraşului Căzănești pe sexe, se prezinta astfel:  

Tabelul nr. 10 – Structura populatiei, estimare INSSE Ialomiţa, 2020 ;  

Nr. Crt.  Căzănești –Total 2020 Masculin Feminin 

1.  3506 1742 1764 

Tabelul de mai sus, ne prezinta cele mai noi date despre populatia curenta a localitatii analizate. Se poate observa 

astfel, o crestere a numarului de locuitori , intr-un procent de 6,7 % fata de ultimul recensamant oficial din anul 

2011, unde populatia totala era de 3271 locuitori.  

 

Fig.8 - Structura populatiei pe sexe, procentual: Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Ialomiţa / Ialomiţa.insse.ro 

 

50,31%
49,69%

Populaţia pe sexe

Masculin

Feminin



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Oraşul Căzănești,  Judeţul Ialomița 

 

Page | 63  
 

De asemenea, se poate observa ca predomina sexul feminin, intr-un procent de 50,31% din totalul populatiei, sexul 

masculin fiind reprezentat  intr-un procent de  49,69%.  

Populaţia şcolară totala in 2020, la nivelul oraşului Căzănești însumează 349 persoane, dintre care: copii înscrişi în 

grădiniţe – 79, elevi înscrişi in învăţământul primar şi gimnazial – 270. 

 

 

Fig. 9- Populatia scolara totala, procentual: Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Ialomiţa / Ialomiţa.insse.ro 

 

Desi populatia scolara si prescolara numara la acest moment doar 349 de persoane, reprezentand 9,95 % din 

totalul populatiei generale, perspectivele cresterii numerice a acesteia sunt totusi pozitive in raport cu tendinta 

nationala de imbatranire a populatiei tarii.  
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 Evoluţia construcţiilor de locuinte in ultimii 5 ani, la nivelul oraşului Căzănești este următoarea: 
 

Tabelul nr. 11 – Evolutia constructiilor de locuinte, Sursa: Primaria Căzănești 2020 ;  

 Evolutia constructiilor de 

locuinte 

Oraşul Căzănești 

 

An Numar locuinţe  Locuinţe construite in regie 

proprie 

2016 8 8 

2017 3 3 

2018 5 5 

2019 3 3 

2020 4 4 
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Fig. 10- Evolutia constructiilor de locuinte, procentual: Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Ialomiţa / Ialomiţa.insse.ro 

Conform ultimelor date din anul 2020, in privinta constructiilor de locuinte,  observam o crestere a numarului 

acestora. 

In prezent, oraşul inregistreaza o crestere de 15% in ceea ce priveste locuintele nou aparute, fata de anul precedent 

dar si o crestere a celor reabilitate, ceea ce plaseaza localitatea studiata intr-un top favorabil la nivel de judet, in 

ceea ce priveste dezvoltarea sub aspect imobiliar. 

Sursa finantarilor in ceea ce priveste conditiile de trai si imbunatatitrea permanenta a acestora este reprezentata 

de fondurile obtinute de cetateni din surse proprii cat si de banii primiti de la cei plecati pentru a lucra in afara 

tarii. 
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Populaţia tânără a oraşului Căzănești, mai cuprindea în anul 2020 : 79 de preşcolari şi 270 şcolari.  

 
 
Mai sunt de menţionat aici, in cadrul analizei demografice, următoarele aspecte: 
 
 Oraşul Căzănești , număra 120 gospodării de rromi; 
 Persoane adulte cu handicap de gr.I   – 38 
 Persoane adulte cu handicap de gr.II –  54 
 Copii cu handicap pe raza localităţii  –   15 
 Asistenţi personali pentru persoanele adulte cu handicap – 10 

 
 

Deşi populaţia şcolară şi preşcolară număra la acest moment  349 de persoane, reprezentând 9,95 % din totalul 

populaţiei generale, perspectivele creşterii numerice a acesteia fiind totuşi pozitive in raport cu tendinţa naţională 

de imbătrânire a populaţiei ţării. 

 

La nivelul anului 2020, datele obţinute, ne indică un număr de 1186 gospodării / locuinţe. La acest capitol, localitatea 

stă mai bine faţă de alte localitati ale judeţului, numărul construcţiilor noi sau a imobilelor reabilitate fiind in 

crestere cu aproximativ 15% . 
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Mişcări ale forţei de muncă  
 

Forţa de muncă din Oraşul Căzănești exercită în general mişcări pendulatorii zilnice. Sunt multe persoane ce fac 

naveta în localităţile si oraşele învecinate. Multi dintre locuitorii oraşului se ocupă cu activităţi ce ţin de domeniul 

agro-zootehnic iar o altă parte sunt înglobaţi în activităţi ce ţin de administraţia publică, învăţămant şi diverse 

societăţi comerciale locale. 

 

Populaţia salariată a oraşului Căzănești, pe domenii de activitate în anul 2019 : 
 

 
 

Fig.11 -  Salariati pe domenii de actvitate, 2018; Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Ialomiţa / Ialomiţa.insse.ro 
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La nivel de judet, datele statistice in ceea ce priveste ocupatia populatiei, somajul si piata fortei de munca in general,  

se prezinta astfel: 

 

La sfârșitul lunii februarie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau 

înregistrați 4857 de șomeri (din care 2139 femei), rata șomajului fiind de 5,18%, cu 0,64% peste valoarea 

înregistrată la finele aceleași luni a anului 2020. Din totalul de 4857 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM 

Ialomița, 1703 erau beneficiare de indemnizație de șomaj, iar 3154 erau șomeri neindemnizați.  

 

În ceea ce privește mediul de rezidență, 3270 șomeri provin din mediul rural și 1587 sunt din mediul urban. Șomerii 

absolvenți de studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM 

Ialomița (34,55%), urmați de absolvenții de învățământ primar și fără studii (26,60%), iar 17,32% au absolvit școli 

profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenți de învățământ de nivel mediu și postliceal reprezintă 19,61% din 

totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1,92%. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de 

ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2644 persoane foarte greu ocupabile, 1385 greu ocupabile, 

588 mediu ocupabile, iar 240 sunt persoane ușor ocupabile. 
 
Tabelul nr. 12 – Somajul la nivel de judet, in perioada 2013 – 2016-  Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Ialomiţa / Ialomiţa.insse.ro 

Rata 
somajului% 

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2020 2021 

Total 
someri 

8231 7970 8481 7828 7514 4565 4581 4857 

*din care 
femei 

3112 3016 3139 3064 2851 2051 2054 2139 

 
 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Oraşul Căzănești,  Judeţul Ialomița 

 

Page | 69  
 

TIPURI TERITORIALE DE AŞEZĂRI  

Mărimea demografică  
  

Din punct de vedere al mărimii demografice, după numărul de locuitori (3506 populaţie totală) si al suprafetei (5423 

ha), oraşul Căzănești se încadrează în categoria localitatilor mijlocii din tara noastra. Oraşul Căzănești, este format 

dintr-o singura localitate, Căzănești. 

În raport cu relieful  

Din punct de vedere geografic teritoriul administrativ al oraşului Căzăneşti se găseşte în bazinul hidrografic al râului 

Ialomiţa, în cadrul Câmpiei Române Orientale la limita dintre subunitățile internă şi externă. 

 

Tipul funcţional  

  

Oraşul Căzănești, ca tip funcţional de aşezare urbana face parte din categoria aşezărilor in care activitatea principala 

o constituie cresterea animalelor si agricultua cu funcţii predominant cerealier -zootehnice. 

 

Din totalul terenului agricol de 4866 ha, suprafata arabila este de 4827 ha . 

Totodată, Căzănești mai deţine o suprafaţă de aproximativ 176,27 ha pasuni,  72 ha paduri, 48 ha vii si pepiniere, 

36 ha de luciu de apă. 
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ATRACTIVITATEA ECONOMICĂ    

O viziune revitalizantă asupra dezvoltării locale prin crearea unui cadru favorabil antreprenoriatului, 
incluziune socială şi un grad sporit de ocupare a forţei de muncă, vor constitui fundamentul pentru 
recosntrucţia economiei locale, care poate oferi cea mai bună combinaţie între mediul rural şi cel urban.  
În vederea poziţionării oraşului Căzănești ca piaţa de desfacere pentru produsele locale şi generatoare de locuri de 

muncă, atractiv pentru locuitori, infrastructura reprezintă baza acestui proces de dezvoltare. Diferenţele dintre 

mediul urban şi cel rural din judeţul Ialomița sunt semnificative, iar o interconectare a nivelului de dezvoltare impun 

o aliniere a căilor de transport la standarde normale, care să confere un nivel ridicat de mobilitate a populaţiei.O 

infrastructură modernă poate contribui pe de o parte la atragerea investitorilor în mediul rural  iar pe de altă parte 

la atragerea populaţiei din mediul urban spre cel rural.  

Deşi la nivel naţional aderarea României la Uniunea Europeană a însemnat şi atragerea de fonduri pentru 

infrastructura spaţiului rural, aceasta prezintă minusuri în multe din comunele României, fiind la un nivel sub 

european. Oraşul Căzănești, reprezintă un exemplu pozitiv din acest punct de vedere, beneficiind de o infrastructura 

buna fata de cea a altor orase din judet. Situatia oraşului Căzănești la momentul analizei prezentului document 

programatic, se prezinta astfel:   
Tabelul  nr. 13- Infrastructura locala curenta;  

CATEGORIE de INFRASTRUCTURĂ LOCALĂ PROCENT ACOPERIRE 

Retea alimentare apa potabila    90% 
Retea canalizare, statie epurare si tratare ape reziduale      0% (in executie) 
Retea alimentare gaz metan     0 % 
Serviciu de salubrizare  100% 
Electricitate  100% 
Iluminatul public     95% 
Retea de drumuri:asfaltate, pietruite, de pamanat :  68% Asfaltate, 32% Pietruite 
Internet si telefonie mobile/fixa  Internet: 100%, Tel. mobila: 100 %, Tel. fixa:100% 
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Daca ar trebui sa facem o scurta analiza a infrastructurii curente din Oraşul Căzănești, putem spune ca localitatea 
dispune  de o infrastructura generala  buna,  cu unele sectoare acoperite integral ca si utilitate publica. Sectoarele 
care necesita imbunatatiri si investitii in continuare la nivel local, fiind reprezentate de sectorul rutier, unde 
necesarul de asfaltare ar trebui extins si reteaua de alimentare cu gaz metan care este inexistenta.  
Reţeaua de alimentare cu apa potabila (90%), reteaua de drumuri asfaltate (68%) si electrificarea in proporţie de 
100%, reprezintă punctele forte ale localităţii. 

 
Foto: Dig de protectie,  Căzănești; Sursa:–Imagini puse la dispozitie de Primarie 
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 Agenţi economici locali  
 
 

 

 

 

 

 

 

Pentru a intregi imaginea oraşului Căzănești din punct de vedere economic, vom mentiona cativa dintre 

intreprinzatorii locali. O comunitate are nevoie de investitii si investitori, are nevoie de inovatie si ambitie, de 

deschidere spre nou, de incercare si reusita, in lungul drum al dezvoltarii economice. 

 De ce sunt importanti investitorii si oamenii de afaceri locali? Ei bine, fara ei, fara aportul lor financiar, inglobarea 

fortei de munca de la nivel local, cat si taxele si impozitele care se duc atat catre bugetul local cat si cel de stat s-ar 

contabiliza intr-un mare minus iar mult dorita autofinantare bugetara si dezvoltare socio-economica, nu s-ar mai 

putea intampla. 

Nr. Ctr.  Denumire Domeniu de activitate 

1.  S.C.Agrisol International RO SRL Cresterea animalelor 

2.   S.C.Amitel Impex SRL Fabricare mobilier 

3.   S.C.Elsit Com SRL Cultura plantelor agricole 
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4.   S.C.Chiru Agro SRL  Cultura plantelor agricole 

5.  Banca Coop Record Calarasi Servicii bancare 

6.   S.C.Consulting Vet SRL  Farmacie veterinara 

7.  C.N.Posta Romana S.A.  Servicii postale  

8.  S.C.Doralys Com SRL Restaurante si organizare evenimente  

9.   S.C.Lunca SRL Cultura plantelor agricole  

10.   S.C.Miracom SRL Cultura plantelor agricole  

11.   S.C.Patberg Intemational SRL Cresterea animalelor  

12.   S.C.Ferme Plus SRL Cresterea animalelor  

13.   S.C.Maradi Transcom SRL Cultura plantelor agricole 

14.   S.C.Niving SRL Comert materiale constructii 

15.   S.C.OMV Petrom Marketing SRL Statie combustibili  

16.   S.C.Rompact AP SRL  Restaurante si organizare evenimente servicii 

17.  S.C.Raja S.A Apa si canalizare  

18.  S.C.Telekom Romania Communications S.A Servicii telecomunicatii  
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19.  S.C.Hermes Comercial SRL Comert cu amanuntul produse alimentare  

20.  S.C. Danio Com  Comert cu amanuntul produse alimentare 

21.  I.I.Neagu Valentina  Restaurante si organizare evenimente 

22.  S.C.Bacsim SRL Statie combustibili  

23.   S.C.Raval Forever SRL  Comert materiale constructii  

24.  S.C.Rwa Raiffeisen Agro SRL  Depozitare cereale  

25.  S.C.Farmacia Veterinara loana SRL Farmacie veterinara  

26.  S.C.Zoovet SRL  Farmacie veterinara 

27.  S.C.Electronica SRL Comert cu amanuntul materii prime agricole 

si animale vii  

28.  S.C.Rovin Com SRL  Comert cu amanuntul produse alimentare 

29.  S.C.Cannivom SRL   Comert cu amanuntul produse textile  

30.  S.C.Orange Romania S.A. Servicii de telecomunicatii  

31.  S.C.Vodafone S.A. Servicii de telecomunicatii  

32.  S.C.Adrian SRL  Comert cu amanuntul piese auto  

33.  S.C. Rubimpex SRL Comert cu amanuntul produse alimentare si 
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nealimentare 

34.  S.C GSC Prosecom SRL Comert cu amanuntul produse textile 

35.  S.C JD Agro Cocora SRL Cultura plantelor agricole 

36.  S.C. Skeldal  SRL Cultura plantelor agricole 

 

 

 

 
O mare parte a mediului de afaceri si antreprenorial de la nivel local, se ocupa cu agricultura si productia cerealiera, 
si zootehnia. 
Ca in majoritatea localitatilor din mediul  romanesc, in afara agriculturii si a cresterii animalelor, la nivel local, o 
pondere importanta o reprezinta comertul, reprezentat in special de magazine de desfacere a unor produse de uz 
general, urmat de sectorul constructiilor si telecomunicatiilor. 
In plus, la nivelul oraşului Căzăneşti, mai intalnim afaceri din domeniul bancar sau cele postale, precum si 
restaurante/baruri. 
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Educaţie 

În perioada 2021-2030, Oraşul Căzănești îşi propune şi o îmbunătăţire continuă şi permanentă a domeniilor 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

europene sau nordice, si cele est-europene. 

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

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

lipsa lucrătorilor calificaţi sau concurenţa mondială tot mai acerba. 

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

sprijin în favoarea reformelor educaţionale din fiecare stat membru. 

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

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

 

Formele sistemului de învăţămant din oraşul Căzănești, cuprind urmatoarele categorii: prescolar, primar, gimnazial 

si liceal. 

 

 Invăţămant prescolar: 

 Gradinita cu program normal -local A, oraş Căzănești; 

 Gradinita cu program normal -local B, oraş Căzănești; 

 

 

 Invăţămant primar si gimnazial: 

 Liceul tehnologic Căzănești - local B , oraş Căzănești; 

 Liceul tehnologic Căzănești – local A, oraş Căzănești; 

 

 Invăţămant liceal: 

 Liceul tehnologic Căzănești , oraş Căzănești; 
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Școala, prin dascălii și elevii ei, se înscrie pe drumul celor mai bune tradiţii ale formării profesionale și umane ce 

caracterizează învăţământul românesc.  

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Liceul tehnologic Căzănești, si gradinita cu program prelungit, oraş Căzănești –Sursa: Imagini puse la dispozitie de Primărie 
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Comunitatea romă din Căzănești 

 

Pe teritoriul locațității Căzănești locuiesc aproximativ 600 de cetățeni români de etnie romă. Aceștia sunt împărțiți în 

doua comunități distincte:  

 

Comunitatea de romi căldărari numără aproximativ 400 de persoane. Este o comunitate compactă fiind situată pe 

străzile Lalelelor, Căldărarilor și Teiului. Sunt romi tradiționali, vorbitori de limba romani. după cum se vede din 

denumirea neamului din care face partă aceasta comunitate, principala activitate din care își câștigau existența era 

căldărăritul. Aceștia confecționau diverse produse(cazane, căldări, ibrice, etc) prin prelucrarea manuală a metalelor. 

În prezent această meserie este pe cale de dispariție, cei tineri nu o  mai practică.  Marea parte a membrilor 

comunității sunt beneficiari de venit minim garantat, conform legii 461/2001. Principalele probleme din această 

comunitate sunt nivelul scăzut al educației, mariajele timpurii, lipsa locurilor de muncă la nivel local în raport cu 

pregătirea profesională a forței de muncă, lipsa actelor de proprietate asupra locuințelor și terenurilor aferente. În 

ceea ce privește educația, începând cu anul 2010 s-au implementat o serie de proiecte:„ Toţi la grădiniţă-toţi în clasa 

I!”, „Școala o șansă pentru fiecare”, „Accesul la drum- o cale spre integrare”, „Ready set go!”,  Școala pentru toţi, educaţie 

pentru fiecare”, proiecte care au dus la o creștere a participării copiilor la cursurile școlare. În ceea ce privește 

mariajele timpurii, problema persistă și nu găsim soluții pentru remediere. 

  

Comunitatea de romi vătrași numără aproximativ 200 de persoane. Aceștia locuiesc  în cea mai mare parte pe 

strada Muzicanților, dar se mai gasesc răspândiți și în restul localității.  Această categorie de romi sunt asimilați 

cultural de majoritate, nu vorbesc limba romani, iar în trecut  majoritatea erau muzicanți. În prezent, cei tineri nu 

mai practica această meserie. Pentru a-și câștiga existența, aceștia lucrează în construcții,  sau alte domenii. În ceea 

ce privește educația, membrii acestei comunități finalizează cursurile obligatorii 8-10 clase. 
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În cadrul unităţilor şcolare, se deruleaza  programe de tip “a doua şansă” pentru reintegrarea în educaţie a celor care 

au părăsit de timpuriu şcoala (inclusiv activităţi de alfabetizare), în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean. 

 

Foto: Ativitati la centrul educativ(alfabetizare perosane adulte), oraş Căzănești –Sursa: Imagini puse la dispozitie de Primărie 
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Cultura 
 

Prima bibliotecă din localitatea Căzănești a fost înființată de preotul Gheorghe Teodorescu în anul 1931 și se numea 

”Episcopul Gherontie”. În 1936 când apar Fundațiile Culturale, biblioteca a intrat în această mișcare culturala. 

Începând cu 1957 este angajat bibliotecar cu normă întreagă și tot de atunci se întocmesc primele registre de 

inventar. Cu mici întreruperi biblioteca a funcționat permanent.  

Biblioteca oraşeana Căzănești detine  peste 10831 volume de carti 

cu acces liber la raft si sala de lectură si deserveste 3506 locuitori. 

Biblioteca este spatioasă, luminoasă, curata, cu un ambient placut, 

cu aer condiționat, și chiar un sistem de supraveghere. Suprafața 

bibliotecii este de 50 mp, iar a depozitului de carti de 12 mp. 

Biblioteca a beneficiat de programul Biblionet, in urma caruia a 

fost echipata cu toate dotarile necesare. Astfel, biblioteca devine 

un hotspot, permitand accesul la Internet tuturor celor care 

doresc sa acceseze reteaua wireless. 

La biblioteca publica, locuitorii oraşului reusesc sa rezolve 

probleme legate de educatie, gasirea unui loc de munca, sanatate, 

agricultura, calificare profesionala, comunicare cu rudele. Este o 

dovada ca biblioteca publica ajuta administratia locala si 

judeteana sa-si atinga obiectivele de dezvoltare.                                                                         
                                                                                                                                                                                          Foto: Biblioteca si casa de cultura, oraş Căzănești 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Oraşul Căzănești,  Judeţul Ialomița 

 

Page | 82  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 De asemenea, în cadrul casei de cultură a localităţii îşi desfăşoară activitatea şi ansamblul folcloric de dansuri 

populare „Dragaica”, cunoscut atât la nivel naţional cât și internaţional, datorită participarii  la festivalurile folclorice.   

 

 
   Foto: Ansamblul folcloric de dansuri populare, „Dragaica”-Imagini puse la dispozitie de Primărie 
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Evenimente culturale, datini si obiceiuri: 

Evenimentele și activitățile culturale organizate în cadrul 

oraşului pot contribui la creşterea atractivităţii şi notorietăţii 

acesteia la nivel regional şi naţional. Ținând cont de faptul că 

activitățile culturale contribuie la conservarea și promovarea 

tradițiilor locale precum și la creșterea numărului de vizitatori 

în oraş  este necesar ca administraţia locală să încurajeze şi să 

susţină organizarea periodică de diverse activităţi şi 

evenimente locale.  

Tradiţiile şi obiceiurile păstrate la nivelul oraşului Căzănești 

sunt datinile și obiceiurile de nuntă,                                                                                                     
 Foto: Activităţi desfășurate cu copiii în cadrul  bibliotecii Căzănești 

                                                                                                                                                                           Sursa: Imagine pusa la dispozitie de Primărie 

obiceiurile de Bobotează, obiceiurile de Sfântul Andrei, obiceiurile de sărbătoarea creștină a Înălțării Domnului, ziua 

Eroilor, etc. 

Obiceiurile reprezentative din viața “satului” care se mai practică și astăzi de către locuitorii oraşului Căzănești sunt 

cele din preajma sărbătorilor de iarnă. Deși stilul actual de viață i-a îndepărtat pe locuitorii  oraşului Căzănești de 

obiceiurile străvechi cu ocazia sărbătorilor de iarnă aceștia reînvie vechile tradiții. Pregătirile acestor obiceiuri de 

iarnă încep odată cu postul Crăciunului, prin repetiţii ale celor ce se vor organiza în cete pentru a colinda şi ura. De 

asemenea, în anumite perioade ale anului au loc evenimente culturale derulate fie de către elevii şcolilor locale, fie de 

către ceilalţi membrii ai comunităţilor locale cu ocazia serbărilor şcolare, a sărbătorilor de iarnă sau a zilelor de 

interes local şi naţional (Ziua oraşului Căzăneşti- 26 aprilie, 1 decembrie, 24 ianuarie,). În vederea conservării 

identității culturale precum și susținerii dezvoltării agro-turismului este oportună încurajarea organizării de 

evenimente și activității culturale care să pună în valoarea obiceiurile și tradițiile locale.  



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Oraşul Căzănești,  Judeţul Ialomița 

 

Page | 84  
 

Colindatul 

În perioada sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou, vechile tradiţii şi obiceiuri se manifestă pregnant în cadrul 

comunităţii din Căzănești. Cetele de colindători, urmând tradiţiile de Crăciun şi Anul Nou, se remarcă prin costumele 

populare originale şi pitoreşti, contribuind astfel la recrearea atmosferei tradiţionale festive a satelor. 

Colindul, ca obicei românesc de Sărbători, a cunoscut o varietate regională ce a condus la forme de manifestare 

specifice zonelor etnografice din întreaga ţară.  

Colindatul tradițional este și un prilej de spectacol, la festivalurile de datini de iarnă locale, județene sau chiar 

regionale. O consecință este faptul că unele grupuri de colindători depășesc limita propriului sat, colindând în 

comună sau în orașele mari. Comunitățile actuale au făcut chiar un pas în plus în ceea ce privește promovarea din 

interior a colindatului. Așadar, îl găsim pe acesta 

promovat pe paginile de socializare ale persoanelor 

particulare sau pe canalul YouTube, în forma actuală de 

conservare, iar epitetele prin care se definesc tradițiile 

conservate sunt frumoase, interesante, tradiționale. 

Colindatul rămâne un obicei definitoriu pentru Căzănești 

și în contemporaneitate. Zbaterile între tradițional și 

modern sunt, de fapt, încercări ale obiceiului de a se 

recontextualiza, pentru a supraviețui în lumea actuală. 

Obiceiul este încă creator de frumusețe estetică, purtător 

de tradiție și încearcă să ducă valori tradiționale precum 

ospeția, tradiția dăruirii, socializarea și distracția de tip 

tradițional într-o lume care aproape că nu mai apreciază 

aceste valori.                                                                                                                Foto: Colindatori Căzănești -Sursa: Imagine pusa la dispozitie de primarie                                                                                                                                                                                       
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Ziua Naţională a României  

 

1 DECEMBRIE sărbătorit in Căzănești și la grădinița din localitate, unde cei mici îmbrăcați în straie de sărbătoare, 

coordonați de doamna educatoare, au cântat și au dansat, arătând că deși sunt mici, simt și trăiesc românește. 

Când le stârnim copiilor interesul pentru cultură, tradiții și obiceiuri românești, apare inevitabil și sentimentul de 

mândrie națională. 

Pentru a marca Ziua Națională a României, copiii de la grupa ,,Buburuzelor” au intonat cântece patriotice, s-au prins 

într-o horă a românilor, au participat alături de părinți la o activitate de realizare a hărții țării noastre din hârtie 

colorată. La finalul activității au pus grâu la încolțit așa cum este obiceiul de Sfantul Apostol Andrei pentru a vedea 

cât de bogat va fi anul care urmează, atât material cât și spiritual. 

 

 

 

 
Foto: Activitati de Ziua Naţională a României la grădiniţa din Căzănești -Sursa: Imagini puse la dispozitie de primarie 
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Organizarea de expozitii culturale: o expozitie de fotografie din perioada anilor 1930, o expozitie cu franturi din 

presa vremii, din perioada premergatoare intrarii Romaniei in primul razboi mondial si o expozitie de arta populara 

pentru a ne introduce in atmosfera satului romanesc. 

 
Foto: Expozitii culturale in cadrul bibliotecii Căzănești -Sursa: Imagini puse la dispozitie de primarie 

 

Ziua Eroilor -festivitate de comemorare a eroilor romani cazuti pe campurile de lupta la 1 Decembrie 1918 

 
Foto: Ziua  eroilor Căzănești -Sursa: Imagini puse la dispozitie de primarie 
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Monumente istorice:    

 

 Biserica Biserica Sf. Nicolae – 1858 – din Căzăneşti, judeţul Ialomiţa (Cod LMI IL-II-m-B-14101) 

 
Foto:  Biserica Sf. Nicolae - Sursa: Imagine  pusa la dispozitie de Primărie 
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 Şcoala veche – 1905 (Cod LMI IL-II-m-B-14102) 

 

 
Foto: Scoala veche - Sursa: Imagine  pusa la dispozitie de Primărie 
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Sport şi agrement  
 

Dezvoltarea oricărei comunităţi este indispensabilă de factorul de petrecere a timpului liber şi de opţiunile 

recreaţionale existente. La mai bine de 13 ani de la intrarea tarii noastre in UE, putem afirma cu tarie ca indiferent de 

locul in care traim pe teritoriul României, cu totii avem si  simtim nevoia unor momente de deconectare, de relaxare 

si conectare sociala, altfel decat prin activitatile noastre cotidiene.  

La nivelul oraşului Căzănești, se promoveaza intens desfasurarea activitatilor fizice. Astfel, in cadrul scolilor se 

organizeaza diverse activități sportive. Importanța sportului în viața elevilor este esențială.  

 

In analiza situatiei curente, avem ocazia sa constatam ca la nivel local se intalnesc:  

 

 Sala de sport cu teren multifunctional; 

 Stadion de fotbal; 

 Teren de sport; 

 

Oraşul Căzănești se poate mandri cu echipele sale  de fotbal: 

 

 Echipa de fotbal AS Căzănești seniori; 

 Echipa de fotbal AS Căzănești juniori; 

 Echipa de fotbal AS Căzănești junior “C”; 
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Foto: Echipa de fotbal junior AS Căzănești 

 Sursa: Imagine pusa la dispozitie de Primărie 
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Foto: Sala de sport, stadionul de fotbal si terenurile de sport din orasul Căzănești 

 Sursa: Imagini puse la dispozitie de Primărie 
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Sănătatea  

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

medicale locale” reprezintă obiectivul principal al strategiei nationale Orizont 2025. În acest context, creşterea 

accesibilităţii la serviciile medicale presupune implementarea unor investiţii majore acolo unde se impune, care să 

raspundă problemelor de sănătate publică prioritare şi nevoilor grupurilor vulnerabile.Prin urmare, creşterea 

finanţării serviciilor sanitare şi un management mai eficient al resurselor existente reprezintă priorităţi ce trebuie 

implementate, avand în vedere că dezvoltarea socială este influenţată direct de investirea în capitalul uman.”  

Din punct de vedere medical, oraşul Căzănești este deservită de 1 medic la o populaţie de 3506 locuitori, ceea ce 

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

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

insuficiente, neadaptate populaţiei, situandu-se cu mult sub nivelul serviciilor medicale oferite în zonele urbane 

deyvoltate. În acest cadru general, oraşul Căzănești nu reprezintă o excepţie, gradul de asigurare cu servicii 

medicale cu personal calificat fiind scăzut, numărul medicilor fiind categoric insuficient în raport cu numărul de 

locuitori.  

 

Situaţia curentă în ceea ce priveşte sănătatea, la nivelul oraşului Căzănești, anul 2020, se prezintă astfel:  
Tabel nr. 14 – Situatia d.p.d.v. medical, la nivelul anului 2020   

Medici  1 

Dispensar medical 1 

Asistenţi medicali  1+2 

Farmacie  1 +1 

Farmacişti  1 
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►  Dispensarul  din localitatea Căzănești 

▼ Farmacia Helpnet din localitatea Căzănești 

                  
 

 

 

 

 

 

 

                

 Foto: Dispensarul uman -Imagine pusa la dispozitie de Primărie 

 

                  

                                                       

                        

Foto: Farmacia umana –Imagine pusa la dispozitie de Primărie 

 

 

  

► Farmacia veterinara din localitatea  Căzănești 

                                                                               

 

 
                                                                                                                                  Foto: Farmacia veterinara –Imagine pusa la dispozitie de Primărie 
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Strategia de Dezvoltare Locala a oraşului Căzănești, este elaborata intr-o perioada tulbure din punct de vedere 
medical, atat la nivel national cat si international. Pandemia noului Coronavirus, a pus la grea incercare sistemele 
medicale ale celor mai dezvoltate tari de pe glob. Cu atat mai importanta devine sanatatea si serviciile medicale 
oferite locuitorilor unei tari, dovedinsu-se iata, inca o data, ca fara preventie, promovarea corecta si generala a 
tuturor informatiilor medicale, orice sistem medical, poate colapsa datorita supraaglomerarii intr-un timp foarte 
scurt. 
 
In acest context medical general si in concordanta cu strategia de tara , tintele 2030 sunt: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contextul actual general 

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

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

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

Calitatea apei de suprafaţă 

Apele de suprafaţă de pe teritoriul judeţului Ialomița aparţin bazinului hidrografic al Dunării cu braţul Borcea şi 

Dunărea Veche. Calitatea apei de suprafaţă la nivelul oraşului Căzănești este influenţată de pericolele naturale 

înregistrate precum furtuni, inundaţii, posibile alunecări de teren şi secete.  

Produsele pentru protecţia plantelor 

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

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

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

Căzănești. 

Calitatea solurilor 

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

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

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

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

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

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

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

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

administraţia de cetăţean şi să reducă vulnerabilitatea la corupţie. 

 

Contextul general actual  

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

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

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

Sediul administraţiei publice locale este localizat în oraşul Căzănești într-un imobil reabilitat. De asemenea, 

primăria oraşului Căzănești este racordată la reţeaua de telefonie fixă şi mobilă şi la reţeaua de internet.  

În oraşul Căzănești, autonomia locală se realizează sub directa conducere a autorităţilor publice locale, constituite 

din:  

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

aparţin de competenţa altor autorităţi publice sau centrale;  

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

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

Consiliului local; 
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În vederea aplicării activităţilor date în competenţa sa, primarul oraşului Căzănești este susţinut de un aparat de 

specialitate, pe care îl conduce. Acesta este structurat pe compartimente funcţionale, distribuite pe diferite 

domenii(financiar, juridic, administrativ, social, cultural, de mediu etc). De asemenea, administraţia publică locală 

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

Autonomia locală a oraşului Căzănești, are în vedere organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile precum 

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

Hotărare de Guvern. 

De asemenea, în scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie 

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

Valorile care stau la baza dezvoltării unei asemenea administrații sunt transparența, profesionalismul, 

predictibilitatea și adecvarea la nevoi/receptivitate, toate subsumate interesului public.  

 

Administrația va fi deschisă și receptivă la soluții inovatoare, cu resurse umane competente care gestionează 

fondurile publice în mod eficient. 

 

Astfel, se va genera un cadru de servicii adecvate nevoilor cetățenilor și țintite pe eficiență economică. Relația dintre 

administrația publică și beneficiari înseamnă dedicație, corelație și orientare pe soluții care să se armonizeze cu 

reformele din domeniile social, cultural-educațional, economico-financiar, justiție și democrație. 
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Administratia publică locală Căzănești, are la momentul scrierii prezentului document programatic, 

urmatoarea structură departamentală: 

Departamentul Numele şi Prenumele 

Primar   Stelian Traian  

Viceprimar  Andronache Rodica Viorica 

Contabil   Stroe Ana 

Secretar general  Oancea Georgeta  

Birou contabilitate, salarizare, 

impozite si taxe locale, executare 

silita  

 

Sef  birou  Stroe Ana  

 

Compartiment contabilitate 

salarizare si CFP  

Stoica Stela 

Compartiment impozite si taxe locale  Balan Laurentiu  

 Vieriu Georgeta  

 Banica Ana 
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 Compartiment inspectie fiscala si 

executare silita  

Popovici Carmen  

Manolache Mirela   

Serviciul Urbanism, Cadastru, 

Patrimoniu, Achizitii si Investitii  

 

Arhitect sef  Vacant 

Compartiment achizitii, investitii si 

protectia mediului  

Paun Rada 

Nitu Rodica 

Compartiment proiecte cu finantare 

europeana 

Vacant 

 Compartiment Registrul agricol si 

agricultura 

Dragoi Niculina  

 Compartiment juridic si resurse 

umane 

Barbu Anastase 

 Compartiment administrativ-

gospodaresc  

Florescu Constantin 

Nastase Elena 

Boriceanu Margareta 

Paun Narcis 
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Compartiment cultura- sport Paraschiv Mirela Roxana 

Chirita Vasile  

Codreanu Stelian 

Compartiment asistenta sociala si 

consiliere pe problemele romilor  

State Niculina  

Faitas lonut 

Compartiment relatii publice si 

secretariat  

Dona Radu Mirela 

Serviciul voluntar pentru situatii de 

urgenta  

Nitu Nicu  

Manolache Nicolae  

Parvu Mihaita  

Oae Florian 

Serviciul public comunitar local 

pentru evidenta persoanelor  

Popa Georgiana  

Done Georgeta Alina  

Balan Nicolae Aurelian  

Balan Carmen Gabriela 

Sofer microbuz scolar  Petcu Stelian 
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Din punct de vedere financiar, veniturile pe anul precedent(2020) ale Primariei Căzănești, au fost:  

 

 

Venituri totale   6.024.253 

Venituri proprii   3.388.391 

Venituri curente   5.861.956 

  

 Venituri fiscale(impozite, taxe de proprietate, taxe de bunuri si servicii) –   5.525.297 

  Venituri nefiscale(venituri din proprietate, venituri din bunuri si servicii) – 336.659 

Subventii de la alte nivele ale administratiei(buget de stat si alte    administratii) – 161.833 

Cheltuieli totale  5.871.946 

Cheltuieli curente   4.774.518 

Cheltuieli pentru investitii   1.097.428 

Buget preconizat -venituri  7.620.000 

Buget preconizat -cheltuieli 10.274.300 
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Ordine şi siguranţă publică  

Pe teritoriul oraşului Căzănești funcţionează o Sectie de Politie. Numărul 

redus de infracţiuni din Oraşul Căzănești reflectă faptul că situaţia 

infracţională nu prezintă probleme majore, aceasta fiind ţinută sub 

control de activitatea constantă desfasurată de organele de poliţie pentru 

asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică.                                                                                                                                                                      

 

De asemenea, la nivelul oraşului Căzănești, funcţionează Serviciul 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, avand ca atribuţii principale:  

 

 Execuţia de activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a 

situaţiilor de urgenţă în sectorul de competenţă; 

Asigurarea coordonării de specialitate a activităţilor de apărare  

împotriva incendiilor şi de protecţie civilă; 
                                                                                                                                                             Foto: Sectia locala de politie, Căzănești 

                                                                                                                                                                                        Sursa: Imagine pusa la dispozitie de primarie 

 

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

îndrumare şi control; 

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

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

celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii; 
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Oraşul Căzănești  face parte din Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală  Ialomiţa Centrală " 

GAL Ialomiţa Centrală 
 
 

    
 

Parteneriatul constituit sub denumirea ”Asociația Grupul de Acțiune Locală Ialomița Centrală Balaciu – Căzănești – 

Reviga” – reprezintă un teritoriu de tip LEADER, care din punct de vedere administrativ acoperă 21 localități din 

județele Ialomița/Brăila (orașul Amara, orașul Căzănești, comunele Albești, Andrășești, Balaciu, Buești, Ciochina, 

Cocora, Colelia, Gheorghe Doja, Grindu, Grivița, Miloșești, Munteni Buzău, Reviga, Perieți, Sălcioara, Sărățeni, Sfântu 

Gheorghe – județul Ialomița și comuna Roșiori, județul Brăila). 
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Din totalul celor 140 membrii parteneri, reprezentarea sectoarelor de interes local se prezintă după cum urmează: 

 

– Sectorul public – 21 autorități publice locale, 

 

– Sectorul privat – 113 parteneri privați (constituiți sub diferite forme de organizare – forme asociative, SRL-uri, 

II/IF/PFA, profesii liberale), 

 

– Societatea civilă – 5 parteneri (organizații non-guvernamentale), 

 

– Persoane fizice relevante – 1 partener. 

 

Parteneriatul mai sus descris a fost creat pe premisele faptului că o parte a teritoriului definit (21 localități) a 

beneficiat de experiența implementării Axei IV LEADER în perioada de programare 2007 – 2013 și pe constatarea 

practică că o asemenea experiență poate influența in mod benefic viața oamenilor din zonele rurale, oferind 

comunităților o parte din instrumentele necesare pentru a juca un rol activ în modelarea propriului viitor. Astfel, în 

condițiile oportunităților de finanțare aferente perioadei de programare 2014 – 2020 parteneriatul și implicit 

teritoriul aferent și-a reconfirmat implicarea în dezvoltarea locală atrăgând în acest proces alte 4 noi localități 

(Albești, Amara, Buești, Perieți). 

 

În cadrul abordării tip LEADER partenerii au ales să-și manifeste disponibilitatea de a-și aduce aportul la dezvoltarea 

echilibrată și durabilă a teritoriului printr-o abordare de jos în sus, bazata pe implicarea tuturor actorilor locali 
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relevanți, astfel încât să-și valorifice potențialul la maximum și să depășească dificultățile pe care le-ar putea 

întâmpina. 

 

Parteneriatul este reprezentat preponderent de sectoarele privat/societate civilă (85%), deși implicarea sectorului 

public a fost o condiție esențială pentru succesul acestuia bazată pe eficacitatea structurilor administrative locale 

care și-au asumat rolul de parteneri capabili să asigure un cadru comun ți fertil pentru interesele private și să susțină 

permanent implementarea proiectelor de tip LEADER.  

 

Sectorul public își manifestă în continuare interesul pentru dezvoltarea teritoriului prin implicarea activă în 

sprijinirea tuturor acțiunilor legate de implementarea unei strategii locale al cărei scop este îmbunătățirea calității 

vieții la nivel local. In acest sens, partenerii publici și-au arătat disponibilitatea de a susține logistic aparatul 

administrativ GAL prin facilitarea transmiterii informațiilor către comunitate, prin punerea la dispoziție a unor spații 

adecvate pentru derularea activităților, prin atragerea unor fonduri care să răspundă rezolvării unor probleme 

punctuale ale localităților partenere.  

 

Un rol extrem de important revine sectorului privat, mai cu seamă atunci când ținta este obținerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate și durabile datorită și aceasta datorită importanței și a efectelor sale multiplicatoare asupra 

economiei și a forței de muncă.  

 

La nivelul teritoriului, partenerii din sectorul privat se implică în mod activ în dezvoltarea zonei în procesul comun 

de luare a deciziilor printr-o interacțiune permanentă cu ceilalți parteneri, în cadru proceselor de identificare și 

analiză a nevoilor locale și de planificare a implementării activităților comune (inclusiv în ceea ce privește alocare de 

resurse: timp, capital uman/material, diverse facilități). 
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 În acest sens,  partenerii privați au înțeles că pot folosi oportunitățile financiare disponibile prin programul LEADER 

pentru dezvoltarea economiei locale, creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor populației locale, 

aducând astfel plus valoare la nivelul teritoriului. Implicarea sectorului privat în dezvoltarea teritoriului vizează în 

același timp și încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, creșterea viabilității exploatațiilor și 

a competitivității tuturor tipurilor de agricultură, promovarea organizării lațului alimentar, inclusiv procesarea și 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură, promovarea 

incluziunii sociale, reducerea sărăciei și a unei dezvoltări economice echilibrate la nivelul teritoriului de tip LEADER, 

mai cu seamă că la nivelul teritoriului există forme asociative care vizează sectorul agricol (societăți agricole / 

cooperative agricole) care și-au manifestat interesul și implicarea în dezvoltarea sectoarelor reprezentate (asociere). 

 

 Societatea civilă reprezentată la nivelul parteneriatului prin 7 organizații nonguvernamentale, însumând 5% din 

total parteneri, vizează prin activitatea lor diferite domenii de interes, iar implicarea societății civile în procesul 

dezvoltării teritoriului a apărut ca o consecință firească pentru evoluția și dezvoltarea economică, social-culturală a 

teritoriului.  

 

Reprezentanții societății civile sunt implicați în viața comunităților locale și au experiență în desfășurarea 

activităților specifice, fapt ce-i face să fie parteneri viabili și activi în funcționarea parteneriatului. Activitățile acestor 

parteneri au obiecte de activitate în concordanță cu specificul teritoriului: sprijinirea dezvoltării locale, regionale și 

naționale, protecția mediului, sprijinirea tineretului, culturii, incluziunii sociale (persoanelor de etnie rromă, 

grupurilor vulnerabile, copiilor și tinerilor instituționalizați). 

 

În concluzie, parteneriatul public-privat constituit la nivelul teritoriului reprezintă o structură optimă pentru 

implementarea a unei inițiative strategice pentru dezvoltare la nivel local adaptată nevoilor locale și bazată pe 

resursele și caracteristicile aferente acestora. 
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ANALIZA SWOT –  ORAŞUL CĂZĂNEȘTI 
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Analiza SWOT ca fundament al strategiilor de dezvoltare locală : 

 

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

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

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

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

 

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

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

consecintelor fiecarei alegeri efectuate. 

 

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

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

probleme, solutii si strategii. 

 

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

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

Oportunitatile si indeparteaza Amenintarile. 
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DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

Puncte tari 

 amplasare teritorială favorabilă din punct de vedere al accesibilității rutiere-Oraşul Căzănești este situat 

la  30 km de Slobozia, 32 km de Urziceni și 91 km faţă de Bucureşti; 

 accesul rutier se realizeaza prin DN2A; 

 intreprinzătorii locali desfăşoară activităţi în domenii diverse, cum ar fi constructii, transport, industrie, 

agricol, zootehnic, cât şi în comerţ; 

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

 existența unei suprafețe arabile  la nivelul oraşului (4827 ha), care poate fi utilizată pentru o gamă largă 

de culturi agricole cerealiere, pomicole si legumicole;  

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

 infrastructură dezvoltată în domeniul comerțului și alimentației publice;  

 existența potențialului pentru obținerea de produse agricole ecologice;  

 existența materiilor prime pentru dezvoltarea industriei alimentare;  

 preţul scăzut al forţei de muncă;  

 potențialul demografic al oraşului Căzănești în ceea ce priveşte populaţia activă tanăra, pregătită în 

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

dezvoltării de afaceri la nivel local; 

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

comerțului;  

 preocuparea pentru introducerea tehnologiilor noi şi pentru activitatea de cercetare-dezvoltare; 
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Puncte slabe 

 resurse financiare locale insuficiente;  

 orientarea agenților economici cu precădere spre comerțul din alimentația publică;  

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

locale;  

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

calității în IMM-urile din județ;  

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

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

domeniul de activitate;  

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

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

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

plan local;  

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

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

 promovarea redusă a produselor alimentare tradiţionale obţinute pe plan local;  

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

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

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

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

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

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

piața muncii a elevilor absolvenți ai liceelor de profil tehnologic;  

 organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea culturii antreprenoriale în 

rândul tinerilor 

 realizarea unui centru de consultanță pentru Start-up; 

 acordarea de sprijin crescatorilor de animale; 

 amenajarea pieței en-gross pentru producătorii locali; 

 atragerea și sprijinirea întreprinzătorilor pentru construirea unei fabrici de procesare  si prelucrare a 

carnii de porc si pasare;  

 informarea cetățenilor asupra programelor de finanțare nerambursabilă; 

 oferirea de facilități investitorilor locali si  străini de către administrația publică locală;  

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

 dezvoltarea pieței de produse locale agricole ecologice;  

 concesionarea terenurilor agricole degradate pentru practicarea unei agriculturi ecologice;  

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

 asigurarea de suport pentru angajatorii locali care organizează cursuri de calificare/ recalificare 

profesională; 
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 dezvoltarea meseriilor tradiţionale;  

 existenţa programului Rabla pentru achiziţionarea de tractoare/utilaje agricole;  

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

 identificarea oportunităților de parteneriat public-privat în vederea demarării de activităţi in  

     domeniul  industrial; 

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

 

Riscuri 
 

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

populației;  

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

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

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

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

zone;  

 blocarea creditării cauzată de climatul de criză mondial;  

 lipsa lichidităților care conduc la falimentarea unor microîntreprinderi;  

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

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

 reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia; 
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 scăderea calitativă a pregătirii profesionale a resurselor umane;  

 instabilitate legislativă cu repercusiuni asupra activităţii agenţilor economici;  

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

guvernamentale sau europene;  

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

 resurse financiare insuficiente în cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri europene 

nerambursabile; 

 

INFRASTRUCTURĂ 

Puncte tari 
 

 accesul rutier se realizează prin DN2A; 

  drumul european E85 se afla la o distanta de 32 km ( prin Urziceni); 

 cea mai apropiata gara, se afla pe raza orasului  Căzănești la doar 2 km de centrul acestuia; 

 acesibilitate facila la reteaua rutiera si feroviara; 

 infrastructura rutiera locala  imbunatatita; 

 distanță relativ apropiată față de aeroportul Henri Coandă (92 km față de Oraşul Căzănești);  

 existența unei infrastructurii a telecomunicațiilor dezvoltată;  

 existența unui spatiu suficient pentru dezvoltare unei infrastructuri economice; 

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

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

din judeţ; 
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Puncte slabe 
 

 

 lipsa accesului direct care drumul drumul European E85; 

 existenta unor resurse naturale limitate; 

 lipsa sau proportia scazuta a izolaţiei termice a clădirilor din oraşul Căzănești (publice şi private);  

 contaminarea pânzei freatice din cauza scurgerilor din fosele septice ale gospodăriilor datorită lipsei 

reţelei de canalizare centralizată;  

 inexistența unei rețele de distribuție a gazului metan; 

 lipsa statiei de epurare și tratare a apelor reziduale; 
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Oportunităţi 

  existența fondurilor europene nerambursabile pentru dezvoltare și modernizarea infrastructurii rutiere 

și a infrastructurii tehnico-edilitare;  

 modernizarea drumurilor oraşene;  

 potențial de dezvoltare a surselor alternative de energie;  

 existența unor programe guvernamentale pentru reabilitarea termică a clădirilor;  

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

locuinţe, inclusiv in mediul urban;  

 parteneriatul public-privat;   

Riscuri 
 

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

unor proiecte de reabilitare a infrastructurii rutiere din fonduri nerambursabile;  

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

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

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

 fonduri insuficiente de la bugetul local pentru modernizarea infrastructurii rutiere;  

 cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din Fondurile      

Europene pentru proiecte de infrastructură; 

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

electrice; 
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EDUCAŢIE, CULTURĂ ȘI SĂNĂTATE  

Puncte tari 

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

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

pentru reducerea agresivității;  

 implementarea programelor de integrare a copiilor de etnie în unităţile învăţămantului obligatoriu; 

 frecvența ridicată a elevilor în unitățile de învățământ din oraşul Căzănești;  

 nivel bun de dotare a unitatilor educationale(scoli + gradinite) de pe raza localitatii Căzănești;  

 existența cadrelor didactice calificate și dedicate procesului educațional din Oraşul Căzănești;  

 implicarea unităților educaționale în activități și evenimente culturale;  

 existenţa a cinci camine culturale dar şi a unei biblioteci, toate funcţionale în cadrul oraşului Căzănești; 

 păstrarea şi conservarea unor evenimente si tradiţii locale, in oraşul Căzănești; 

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

30 km  sau Urziceni – 32 km); 

 populaţie şcolară importantă în raport cu totalul populaţiei; 

 existenţa în comună a unui cabinet medical individual;  

 existenţa în comună a unui dispensar medical; 

• existenţa în comună a unui cabinet stomatologic; 

 existenţa în comună a unei farmacii si a unei drogherii;  

 existenţa unui dispensar veterinar; 
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Puncte slabe 

 

 tendința de scădere a populației școlare și a cadrelor didactice din mediul urban;  

 insuficiența numărului de calculatoare din instituțiile educaționale;  

 fonduri insuficiente pentru premierea performanței școlare a elevilor;  

 starea motivațională scăzută a cadrelor didactice cauzată de lipsa unor facilități pentru predarea actului 

educațional în mediul urban;  

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

 activitatea managerială axată preponderent pe domeniul administrativ în detrimentul asigurării calităţii 

demersului didactic (număr insuficient de asistenţe la ore, instrumente perimate de evaluare a calităţii actului 

didactic, monitorizare formală a îndeplinirii sarcinilor profesionale); 

 multe dintre proiectele curriculare cuprinse în programul de dezvoltare al şcolii nu au fost aplicate 

(ex:proiecte de prevenire a eşecului şcolar, de instruire a personalului didactic în utilizarea echipamentelor IT, 

programe educaţionale adresate adulţilor etc.); 

 dotarea partiala cu sisteme de  supraveghere şi securitate din unităţile de învăţământ;  

 dezinteres ridicat pentru cultură și evenimente culturale;  

 frecvente schimbari legislative privind sistemul de invatamant romanesc; 

 migrarea persoanelor talentate spre mediul urban;  

 posibilități reduse de susținere din bugetul local a evenimentelor culturale locale;  

 lipsa unei programări anuale a unor evenimente cultural-recreative;  

 insuficiența numărului de medici la nivelul oraşului Căzănești;  
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 lipsa unor programe educaţionale pentru sănătate, în special de diseminare a informaţiilor privind 

prevenirea bolilor;  

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

 lipsa unui centru de analize medicale în Oraşul Căzănești;  

 lipsa interesului locuitorilor pentru efectuarea analizelor perioadice;  

 existența unei suprasolicitări a cadrelor medicale;  

 sistemul de ajutor social nu încurajează reintegrarea activă; 

 personal insuficient pentru asistenţă socială; 

 dificultăţi în asigurarea unei protecţii sociale adecvate din cauza cadrului legislativ legal restrâns; 

 fondurile reduse destinate asistenţei sociale sunt depăşite de numărul populaţiei; 

 creşterea riscului de marginalizare socială a persoanelor în vârstă; 
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Oportunităţi 

 promovarea derulării unor programe de dezvoltare a resurselor umane în acord cu cerințele de pe piața 

muncii din fonduri nerambursabile;  

 existența programelor de formare continuă a cadrelor didactice;  

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

unităților educaționale;  

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

 colaborare bună cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița;  

 dezvoltarea de parteneriate pe teme educaționale cu instituții publice, ONG-uri;  

 organizarea mai multor activităţi extraşcolare în cadrul instituţiilor educaţionale existente;  

 posibilitatea accesării fondurilor europene  nerambursabile pentru activităţi culturale precum și pentru 

reabilitarea monumetelor istorice;  

 valorificarea sărbătorilor locale ca și evenimente culturale;  

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

 existenţa fondurilor europene pentru reabilitarea structurilor sanitare şi dotarea corespunzătoare;  

 îmbunătăţirea comunicării/colaborării dintre cabinetele medicale din spațiul urban şi spitalele de la 

nivel judeţean;  

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

desfăşoare activităţi care să le faciliteze reintegrarea;  
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Riscuri 

 modificările legislative frecvente ale sistemului educațional la nivel național;  

 programe școlare încărcate și greoaie, neadaptate cerinețelor de pe piața muncii;  

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

 reducerea populaţiei şcolare datorată declinului natalităţii; 

 birocrație excesivă în accesarea fondurilor guvernamentale și europene;  

 motivație scăzută a elevilor pentru educație;  

 riscul de abandon scolar;   

 instabilitatea cadrelor didactice cauzată de migrarea acestora spre mediul urban;  

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

etc.);   

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

 diminuarea fondurilor publice pentru instituţii culturale;  

 costurile ridicate ale serviciilor medicale;  

 număr restrâns de furnizori privați de servcii medicale în spațiul urban;  

 deprecierea stării de sănătate a populației din mediul urban;  

 politica de salarizare în domeniul sănătăţii slab motivantă pentru specialist;  
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RESURSE UMANE, PIAŢA MUNCII  

Puncte tari 

 

 existența unei forțe de muncă tinere, disponibile în oraşul Căzănești;  

 gradul de pregatire destul de ridicat din punct de vedere educational al populatiei active din oraşul 

Căzănești; 

 repartizarea echilibrată a populaţiei pe sexe;  

 disponibilitatea populației active de angajare în diverse domenii / meserii;  

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

populației locale;  
 

Puncte slabe 

 

 migrarea persoanelor cu pregătire profesională, în special în străinatate;  

 capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor oraşului Căzănești;  

 pierderea progresivă a resursei umane calificate din cauza lipsei de oportunități și a unei perspective de 

dezvoltare economico-sociale;   

 ponderea  ridicata a persoanelor asistate financiar prin sistemul de prestaţii sociale;  

 grad scăzut de diversificare a structurii ocupaţionale;  

 lipsa cunoştinţelor specifice necesare demarării unei afaceri;  

 lipsa programelor de formare profesională continuă a angajaţilor din diferite domenii;  
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 adaptarea mai lentă a populaţiei urbane mature şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii actuale, în 

general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale, în special;dezvoltarea scăzută a mediului de 

afaceri de la nivel local ce cauzează lipsa locurilor de muncă;  

 lipsa ofertelor locurilor de muncă pentru persoanele vulnerabile;  

 slaba inserţie pe piaţa muncii a persoanelor cu handicap; 

Oportunităţi 
 existența unor reglementări care stipulează acordarea de facilități angajatorilor care creează noi locuri de 

muncă pentru șomeri, tineri absolvenți sau persoane cu handicap;  

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

materiale;  

 promovarea programelor de reconversie profesională și atragerea de finanțatare europeană 

nerambursabilă în acest sens;  

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

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

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

tinerilor;  

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

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

 adaptarea programei şcolare la cererea de pe piaţa muncii; 
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Riscuri 

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

instituţiilor sociale beneficiare;  

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

economice şi a pieţei locurilor de muncă;  

 creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieței muncii, economiei locale și asistenței 

sociale în perspectivă;  

 creșterea șomajului în rândul absolvenților de liceu;  

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

Europeană cat si spre zone/oraşe dezvoltate din tara;  

 instabilitatea economiei naţionale şi persistenţa crizei economico-financiare;  

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

solicitările existente pe piaţa muncii; 
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MEDIU  

Puncte tari 

 platformele de gunoi au fost închise iar serviciul de salubrizare este de 100% la nivelul oraşului; 

 inexistența unor poluatori industriali la nivelul oraşului Căzănești;  

 oportunități de valorificare a energiei alternative ;  

 potențial ridicat pentru practicarea unei agriculturi ecologice durabile;  

 existenta perdelelor forestiere; 

 colectarea selectiva a deseurilor la nivelul oraşului Căzănești;   

 existenta culturilor ecologice;   

 se acorda facilitati pentru investitii in domeniul energiei alternative; 

Puncte slabe 

 neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele ce prezintă pericole de alunecări de teren; 

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

 calitatea apei de suprafață necorespunzătoare din cauza fenomenelor meteorologice care produc 

inundații sau alunecări de teren;  

 depozitare necorespunzatoare a deseurilor in vecinatatea zonelor rezidentiale; 

 insuficienta preocupare a agenților economici în recuperarea și refolosirea ambalajelor;  

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

locală;  

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

 existența fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea zonelor urbane și protejarea mediului 

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

promovarea agriculturii ecologice, gestionarea deşeurilor reciclabile);  

 existența unor programe cu finanțare nerambursabilă pentru extinderea și modernizarea sistemelor de 

apă și apă uzată;  

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

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

responsabilității asupra mediului;  

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

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

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

electrice şi electronice;  

 posibilitatea practicării agriculturii şi turismului ecologic;  

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

  lucrări de reabilitare a digului de aparare impotriva inundatiilor (digul apara contra inundatiilor, zona mai 

joasa din sud vestul localitatii, situata in zona luncii raului Ialomita); 

 crearea de sisteme centralizate de furnizare a energiei termice pentru blocurile de locuinte; 

 gasirea unei solutii eficiente privind rezolvarea deseurilor agricole existente prin infiintarea unui 

crematoriu prin refolosirea energiei termice in energie electrica; 
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Riscuri 

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

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

 lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor întreprinzători; 

 suport social foarte slab cu privire la colectarea selective; 

 reducerea spaţiului verde ca urmare a dezvoltării economice a oraşului;  

 dezinteresul operatorilor economici de protejare a mediului înconjurător;  

 poluarea accidentală a apelor de suprafaţă;  

 exploatarea intensivă a fâneţelor; lipsa depozitelor de deşeuri conforme; 

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

calamitarea culturilor agricole; 
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Viziune 

Prin intermediul Strategiei de dezvoltare, oraşul Căzănești își propune o abordare revitalizantă a viziunii asupra 

dezvoltării locale prin crearea unui centru urban de competitivitate la nivel judeţean bazat pe creștere sustenabilă, 

mediu favorabil antreprenoriatului, incluziune socială și un grad sporit de ocupare a forţei de muncă. Alături de acești 

vectori,  promovarea identităţii culturale va constitui fundamentul pentru reconstrucţia economiei locale, într-un ritm 

gradual, care să reducă disparităţile și echilibrul nivelului de dezvoltare la nivel urban. 

 

Viziunea de dezvoltare prezintă stadiul ce se dorește a fi obținut de oraşul Căzănești până în orizontul de timp 2030, 

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

Dezvoltarea infrastructurii rutiere, hidroedilitare, a structurii pentru susținerea afacerilor, vor contribui la o creștere 

economică locală, cu efecte directe asupra calității serviciilor publice furnizate populației din oraşul Căzănești.  

În vederea susținerii economiei locale, oraşul Căzănești va urmări o valorificare echilibrată a resurselor de care 

dispune, a avantajelor deținute în raport cu celelalte comune din județul Ialomița, pentru a deveni un pol economic 

important la nivel județean și regional.  

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

oraşului Căzănești în acord cu oportunitățile oferite de Uniunea Europenană, coroborate cu nevoile populației. O 

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

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

O dezvoltare a spriritului antreprenorial este esențială și va genera efecte benefice asupra posibilităților de angajare 

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

În perioada 2021-2030, oraşul Căzănești își propune și o îmbunătățire continuă și permanentă a domeniilor de 

referință din spațiul local, precum învățământ, sănătate, asistență socială, salubritate, iluminat public și toate 

celelalte servicii publice de care depinde calitatea și standardul de viață a populației. 
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Misiune 

Misiunea Strategiei de dezvoltare a oraşului Căzănești în orizontul de timp 2021-2030 este de a crea premisele necesare 

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

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

microregional. 

Valori 

 

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

 

Responsabilitate  

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

perioada de referinţă, cu asumarea răspunderii pentru eventualele nereguli.  

 

Transaprenţă  

 persoanele responsabile de implementarea strategiei vor asigura accesul persoanelor interesate la informaţii 

cu caracter public, vor consulta periodic localnicii şi vor publica pe site-ul primăriei informaţii despre 

proiectele propuse spre implementare/implementate. 

 

Profesionalism și etică  

 în exercitarea activităţilor previzionate la nivelul strategiei, personalul va avea un comportament profesionist, 

bazat pe principii morale puternice, scopul final fiind de a obtine rezultate rapide şi eficiente. 
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Încredere  

 parteneriatul prevăzut a fi realizat între actorii vizaţi de prezenta strategie va fi unul bazat pe o colaborare 

strânsă, bazată pe comunicare permanentă. De asemenea, în vederea câştigării încrederii localnicilor se va 

asigura transparenţa în activitatea administraţiei publice.  

 

Inovare  

 constituie pilonul principal în dezvoltarea oraşului Căzănești, competitivitatea şi progresul local fiind asigurate 

de această valoare. Astfel, vor fi folosite procedee de lucru îmbunătăţite, eficiente şi eficace, care să contribuie 

semnificativ la reducerea disparităţilor de la nivel local.  

 

Obiectivul general 
 

Valorificarea superioară a resurselor existente în oraşul Căzănești, în vederea dezvoltării și diversificării durabile a 

economiei locale, având ca motivaţie centrală îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei  și a tuturor dimensiunilor acestui 

concept. 

Obiectiv strategic 1  

Modernizarea si extinderea infrastructurii; 

Obiectiv strategic 2  

Dezvoltarea economica a oraşului; 

Obiectiv strategic 3  

Dezvoltarea serviciilor publice; 
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Obiectiv strategic 4  

Asigurarea calitatii mediului si a conditiilor de locuire; 

Obiectiv strategic 5  

Dezvoltarea capacitatii administrative 

Domenii prioritare 

Domeniul prioritar 1- Dezvoltarea gradului de accesibilitate şi de acces la servicii publice 

Măsura 1.1  Reabilitare/modernizarea infrastructurii rutiere de interes local 

Măsura 1.2  Extinderea şi reabilitarea reţelelor de utilităţi publice  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domeniul prioritar 2- Stimularea dezvoltării sectorului investiţional 

Măsura 2.1  Valorificarea resurselor autohtone prin iniţiative de afaceri private locale 

Măsura 2.2  Diversificarea economiei rurale prin promovarea de activităţi economice alternative în mediul rural 

Măsura 2.3  Susţinerea dezvoltării sectorului agro-zootehnic şi desfacerii produselor pe piaţa locală 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domeniul prioritar 3- Alinierea standardelor de calitate a vieţii urbane la exigenţele Uniunii Europene 

Măsura 3.1  Consolidarea fondului locativ existent 
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Măsura 3.2  Modernizarea infrastructurii educaţionale 

Măsura 3.3  Reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor publice de sănătate 

Măsura 3.4  Crearea, reabilitarea, modernizarea, infrastructurii de servicii sociale, inclusiv dotarea cu echipamente 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domeniul prioritar 4- Îmbunătăţirea mediului natural şi a managementului deşeurilor în spaţiul urban local 

 

Măsura 4.1  Reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate 

 

Măsura 4.2  Educare şi informare privind consumul responsabil de energie 

 

Măsura 4.3  Eficientizarea energetică pentru clădirile instituţiilor publice 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domeniul prioritar 5- Optimizarea serviciilor administraţiei publice locale 

 

Măsura 5.1  Furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice 

 

Măsura 5.2  Dezvoltarea capitalului uman din administraţia publică 

 

Măsura 5.3  Promovarea parteneriatelor şi colaborărilor interinstituţionale în regiune. 
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Surse de finanţare 
 

Implementarea portofoliului de proiecte propus pentru perioada 2021-2030 în vederea dezvoltării durabile a 

oraşului Căzănești, presupun identificarea de surse de finanţare. În acest sens susţinerea financiară a acestora poate 

fi realizată din mai multe surse, precum fondurile europene nerambursabile, fonduri guvernamentale, bugetul local, 

fonduri rambursabile (credite). O altă posbilitate de susținere a intervențiilor locale o reprezintă și parteneriatele de 

tip public-privat.  

În contextul noii programări de la nivel european, atragerea fondurilor nerambursabile din această sursă este 

purtătoare de multe avantaje având în vedere disponibilitatea acestora relativ diversificată atât în domenii precum 

infrastructura fizică de bază cât şi în educație, servicii sociale, sănătate, cultură, turism, administrație publică locală.  

 

Tipurile fondurilor structurale disponibile pentru orizontul de timp 2021-2030 sunt următoarele:  

 

 FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regională;  

 FSE –    Fondul Social European;  

 FC –      Fondul de Coeziune (2021 -2027); 

 EMEF - Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;  

 

Fondul european de dezvoltare regională(FEDER)- va contribui la toate obiectivele tematice şi se va concentra 

asupra domeniilor de investiţie legate de contextul în care operează întreprinderile (infrastructură, servicii pentru 

întreprinderi, inovare, TIC şi cercetare) şi la prestarea de servicii pentru cetăţeni în anumite domenii (energie, 

servicii online, educaţie, sănătate, infrastructuri sociale, calitatea mediului). Fondul de coeziune se va axa pe 

ameliorarea mediului, dezvoltare durabilă şi TEN-T (reţeaua trans-europeană de transport).  
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Fondul european de dezvoltare regională finanţează:  

o investiţiile în întreprinderile mici şi mijlocii, în vederea creării de locuri de muncă durabile;  

o investiţiile ce vizează activităţi de cercetare şi inovare, telecomunicaţii, mediu, energie şi transporturi;  

o instrumente financiare (fond de capital de risc, fond de dezvoltare regională, etc.) destinate să sprijine 

dezvoltarea regională şi locală şi să favorizeze cooperarea între oraşe şi regiuni; 

 

Fondul Social European(FSE)- susține politicile naționale pentru ocuparea deplină a forţei de muncă, asigurarea 

calității şi productivitatea muncii, promovarea incluziunii sociale şi reducerea disparităților regionale şi naționale. 

Pentru perioada 2021-2030 principalele obiective ale FSE vor avea în vedere: ocuparea forței de muncă, sprijinirea 

accesului tinerilor pe piața muncii, incluziunea socială (FSE va finanța proiecte ce îi va ajuta pe cei aflați în dificultate 

şi pe cei proveniți din grupuri defavorizate să obțină competențe şi locuri de muncă), creșterea calității educației 

(FSE finanțează activități pentru creșterea calității învățământului și formării; reducerea abandonului școlar fiind o 

prioritate) și o administrație publică mai puternică (FSE va sprijini eforturile statelor membre de a spori calitatea 

administrației și a guvernării publice).  

Fondul social european vizează asigurarea accesului la angajare al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 

şi al persoanelor inactive, sprijinind iniţiativele locale şi mobilitatea forţei de muncă. Acţiunile cheie ale acestui fond 

sunt următoarele:  

o măsuri active şi preventive în ceea ce priveşte piaţa muncii, pentru identificarea nevoilor individuale, servicii 

persoanlizate şi de orientare, cursuri de formare specifice şi personalizate, validarea competenţelor şi a 

calificărilor dobândite şi plasarea personalului disponibilizat;  

o anticiparea şi consilierea privind oportunităţile de ocupare a forţei de muncă pe termen lung;  
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o furnizarea de informaţii cu privire la oportunităţile de angajare existente pe pieţele europene ale muncii şi la 

condiţiile de viaţă şi de muncă;  

Fondul de coeziune(FC)- este destinat statelor membre ale Uniunii Europene al căror venit naţional brut pe cap de 

locuitor este mai mic de 90% din mediua Uniunii Europene, principalul scop fiind reducerea disparităţilor 

economice şi sociale şi promovarea dezvoltării durabile. Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe 

obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în 

funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. 

 

Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime(EMEF)- este un fond structural ce vizează susţinerea 

pescuitului, acvaculturii, spijinind, în acelaşi timp sustenabilitatea mediului. EFEM va promova coeziunea socială şi 

crearea de locuri de muncă în comunităţile dependente de pescuit, în special pentru diversificarea activităţilor în alte 

sectoare maritime, precum şi prin acţiuni în domeniul politicii maritime integrate. Noul fond va sprijini următoarele: 

tranziţia către un pescuit durabil, diversificarea activităţilor economice din acest sector, crearea de noi locuri de 

muncă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în regiunile de coastă ale Europei, va facilita accesul la finanţare. Bugetul 

estimat al EMEF pentru perioada programatica 2021 – 2027 se ridica la aproximativ 6,14 miliarde euro. 

 

Parteneriatele de tip public-privat: 

Parteneriatul public privat reprezintă o soluție pentru un management mai eficient şi fiabil al unei comunități locale. 

Deşi este promovat în ultimii doi ani acest tip de finanțare prezintă paşi timizi în spațiul rural românesc. În România 

aceste parteneriate se regăsesc cu precădere în realizarea unor proiecte investiționale din domeniul infrastructurii și 

pentru operarera unor servicii publice de intere local.  

Această abordare de susținere financiară a unor proiecte, prezintă o serie de avantaje precum: împărțirea costurilor 

realizării unei investiții, împărţirea riscurilor asociate exploatării respectivei investiții, accelerarea utilizării 

obiectivelor și proiectelor de infrastructură, îmbunătățirea calității serviciilor de utilitate publică. Din punct de 
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vedere legislativ, documentul de bază care reglementează parteneriatul de tip public privat este reprezentat de 

Legea nr. 178/2010 cu modificările și completările ulterioare, care a permis autorităților locale să cunoască această 

nouă oportunitate de finanțare a dezvoltării locale.  

 

Creditarea 

Creditarea reprezintă o modalitate de contractare a sumelor necesare finanţării unui proiect de investuţii prin 

semnarea unui contract cu o instituţie bancară. Procedura de contractare a creditului este aparent facilă, debitorul 

având nişte etape de urmat bine definite.  

Costurile aferente unui credit sunt destul de mari şi implică un anumit grad de risc vis-a-vis de posibilitatea 

rambursării datoriilor, mai ales într-o situaţie de incertitudine cum este cea generată de criza financiară. Mai mult, în 

calitate de instituţie publică, în vederea contractării unui împrumut, solicitantul trebuie să obţină avizul de la 

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, iar în cazul în care se epuizează plafonul de îndatorare publică 

externă este imposibiliă contractarea unor credite de către instituţiile publice, avizul din partea Comisiei de 

Autorizare a Împrumuturilor Locale fiind obligatoriu.  

În plus, un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi 

mediu, deoarece administraţia publică nu mai poate accesa alte credite şi uneori poate afecta chiar şi contractarea 

fondurilor europene. 

Concordanţa cu politicile naţionale şi europene 

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Căzănești, a fost elaborată în contextul unei noi programări a fondurilor 

europene pentru perioada 2021 – 2027,orizont 2030, ceea ce a generat necesitate de actualizare a obiectivelor 

strategice atât de la nivel european, cât şi de la nivel naţional.  

Scenariile de dezvoltare stabilite la nivelul prezentei strategii reprezintă proiecţii viitoare ale oraşului Căzănești, 

alternative de dezvoltare ale acesteia. În vederea definitivării scenariilor de dezvoltarea precizate în cadrul 

prezentului document, s-au luat în considerare toate documentele strategice similare (în curs sau recent finalizate).  
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Unul dintre documentele de referinţă este Strategia Europa 2020, strategia pe 10 ani a Uniunii Europene, al cărei 

scop trece dincolo de depăşirea crizei care continuă să afecteze multe dintre economiile europene. Strategia îşi 

propune să elimine deficienţele modelului de dezvoltare propriu fiecărui stat membru şi să creeze condiţii favorabile 

pentru o creştere economică mai inteligentă, mai durabilă şi mai favorabilă incluziunii. În acest sens, au fost stabilite 

cinci obiective esenţiale, care acoperă domenii precum: ocuparea forţei de muncă, educaţia, cercetarea şi inovarea, 

incluziunea socială şi reducerea sărăciei, respectiv eficienţa energetică. 

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Căzănești, propune o serie de obiective şi planuri de acţiune concordante cu 

obiectivele Strategiei Europa 2020: dezvoltarea infrastructurii, a mediului de afaceri, adoptarea de măsuri de 

protejare a mediului înconjurător, promovarea incluziunii sociale şi modernizarea sectorului educativ. 

 

Având la bază prevederile Strategiei Europa 2020,  la nivel naţional a fost elaborată Strategia Naţională de Cercetare, 

Dezvoltare şi Inovare 2020, care prevede ca în anul 2020 si dupa,  „România să devină mai competitivă la nivel 

regional şi global, prin inovare alimentată de cercetare-dezvoltare, generând bunăstare pentru cetăţeni”.  

Obiectivele generale ale Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovaţie sunt următoarele:  
o creşterea competitivităţii României prin inovare;  

o creşterea contribuţiei României la progresul cunoaşterii de frontieră;  

o creşterea rolului ştiinţei în societate; 

 

Obiectivele generale al strategiei naţionale sunt în deplină concordanţă cu obiectivele generale ale acestui document. 

Mai exact, în cadrul strategiei oraşului Căzănești se creionează necesitatea unuei creşteri a competitivităţii prin 

următoarele măsuri: implementarea de noi tehnologii în procesul de producţie de la nivel local, stimularea 

activităţilor care se sprijină pe inovare, dezvoltarea sectoarelor de activitate slab valorificate, perfecţionarea forţei 

de muncă, etc.  
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Astfel, Strategia de dezvoltare locală a oraşului Căzănești, pentru orizontul de timp 2021-2030, prin intermediul 

principalelor măsuri şi direcţii stabilite în cadrul planului strategic de dezvoltare, vine în concordanţă cu principalele  

obiective şi priorităţi urmărite de Planul pentru Dezvoltare Regională 2021-2030 al regiunii Sud şi îşi asumă 

contribuţia la îndeplinirea acestora. 

Necesitatile de finantare reprezinta o cuantificare a nevoilor locale, indiferent de sursa de finantare(BL-buget local, 

BS-buget de stat, FC-fonduri comunitare, FP-fonduri private, FE-fonduri europene). 

Sprijinirea proiectelor de dezvoltare în perioada 2021-2030, ciclu de finantare european2021-2027, din domeniul 

agriculturii, zootehniei, infrastructurii, transportului, mediului, economic, turistic, educatiei, culturii, sanatatii, 

asistentei  sociale, administratiei publice, va duce la cresterea economica a oraşului Căzănești cat si la cresterea 

nivelului de trai a locuitorilor zonei. Pentru a-si atinge obiectivele propuse se urmareste atragerea de fonduri  

comunitare si private intr-un procent cat mai mare si micsorarea fondurilor provenite de la bugetul de stat. 

Cofinantarea proiectelor, cat si realizarea proiectelor tehnice, a studiilor de fezabilitate, intocmirea documentatiei, 

trebuie sustinute din fondurile rezultate de la bugetul local. 

Se va acorda o atentie deosebita si intocmirii documentelor referitoare la aspectele financiare ale proiectului, 

prezentate prin intermediul studiilor de fezabilitate si proiectelor tehnice(evolutia estimata a veniturilor si 

cheltuielilor pentru urmatoarea perioada de timp – de regula urmatorii 7 sau 10 , indicatori de rentabilitate, etc). 

Elementul cheie al al oricarui proiect il reprezinta modul de satisfacere al nevoilor comunitatii locale. 

ESTIMAREA FINANŢĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAŞULUI CĂZĂNEȘTI 
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Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atentie si monitorizat pe tot parcursul derularii proiectului. Cheltuielile 

care urmeaza sa se efectueze in vederea realizarii proiectului nu vor avea o structura omogena  si, din acest motiv, 

trebuie sa se faca distinctia intre diferitele destinatii ale resurselor de care dispune primaria oraşului Căzănești. 

Bugetul  general al UAT Căzănești, este instrumentul care stabileste si autorizeaza , pentru fiecare exercitiu financiar, 

suma totala a veniturilor si a cheltuielilor considerate necesare. 

Principiile pe care se bazeaza si este intocmit bugetul local, sunt urmatoarele: unitate, exactitate bugetara, anualitate, 

echilibru, unitate de cont, universalitate,  specificitate, buna gestiune financiara si mai ales, transparenta. 

Din punct de vedere al indicatorilor de realizare a obiectivelor propuse prin intermediul Strategiei de 

Dezvoltare Locala a oraşului Căzănești  in perioada 2021 -2030, acestea se vor face prin:  

 Elaborarea unor planuri de actiune prin care obiectivele de dezvoltare locala se vor realiza, cat si aprobarea 

acestora in cadrul UAT; 

 Identificarea, selectarea si dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul oraşului(fise de proiecte, analiza si 

corelarea proiectelor identificate in raport cu obiectivele sectoriale si strategice, precum si cu dezvoltarea 

locala, impactul estimat al proiectului local), in vederea identificarii celor mai bune solutii pentru atingerea 

obiectivelor si prioritatilor locale propuse; 

 Urmarirea calendarului de implementare a proiectelor strategice; 

 Respectarea termenelor de executie propuse pentru diferite obiective investitionale; 

 Monitorizarea progreselor realizate ; 

 Raportarea periodica a obiectivelor realizate; 

INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVEOR  COMUNEI CĂZĂNEȘTI INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVEOR  ORAŞULUI CĂZĂNEȘTI 
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Estimarea impactului Strategiei asupra localităţii şi zonei inconjurătoare, contribuţia la o 
dezvoltare durabilă 

Creșterea durabilă presupune construirea unei economii competitive, durabile și eficiente din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, care să profite de avantajul geografic al amplasamentului localitatii în cursa pentru dezvoltarea 

unor noi oportunitati de dezvoltare a zonei, care să accelereze majorarea numarului de locuri de munca pentru 

locuitorii , care să exploateze potentialul turistic și să consolideze avantajul competitiv al mediului de afaceri, în 

special în sectoarele de producție și în cadrul IMM-urilor și care să ajute consumatorii să realizeze meritele utilizării 

eficiente a resurselor. O asemenea abordare va ajuta localitatea să prospere într-o lume cu emisii reduse de dioxid de 

carbon, care dispune de resurse limitate și să prevină, în același timp, degradarea mediului, pierderea biodiversității 

și utilizarea nedurabilă a resurselor. De asemenea, aceasta va sta la baza coeziunii economice, sociale și teritoriale. 

Strategia de dezvoltare a orasului Cazanesti, cuprinde domeniile următoare:  

Competitivitate: economia localitatii va prospera datorită comerțului cu produse obtinute pe plan local dar si prin 

dezvoltarea accesului civilizat al turistilor in zonele de agrement atat de pitoresti ale localitatii, dezvoltarii si 

amenajarii obiectivelor de atractie prin construirea unor structuri de primire a acestora.  

Protectia mediului inconjurator: prin infiintarea de perdele de protectie, un sistem centralizat si controlat al 
gestionarii gunoiului menajer, utilizarea unor surse de energie “ verde” . 
 
Preocuparea creerii de noi locuri de munca: prin dezvoltarea unor oportunitati economice pentru agentii 
economici ce isi pot dezvolta afacerile in zona. 
 
Asigurarea unui nivel de viata civilizat al locuitorilor: prin asigurarea conditiilor conforme cu un standard de 
viata adecvat dezvoltarii socio-economice a Romaniei in contextul integrarii in UE.  
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Asigurarea unui nivel de educatie si sanatate a populatiei: prin asigurarea conditiilor de invatamant si asistenta 
medicala in spatii modern amenajate, dotate si echipate corespunzator standardelor europene. 
 
Asigurarea incluziunii sociale: prin integrarea populatiei de etnie roma in special in procesul educational al 
localitatii si asigurarea asistentei sociale corespunzatoare care converge catre dobandirea unei educatii stabile. 
Strategia de dezvoltare a oraşului Cazanesti, judeţul Ialomita a fost conceputa sa contribuie prin obiectivele de 
investitii propuse a se realiza in perioada 2021 – 2027 la o dezvoltare durabila a zonei fiind totodata in consens cu 
obiectivele strategice ale Romaniei pentru aceeasi perioada de dezvoltare in contextul strategiei UE si in concordanta 
cu cel mai nou proiect de tara, PNRR. 
 
Pentru atingerea acestor obiective specifice, România va promova investiţii ce vor răspunde tuturor celor 5 obiective 
tematice, aşa cum s-a precizat mai sus(in prima parte a prezentei strategii). La o analiza preliminară se poate 
observa că niciunul dintre obiective tematice propuse de către Comisia Europeană nu poate fi exclus, fapt ce va fi 
relevat, cu siguranţă şi de analizele socio-economice. 
 
Plecând de la aceste repere general acceptate, procesul de programare va avea rolul de a selecta un mix optim de 

priorităţi de investiţii şi acţiuni cheie care să ducă la atingerea obiectivelor specific stabilite. Orasul Căzăneşti se 

aliniaza astfel la startul unei noi perioade programatice si se inscrie prin acest prim pas, in cursa pentru atragerea de 

fonduri destinate dezvoltarii sale in ansamblu, care sa conduca in mod automat la cresterea si imbunatatirea vizibila 

a nivelului de trai al locuitorilor orasului ialomitean. 
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Portofoliul de proiecte                                                                                                                                                                    

(acţiuni propuse 2021-2027) 
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 PROIECT Localitatea 
(alte 
detalii) 

STADIU 
PROIECT 

SURSA DE 
FINANŢARE 

1.Valoarea lucrarii 

-estimativ EURO fara TVA 

2.Lucrari in executie 

3.Alte detalii 

 

 ** Se bifează la stadiu 
proiect, daca există 
SF, PT, DE, Execuţie 
sau la Sursa de 
finanțare. 

ORAŞ 
Căzănești 

I 

D 

E 

E 

S 

F 

P 

T 

D 

E 

E

x

e

c

u

t

i

e 

 

B
u
g
e
t 
d
e 
s
t
a
t 

B
u
g
e
t 
l
o
c
a
l 

F
o
n
d
u
r
i 
U
E 

Surse 
private 
(partene
riat 
public-
privat) 

 

  AGRICULTURĂ, 

SILVICULTURĂ ŞI 

DEZVOLTARE 

RURALĂ 

            

1 Înfiinţareaşi modernizarea 

fermelor  

Agricole 

 x         Idee - este necesar modernizarea fermele agricole 

existente. Mentionam ca fermele agricole sunt private.  

 

2 Creşterea valorii adaugate 

a produselor agricole şi 

forestiere 

 x         Idee - este necesar cresterea valorii adaugate a 

produselor agricole si forestiere. Mentionam ca pe 

raza localitatii este o suprafata forestiera de 72 ha in 

administrarea Ocolului Silvic 

3 Sprijinirea exploataţiilor 

agricole (fermelor) de 

semisubzistenţă 

 

     x     Sprijinirea fermelor de semisubzistenta se face prin 

intocmirea de dosare pentru subventie prin APIA şi 

prin Directiile Agricole se organizeaza actiuni prin 

care se propun solutii eficiente 
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4 Susţinerea formelor 

asociative 

 

     x      Idee - se realizeaza sustinerea formelor asociative 

prin actiuni organizate de  

GAL IALOMITA CENTRALA  

5 Sprijinirea fermierilor 

şideţinătorilor de păduri să 

utilizeze serviciile de 

consiliere şiconsultanţă în 

vederea îmbunătăţirii 

performanţelor generale 

ale activităţii acestora 

conform înregistrării apia 

 x          Idee - este necesar infiintarea de zone impadurite, se 

ofera sprijin, consiliere si consultanta viitorilor 

investitori   

   

6 Reabilitare fond forestier 

 

      x    Idee - reabilitarea fondului forestier se realizeaza de 

catre Ocolul Silvic.  

 

7 Adaptarea agriculturii şi 

silviculturii în acord cu 

măsurile de creştere a 

competitivităţii 

 

      x    Idee - adaptarea agriculturii in prezent se face de catre 

asociatiile agricole prin rotatiile culturilor mari in 

acord cu masurile de crestere a competitivitatii  

  

8 Împădurirea terenurilor 

agricole şi neagricole 

 x          Idee - este necesar impadurirea terenurilor neagricole.    

 

   

9 Dezvoltarea pomiculturii 

şi valorificarea florei 

spontane  

 

 x         Idee - este necesar dezvoltarea pomiculturii  

 

 

10 Înfiinţarea grupurilor de 

producători – campanii de 

informare 

 

      x    Idee - campaniile de informare pentru infiintarea 

grupurilor de producatori se realizeaza prin GAL 

IALOMITA CENTRALA  

11 Promovarea iniţiativelor 

de dezvoltare rurală 

 

      x     Idee - promovarea iniţiativelor de dezvoltare rurală se 

realizeaza prin GAL IALOMITA CENTRALA  
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12 Îmbunătăţirea şi 

perfecţionarea 

competenţelor profesionale 

a persoanelor adulte care 

activează în domeniile 

agriculturii, silviculturii 

(inclusiv proprietari de 

pădure) şi industriei agro-

alimentare 

           Nu este cazul 

 

13 Calificarea şi recalificarea, 

instruirea şiperfecţionarea 

persoanelor ocupate în 

agricultura de subzistenţă 

 

 x          Idee - este necesar instruirea si perfectionarea privind 

calificarea si recalificarea  persoanelor ocupate în 

agricultura de subzistenţă  

 

 

14 Prevenirea creşterii 

numărului de persoane 

implicate în agricultura de 

subzistenţă 

 

      x    Idee - prevenirea cresterii numarului de persoane 

implicate in agricultura de subzistenta se realizeaza 

prin actiuni de informare periodica de catre 

APIA,  
   

 

15 Crearea de facilităţi 

persoanelor fizice sau 

juridice pentru încurajarea 

realizării unor împăduriri 

de mici dimensiuni, 

plantaţii de livezi şi păduri 

de protecţie 

           Nu este cazul 

 

16 Reabilitarea şi întreţinerea 

păşunilor 

 

 

      x    Idee - reabilitarea si intretinerea pasunilor se 

realizeaza de catre fermierii care au concesionat 

pasunile, suprafata totala a pasunilor este de 175 

ha 
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  INFRASTRUCTURA 

LOCALITĂŢII ŞI 

TRANSPORT 

            

17 Modernizare drumurilor 

comunale (a se specifica 

distanţa şi denumirea 

drumurilor) 

 

 x    x       

Idee – drumul comunal DC 46 – este asfaltat – 

proiect finantat prin Consiliu Judetean in 2016 

Strazile - au o lungime de 23 km din care 68% 

sunt asfaltate – diferenta de 32%  dintre strazi 

sunt pietruite  
    

18 Realizare de alei pietonale 

în comună 

 

 x          

Idee - este necesar realizarea de alei pietonale pe 

lungimea estimata de 15 km, nu sunt realizate 

documentatiile tehnice     
 

19 Modernizarea sistemului 

rutier 

 

 x          Idee - in orasul Cazanesti 68% din drumuri sunt 

asfaltate este necesar modernizarea drumurilor 

pietruite ce reprezinta 32%, nu este intocmita 

documentatia tehnica   

 

20 Constructie pod (a se 

specifica râul/pârâul peste 

care se construieste podul, 

distanţa şi drumul 

comunal) 

 

           Nu este cazul 
 

21 Realizarea sau 

modenizarea sau 

extinderea reţelei de 

alimentare cu apă (a se 

specifica distanţa în km, 

genul lucrării şi locaţia) 

 

 x     x    Reteaua de alimentare cu apa functioneaza pe o 

lungime de 15,5 km – prouect finantata prin Bugetul 

Local si SAPARD. 

Reabilitarea si extinderea retelei de apa existente se 

realizeaza de catre operatorul de apa si canal: S.C. 

RAJA S.A. CONSTANTA 
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22 Realizarea sau extinderea 

reţelei de canalizare (a se 

specifica distanţa în km, 

genul lucrării şi locaţia) 

 

 x     x     Idee - reteaua de canalizare este in curs de infiintare 

pe o lungime de 15,5 km  

 Este necesar extinderea retelei nou infiintate. 

 

23 Realizarea staţie de 

epurare şi tratare a apelor 

reziduale 

 

      x    Statia de epurare este in curs de realizare. 

24 Realizarea reţelei de 

distribuţie gaz metan (a se 

specifica distanţa în km) 

 

 x     x     Idee - este necesar realizarea retelei de distributie gaz 

metan, magistrala se afla la o distanta de 15 km.   

25 Lucrări de cadastru 

imobiliar intravilan şi 

extravilan reactualizare  

PUG 

 x          Idee – sunt necesare reactualizarea lucrărilor de 

cadastru imobiliar intravilan şi extravilan si 

reactualizare  PUG 

   

 

26 Montarea unui post de 

transformare în localitate 

în vederea îmbunătăţirii 

parametrilor curentului 

electric 

 

 x         Idee - este necesar montarea unui post de transformare 

in localitate în vederea îmbunătăţirii parametrilor 

curentului electric   

  

27 Lucrări de reabilitare a 

reţelei de iluminat public 

în comună 

      x    Reabilitarea retelei de iluminat public s-a realizat in 

2018.   

 

28 Dotare cu utilaje şi 

echipamente pentru 

serviciul de gospodărire 

comunală şi salubritate 

(masină de colectare, 

pubele etc) (a se specifica 

denumirea utilajelor  

necesare şi numărul lor) 

 x          Idee – este necesar infiintarea Serviciului de 

Gospodarie Comunala  

 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Oraşul Căzănești,  Judeţul Ialomița 

 

Page | 147  
 

29 Îmbunătăţirea serviciilor 

de transport pentru 

persoane prin construirea 

de staţii de autobus 

 

 x          Idee – este necesar modernizarea statiilor de transport 

existente  

  

30 Reabilitarea drumurilor 

agricole 

 

 

 x         Idee - este necesar reabilitarea drumurilor agricole  

 

31 Amenajarea spaţiilor verzi 

din localitate, inclusiv cele 

situate lângă trotuare 

 

 x         Idee - este necesar amenajarea spaţiilor verzi din 

localitate, inclusiv cele situate lângă trotuare   

 

  

32 Construire/modernizare 

parcări şi trotuare 

 

 

 x         Idee - este necesar construirea de parcari, nu este 

realizata documentatia tehnica  

 

33 Crearea unui sistem de 

supraveghere modern 

pentru creşterea siguranţei 

cetăţenilor 

 

     x     Idee – proiectul de modernizare a sistemului de 

supraveghere a sigurantei cetatenilor este in curs de 

implementare prin AFIR.  

34 Conectarea instituţiilor 

publice din localitate la 

internet prin conexiuni 

broadbandşi promovarea 

conceptului de e-educatie, 

e-guvernare, e-sanatate 

 

 x         Idee - este necesar promovarea conceptului de e-

educatie, e-guvernare, e-sanatate 

 

35 Asigurarea accesului la 

internet al populaţiei prin 

crearea de acces point  

internet în cat mai multe 

puncte ale orasului 

 

 x         Idee - este necesar extinderea zonei prin care se 

asigura populatiei acces la point internet – acces  in 

toate zonele importante ale orasului 
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36 Asigurarea de facilităţi 

pentru investitorii care 

dezvoltă servicii IT în 

localitate 

 

 x         Idee - se pot asigura facilitati investitorilor care doresc 

sa dezvolte servicii IT in oras   

 

37 Asigurarea spaţiilor 

necesare astfel încât 

cimitirele să corespundă 

nevoilor orasului: 

 

 x         Idee - este necesar asigurarea spaţiilor necesare astfel 

încât cimitirele să corespundă nevoilor orasului  

  

.1  modernizare şi extindere 

cimitire existente 

 

 x          Idee - este necesar modernizarea si extinderea 

cimitirelor din oras   

 .2  modernizare şi reabilitare 

capele conform  

standardelor U.E. 

 

 x         Idee - este necesar construirea unei capele moderne 

conform standardelor U.E.   

.3  modernizare căi de acces 

cimitire 

 

 x          Idee - este necesar modernizarea cailor de acces catre 

cimitire  

 

38 Construirea de rampe de 

acces în toate instituţiile de 

interes public în vederea 

facilitării accesului 

persoanelor cu dizabilităţi 

          Nu este cazul 

 

39 Implementării unor 

mijloace de supraveghere 

şi sistematizare a traficului 

(benzi producătoare de 

zgomot pentru 

atenţionare), semnalizarea 

şi protejarea trecerilor de 

pietoni în mod deosebit în 

proximitatea unităţilor de 

învăţământ 

 x          Idee - este necesar implementarea de mijloace de 

supraveghere si sistematizare a traficului    
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40 Extindere construire – 

zone noi de locuit 

 

 

 x           

Idee – este necesar extinderea noilor zone de locuit 

41 Crearea de pontoane 

pentru zona de pescuit 

 

 

            

 

Nu este cazul  

 

  MEDIU             

42 Lucrări de regularizare a 

albiei pârâu/râu şi apărări 

de maluri pt. prevenirea şi 

reducerea  consecintelor 

distructive ale inundaţiilor 

(a se specifica râul / pârâul 

unde se doreşte efectuarea 

acestor lucrări şi distanţa 

în km) 

 

 x         Idee – este necesar reabilitarea digului de aparare 

impotriva inundatiilor. 

Mentionam existenta unui dig local  de aparare 

impotriva inundatiilor cu urmatoarele dimensiuni:  

Lungime = 1,336 km 

Latime coronament =3m 

Inaltime medie= 1,5 m 

Suprafata ampriza= 1,12 ha 

Taluz interior inierbat 

Reabilitat in anul 2010 

Digul apara contra inundatiilor, zona mai joasa din sud 

vestul localitatii, situata in zona luncii raului Ialomita. 

 

43 Organizarea sistemului de 

colectare selectivă, a 

spaţiului de depozitare 

temporară şi transportul 

deşeurilor 

 

     x     Idee - este un serviciu contractat cu societatea S.C. 

SELECTIV DESEURI 2010 S.R.L. din comuna 

Grivita 

44 Închiderea platformelor de 

gunoi 

 

 

     x     Platformele de gunoi sunt inchise 
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45 Studiu de fezabilitate 

amenajare groapă pentru 

deşeuri inerte şi din 

construcţii 

 

 

 x          Idee - este necesar elaborarea unui studiu de 

fezabilitate pentru amenajarea de gropi pentru deseuri 

inerte si din constructii 

   

46  Identificarea rampelor de 

gunoi neautorizate şi 

dezafectarea acestora. 

 

 

     x      Periodic se identifica si se dezafecteaza rampele de 

gunoi neautorizate   

  

47 Reabilitarea şi 

modernizarea sistemelor 

existente de colectare şi 

transport deşeuri 

 

 

     x      Idee - este un serviciu externalizat catre SC 

SELECTIV DESEURI 2010 S.R.L. din comuna 

Grivita  

48  Dotări pentru intervenţii 

în caz de situaţii de 

urgenţă (autospecială PSI, 

buldo-excavator, volă, 

tractor cu remorca şi alte 

dotări) 

 

 x          Idee - este necesar dotarea cu o autospeciala PSI si 

alte dotari 

 

49 Consiliere şi informarea 

populaţiei pentru protecţia 

mediului şi colectarea 

selectivă a deşeurilor 

     x      Idee - sunt organizate periodic actiuni de consiliere 

si informare a populatiei pentru protectia 

mediului 

  

50 Implementarea unui sistem 

integrat de colectare 

selectivă a deşeurilor la 

nivel de localitate sau în 

parteneriat cu alte 

administraţii locale 

învecinate 

 x         Idee – este necesar implementarea unui sistem integrat 

de colectare selectivă a deşeurilor la nivel de localitate 

sau în parteneriat cu alte administraţii locale 

învecinate  
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51 Achiziţia de echipamente 

pentru staţia de sortare şi 

de transfer şi punerea în 

funcţiune a acesteia 

 x         Exista serviciu de salubrizare delegat. 

 

52 Reducerea cantităţii de 

deşeuri biodegradabile 

depozitate prin realizarea 

unei staţii de compost 

 x         Idee - este necesar realizarea unei statii de compost  

 

54 Crearea de sisteme 

centralizate de furnizare a 

energiei termice pentru 

blocurile de locuinţe 

utilizând sisteme 

convenţionale de încălzire 

completate de sisteme ce 

utilizează energii 

nepoluante (solare, 

eoliene, etc) 

 x         Nu este cazul.  

 

55 Reducerea consumului 

energetic al localităţii prin 

modernizarea reţelei de 

iluminat public şi 

înlocuirea lămpilor actuale 

poluante cu lămpi solare 

sau alte sisteme care reduc 

consumul de energie 

electrică 

 x          Idee - este necesar implementarea unui proiect de 

reducere consumului energetic al localităţii prin 

modernizarea reţelei de iluminat public şi înlocuirea 

lămpilor actuale poluante cu lămpi solare  

 

 

56 Acordarea de facilităţi 

pentru realizarea de 

infrastructuri de generare 

şi distribuire a surselor de 

energie alternativă, 

promovarea culturilor 

energetice  

 x          Idee - este necesar promovarea culturilor energetice a 

proiectelor de energie solară, se pot acorda facilitati 

pentru realizarea de infrastructuri de generare şi 

distribuire a surselor de energie alternativă 
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57 Ameliorarea progresivă a 

capacităţii de producţie a 

terenurilor agricole 

degradate, menţinerea 

biodiversitătiişi 

dezvoltarea continuă a 

funcţiilor ecologice şi 

sociale ale pădurilor 

 x         Idee - este necesar ameliorarea progresivă a capacităţii 

de producţie a terenurilor agricole degradate, 

menţinerea biodiversitătiişi dezvoltarea continuă a 

funcţiilor ecologice şi sociale ale pădurilor  

 

 

58  Reducerea eroziunii 

solului prin lucrări de 

apărare a malurilor 

împotriva eroziunii în 

zonele afectate de acest 

fenomen şiacţiuni de 

împădurire în zonele de 

formare a viiturilor, în 

zonele inundabile şi în 

luncile râurilor 

 

 

 x          Idee - este necesar implementarea unui proiect 

integrat privind preluarea apelor pluviale ce vin din 

aval catre celelalte comune   

 

59  Realizarea de perdele de 

protecţie a căilor de 

comunicaţii, localităţilor şi 

câmpului 

 

 

 x         Idee - este necesar realizarea de perdele de protecţie a 

căilor de comunicaţii, localităţilor şi câmpului  

 

60 Prevenirea/reducerea 

efectelor riscurilor naturale 

prin modernizarea 

sistemului de intervenţii în 

situaţii de urgenţă 

(sistemul de avertizare); 

 

 x         Idee - este necesar modernizarea sistemului de 

interventii in situatii de urgenta (sistemul de 

avertizare)  

 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Oraşul Căzănești,  Judeţul Ialomița 

 

Page | 153  
 

61  Dezvoltarea activităţilor 

de conştientizare a 

populaţiei asupra 

necesităţii conservării 

mediului înconjuratorşi de 

implicare a acesteia în 

activităţi de protejare a 

mediului 

 

 x         Idee - este necesar dezvoltarea activitatilor de 

constientizare a populatiei asupra necesitatii 

conservarii mediului inconjurator  

 

  

62 ECONOMIC             

63 Modernizarea şi 

diversificarea pieţelor 

agroalimentare în 

localitate 

 

 

 x          

Idee - este necesar construirea si dotarea unui Targ 

agroalimentar. 

Referitor la  terenul aferent Targului  agroalimentar ( 

care se preteaza pentru contructie unei piete 

agroalimentare ) are o suprafata  de 6200 mp, cu acces 

din drumul judetean DJ144 si posibilitatea de a fi 

racordat la reteaua de electricitate, apa si canalizare. 

64 Susţinereainiţiativelor 

asociative pentru creşterea 

eficienţei economice a 

exploataţiilor agricole, 

creşterea puterii de 

negociere pe pieţele de 

desfacere şi a capacităţii 

de valorificare superioară a 

producţiei 

 x          Idee - este necesar susţinerea iniţiativelor asociative 

pentru creşterea eficienţei economice a exploataţiilor 

agricole  

  

65 Stimularea înfiinţării unor 

centre de prestări servicii 

pentru agricultură 

(mecanizare, reparaţii 

utilaje, furnizare seminţe, 

îngrăşăminte, 

 x         Idee – este necesar infiintarea unor centre de prestari 

servicii pentru agricultura  



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Oraşul Căzănești,  Judeţul Ialomița 

 

Page | 154  
 

insectofungicide etc.), prin 

acordarea de facilităţi 

66 Inventarierea terenurilor 

neutilizate, care vor fi puse 

la dispoziţia 

întreprinzătorilor locali, în 

vederea dezvoltării 

propriilor afaceri, în 

agricultură şi zootehnie, în 

baza unui acord avantajos 

pentru ambele părţi 

     x      Idee, inventarierea terenurilor neutilizate este un 

proiect in curs de implementare  

 

 

67 Identificarea 

oportunităţilor de 

parteneriat public-privat în 

vederea demarării de 

activităţi în domeniul 

industrial 

 

 

 x          Idee - este necesar identificarea oportunitatilor de 

parteneriat public privat   

 

 

68 Informarea cetăţenilor 

asupra programelor de 

finanţare nerambursabilă 

 

 

     x      Se organizeaza periodic actiuni de informare a 

cetatenilor asupra programelor de finantare 

nerambursabila folosind materiale printate 

 

69 Sprijinirea cetăţenilor în 

obţinereasubvenţiilor 

destinate dezvoltării 

agriculturii 

 

     x      Idee - este ofera sprijin cetatenilor în obţinerea 

subvenţiilor destinate dezvoltării agriculturii 

 

 

70 Realizarea unui studiu 

asupra situaţiei resurselor 

umane din localitate şi 

furnizarea acestor 

 x           

 

Idee - este necesar realizarea unui studiu asupra 

situatiei resurselor umane din localitate 
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informaţiipotenţialilor 

învestitori 

 

 

 

71 Elaborarea unei baze de 

date disponibile pe internet 

privind oportunităţile 

locale de dezvoltare a 

afacerilor în localitate 

 

 x           

Idee -  este necesar elaborarea unei baze de date 

disponibile pe internet privind oportunitatile locale de 

dezvoltare a afacerilor in localitate  

 

 

72 Elaborarea unui program 

de atragere a investiţiilor 

 

 

 x            Idee - este necesar elaborarea unui program de 

atragere a investitiilor 

 

 

74 Promovarea IMM-urilor 

din localitate şi a 

produselor/serviciilor 

acestora prin susţinerea 

participării comune la 

târguri şi expoziţii, 

elaborarea de materiale de 

prezentare a localitătii cu 

secţiune de economie 

inclusă, promovarea prin 

încheierea de înfrăţirişi 

schimburi de experienţă cu 

localitate din străinătate 

 x          Idee - sunt necesare actiunile de promovare a IMM-

urilor din localitate şi a produselor/serviciilor acestora 

prin susţinerea participării comune la târguri şi 

expoziţii, elaborarea de materiale de prezentare a 

localitătii cu secţiune de economie inclusă, 

promovarea prin încheierea de înfrăţirişi schimburi de 

experienţă cu localitate din străinătate 

 

 

75 Asigurarea de facilităţi 

pentru înfiinţarea unui 

birou de informare 

şiconsultanţă în domeniul 

economic şi juridic 

 x          Idee - se pot asigura facilitati pentru infiintarea unui 

birou de informare si consultanta in domeniul 

economic si juridic 
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76 Sprijinirea dezvoltării 

I.M.M.-urilor din 

domeniul industrial şi al 

serviciilor (creşterea 

numărului IMM-urilor) 

prin acordarea de facilităţi 

la plata taxelor şi 

impozitelor asupra 

terenurilor şi clădirilor 

 x          Idee – este necesar sprijinirea dezvoltării I.M.M.-

urilor din domeniul industrial şi al serviciilor 

(creşterea numărului IMM-urilor) prin acordarea de 

facilităţi la plata taxelor şi impozitelor asupra 

terenurilor şi clădirilor 

77 Identificarea spaţiilor 

disponibile şi a terenurilor 

aparţinând Primăriei, care 

pot fi concesionate 

eventualilor investitori 

 

 x          Idee - spaţiile disponibile şi a terenurile aparţinând 

Primăriei, care pot fi concesionate eventualilor 

investitori , sunt in curs de identificare 

 

 

78 Construirea infrastructurii 

publice necesare 

desfăşurării activităţilor 

economice (utilităţi, 

construire spaţii de 

desfacere a produselor, 

spaţii pentru funcţionarea 

firmelor gen incubator de 

afaceri); 

 

 x    x      Idee - infrastructura publica necesara desfasurarii 

activitatilor economice este construita in proportie de 

40%,   

 

79 Organizarea de 

evenimente, în parteneriat 

cu AJOFM pentru 

promovarea culturii 

antreprenoriale în rândul 

tinerilor 

     x     Se organizeaza periodic evenimente in parteneriat cu 

AJOFM pentru promovarea culturii antreprenoriale in 

randul tinerilor 

  

 

80 Promovarea programelor 

derulate de guvern pentru 

stimularea înfiinţării 

microintreprinderilor 

 x          Idee - este necesar promovarea programelor derulate 

de guvern pentru stimularea înfiinţării 

microintreprinderilor 

  



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 
Oraşul Căzănești,  Judeţul Ialomița 

 

Page | 157  
 

81 Dezvoltareade parteneriate 

între autorităţile publice 

locale, societatea civilă şi 

comunitatea de afaceri 

pentru dezvoltarea zonelor 

de agrement 

 

 x          Idee - este necesar dezvoltarea de parteneriate între 

autorităţile publice locale, societatea civilă şi 

comunitatea de afaceri pentru construirea unui 

complex turistic si construirea de zone de campare 

82 Facilitarea dezvoltarii unor 

evenimente şi activităţi 

tematice de promovare a 

pescuitului local 

 

          Nu este cazul  

 

83 Diversificarea către 

activităţi non-agricole, 

crearea şi dezvoltarea de 

microîntreprinderi 

 

 x         Idee - este necesar diversificarea activitatilor non-

agricole, crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi 

   

 

 

  TURISM             

84 Construirea unui complex 

turistic şi de agrement în 

oras (a se specifca locaţia 

li profilul complexului 

turistic) 

 

 x           

Idee – este necesar construirea unui complex turistic si 

de agrement in oras.  

Pe raza localitatii Cazanesti isi desfasoara activitatea 

grupa de vanatoare nr.28. Animalele care reprezinta 

fondul de vanatoare sunt: mistret, vulpe, sacal, iepure, 

fazan, prepelita, potarniche, pasari de balta. 

 

85 Sprijinirea înfiinţării unor 

unităţi de alimentaţie 

publică 

 

 

 x          Idee – este necesar sprijinirea infiintarii unor unitati 

de alimentatie publica  

  

  

 

\ 
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86 Promovarea turismului 

cultural-religios 

 

 

 x         Idee – este necesar, mentionam urmatoarele 

monumente istorice:  

 Scoala veche - IL-II-m-B-14101 situat pe Str. 

Bucureşti, Nr. 68, an constructie 1905 

 Biserica „Sf. Nicolae”- IL-II-m-B-14102, 

situat pe Str. Bucureș ti, Nr. 70, an constructie 

1858 

 

87 Includerea obiectivului 

cultural biserica în 

circuitele turistice 

existente la nivel de judeţ 

 

 

          Nu este cazul   

 

88 Înfrăţirea localităţii cu alte 

localităţi din spaţiul 

Uniunii Europene şi 

realizarea de schimburi 

cultural-turistice; 

 

 x         Idee – este necesar infrăţirea localităţii cu alte 

localităţi din spaţiul Uniunii Europene şi realizarea de 

schimburi cultural-turistice 

 

89 Crearea de evenimente 

culturale care să devină 

tradiţionale 

 

 

 x         Idee – este necesar crearea de evenimente culturale 

care să devină tradiţionale 

 

90 Crearea unui brand al 

orasului şi promovarea 

obiectivelor şi a 

evenimentelor culturale 

prin internet, pliante, 

broşurişiinfo-chioşc 

 x           

Idee – este necesar crearea unui brand al orasului şi 

promovarea obiectivelor şi a evenimentelor culturale 

prin internet, pliante, broşurişiinfo-chioşc 
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91  Dezvoltarea şi 

promovarea turismului 

gastronomic, prin 

valorificarea tradiţiilor 

locale şi a interferenţei 

diferitelor culturi în 

domeniu 

 

 

          Nu este cazul  

 

  EDUCATIE             

92 Reabilitarea sau 

modernizarea şcolilor / 

grădiniţelor din comună (a 

se specifica denumirea 

exactă a fiecarei locaţii şi 

genul lucrării) 

 x    x       

Idee – sunt necesare urmatoarele lucrari de: 

- Reabilitare a Cantinei Scolare si trasformarea 

ei in sala de festivitati 

- Modernizare a unitatilor de invatamant. 

Mentionam ca din fondurile Bugetului Local s-au 

efectuat urmatoarele lucrari: 

- Reabilitare Scoala Profesionala Cazanesti  

- Gradinita constructie noua in 2018 

 

94 Construire scoală / 

grădiniţă 

 

 

 

          Nu este cazul 

 

95 Amenajarea unei  baze 

sportive în oras (a se 

specifica locaţia) 

 

 

 x          Idee -  este necesar modernizarea stadionului de 

fotbal satesc.  

96 Construcţia unei săli de 

sport în cadrul şcolilor (a 

se specifica locaţia) 

 

 

     x      Nu este cazul, pe raza localitatii exista o sala de sport 

cu teren multifunctional in crus de reabilitare. 
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97  Amenajarea şi dotarea 

unui centru de joacă şi 

recreere pentru copiii 

localitatii (a se specifica 

locaţia) 

 

 

 x         Idee - este necesar amenajarea si dotarea unui centru 

de joaca si recreere pentru copii  

 

98 Construcţia unei creşe 

 

 

 

 x         Idee – este necesar constructia unei crese  

99  Dotarea cu materiale 

didactice a unităţilor de 

învăţământ din localitate şi 

îmbogăţirea fondului de 

carte al bibliotecilor 

şcolare 

 

 

 x         Idee – este necesar dotarea cu materiale didactice a 

unităţilor de învăţământ din localitate şi îmbogăţirea 

fondului de carte al bibliotecilor şcolare  

100 Realizare website de 

prezentare a instituţiilor de 

învăţământşi a activităţii 

acestora 

 

 

          Nu este cazul 
 

101 Asigurarea condiţiilor 

pentru derularea de 

programe de formare în 

psihopedagogie aplicată, în 

parteneriat cu Casa 

Corpului Didactic  

 

 

     x      Idee - se asigura conditii pentru derularea de 

programe de formare in psihopedagogie aplicata  
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102  Asigurarea condiţiilor 

pentru instruirea în 

managementul proiectelor 

pentru persoanele 

implicate în gestionarea 

proiectelor europene la 

nivelul unităţilor de 

învăţământ, în parteneriat 

cu Casa Corpului Didactic  

     x      Idee - se asigura conditiile necesare pentru instruirea 

in managementul proiectelor pentru persoanele 

implicate in gestionarea proiectelor europene 

 

 

103  Sprijinirea şcolilor din 

localitate pentru iniţierea şi 

derularea de proiecte de 

schimb de experienţă şi 

parteneriate în domeniul 

învăţământului gen 

Comenius Regio (se pot 

derula activităţi precum 

vizite de studiu, schimburi 

de experienţăşi bune 

practici, şcoli de vară, 

sesiuni de formare 

comune, conferinţe, 

seminarii etc) 

     x      Idee - se sprijina scolile din localitate pentru initierea 

si derularea de proiecte de schimb de experiente si 

parteneriate   

 

104 Asigurarea condiţiilor 

pentru formarea 

profesorilor, a formatorilor 

şi a altor categorii de 

personal care lucrează cu 

persoane cu risc de 

părăsire timpurie a şcolii, 

în parteneriat cu furnizori 

de servicii de formare 

şi/sau Casa Corpului 

Didactic 

     x      Idee - se asigura conditiile necesare pentru formarea 

profesorilor, a formatorilor si a altor categorii de 

personal  
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105 Asigurarea condiţiilor 

pentru furnizarea 

serviciilor de 

educaţieremedială 

(validarea învăţării 

anterioare, detectarea 

lacunelor în pregătire, ore 

de recuperare, orientare 

psihologică şi 

profesională), în 

parteneriat cu furnizori de 

servicii acreditaţi; 

     x       Idee - se asigura conditii pentru furnizarea serviciilor 

de educatie remediala in parteneriat cu furnizori de 

servicii acreditati   

 

106 Derularea, în cadrul 

unităţilorşcolare, a 

programelor de tip “a doua 

şansă” pentru reintegrarea 

în educaţie a celor care au 

părăsit de timpuriu şcoala 

(inclusiv activităţi de 

alfabetizare), în parteneriat 

cu Inspectoratul Şcolar 

Judeţean  

     x       Idee - se deruleaza periodic in cadrul unitatilor 

scolare programe de tip – a doua sansa 

- este necesar in continuare   

  

107 Susţinerea promovării 

spiritului antreprenorial şi 

a cetăţeniei active în 

educaţie, prin 

intermediului unui 

parteneriat cu 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean  

     x      Idee - se sustine promovarea spiritului antreprenorial 

si a cetateniei active in educatie   

 

108 Asigurarea suportului 

material pentru realizarea 

unei publicaţiişcolare 

 

 x            Idee - este necesar realizarea de publicatii scolare  
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  CULTURA             

109 Reabilitarea sau 

modernizarea sau 

construcţia căminului 

cultural (a se specifica 

locaţia căminului cultural 

şi genul lucrării) 

 x          Idee - este necesar reabilitarea si modernizarea Casei 

de Cultura, documentatia tehnica este intocmita. 

 

110 Reabilitarea sau 

construcţia bisericii din 

oras (a se specifica locaţia) 

 

 

 x           Idee - este necesar reabilitarea celor doua biserici 

 

111 Realizarea de materiale de 

promovare a obiectivelor 

de patrimoniu şi a valorilor 

culturii locale (ex: pliante, 

album) 

 

          Nu este cazul  

 

 

112 Montarea de panouri 

informative pentru 

localizarea spaţială a 

obiectivelor culturale 

 

 

            

 

Nu este cazul 

 

113 Amenajarea spaţiului 

bibliotecii şi îmbogăţirea 

fondului de carte 

 

 

 x          Idee - este necesar atat reabilitarea, modernizarea si 

amenajarea spatiului bibliotecii cat si imbogatirea 

fondului de carte   

 

114 Campanii de marketing 

cultural pentru a creşte 

vizibilitatea evenimentelor 

propuse sau consacrate 

 

 x          Idee - este necesar crearea de campanii de marketing 

cultural pentru a creşte vizibilitatea evenimentelor 

propuse sau consacrate 
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115 Realizarea Centrului de 

tineret (activităţi de 

consiliere în domeniul 

educaţiei pentru sănătate, 

privind cariera şi 

problemele tinerilor, 

consultanţă pentru 

înfiinţarea de ONG-uri sau 

organizaţii de tineret dar şi 

pentru programe europene/ 

guvernamentale adresate 

tinerilor, informaţii despre 

structurile asociative 

naţionale, ateliere de 

creaţie artistică şi 

populară, activităţi 

teatrale) 

 x          Idee - este necesar realizarea centrului de tineret 

pentru desfasurarea de activitati de consiliere in 

domeniul educatiei pentru sanatate, privind cariera si 

problemelor tinerilor 

 

  

 

 

 

 

116 Elaborarea şi realizarea 

unui program de 

manifestări culturale 

sezoniere 

          Nu este cazul  

  TINERET             

117 Înfiinţarea unui Centru 

Comunitar de Comunicare, 

Educaţie şi Resurse pentru 

Tineri; 

 x          Idee - este necesar infiintarea unui centru comunitar 

de comunicare, educatie si resurse pentru tineri 

 

118 Promovareavoluntariatului 

în rândul tinerilor din 

localitatea în vederea 

susţienerii unor servicii 

sociale destinate altor 

categorii de beneficiari 

(persoane vârstnice, 

persoane cu dizabilităţi) 

 x          Idee - este necesar organizarea de actiuni de 

promovare a voluntariatului în rândul tinerilor din 

localitate în vederea susţinerii unor servicii sociale 

destinate altor categorii de beneficiari   
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119 Dezvoltarea de servicii 

prin care să se sprijine 

integrarea socială a 

tinerilor, de exemplu 

ateliere protejate, birouri 

de consiliere etc în 

parteneriat cu furnizori de 

servicii acreditaţi 

 x          Idee - este necesar dezvoltarea de servicii prin care să 

se sprijine integrarea socială a tinerilor, de exemplu 

ateliere protejate, birouri de consiliere etc în 

parteneriat cu furnizori de servicii acreditaţi. 

 

   

120 Promovarea derularii de 

activităţi culturale pentru 

tineri: înfiinţarea de echipe 

de dansuri populare, 

dansuri moderne, 

înfiinţarea de publicaţii 

locale (inclusiv publicaţii 

electronice) 

 x          Idee - este necesar promovarea derularii de activitati 

culturale pentru tineri  

  

121 Crearea unei legături între 

comunitatea locală şi 

AJOFM, Primarieşi 

Inspectoratul 

ScolarJudeţean în vederea 

analizării situaţieişi 

elaborării unor strategii 

comune şi eficiente în 

domeniul tinerilor şi 

formării profesionale 

 

     x      Exista o buna legatura intre comunitatea locala si 

AJOFM  

  

122 Acordarea de facilităţi 

tinerilor care înfiinţează o 

afacere în localitate şi 

creează locuri de muncă 

 

 

     x      Idee - se acorda facilitati tinerilor care infiinteaza o 

afacere in localitate  
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123 Organizarea la nivel local 

a unor competiţii sportive 

(concursuri / întreceri) 

pentru elevi pe diferite 

ramuri sportive  

 

 

 x          Idee - este necesar organizarea la nivel local a unor 

competiţii sportive (concursuri / întreceri) pentru elevi 

pe diferite ramuri sportive   

  

   

124 Revigorarea echipei de 

fotbal a orasului 

 

 

 x         Idee – este necesar revigorarea echipei de fotbal A.S 

Cazanesti. Din 2009 si pana in prezent a functionat la 

nivel judetean cu echipă de seniori, juniori si 

juniori,,C,, in liga 4 si 5.   

125 Înscrierea în circuitul 

judeţean a localitătii ca şi 

organizator de competiţii 

sportive 

 

           Nu este cazul 

 

 

126 Construirea de locuinţe 

sociale destinate unor 

categorii de persoane 

cărora nivelul de resurse 

şi/sau de existenţă nu le 

permite accesul la o 

locuinţă în proprietate sau 

închirierea unei locuinte în 

condiţiile pieţei 

 x           Idee, este necesar construirea de locuinte sociale  

  

  

127 Construirea de locuinţe de 

serviciu pentru păstrarea 

tinerilor specialişti în 

localitate 

 x         Idee, este necesar construirea de locuinte de 

serviciupentru păstrarea tinerilor specialişti în 

localitate 

 

 

  SANATATE             

128  Reabilitarea şi dotarea 

corespunzatoare a 

dispensarului uman ( a se 

specifica locaţia) 

 x          Idee, este necesar construirea si dotarea unui 

dispensar nou  
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129 Asigurarea unei dotări 

tehnice corespunzatoareşi 

implementarea sistemelor 

informatizate în cabinete 

 

 x           Idee - este necesara asigurarea si implementarea 

sistemelor informatizate in cabinete 

  

 

130 Înfiinţarea unui serviciu de 

tip SMURD şi dotarea 

acestuia 

 

          Nu este cazul 

 

131 Înfiinţarea unui centru de 

permanenţă pentru 

dezvoltarea asistenţei 

ambulatorii 

 

 

 x          Idee – este necesar infiinţarea unui centru de 

permanenţă pentru dezvoltarea asistenţei ambulatorii 

 

 

132 Asigurarea necesarului de 

resurse umane în domeniul 

sănătăţii prin oferirea de 

facilităţi de cazare în 

locuinţe de serviciu în 

scopul atragerii de 

specialişti; 

 

 x         Idee – este necesar asigurarea necesarului de resurse 

umane în domeniul sănătăţii prin oferirea de facilităţi 

de cazare în locuinţe de serviciu în scopul atragerii de 

specialişti 

133 Organizarea unui sistem de 

primire a reclamaţiilor si 

sugestiilor pacienţilor 

 

 

          Nu este cazul 

 

134 Asigurarea spaţiului 

necesar pentru înfiinţarea 

de noi servicii de sănătate, 

în parteneriat cu furnizori 

publici şi privaţi autorizaţi 

pentru fiecare domeniu 

abordat, astfel: 

 x          Idee - se asigura spatiul necesar pentru infiintarea de 

noi servicii de sanatate  
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   -cabinet de planificare 

familială  

 

 

 x         Idee - este necesar infiintarea unui cabinet de 

planificare familiala  

  

 

    -centru consiliere 

antifumat, antialcool şi 

consilierea minorilor 

singuri  

 

 

 x          Idee - este necesar infiintarea unui centru de 

consiliere antifumat, antialcool, consilierea minorilor 

singuri  

  

 

   -centru de 

prevenire/consiliere pentru 

populaţia rroma, eventual 

cu personal sanitar de etnie 

rroma 

 

 x         Idee – este necesar infiintarea unui centru de 

prevenire/consiliere pentru populaţia rroma, in 

comunitate exista un numar de 515 populatie de etnie 

rroma 

  

135  Implementarea unui 

sistem de 

asistare/monitorizare la 

domiciliu prin buton de 

panică pentru persoanele 

ce suferă de afecţiuni 

medicale grave, în 

parteneriat cu un furnizor 

de servicii de îngrijire la 

domiciliu 

 x          Idee - este necesar implementarea unui sistem de 

asistare/monitorizare la domiciliu prin buton de panica  

 

  

  

136 Realizarea de campanii de 

informare-educare–

comunicare pe probleme 

de sănătate publică (de ex. 

educaţie pentru sănătate în 

şcoli şi liceu în parteneriat 

cu Direcţia de Sănătate 

Publică  şi Inspectoratul 

Şcolar Judeţean  

 x         Idee - este necesar  realizarea de campanii de 

informare-educare-comunicare pe probleme de 

sanatate publica   
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137 Realizarea de campanii în 

şcoli împotriva fumatului, 

consumului de droguri, 

bolilor transmisibile, de 

planificare familială, de 

sănătate mintală, pentru un 

stil de viaţa sănătos, în 

parteneriat cu Centrul de 

Consiliere şi Prevenire 

Antidrog , Direcţia de 

Sănătate Publică  şi 

Inspectoratul Şcolar 

Județean  

     x      Se organizeaza periodic campanii in scoli impotriva 

fumatului, consumului de droguri, bolilor 

transmisibile, de planificare familiala, pentru un stil de 

viata sanatos 

 

  

 

 

138  Iniţierea unui parteneriat 

cu sectorul ONG care să 

asigure organizarea unor 

reţele şi grupuri de acţiune 

pentru promovarea unui 

stil de viaţă sănătos 

(alimentaţie sănătoasă, 

activitate fizică) 

 x           Idee - este necesar initierea unui parteneriat cu 

sectorul ONG care sa asigure organizarea unor retele 

si grupuri de actiune pentru promovarea unui stil de 

viata sanatos 

  

  

139  Organizarea unor 

evenimente publice pentru 

promovarea sănătăţii 

populaţiei, în parteneriat 

cu Direcţia de Sănătate 

Publică 

 

 x          Idee - este necesar organizarea periodica de 

evenimente publice pentru promovarea sanatatii 

populatiei in parteneriat cu Directia de Sanatate 

Publica  

  

 

140  Asigurarea sprijinului 

pentru medicii de familie 

în acordarea unor 

stimulente pentru 

comunitatea rromă în 

scopul prezentării acestora 

la campaniile de vaccinare 

 x          Idee – este necesar asigurarea sprijinului pentru 

medicii de familie în acordarea unor stimulente pentru 

comunitatea rromă în scopul prezentării acestora la 

campaniile de vaccinare 
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141 Asigurarea sprijinului 

pentru medicii de familie 

în acordarea unor 

stimulente pentru gravide, 

în scopul prezentării 

acestora la consultaţia 

periodică prenatală 

     x      Se asigura stimulente pentru gravide de catre Consiliu 

Locala.     

 

  

  ASISTENTA SOCIALA             

142 Construirea unui complex 

social care să cuprindă un 

cămin – azil pentru 

bătrânii orasului şi dotarea 

acestuia cu  mobilier (a se 

specifica locaţia şi 

numărul de locuri) 

 x         Idee – este necesar construirea unui complex social 

care să cuprindă un cămin – azil pentru  100 bătrâni şi 

dotarea acestuia cu  mobilier  

 

143 Construirea de locuinţe 

sociale pentru  

grupurile dezavantajate 

 x          Idee - este necesar construirea de locuinte sociale 

pentru grupurile dezavantajate  

 

144 Implementarea, împreună 

cu alte autorităţi publice 

locale, a unor proiecte de 

dezvoltare regională, 

pentru dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea 

infrastructurii serviciilor 

sociale: azil de bătrâni, 

case de copii, etc 

 x          Idee – este necesar implementarea, împreună cu alte 

autorităţi publice locale, a unor proiecte de dezvoltare 

regională, pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea 

infrastructurii serviciilor sociale: azil de bătrâni, case 

de copii, etc 

 

145  Dotarea unităţilor 

prestatoare de servicii 

sociale cu echipament 

special (medical, social, 

terapie reparatorie) 

 x          Idee - este necesar dotarea unitatilor prestatoare de 

servicii sociale cu echipament special 

   

 

146  Încheierea de parteneriate 

public private cu ONG-uri 

acreditate în domeniile:  

 x          Idee - este necesar incheierea de parteneriate publice 

private cu ONG-uri 
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  Servicii specializate pentru 

persoane vârstnice aflate în 

nevoie; 

 x          Idee - este necesar infiintarea serviciilor specializate 

pentru persoane varstnice aflate in nevoie 

  Servicii specializate pentru 

persoane cu handicap;  

 x         Idee - este necesar infiintarea serviciilor specializate 

pentru persoane cu handicap,  

   Calificării şi formării 

profesionale a  

adultului;  

 x          Idee - este necesar organizarea de cursuri de calificare 

si formare profesionala a adultului 

   Servicii specializate 

pentru copii aflaţi în 

dificultate şi familii 

monoparentale 

 x           Idee - este necesar infiintarea serviciilor specializate 

pentru copii aflati in dificultate si familii 

monoparentale 

147 Crearea unei reţele cu alte 

autorităţi publice locale în 

vederea finanţării unor 

servicii ultraspecializate 

destinate grupurilor 

vulnerabile, la nivelul mai 

multor comunităţi 

 x          Idee - este necesar crearea unei retele cu alte autoritati 

publice locale   

  

 

148 Crearea unei reţele de 

îngrijire la domiciliu 

pentru persoane vârstnice 

 x          Idee - este necesar crearea unei retele de ingrijire la 

domiciliu pentru persoane varstnice 

149 Crearea unui serviciu de 

acompaniere la domiciliu 

pentru persoane vârstnice 

dependente, care locuiesc 

singure prin dezvoltarea 

unei reţele de voluntariat 

în parteneriat cu unităţile 

şcolare din comună; 

 x          Idee - este necesar crearea unui serviciu de 

acompaniere la domiciliu pentru persoane varstnice 

dependente  
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150 Asigurarea de suport 

pentru angajatorii locali 

care organizează cursuri de 

calificare/ recalificare 

profesională pentru 

persoanele neocupate, în 

parteneriat cu Agenţia 

Judeţeană de Ocupare a 

Forţei de Muncă 

     x      Se asigura suport pentru angajatorii locali care 

organizeaza cursuri de calificare/recalificare 

profesionala pentru persoanele neocupate  

  

 

151 Asigurarea spaţiului 

necesar înfiinţării unui 

centru pentru sprijinirea 

şomerilor pentru a (re)intra 

pe piaţaforţei de muncă 

prin scheme speciale de 

consiliere, tutoriat, 

mediere şi plasare în 

muncă, pus la dispoziţia 

prestatorilor de servicii în 

domeniu, în cadrul unui 

parteneriat 

     x      Se asigura spatiul necesar infiintarii unui centru 

pentru sprijinirea somerilor pentru a (re)intra pe piata 

fortei de munca    

 

152 Asigurarea spaţiului 

necesar pentru organizarea 

de cursuri de 

antreprenoriat pentru 

angajatorii locali şi 

persoanele neocupate în 

vederea dezvoltării de noi 

activităţi economice în 

localitate, pus la dispoziția 

furnizorilor de servicii de 

instruire în cadrul unui 

parteneriat 

     x       Se asigura spatiul necesar pentru organizarea de 

cursuri de antreprenoriat pentru angajatorii locali si 

persoanele neocupate 
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153  Crearea unor servicii 

sociale de tip alternativ 

pentru persoanele cu 

handicap (centre de zi, 

cluburi, ateliere protejate, 

etc.), în parteneriat cu un 

furnizor de servicii 

acreditat 

 x         Idee - este necesar crearea unor servicii sociale de tip 

alternativ pentru persoanele cu handicap 

  

154 Crearea unui centru 

specializat pentru 

asistenţăşi consilierea 

copiilor aflaţi în 

dificultate, familii 

monoparentale, victime ale 

violenţei domestice, în 

parteneriat cu un furnizor 

de servicii acreditat 

 x          Idee - este necesar crearea unui centru specializat 

pentru asistenta si consilierea copiilor aflati in 

dificultate, familii monoparentale, victime ale 

violentei domestice  

 

  

154.

1 

Necesitatea implementarii 

unor proiecte de susutinere 

a familiei si incurajarea 

cresterii natalitatii, 

          Idee – este necesara crearea de programe 

guvernamentale cu implicarea actorilor locali, de 

sustinere a familiei si incurajarea/stimularea cresterii 

natalitatii 

  ADMINISTRATIA 

PUBLICA 

            

155 Infiintarea si dotarea 

Politiei Locale   

 x         Idee – este necesar infiintarea si dotarea Politiei 

Locale  

156  Lucrări de reabilitare şi 

mansardare a sediului 

primăriei 

 x         Idee – reabilitare, modernizare si dotare sediu primarie   

   

157 Dotari ale administratiei 

locala (calculatoare, 

copiatoare, scanere, birouri 

etc.) 

 x         Idee - este necesar dotarea administratiei locale  

  

 

158 Achiziţiaşi utilizarea unui 

sistem de back-up, salvări 

 x          Idee - este necesar achizitia si utilizarea unui sistem 

de back-up, salvari de siguranta şi utilizarea unor surse 
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de siguranţăşi utilizarea 

unor surse de alimentare 

de rezervă 

de alimentare de rezervă  

  

159 Achiziţionarea de aplicaţii 

informatice integrate 

pentru toate serviciile din 

cadrul administraţiei locale 

în vederea eficientizării 

procesului de furnizare a 

serviciilor către populaţie 

 x         Idee - este necesar achizitionarea de aplicatii 

informatice integrate pentru toate serviciile din cadrul 

administratiei locale  

 

 

160  Crearea unei identităţi 

vizuale a Primăriei prin 

standardizarea elementelor 

de identitate vizuală – 

formulare tip, materiale 

informative, adrese, 

răspunsuri 

     x     Exista creata identitatea Primariei prin standardizarea 

elementelor de identitate vizuală – formulare tip, 

materiale informative, adrese, răspunsuri  

161 Extinderea procedurilor de 

informare publică – 

utilizarea de noi metode 

pentru informarea 

populaţiei asupra 

activităţiiadministraţiei 

publice (ex: înfiinţarea de 

puncte de informare de tip 

infochiosc, amplasarea de 

panouri exterioare cu afisaj 

electronic, amplasarea pe 

panouri informative în 

staţiile de autobuz 

 x         Idee -  este necesar extinderea procedurilor de 

informare publica si de utilizarea a unor noi metode 

pentru informarea populatiei asupra actvitatii 

administratiei publice 

  

162 Stimularea participării 

cetăţenilorşi a ONG-urilor 

la procesul decizional prin 

acţiuni de consultare 

publică, iniţierea de 

 x          Idee - este necesar stimularea participarii cetatenilor 

si a ONG-urilor la procesul decizional prin actiuni de 

consultare publica  
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proiecte în parteneriat 

pentru elaborarea de 

statistici şidocumente 

oficiale pentru localitate 

 

163 Creştereaeficienţei în 

administraţia locală prin 

facilitarea, urmărirea şi 

documentarea proceselor 

de lucru utilizând 

programe informatice de 

management al 

documentelor 

 x         Idee - este necesar cresterea eficientei in administratia 

locala prin facilitarea, urmarirea si documentarea 

proceselor de lucru 

  

164 Creşterea nivelului de 

pregătire profesională a 

salariaţilor din 

administraţia locală prin 

realizarea unui program 

anual de pregătire 

profesională şi participarea 

la cursuri de formare 

profesională continuă 

     x      Se organizeaza anual programe de pregatire 

profesionala pentru salariatii din administratia locala  

 

165 Constituirea în cadrul 

primariei a unei Unităţi de 

Implementare a Proiectelor 

şi instruirea membrilor săi 

pentru atragerea şi 

implementarea de proiecte 

finanţate din fonduri de la 

Uniunea Europeană 

 x          Idee - este necesar constituirea în cadrul primariei a 

unei Unităţi de Implementare a Proiectelor şi 

instruirea membrilor săi pentru atragerea şi 

implementarea de proiecte finanţate din fonduri de la 

Uniunea Europeană 

 

 

166 Realizarea de parteneriate 

şi activităţi de înfrăţire cu 

localităţi din ţarăşi din 

străinatate în vederea 

promovării de proiecte 

 x          Idee - este necesar realizarea de parteneriate si 

activitati de infratire si cu alte localitati din tara si din 

strainatate 
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167 Infiintarea de piste de 

alergare pe raza orasului 

Căzăneşti 

 

          Idee – Primaria orasului Căzăneşti prin consiliul local, 

propune un proiect care sa ajute comunitatea locala sa 

participe la activitati sportive si de relaxare 

168 Infiintarea de piste pentru 

biciclete 

          Idee – in completarea proiectului de creare a pistelor 

de alergare, se doreste crearea unor piste destinate 

ciclismului 

169 Constructia unui bazin de 

inot  

          Idee – este necesara constructia unui bazin de inot la 

nivelul orasului Căzăneşti, oportun atat ca obiectiv 

local de relaxare cat si pentru a descoperi posibile 

sperante in aceasta disciplina sportiva 

170 Constructia unui patinoar 

pe raza orasului Căzăneşti 

          Idee – constructia unui patinoar in orasul Căzăneşti 

este o alta idee indrazneta, vazuta ca o oportunitate de 

dezvoltare in ansamblu a activitatilor sportive si de 

recreere de la nivel local si care sa acopere acest sector 

in toate anotimpurile. 
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 Măsuri  prioritare în perioada 2020 – 2030 , în concordanţă cu noile politici la nivel european : 

Masura 1.1 . Modernizarea şi extinderea infrastructurii rutiere locale 

Proiecte:    - Reabilitarea şi extinderea drumurilor oraşeneşti: 
                      - Reabilitarea și extinderea drumurilor agricole ;  
                      - Reabilitarea trotuarelor existente şi amenajarea de trotuare şi alei acolo unde nu există;  
                      - Amenajarea spatiilor de langa trotuare si aleilor pietonale; 
                      - Modernizarea şi extinderea sistemelor de protecţie şi siguranţă rutieră;  
                      - Îmbunătăţirea sistemelor de marcaje rutiere; 

Obiective:                                                                                    Tinte cheie: 

                    -Cresterea lungimii drumurilor                         -Asfaltarea sau  tuturor drumurilor din oraş, inclusiv 

                      oraşeneşti modernizate;                                     a drumurilor de exploatatie agricola; 

                    -Cresterea sigurantei nationale; 

 Durata : 2020 - 2027                                                              Valoare estimată :  - - -  

Responsabilitati:                                                                      Posibile surse de finantare : 

- Consiliul Local Căzănești;                                                          -  Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2020 – 2027; 

- Consiliul Judeţean Ialomița;                                                       - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2020 – 2030; 

- Poliţia Rutieră;                                                                               - Bugetul local al oraşului Căzănești(co-finantare) 

- CNADNR (Compania Naţională de Autostrăzi şi                  - Fonduri Europene (UE) – inclusiv PNRR. 

  Drumuri Naţionale din România).  

Beneficiari : Locuitorii oraşului Căzănești(3506 locuitori), incluzand noile cartiere ce se pot dezvolta la nivel local.  
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Masura 1.2. Modernizarea şi extinderea infrastructurii reţelei de canalizare 

 

Proiecte:      - Crearea/Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare; 
                        - Infiintarea statiei de epurare – oras Căzănești;  
                       -  Asigurarea intretinerii permanente a statiei  de epurare; 
                        - Dezvoltarea de parteneriate in vederea atingerii  obiectului  investitional; 
 

 
 Obiective:                                                                                           Tinte cheie: 
                      -Cresterea lungimii retelei                                       - Extinderea retelei de canalizare  la nivelul intregului  

                        locale de distributie;                                                   oraş;                            

                     - Creşterea  calitatii vietii ; 

 

 Durata : 2020 -2027                                                                      Valoare estimată :  - - -  

Responsabilitati:                                                                               Posibile surse de finantare : 

- Consiliul Local Căzănești;                                                                   - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2020 – 2027; 

- Consiliul Judeţean Ialomița;                                                               - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2020 – 2030 

- CNADNR (Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri        - Bugetul local al oraşului Căzănești(co-finantare).                                                                  

  Naţionale din România).                                                                      - Fonduri Europene (UE) – inclusiv PNRR.                                              

 

Beneficiari : Locuitorii oraşului Căzănești(3506locuitori), incluzand noile cartiere ce se pot dezvolta la nivel local.            
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Masura 2.1. Sprijinirea activităţilor culturale şi dotarea corespunzătoare a instituţiilor locale 

 

Proiecte:     - Organizarea de evenimente culturale cu participarea publicului larg; 
                        -Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copiii;                     
                       - Reabilitarea, extinderea si dotarea casei de cultura; 
                       - Realizarea centrului de tineret;                        
Obiective:                                                                                   Tinte cheie: 
                      -Conservarea patrimoniului                           - Creşterea cu minim 15% a numărului de evenimente culturale 

                        local;                                                                      sportive, anuale, organizate la nivel local; 

                     - Creşterea notorietăţii oraşului Căzănești  

                        la nivel regional. 

 Durata : 2020 -2027                                                              Valoare estimată :  - - -  

 

Responsabilitati:                                                                      Posibile surse de finantare : 

- Consiliul Local Căzănești;                                                         - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2021 – 2030; 

- Consiliul Judeţean Ialomița;                                                     - Programul Operaţional Regional 2021 – 2030; 

- Institutii culturale;                                                                      - Ministerul Tineretului si Sportului(MTS); 

- Ministerul Culturii;                                                                    -  Compania Nationala de Investitii(CNI)- SF depus; 

Beneficiari : Locuitorii oraşului Căzănești(3506 locuitori), cat si toti participantii in organizarea si desfasurarea  

diferitelor evenimente pe plan local. 
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Masura 2.2. Imbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi de agrement 

Proiecte:   
                  - Reabilitarea scolilor/institutiilor de invatamant  din oraş; 
                 - Dotarea cu materiale didactice a unitatilor de invatamant din oraş;  

                        - Dotarea cu mobilier a gradinitelor din oraş; 
                        

                       
Obiective:                                                                                            Tinte cheie: 

                      -Cresterea gradului de adecvare                         - Cresterea infrastructurii educationale pentru invataman- 

                       a conditiilor din salile de curs;                                tul general obligatoriu; 

                      -Scaderea ratei de abandon scolar;                    - Asigurarea calitatii superioare a invatamantului gimnazial 

 

 Durata : 2020 -2025(60 luni)                                                  Valoare estimata :  1 800 000  - 2 000 000 € 

  

Responsabilitati:                                                                            Posibile surse de finantare : 

- Consiliul Local Căzănești;                                                                 -Programul Naţional de Dezvoltare Locala 2021 – 2027; 

- Consiliul Judeţean Ialomița;                                                             -Programul Operaţional Regional(REGIO) 2021 – 2030; 

- Guvernul României;                                                                           - FEDR(Fondul European de Dezvoltare Regionala). 

 

Beneficiari :  

-Elevii Scolilor din Oraşul Căzănești( 349 persoane, 79 prescolari + 270 scolari);  

-Cadrele didactice  care isi desfasoara activitatea in cadrul institutiei mentionate, tinerii din oraş; 
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Alte măsuri / proiecte propuse de Consiliul Local Căzănești în perioada 2021 -2027  

 

- Extinderea si modernizarea drumurilor locale;  
- Reabilitare sistem rutier strazi: Apusului, Muzicantilor, Digului, Depozitului, Intrarea Asociatiei, 

Intrarea Fermei, Teiului, Caldrarilor, Izlaz, Noua, Narciselor si Intrarea Morii; 
- Reabilitare Sala de sport,, situata in incinta Scolii profesionale Căzănești, corp A; 
- Extind erea retelei de alimentare cu apa potabila, a capacitatii de stocare precum si filtrarea        

corespunzatoare a apei distribuita populatiei; 
- Executie si extindere retea de canalizare cu statie proprie de epurare; 
- Executia retelei de alimentare cu gaze naturale; 
- Modernizare si intretinere sistem rutier existent; 
- Extindere, reabilitare, modernizare si dotare cladiri destinate invatamantului; 
- Extindere, modernizare, reabilitare si dotare camin cultural; 
- Construire Dispensar  medical uman; 
- Asigurarea bazei tehnico –materiale pentru interventii in caz de situatii de urgenta; 
- Executia de alei pietonale in oraş; 
- Amenajare si dotare locuri de joaca; 
- Asigurarea gradului de confort si siguranta pe timpul noptii pentru cetatenii oraşului; 
- Construirea unui complex turistic si construirea de zone de campare in oraş; 
- Montarea unui post de transformare electrica  si  modernizarea si extinderea retelei de distributie  

a  energiei  electrice  de  joasa  tensiune  catre  populatie; 
- Construirea unui complex social pentru batranii si persoanele defavorizate din oraş si a unei unitati 

de ingrijire la domiciliu; 
- Executie,amenajare si  reabilitare a santurilor de scurgere a apelor pluviale; 
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- Executie cladire vestiare,tribune, amenajare teren fotbal si dotarea  cu echipamente a Clubului 
Sportiv Oraşean; 

- Construire si dotare sediu Politie Locala; 
- Infiintare parcari pentru camioane; 
- Infiintare parcari resedinta, zona blocuri; 
- Infiintare si dotare parc agrement; 
- Infiintare si dotare serviciu de gospodarire comunala; 
- Consolidare si modernizare cladire de productie; 
- Extindere sistem de supraveghere video; 
- Extindere iluminat public; 
- Achizitie container tip vestiar pentru club sportiv; 
- Achizitie toalete ecologice. 

 
     Obiective:                                                                                   Tinte cheie: 

           -Dezvoltarea in ansamblu a calitatii                             -Dezvoltarea generala a infrastructurii din oraş, in perioada 

            vietii locuitorilor oraşului;                                              2021-2027; 

 

 Durata : 2021 -2027                                                              Valoare estimata :  - - -  

 

 

Beneficiari: Locuitorii oraşului Căzănești(3506 locuitori), cat si potentialii investitori ce se doresc a fi atrasi la nivel 
local in perioada 2021 -2027.                                              
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Implementare și monitorizare 
 

Implementarea Strategiei de dezvoltare locală a oraşului Căzănești are în vedere atingerea principalelor obiective 

stabilite în etapa de elaborare, prin intermediul unui proces complex de transformare a resurselor materiale, 

financiare sau umane disponibile în rezultate calitative și cantitative.  

Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a oraşului Căzănești are drep scop atât aprecierea gradului de 

realizare al activităţilor propuse de document, şi este un proces continuu de colectare a informaţiilor relevante 

despre modul de implementare a strategiei.  

Demersul de implementare a direcțiilor de dezvoltare propuse şi derularea acţiunilor propriu-zise destinate 

realizării acestora, este lansat în momentul adoptării Strategiei de dezvoltare locală de către Consiliul Local. Ulterior 

acestei etape, autoritățile publice locale vor coordona elaborarea planurilor de acţiuni trimestriale şi anuale privind 

realizarea strategiei, în conformitate cu planul strategic de acțiuni.  

Acest proces fructifică eforturile colaborative ale administrației publice locale, societății civile, agenților economici, 

actorilor externi, în realizarea tuturor acțiunilor.  

În continuare se va realiza o prioritizare a proiectelor, și anume selectarea celor de interes major. Pentru fiecare 

proiect se vor descrie activitățile necesare, responsabilii și perioada de desfăşurare, ulterior fiind identificate şi 

asigurate sursele de finanțare a proiectelor propuse spre implementare. 

Având în vedere că autoritățile publice locale ale oraşului Căzănești nu dețin suficiente resurse financiare pentru a 

susține finanțarea tuturor proiectelor propuse, va fi necesară o mobilizare în vederea atragerii de resurse 

suplimentare, precum accesarea unor finanțări nerambursabile, care să asigure resursele materiale necesare 

implementării strategiei.  

De asemenea, în vederea implementării Strategiei de dezvoltare locală a oraşului Căzănești se impune stabilirea unei 

structuri organizatorice apte să coordoneze implementarea planului strategic, să colaboreze și să negocieze cu 
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ceilalți actori implicați. De aceea, constituirea unei astfel de echipe constituie o prioritate în cadrul procesului de 

implementare.  
 

Aceasta trebuie să contribuie la:  

o efectuarea de rapoarte cu privire la stadiul în care se află procesul de implementare faţă de obiectivele stabilite 

în cadrul strategiei;  

o revizuirea și adaptarea planurilor de acțiune strategică; 

o reformularea obiectivelor (dacă se impune);  

o revizuirea termenelor de implementare în funcție de ajustările sau evenimentele neprevăzute apărute pe 

parcurs;  

o comunicarea permanentă a evoluției procesului de implementare autorităților publice locale și părților 

interesate.  

Pe de altă parte, finalizarea procesului strategic de dezvoltare al oraşului Căzănești implică necesitatea unui proces 

coerent de monitorizare a implementării proiectelor propuse, activitate ce trebuie să constituie un efort permanent 

de-a lungul implementării strategiei.  

Fără îndoială, în urma activităților de monitorizare vor fi identificate probleme sau necesități de redresare sau 

adaptare în anumite privințe a direcțiilor strategice, care trebuie semnalate de către factorii de decizie competenți în 

monitorizarea întregului proces.  

Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea și prezentarea de către responsabilii de 

implementare a rapoartelor de monitorizare. Acestea vor fi prezentate Consiliului Local şi Primarului oraşului.  

Nu în ultimul rând, se va stabili pentru fiecare direcţie planificată anumiţi indicatori de implementare care vor fi 

monitorizaţi.  
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În baza informațiilor furnizate de aceştia, responsabilii de implementare vor putea stabili nivelul de implementare a 

acțiunilor și gradul de realizare/atingere a obiectivelor fixate. Aceşti indicatori pot fi de natură economică, politică 

sau socială şi se pot enunţa sub această formă:  

o cifra de afaceri totală;  

o densitatea IMM-urilor;  

o creşterea/descreşterea locurilor de muncă;  

o rata şomajului;  

o ritmul de creştere/descreştere a numărului mediu de salariați;  

o sporirea/reducerea producţiei agricole;  

o sporirea/reducerea producţiei silvice;  

o gradul de conectare la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare menajeră;  

o gradul de acces la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare menajeră;  

o lungimea drumurilor asfaltate, a pistelor de biciclişti şi a trotuarelor;  

o lungimea și gradul de conectare la rețeaua de distibuție a gazului metan;  

o gradul de modernizare/echipare a unităților de învățământ;  

o numărul echipamentelor IT din cadrul unităților de învățământ;  

o numărul unităţilor de învăţământ reabilitate/modernizate;  

o rata de abandon şcolar;  

o numărul unităților medicale;  

o numărul cadrelor medicale raportat la populația oraşului;  

o creşterea/descreşterea numărului beneficiarilor de ajutor social;  

o gradul de colectare selectivă a deşeurilor;  
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o calitatea factorilor de mediu;  

o numărul centrelor de agrement şi a spaţiilor de recreere 

 

Pentru realizarea acestui proiect de importanta strategica, ce va constitui baza urmatorului exercitiu financiar,  2021 

-2027, la nivel local, regional cat si european, si-au adus aportul: 

 

 Primarul oraşului Căzănești, dl. Traian Stelian; 

 Echipa primarului, care include aparatul administrativ si consilierii locali; 

 Cetatenii oraşului, care si-au manifestat interesul pentru stabilirea proiectelor prioritare la nivel local; 

 Specialistii Atent Consult Bucuresti, care au elaborat prezentul document programatic. 

 


