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Cuvânt înainte 
 
adresat de Primarul Comunei Cuza Vodă 
Coordonatorul proiectului 
 
 

Dragi cetățeni ai Comunei Cuza-Vodă, 

 

 Cu sprijinul majorității cetațenilor în iunie 2016 am devenit Primarul Comunei Cuza-Vodă. M-am 

angrenat astfel la o muncă pentru 4 ani care va trebui să ofere comunei: stabilitate, dezvoltarea 

infrastructurii, siguranță cetățenilor, servicii comunitare la un nivel cât mai bun, dar și un cadru cât mai 

propice dezvoltării economice. 

 Realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Cuza Vodă pentru 2017 – 2022 reprezintă 

un document programatic realizat pe baza analizei de nevoi a comunei noastre și poate fi implementată 

prin voința și împreună cu fiecare dintre dvs. 

 Scopul acestei strategii este de a demara proiecte noi de modernizare a Comunei Cuza-Vodă dar 

și de a finaliza proiectele deja începute. 

 La nivelul primăriei Cuza-Vodă vă asigur de implicarea mea totală în implementarea prezentei 

strategii împreună cu aparatul de speciliatate din subordinea, dar și alături de Consiliul Local. 

 Vom oferi transparență totală în ceea ce privește deciziile ce urmează a fi luate pentru 

implementarea prezentei strategii. Pentru aceasta însă vom avea nevoie și de participarea dvs. activă 

la luarea deciziilor ce țin de dezvoltarea comunitații noastre. 

 Doresc să vă mulțumesc pentru ajutorul acordat până în prezent și am încredere că vom forma o 

echipă bună capabilă să finalizeze proiectele descrise in Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei 

Cuza Vodă pentru 2017 – 2022. 

 

Primar, 

Marius Cojocaru 
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1. INTRODUCERE 
 

 

 Strategia reprezintă cadrul formal sau informal pe baza careia se stabilesc opțiunile de ales pentru 

direcțiile de dezvoltare ale unei comunități. Aceasta ajută la stabilirea unei direcții unitare pentru 

comunitate în termenii obiectivelor sale operaționale și furnizează baza alocării resurselor necesare 

pentru orientarea acesteia spre atingerea scopului principal și a obiectivelor stabilite. 

Strategia de Dezvoltare Locală reprezintă instrumentul participativ care implică întreaga comunitate și 

care are drept scop asigurarea dezvoltării economice și sociale. De cele mai multe ori, o asemenea 

Strategie de Dezvoltare Locală este un demers pe termen scurt, mediu și lung, aceasta reprezentând o 

modalitate de protecție pentru viitorul comunității. De asemenea, trebuie menționat faptul că Strategia 

de Dezvoltare Locală este instrumentul principal pentru luarea unor decizii care au la bază evaluări 

anterioare cu caracter justificativ. 

 Construirea acesteia se realizează cu ajutorul datelor colectate în teren și a analizei documentelor 

oficiale întemeiate de specialiștii din domenii diferite. 

 Definirea strategiei de dezvoltare locală trebuie orientată către nevoile comunitații, nevoi care 

trebuie acoperite prin investiții în infrastructură, servicii de calitate și un climat de conviețuire bazat pe 

încrederea în autoritatea locală. 

 Planificarea strategică reprezintă procesul sistematic prin care comunitatea, agreează anumite 

priorități esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei și se află în concordanță cu evoluția mediului 

înconjurător. Realizarea planificării este constituită din proiectarea și trasarea obiectivelor care vor fi 

menționate în Strategia de Dezvoltare Locală. 

  
 Activitatea de planificare strategică a Comunei Cuza Vodă are ca scop dezvoltarea unui sistem de 

activităţi iniţiat deja de actuala administraţie şi promovarea competitivităţii teritoriale, precum şi crearea 

unei viziuni a viitorului comunei. Obiectivele acestei strategii sunt:  

 
OS1 - Identificarea cadrului socio-economic în care se găseşte în prezent Comuna Cuza Vodă 
 
OS2 - Crearea unui plan de acţiuni şi a obiectivelor de urmărit pe termen mediu şi scurt 
 
OS3 - Creionarea unei metodologii pentru a identifica resurse în vederea implementării 
strategiei 
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OS4 - Pregătirea de acţiuni concrete în acord cu planificările existente la nivel de administraţie 
locală. 
 

 Documentul de faţă este rezultatul colaborării dintre reprezentanţi ai consiliului local, administraţiei 

locale a Primăriei cu specialişti şi experţi, în vederea elaborării unui documente cât mai curpinzător şi 

detaliat în acelaşi timp, pornind de la viziunea pe care am formulat-o împreună. 

 

 Principiile care care au stat la baza elaborării strategiei de dezvoltare a Comunei Cuza Vodă au 

fost:  

 Participativitate: factorii locali interesaţi au fost consultaţi şi implicaţi în elaborarea strategiei.  

 Fezabilitate: s-au promovat acţiuni şi dezbateri care să ducă la o strategie realistă, care va 

putea fi aplicată şi implementată.  

 Abordare integrată: s-a ţinut cont de cadrul de programare al României privind strategiile 

existente la nivel sectorial, regional şi de cooperare.  

 Continuitate: s-au avut în vedere documentele strategice elaborate în anii trecuţi de factorii 

implicaţi. 

 Transparenţă: publicul a avut acces la conţinutul documentelor elaborate şi a fost informat 

despre stadiul procesului de planificare. 

 

Etapele de lucru: 

 

1. Informarea locuitorilor din Comuna Cuza Vodă despre elaborarea procesului de planificare 

strategică 

- postarea pe site-ul Primăriei Cuza Vodă a informării despre elaborarea strategiei de dezvoltare 

locală; 

- afişarea la sediul Primăriei Cuza Vodă a informării despre elaborarea strategiei de dezvoltare 

locală; 

- publicarea într-un ziarul local a informării despre elaborarea strategiei de dezvoltare locală a 

Comunei Cuza Vodă. 

 

2. Documentare prealabilă 

- analiza documentelor existente de programare la nivel naţional şi internaţional; 



  

 

  

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Cuza Vodă, judeţul Călăraşi 
2017 - 2023 

7 

 

- documentele de strategie elaborate în trecut pentru comună; 

- culegere date primare de la unitățile de învățământ din localitate, agenţi economici, organizaţii 

negurvernamentale, parohii şi instiuţii publice (muzeu, bibliotecă, servicii şi departamente ale 

municipalităţii). 

 

3. Implicarea comunităţii pentru analiza situaţiei, viziune şi proiecte de viitor 

- întâlniri cu personalul de specialitate din administraţia publică locală, analiza situaţiei şi 

cunoaşterea strategiilor de dezvoltare a Comunei Cuza Vodă; 

- întâlniri cu cetăţenii pentru a afla opinia acestora cu privire la problemele şi perspectivele 

comunei. 

 

Reglementări naționale cu privire la Strategia de Dezvoltare Locală 
 
 În vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală s-a ținut cont de următoarele reglementări 

legale si documente strategice: 

 

• Legea nr. 350/2001; 

• Legea 315/2004 (care abrogă Legea 151/1998); 

• Legea nr. 500/2002; 

• Legea nr. 108/2004; 

• Legea nr. 84/2003; 

• Legea nr. 672/2002; 

• H.G. nr. 1179/2004; 

• H.G. nr.1200/2004; 

• H.G. nr. 1115/2004; 

• H.G. nr. 68/2004; 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/1999; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003; 

• Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020; 

• Planul Naţional de Dezvoltare 2014- 2020; 

• Documentul de Politică Industrială a României pentru perioada 2014-2020; 
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• Strategia Naţională în domeniul Cercetării-Dezvoltării-Inovării pentru perioada 2014-2020; 

• Strategia Naţională în domeniul Eficienţei Energetice (SNEE); 

• Strategia Naţională pentru Transport Durabil (SNTD) 2007-2030; 

• Strategia Naţională de Gestiune a Siturilor Contaminate; 

• Strategia Naţională de Management a riscului la inundaţii; 

• Strategia Naţională de Management al Deşeurilor; 

• Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial Mediu 2014-2020; 

• Master Planul pentru Turismul Naţional al României 2007-2026; 

• Documentele Cadru de Implementare ale Programelor Operaţionale 2014- 2020; 

• Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD) Orizonturi 2013- 2020-2030; 

• Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României 2030 (CSDTR 2030); 

• Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2014-2020; 

• Documentul de Programare în domeniul Transporturilor 2014-2020; 

• Documentul de Programare Regional în domeniul Mediului 2014-2020; 

• Documentul Regional Sectorial pentru Dezvoltarea Turismului 2014-2020; 

• Planurile Integrate de Dezvoltare Urbană ale Polilor de Creştere şi dezvoltare din România; 

• Planurile de acţiune regionale ale regiunilor de dezvoltare din România; 

• Planul de Amenajare a Teritoriului Regional. 
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2. Poziţia localităţii 

 

2.1 Scurt istoric 

 

 Cercetările arheologice întreprinse de colectivul muzeului de istorie din Călăraşi au scos la iveală 

urme de cultură materială care atestă că teritoriul comunei a fost populat din cele mai vechi timpuri. S-

au găsit pe teritoriul actual al satului Ceacu, resturi materiale din epoca I şi a II-a a fierului (civilizaţia 

daco-getică) şi obiecte de factură romană. 

 Viaţa a continuat şi în perioadele care au urmat, însă documente care să întărească aceasta nu se 

găsesc decât în feudalismul dezvoltat. Pe teritoriul comunei a existat înainte de satele actuale, 

aşezările Ciorani şi Cornoaica. 

 Satul Ciorani se afla în apropierea Iezerului Călăraşi. El este pomenit în actul de danie din 26 

octombrie 1642, prin care logofătul Oancea înzestra Mănăstirea Căldăruşani cu partea sa de moşie de 

la Ciorani. Aşezarea este pomenită şi la 26 martie 1645 de către Matei Basarab care printr-un hrisov, 

întăreşte milă din vama bălţii (Călăraşi probabil) pentru locuitorii satului Ciorani. Localitatea este 

amintită şi în actul de danie de la 16 iunie 1654 prin care logofătul Sava înzestrează Mănăstirea 

Căldăruşani cu partea sa de moşie de la Ciorani. 

 Cu un an mai târziu, este pomenit în actul de la 10 mai 1655 al lui Constantin Şerban – domnitorul 

Ţării Româneşti (din aprilie 1654 – ianuarie 1658), atunci când stabileşte vama din Balta Călăraşi. Nu 

se cunosc cauzele dispariţiei satului Ciorani. 

 Satul Cornoaica, aşezare ceva mai nouă, se află pe malul lacului Călăraşi, în jurul movilei de lângă 

S.A. Piscicola Călăraşi. În ce condiţii a dispărut această aşezare, ne informează Pompei Samaritean în 

Istoricul oraşului Călăraşi: „În timpul războiului ruso-turc din 1806 – 1812, satele Cornoaica şi Golăşei, 

aşezate pe malul stâng al Jirlăului, au fost supuse deselor prădăciuni turceşti şi rase după faţa 

pământului”. 

 În continuare, el ne informează că războiul a afectat şi localitatea Lichireşti, care se afla pe 

teritoriul actual al municipiului Călăraşi, populate printre altele şi de călăraşii ştafetari care pe drumul 

Istambulului (care trecea Dunărea pe la Lichireşti – Silistra) făceau legătura Ţării Româneşti cu Imperiul 

Otoman. 
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 Satul Călăraşii Vechi 

 

 Locuitorii satelor Cornoaica, Golăşeşti şi Călăraşii Ştafetari din Lichireşti, fugind de urgia războiului, s-

au aşezat în Bărăgan, înfiinţând câteva târle şi sohaturi. Nevoia de apă i-a determinat să se retragă sub 

coasta Bărăganului, între Valea Plopului şi Valea Trestica, înfiinţând satul care astăzi de numeşte 

Călăraşii Vechi. 

 Şi-au luat această denumire pentru a se deosebi de călăraşii noi care-şi satisfăceau serviciul de 

călăraşi ştafetari şi trăiau în localitatea Călăraşi (devenit oraş în 1832, o dată cu mutarea aici a 

reşedinţei judeţului Ialomiţa, de la Urziceni). 

 Nici un document nu pomeneşte aşezarea Călăraşii Vechi până la harta rusească din 1828 şi nici 

desele procese dintre mănăstirile Căldăruşani şi Colţea, care aveau moşii pe teritoriul actual al comunei 

Cuza Vodă, nu amintesc despre satele comunei Cuza Vodă. 

 Pompei Samaritean este de părere că satul Călăraşii Vechi se încheagă prin anul 1827. 

 Când s-a făcut catagrafierea bârnicilor din toate satele în 1831, atunci se pomeneşte de acest sat 

în care se aflau 49 capi de familie, ceea ce face cam 100 de suflete. 

 

 Satul Ceacu 

 

 Satul Ceacu s-a dezvoltat pe moşia Valea Plopului, care aparţinea Mănăstirii Sfinţii Apostoli din 

Bucureşti. El s-a dezvoltat de o parte şi de alta a drumului care ducea de la Cuneşti spre Călăraşii 

Vechi, în apropierea drumului ce lega Bucureştiul de Călăraşi, începând de la Valea lui Moş Iorgu – la 

est de SMA Cuza Vodă. În ce condiţii s-a populat vatra actuală nu se ştie. 

 La 1860 se găsea pe locul actual în jurul bisericii din Ceacu, ridicată aici în 1860 de către 

arhiepiscopul Averchie Stravonichitianul, reconstruită aproape din temelii în anul 1989 şi pictată în ulei, 

cu ajutorul sătenilor din satul Ceacu, de către preotul Crângaşu Nicolae, astăzi purtând hramul Sfinţilor 

Petru şi Pavel. 

 Înfiinţarea satului Ceacu, ca şi a satului Călăraşii Vechi, este strâns legată de războaiele ruso-

turce de la începutul secolului al XIX-lea. În această perioadă tulbure pentru peninsula Balcanică, 

atunci când opreliştile se accentuau din partea turcilor, câteva familii de bulgari trec Dunărea şi se 

stabilesc în vatra actuală a satului Ceacu. 
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 Ambele sate, Ceacu şi Călăraşii Vechi, înfiinţate în condiţiile arătate, s-au dezvoltat independent, 

având primării proprii până la 31 decembrie 1950, când s-a stabilit o singură unitate administrativă pe 

acest teritoriu – comuna Cuza Vodă. 

 

 Satul Cuza Vodă 

 

 Satul Cuza Vodă s-a dezvoltat între cele două sate după anul 1894. Din punct de vedere 

administrativ, satul Cuza Vodă, a aparţinut de satul Ceacu până în 1928 când a avut propria sa 

primărie. Cele două sate n-au avut o linie de hotar distinctă. 

 Popularea aşezărilor care formează comuna Cuza Vodă, este strâns legată de popularea părţii 

sudice a Bărăganului, o dată cu producerea capitalismului în agricultură, intensificându-se după 

reforma agrară din 1864, când au loc vânzări succesive de suprafeţe de pământ din terenurile statului 

la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, iar aceste suprafeţe se transformă în 

ogoare cultivate cu cereale destinate exportului. 

 

 Din anul 1907, un grup de credincioşi au început şi până în 1914 au construit biserica din Cuza 

Vodă, cu hramul Sfântului Ion, în formă de cruce, din cărămidă, cu temelie din piatră calcaroasă, care 

ţi-a adus o contribuţie importantă la formarea şi educarea enoriaşilor din punct de vedere religios şi 

moral. Activitatea bisericească a continuat şi în perioada regimului comunist. Din punct de vedere 

gospodăresc, Parohia Cuza Vodă şi-a înzestrat locaşul bisericii cu pictură în ulei în 1989 şi alte lucrări 

de renovare. 

 În popularea comunei, factorii sociali-istorici din ţară au determinat mai multe direcţii de populare: 

- de la sud spre nord – prima – care stabileşte pe bulgarii fugiţi de la Calipetrova în timpul perioadei 

tulburi a războaielor ruso-turce care ajută la fondarea localităţii Ceacu. Al doilea val de familii bulgăreşti 

se stabileşte probabil după anul 1834. Primii locuitori ai satului Călăraşii Vechi au fost foştii locuitori ai 

satelor Cornoaica şi Golăşei. 

- altă direcţie de populare – nord-sud – este cea care stabileşte pe delenii şi mărginenii comunei, 

rămaşi aici odată cu transhumanţa sau din cauza opreliştilor fiscale şi religioase la care erau supuşi în 

locurile de baştină. Unii vin din părţile Carpaţilor Meridionali (Munţii Făgăraşului, Depresiunea Sibiului, 

Depresiunea Făgăraşului), alţii din judeţele Argeş şi Dâmboviţa, iar alţii din munţii şi subcarpaţii de 
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curbură. Multe nume de familii indică originea acestora: Arpăşanu, Dragoş, Mocanu, Poenaru, 

Ungureanu, Buzoianu, Şeicaru, Ţuţuianu etc. 

- alt curent de populare, din centrul şi vestul Munteniei şi din centrul judeţului Ialomiţa, stabileşte pe cei 

împroprietăriţi în 1864, 1888 şi 1892. şa sunt familiile Vlăşceanu, Buturugaru (comuna Buturugari din 

judeţul Ilfov), Plătănescu (comuna Plătăneşti din judeţul Ilfov), Naghen (comuna Călugăreni – Vlaşca). 

Foarte mulţi vin din satele vecine ale judeţului Ialomiţa: din Albeşti, Perieţi, Mărculeşti, Ciulniţa. 

 Mulţi locuitori sunt originali din satele judeţului care lucrau pe subhaturile aflate pe pământul actual 

al comunei. Suhaturile erau aşezări temporare legate de proprietatea moşierească. Care deţinea în 

întregime pământul începând de la nordul bălţii Călăraşi şi până departe în inima Bărăganului. 

 Comuna Cuza Vodă, era cunoscută în vremea regimului moşieresc printr-o natalitate crescută, 

foarte ridicată, ca şi printr-un proces mare de analfabeţi. La cei 6.421 de locuitori pe care îi avea la 

recensământul din anul 1930, se deplasa un singur medic, de două ori pe săptămână. Personalul 

medical ajutător îl forma un sanitar şi o moaşă.  

 În ultimii ani, s-au investit sume importante pentru dotările social-culturale şi ocrotirea sănătăţii. S-

a construit un dispensar medical, dotat cu o casă de naştere, care a funcţionat  din 1967 până în 1977 

– 1978, când a fost desfiinţată şi cu un cabinet stomatologic. În acest dispensar lucrează în prezent 1 

medic generalist şi 4 cadre medii sanitare şi un medic stomatolog. 

 În domeniul învăţământului au fost construite trei şcoli generale, trei grădiniţe şi trei cămine 

culturale, în fiecare sat câte unul.  

 Caracteristica economică a comunei Cuza Vodă o reprezintă pe de o parte, producţia cerealieră, 

îmbinată cu cultura plantelor industriale şi cultura legumelor şi pe de altă parte creşterea animalelor. 

 În anul 1899 s-a făcut împroprietărirea celor fără pământ în vatra actuală a satului Cuza Vodă, în 

jur de 632 de familii. În câmp, împroprietărirea s-a făcut de la linia mică şi până la capul moşiei. În anul 

1899 s-a făcut împroprietărirea cu terenuri din lunca satului Cuza Vodă şi dintre sate şi linia mică. 

 Împroprietărirea din anul 1921 a extins suprafaţa agricolă a comunei pînă la drumul subţire, fără a 

se rezolva problema ţărănească. 

 În primăvara lui 1949 se înfiinţează cooperativa agricolă de producţie din satul Ceacu, denumită 

„Gheorghe Dimitrov”, iar în luna august al aceluiaşi an, un număr de 105 ţărani săraci, pun bazele 

înfiinţării gospodăriei agricole din satul Cuza Vodă, denumită „1 Mai”. În satul Călăraşii Vechi, 

cooperativa agricolă de producţie se înfiinţează în anul 1950 şi se numeşte „Filimon Sârbu”. 
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 În perioada 1949 –1989, în cadrul acestor forme de organizare, s-a căutat şi s-a reuşit într-o 

oarecare măsură sporirea producţiilor agricole, prin introducerea mecanizării, chimizării şi irigaţiilor. 

Întreaga suprafaţă agricolă a fost irigată, din care 91% în cadrul sistemului Călăraşi-Gălăţui, iar restul 

de 9% se iriga în cadrul sistemelor locale. 

 După revoluţia din 1989, locuitorii comunei, pe lângă activitatea pe care o desfăşoară pe 

pământurile restituite de către stat, lucrează şi în alte sectoare de activitate cum ar fi: prestările de 

servicii, comerţul, confecţiile, transporturile, puţini rămânând în cadrul industriei în municipiul Călăraşi. 

O parte din locuitorii comunei s-au asociat între ei, formând asociaţii agricole, unii dintre ei îşi lucrează 

aceste suprafeţe particular, iar alţii şi-au arendat pămîntul unor societăţi comerciale cu profil agicol. 

 

2.2 Aşezarea georafică şi cadru natural 

 

2.2.1 Aşezarea georafică 

 

 Comuna Cuza Vodă, este situată în sud-estul Câmpiei Române, în partea de sud a judeţului 

Călăraşi, la zona de contact a Bărăganului Sudic cu Terasa Călăraşi şi are în componenţă trei sate: 

Ceacu, Cuza Vodă şi Călăraşii vechi. 

 Orientate de la est spre vest, satele s-au dezvoltat pe fruntea Bărăganului Sudic şi pe podul 

Terasei Călăraşi, în bazinul superior al văilor torenţiale: Valea lui Moş Iorgu, Valea Hotarului şi Valea 

Plopului. 

 Comuna este situată în apropierea unor căi de comunicaţie importante: drumul naţional care leagă 

capitala ţării cu municipiul Călăraşi şi cel care leagă municipiul Călăraşi cu municipiul Olteniţa, drumuri 

ce se intersectează la „Canton”, pe raza teritorial-administrativă a comunei, dar în afara perimetrului 

locuibil, la cca 1 km către sud. Comuna este traversată de drumul interjudeţean nr. 3 Călăraşi – Dragoş 

Vodă. 

 Aceste drumuri pun în legătură satele comunei cu satele din jur, de care sunt legate prin ocupaţii 

sociale şi economice. 

 Comuna Cuza Vodă se află aşezată în partea de vest a Municipiului Călăraşi, reşedinţa judeţului 

cu acelaşi nume, la o distanţă de 10 km faţă de Municipiul Slobozia, reşedinţa judeţului Ialomiţa, judeţul 

de care a aparţinut comuna Cuza Vodă până în anul 1968 când a luat fiinţă judeţul Călăraşi, în baza 
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Legii nr. 2 din 16 februarie 1968, republicată, la o distanţă de cca 50 km, iar faţă de capitala ţării – 

Bucureşti – la o distanţă de 110 km. 

 Calea ferată cea mai apropiată este Călăraşi - Ciulniţa, cu gara Călăraşi-Sud, la aproximativ 4 km 

distanţă, gara Ştefan Vodă la aproximativ 7 km şi gara Călăraşi la 15 km distanţă. 

 În ceea ce priveşte vecinii, la nord, teritoriul comunei se învecinează cu comuna Vîlcelele, spre 

nord-est teritoriul este limitat de cel al comunei Dragalina la cca 500 m sud de calea ferată Bucureşti-

Constanţa, la est cu teritoriul Municipiului Călăraşi şi comuna Ştefan Vodă, la vest cu comuna 

Grădiştea, iar la sud, teritoriul comunei se întinde până la Dunăre - graniţa naturală cu Bulgaria. 

 

2.2.2 Teritoriu administrativ  

 

 Comuna Cuza Vodă şi sate componente (Cuza Vodă, Ceacu şi Călăraşii Vechi) ocupă o suprafaţă 

totală de 14.050 ha, din care 655 ha sunt terenuri pentru izlazuri. De la nord, aproape de calea ferată 

Bucureşti – Constanţa şi până la sud, la Dunăre, se întinde pe o lungime de aproximativ 30 km, iar de 

la vest la este pe cca 7 km. Din această suprafaţă, 240 de ha sunt ocupate de vatra satelor 

componente. 

 

 Suprafaţa totală a Comunei (14.050 ha) este împărţită astfel: 

 

A. Suprafaţa agricolă totală (intravilan si extravilan) este de 12.290 ha, din care: 

- arabil: 12.165 ha, 

- viţă de vie: 123 ha, 

- livezi: 2 ha. 

  

B. Suprafaţa neagricolă, total – 1.760 ha, din care: 

- ape: 910 ha, 

- păduri: 125 ha, 

- drumuri: 320 ha 

- curţi construcţii (intravilan): 405 ha. 
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Figura nr. 1 – Structura suprafeţei administrative a Comunei Cuza Vodă 
 
 

 
Sursa: prleucrare proprie a datelor puse la dispoziţie de primăria Cuza Vodă 
  
Intravilanul localităţii  

Terenul intravilan al comunei Cuza Vodă ocupă în prezent o suprafaţă de 639,10 hectare (4,55% din 

total suprafaţă administrativă). 

 

Tabel nr. 1 - Bilanţul teritorial intravilan 
 

Nr. 
crt. 

ZONE FUNCŢIONALE 
ha 

Cuza Vodă Procent (% ) din 
total intravilan 

1 Locuinţe şi funcţiuni complementare  397,81 62,25 
2 Unităţi industriale şi depozite  41,83 6,55 
3 Unităţi agro-zootehnice  69,86 10,77 
4 Instituţii şi servicii de interes public  7,04 1,10 
5 Căi de comunicaţie şi transport (rutier, freoviar, aerian, 

naval)  
81,18 12,70 

6 Spaţii verzi, sport, agrement, protecţie  4,70 0,59 
7 Construcţii tehnico-edilitare şi zone protecţie  1,02 0,16 
8 Gospodărire comunală, cimitire  6,62 1,03 
9 Destinaţie specială 11,45 1,79 

10 Terenuri libere 17,45 2,73 
11 Ape 1,14 0,18 
12 Terenuri neproductive - - 

TOTAL INTRAVILAN 639,10 100 

Sursa: PUG Cuza Vodă 

87% 
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2.2.3 Cadru natural 
 

 Comuna Cuza Vodă este situată în marea unitate morfologică Câmpia Română, subdiviziunea 

Câmpia Bărganului de Sud şi anume terasa joasă a Dunării denumită de specialişti „Terasa Călăraşi” şi 

este situată la o altitudine de 16-18 m faţă de nivelul mării la contactul acesteia cu zona de luncă a 

Dunării în partea sudică cu cote cuprinse între 12-15 m şi cu terasa „Coadele” în partea de nord cu cote 

cuprinse între 37-40 m. 

 

Relieful 

 

 Fiind aşezată în partea de SE a Câmpiei Române, respectiv în partea de sud a judeţului Călăraşi, 

predomină un relief de câmpie şi luncă. Relieful întâlnit pe teritoriul comunei face parte din regiunile 

joase ale ţării noastre şi este dispus în trepte care coboară de la nord către sud. 

 Treapta cea mai înaltă, care cuprinde 2/3 din teritoriul comunei face parte din Bărăganul Sudic şi 

ocupă partea de nord a teritoriului extravilan. Se caracterizează printr-o unitate geomorfologică întinsă, 

tabulară şi relativ netedă, presărată cu crovuri şi movile (gorgane), înălţimi de 4-6 m deasupra nivelului 

câmpiei, creaţii antropice, care de regulă reprezintă morminte ale unor conducători, sau ulterior acestea 

servind la avertizarea populaţiei cu focuri, în caz de primejdie, altitudinea maximă aflându-se la Movila 

Albă - 45 m. 

 Această unitate de relief constituie zona cerealieră a comunei. Terasa I a Dunării (Terasa 

Călăraşi), cu o altitudine de 15-20 m, este situată între Câmpul Bărăganului Sudic şi Balta Călăraşi. Are 

o lărgime de 2 km şi o lungime de cca 8 km, ocupând suprafaţa cea mai restrânsă din teritoriul 

comunei, se prezintă ca o suprafaţă netedă, fără crovuri şi cu puţine movile. 

 Este slab fragmentată de câteva văi torenţiale: Valea lui Moş Iorgu, Valea Hotarului, Valea 

Plopului şi Valea Trestica şi este unitatea de relief pe care s-au dezvoltat aşezările Ceacu, Cuza Vodă 

şi Călăraşii Vechi. 

 Ca plan de racordare, între Terasa Călăraşi şi Câmpul Bărăganului Sudic, apare Fruntea 

Câmpului din nordul satelor, cu o înclinare de aproximativ 10–15 grade pantă. 

 În sud se află cea mai joasă formă de relief, Balta Călăraşi, cu altitudine de 11-12 m şi o lărgime 

de cca 13 km. 
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Reţeaua hidrografică 

 

 Partea sudică a teritoriului comunei Cuza Vodă este udată de fluviul Dunărea, care în dreptul 

punctului Chiciu, se desparte în două braţe: Borcea, pe stânga şi Dunărea Veche, pe dreapta, care 

delimitează judeţul Călăraşi de judeţul Constanţa. 

 În trecut exista aici un complex de bălţi, privaluri, jepci, grinduri şi grădişti, care prin ample lucrări 

de îndiguire, desecări de mlaştini şi bălţi, destufizare şi defrişare, în timp, a fost amenajată pentru 

agricultură. 

 Comuna este apărată de marile inundaţii printr-un sistem de diguri care se desfăşoară pe 34 km 

de la Călăraşi înspre vest până la Groapa Stejarului. 

 Apele subterane sunt situate la o adâncmie de 2-3 m în zona de luncă, 3-4 m în zona terasei 

joase (vatra comunei) şi la 15-18 m în zona câmpului înlat situat la nord. 

 Dintre lacurile de luncă, mai numeroase altă dată, în partea nordică a Bălţii Călăraşi, în regiunea 

cea mai adâncă a cuvei fostului lac Călăraşi se află – Iezer Călăraşi. În data de 30 octombrie 2001, prin 

Hotărârea nr.58/26.10.2001 Consiliul Judeţean Călăraşi, s-a instituit regimul de protecţie şi conservare 

a avifaunei din zona Iezer Călăraşi pe suprafaţa de 400 ha luciu de apă şi 2705 ha teren agricol. 

Flora 

 

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

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

puternic modificate de om. 

 Pajiştile naturale se pot identifica prin prezenţa următoarelor specii: bărboasă (Agropyum 

cristatum L), mai rezistentă la păşunat, sunătoare (Hypericum sp.), firuţa (Poa bulbosa) pe locuri 

uscate, pirul gros (Cynodon dactylon), ciulin (Carduus nutans), traista ciobanului (Capsella bursa-

pastoris), troscot (Polygonum aviculare), pelin (Artemisia maritima). 

 Pe întinsul pajiştilor naturale întâlnim şi ciulinul (Carduus nutans), colţii babei (Tribulus terestris) 

saucucuta (Canium maculatum). 

 

 Pajiştile secundare derivate se întâlnesc pe izlazuri în diferite stadii de înierbare şi înţelenire. Pe 

aceste suprafeţe vegetează specii cultivate de om cum ar fi: trifoiul alb (Trifolium repens), trifoiul roşu 
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(Trifoliul protense), lucerna (Medicago sativa), sparceta (Ono brychis vicii folia), golomăţul (Dactylis 

glomerata). 

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

fructele acestora recoltându-se pentru prepararea unor ceaiuri şi în tratamente medicamentoase. Cele 

mai comune specii sunt: cicoarea (Cicorium intybus), măceşul (Rosa conina), socul (Sambucus nigra), 

sunătoarea (Hypericum perforotum), muşeţelul (Matricaria chamomilla), coada şoricelului (Achillea 

millefolium) şi pelinul alb (Artemisia absinthium). 

 

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

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

(Phragmites communis), papură (Typha latifolia), iarba broaştelor (hydrocharis morsus), vâscul de apă 

(Myrrophylium spicatum), nuferi albi şi galbeni (Nymphae alba şi Nuphar luteum). 

 Locuitorii comunei se ocupă mai mult cu agricultura şi creşterea animalelor, cultivându-şi terenurile 

cu grâu (Triticum aestivum), porumb (Zea mays), orz (Hordeum vulgare), ovăz (Avena sativa) şi 

floarea-soarelui (Helianthus annuus), dar şi cu cultivarea legumelor din care amintim: morcovul 

(Daucus carota), pătrunjelul (Petroselinum crsipum), mărarul (Anethum graveolens), pătlăgelele roşii 

(Lycopersicon esculentum), ardeiul (Capsicum annuum), ceapa (Allium cepa) etc. 

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

gutuiul (Cydonia oblonga), prunul (Prunus domestica), cireşul (Prunus avium) etc. şi flori precum: 

laleaua (Tulipa gesneriana), crinul alb (Lilium candidum), zambila (Hyacinthus orientalis), bujorul 

românesc (Paeonia peregrina) cu petale roşii ca sângele, liliacul (Syringa vulgaris) cu flori albe sau 

liliachii. 

 La marginea culturilor de grâu, pe malurile canalelor de irigaţii, cresc: smeurul (Rubus idaeus) - 

arbust spinos, cu lăstari târâtori, cu fructe roşii şi zemoase şi murul de mirişte (Rubus caesius) – cu 

ramuri cu ghimpi slabi şi inegali şi fructe mari, negre şi brumate. 

 

Fauna 

 

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

astfel: de stepă şi acvatică. 

 Speciile reprezentative pentru teritoriul comunei sunt: 
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1. Rozătoarele, ca: hârciogul (Cricetus cricetus), şoarecele de câmp (microtus arvalis), popândăul 

(Citelus citelus) şi iepurele de câmp (Lepus europaeus). 

 

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

 

3. Păsările sedentare, călătoare şi de pasaj  

 Caracteristice Câmpiei Bărăganului sunt: prepeliţa (Caturnix caturnix), potârnichea (Perdix perdix), 

care au un areal mai larg şi un efectiv mai mare, graurii comuni (oaspeţi de vară). Dintre păsările 

cântătoare, trăiesc cunoscutele ciocârlii de Bărăgan (Melano corypha calondra) şi fluierarii (Tringa 

totanus). 

 

4. Reptilele sunt reprezentate de şopârlele de stepă ierboasă, respectiv şopârla cenuşie (Lacesta 

agilis). 

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

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

 Dintre păsările răpitoare foarte rar se mai întâlneşte şoimul. 

 

 În baltă trăiesc numeroase păsări al căror număr creşte în perioada pasajului, cum ar fi: raţa mare 

(Anas platyrhyn) şi raţa cârâitoare (Anas gueguedula), gâsca de semănătură (Ausen fabalis L), stârcul 

cenuşiu (Ardea cinerea) şi stârcul roşu (Ardea purpurea) pe lângă cele din Rezervaţia avifaunistică 

Iezer – Călăraşi. 

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

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

localnici. Amintim aici crapul (Ciprinus carpio) şi carasul (carossius carossius), plătica (Abramis brama), 

şalăul (Stiyostedion lucioperca), alături de cele care sunt în rezervaţia avifaunistică Iezer Călăraşi. 

 

Biodiversitate şi arii naturale protejate 

 

 Pe teritoriul administrativ al comunei Cuza Vodă şi al municipiului Călăraşi, pe o suprafaţă de 

2.877 hectare se întinde aria de protecţie specială avifaunistică Iezerul Călăraşi. Aria este localizată în 
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lunca stângă a Dunării în zona unde Braţul Borcea se desparte de aceasta, lângă drumul naţional 

DN31 care leagă oraşul Călăraşi de localitatea Grădiştea, în partea estică a rezervaţiei naturale 

Ostrovul Ciocăneşti. 

 În data de 30 octombrie 2001, prin Hotărârea nr. 58/26.10.2001, Consiliul Judeţean Călăraşi, 

instituie regimul de protecţie şi conservare a avifaunei din zona Iezer Călăraşi pe suprafaţa de 400 ha 

luciu de apă şi 2705 ha teren agricol. Această hotărâre s-a luat având în vedere valoarea diversităţii 

biologice, de conservarea speciilor de păsări de o parte, iar pe de altă parte de mediul de viaţă al 

acestora, având în vedere speciile de păsări migratoare prezente, păsările de pasaj şi sedentare. Pe 

cuprinsul ei sunt prezente specii de păsări protejate prin Convenţiile Internaţionale, Berna şi Bonn, cum 

sunt: gâsca cu gât roşu, raţa cu cap alb, pelicanul comun, lebăda de iarnă, egreta mică, stârcul roşu, 

barza albă, cormoranul mic. Dintre mamifere menţionăm prezenţa vidrei, specie ocrotită de lege, foarte 

sensibilă la calitatea apei şi a mediului în general. 

 Rezervaţia naturală a fost declarată arie protejată prin Hotărârea de Guvern Nr. 2151 din 30 

noiembrie 2004 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone) şi începând din 

iulie 2012 este protejată prin Convenţia Ramsar ca zonă umedă de importanţă internaţională. 

 Aria protejată reprezintă o zonă umedă de câmpie (luciu de apă, ape curgătoare, lacuri, mlaştini, 

stufărişuri, pajişti, terenuri agricole), ce adăposteşte şi asigură condiţii de cuibărit, hrană şi vieţuire 

pentru mai multe specii de păsări migratoare şi de pasaj, dintre care unele rare şi protejate prin lege. 

Aria naturală se suprapune sit-ului Natura 2000 - Iezerul Călăraşi (ROSPA0051). 

 Rezervaţia dispune de mai multe tipuri de habitate, astfel: mlaştini, turbării, râuri, lacuri, terenuri 

arabile cultivate, stufărişuri şi pajişti, ce asigură condiţii prielnice de viaţă pentru mai multe specii de 

păsări. 

 Aria naturală are o importanţă mare datorită prezenţei în arealul său a mai multor specii de păsări 

migratoare: lebădă de iarnă (Cygnus cygnus), barză albă (Ciconia ciconia), chiră neagră (Chlidonias 

niger), gârliţă mare (Anser albifrons), gâsca cu piept roşu (Branta ruficollis), prundaş de sărătură 

(Charadrius alexandrinus), egretă mică (Egretta garzetta), egretă albă (Egretta alba), piciorongul 

(Himantopus himantopus), bătăuş (Philomachus pugnax), cioc-întors (Recurvirostra avosetta), chiră de 

baltă (Sterna hirundo), ferestraş mic (Mergus albellus), fluierar de mlaştină (Tringa glareola) şi a 

speciilor care cuibăresc în rezervaţie: stârcul purpuriu (Ardea purpurea) şi raţa roşie (Aythya nyroca), 

precum şi a câtorva care iernează aici: pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus), ţigănuşul (Plegadis 

falcinellus), sau lopătarul (Platalea leucordia). 
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 În data de 31.05.2001 între A.P.M Călăraşi şi S.C. Piscicola S.A. a intervenit acordul privind 

protecţia şi conservarea avifaunei prezente în zona Iezer – Călăraşi. 

 

Solurile 

 

 Solurile comunei Cuza Vodă, sunt soluri zonale de stepă şi au ca roci parentale loessul sau 

depozitele loessoide. Loessul este considerat ca material parental optim de formare a solurilor. El s-a 

sedimentat în pleistocenul superior, fiind cel mai întins depozit de cuvertură. 

 În zona câmpului se întâlnesc cernoziomuri ciocolatii cu petice de cernoziomuri castanii.  

 În crovuri se întâlnesc petice de cernoziomuri levigate de depresiune. 

 Aceste soluri sunt caracteristice ţinutului cu climat stepic unde precipitaţiile sunt în jur de 500 mm 

şi vegetaţia este alcătuită din ierburi. Sunt bogate în humus, care atinge grosimi ce variază de la 60-80 

cm. Fiind afânate, se lucrează uşor, primesc şi înmagazinează cantităţi de aer şi apă suficientă pentru 

dezvoltarea plantelor. Fiind formate pe loess cu o structură glomerulară şi o textură lutoasă şi lutoasă-

nisipoasă, sunt poroase, fapt ce determină un drenaj perfect. Când ploile sunt abundente, apa care se 

află în exces se înfiltrează uşor şi în celelalte straturi, iar când este insuficientă, se ridică spre suprafaţă 

prin circulaţia ascendentă la nivelul rădăcinilor. 

 Sunt perioade, uneori destul de lungi când datorită căldurilor şi vânturilor, rezerva de apă din sol 

să se epuizeze astfel ca plantele să sufere de secetă. Condiţiile favorabile de sol şi relief explică 

predominantul caracter cerealier al regiunii. 

 

Resursele solului şi ale subsolului 

 

 Principala bogăţie naturală a comunei o constituie terenurile agricole. Solurile au o fertilitate 

ridicată ceea ce permite practicarea pe scară largă a agriculturii, predominant fiind caracterul cerealier 

al producţiei vegetale. 

 Vegetaţia forestieră este formată îndeosebi din speciile: plop euro-american, salcâm, stejar 

brumariu, salcie albă, frasin de camp, stejar peduncular, ulm, tei, arţar tătărăsc. Lemn ce poate fi 

exploatat în scopuri economice. 

 O altă resursă locală sunt nisipurile şi pietrişurile ce pot fi exploatate din albiile Dunării. 
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Clima 

 

 Teritoriul comunei Cuza Vodă aparţine, în totalitate sectorului de climă continentală, specific 

Câmpiei Bărăganului, mai puţin moderată decât a altor regiuni din ţară. Aşezată pe podul Terasei 

Călăraşi, cu o uşoară expunere spre sud şi adăpostită de Fruntea Câmpului, comuna Cuza Vodă are 

un topoclimat aparte. 

 Principalele elemente climatice (temperatură, vânturi, precipitaţii) sunt cele specifice Terasei 

Călăraşi şi pentru interpretarea lor sunt utilizate datele furnizate de staţia meteorologică a Municipiului 

Călăraşi. 

 

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

uscat şi fierbinte adus de anticiclonii din est sau pătrunderii maselor de aer tropical din Africa de Nord. 

 În luna iulie, temperaturile cresc peste 23ºC, ajungând în luna august, uneori la 39–40ºC. 

  

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

strălucirii soarelui oscilează în jurul a 2.250 ore. O valoare ceva mai ridicată se înregistrează spre zona 

Dunării, exprimându-se printr-un aport energetic în jur de 127 kcal/cm2 pe an. 

 Semestrul cald al anului (aprilie – septembrie) deţine ponderea principală sub raportul numărului 

de ore de strălucire a soarelui (circa 70%), în medie, aproximativ 1.600. 

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

variind în jur de 650 ore, sunt mult mai mici comparativ cu cele caracteristice sezonului de vegetaţie, ca 

urmare a creşterii frecvenţei nebulozităţii stratiforme şi a ceţurilor determinate de inversiunile termice. 

 

 Iernile sunt relativ reci, marcate uneori de viscole puternice, au în general un strat de zăpadă 

discontinuu şi instabil, fiind sub dominarea maselor de aer rece din nord-est ale Crivăţului, zăpada este 

viscolită pe câmp şi troienită în comună sau pe vâlcele şi crovuri. 

 

 Îngheţul, ca fenomen caracteristic intervalului rece al anului se semnalează frecvent. Deosebit de 

dăunătoare sunt îngheţurile târzii de primăvară, care surprind în plină  dezvoltare plantele tinere, foarte 

sensibile la asemenea răciri, şi cele timpurii, din cursul toamnei, care se produc când unele plante nu 

şi-au încheiat încă ciclul vegetativ. 
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 Din datele furnizate de staţia meteorologică a Municipiului Călăraşi, primul îngheţ de toamnă se 

produce în medie după 1 noiembrie, iar primăvara, ultimele îngheţuri întârzie în medie până la începutul 

primii jumătăţi a lunii aprilie. Durata medie a intervalului anual de zile fără îngheţ însumează peste 200 

zile. 

 Stratul de zăpadă persistă mai puţin pe teritoriul comunei datorită încălzirilor ce se produc în timpul 

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

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

ianuarie, începutul lunii februarie. În mod obişnuit, grosimile stratului de zăpadă sunt relativ reduse, 

totuşi, în anumiţi ani, condiţiile atmosferice au determinat producerea unor ninsori abundente şi 

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

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

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

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

noiembrie, relativ ploioasă. 

 Precipitaţiile atmosferice însumează anual circa 500 mm, cu un maxim la sfârşitul primăverii şi un 

minim în lunile iulie-august. 

 Vânturile predominante pe teritoriul comunei Cuza Vodă sunt cele care bat din sectorul nordic şi 

nord-estic – Crivăţul, precum şi cele din vest şi sud-vest – Băltăreţul. 
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3. Populaţia/Demografie şi nevoile sociale 
 

 Conform datelor furnizate de Primăria Comunei Cuza Vodă, la nivelul lunii mai 2017, populaţia 

comunei număra 4.352 persoane (2.214 femei şi 2.138 bărbaţi). Faţă de datele ultimului recensământ – 

2011, se constată o creşte a numărului de locuitori ai comunei cu 307 locuitori (2011 – 4.045 locuitori, 

din care 2.051 femei şi 1.994 bărbaţi). 

 

3.1. Structura şi evoluţia populaţiei 

 

3.1.1. Structura pe vârste şi sexe 

 

 Din punct de vedere a repartizării populaţiei în funcţie de sex, situaţia se prezintă echilibrat în toate 

cele trei unităţi componente ale Comunei Cuza Vodă, numărul femeilor fiind cu până în 5% mai mare 

decât al bărbaţilor. 

 

Tabel nr. 2 - Structura populaţiei din Comuna Cuza Vodă pe sexe – mai 2017 
 
Nr. 

crt. 
Unitate administrativă Număr total Femei Bărbaţi 

1 Cuza Vodă 2.133 1.040 1.004 

2 Ceacu 1.474 753 727 

3 Călăraşii Vechi 745 421 407 

TOTAL 4.352 2.214 2.138 

Sursa: Primăria Cuza Vodă 

 
 În ceea ce priveşte structura populaţiei pe vârste, nici Comuna Cuza Vodă nu face excepţie de la 

trendul naţional şi se confruntă şi ea cu fenomenul de îmbătrânire a populaţiei.  
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Figura nr. 2 - Structura populaţiei din Comuna Cuza Vodă după vârstă – mai 2017 
 

 
Sursa: Primăria Cuza Vodă 
 
 
3.1.2. Mişcarea naturală a populaţiei 

 

 Mişcarea naturală a populaţiei este unul dintre mecanismele principale ale creşterii demografice şi 

este compusă din rata de natalitate şi cea de mortalitate care, împreună, generează rata de spor 

natural. 

 Conform datelor de la Direcția Regională de Statistică din Călărași (comunicat de presă nr. 

19/26.04.2017), la nivelul judeţului Călăraşi în luna februarie 2017, comparativ cu luna precedentă, a 

fost caracterizată de scăderea numărului născuţilor-vii, al deceselor generale şi al deceselor sub 1 an. 

Respectiv, în luna februarie 2017 s-au născut 180 copii, cu 42 mai puţini comparativ cu luna 

precedentă. Numărul persoanelor care au decedat în luna februarie 2017 a fost de 375, cu 102 mai 

puţine decât în luna anterioară.  

 Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a înregistrat 

un spor natural negativ de -195 persoane în luna februarie 2017, înscriindu-se în trendul existent la 

nivel naţional.  

 La nivelul Comunei Cuza Vodă nu există o statistică în acest sens. 

 În luna februarie 2017, la oficiile de stare civilă din judeţul Călăraşi s-au înregistrat 71 căsătorii, 

mai multe cu 22 căsătorii comparativ cu luna precedentă şi s-au înregistrat 41 divorţuri, cu 34 mai multe 

faţă de luna ianuarie 2017. 
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 În Comuna Cuza Vodă, nu au fost înregistrate căsătorii în anul 2017 până luna mai. 

 
3.1.3. Mişcarea migratorie a populaţiei 

 

 Odată cu dispariţia marii industrii din municipiul Călăraşi care angrena muncitori din toate 

localităţile din jur, rata şomajului a explodat. O parte din foştii angajaţi s-au orientat spre agricultură, alţii 

şi-au deschis mici afaceri, iar alţii au preferat să plece la muncă în străinătate. Aceştia din urmă 

reprezintă 10% din populaţia comunei şi 40% din forţa de muncă. Principalele destinaţii alese au fost 

Italia, Spania sau Anglia. 

 

3.1.4. Structura pe etnii 

 

 Populaţia din Comuna Cuza Vodă este una omogenă din punct de vedere etnic, din totalul 

populaţiei de 4.352 persoane, toţi s-au declarat de etnie română. 

 

3.1.5. Apartenenţa religioasă 

 

 Conform datelor INS de la Recensământul din 2011, din punct de vedere confesional, peste 90% 

din populaţia Comunei Cuza Vodă (3.771 persoane) şi-a declarat aparteneţa la credinţa ortodoxă. Alte 

culte prezente în comună sunt: romano-catolică (7 persoane), penticostală (10 persoane),  adventistă 

de ziua a şaptea (4 persoane), creştină după Evanghelie (6 persoane), iar 238 persoane nu şi-au 

declarat aparteneţa relioasă.  

 

3.1.6 Structura pe nivel de educaţie a populaţiei 

 

 Nivelul de instruire este relevant pentru calitatea resurselor umane din comunitate şi arată 

potenţialul de dezvoltare al acesteia. Capitalul uman este cea mai importantă variabilă în procesul 

dezvoltării.  

 Structura populaţiei de 10 ani şi peste după nivelul de învăţământ al instituţiei absolvite la nivelul 

anul 2011 arătă că cele mai multe persoane din Comuna Cuza Vodă au absolvit învăţământul liceal 

(liceul şi şcoala de maiştri): 41,17%, urmate de cei care au absolvit gimnaziul (29,43%). Doar 2,78% din 
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populaţie a absolvit o formă de învăţământ superior, procent similar cu cel al populaţiei analfabete din 

comună: 2,75% din procentul de 5,17 al populaţiei fără şcoală. 

 
Tabel nr. 3 - Nivelul de educaţie a populaţiei din Comuna Cuza Vodă în anul 2011 
 

 

Populaţia 
stabilă de 
10 ani şi 

peste 
 

TOTAL 

NIVELUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ABSOLVITE 

Superior Post-
liceal 
şi de 

maiştri 

Secundar Primar Fără şcoala absolvită 

Total din care: Total Superior Inferior 
(gimnazial) 

Total din care: 

Universitar  
de licenţă 

Liceal Profesional 
şi de 

ucenici 

Persoane 
analfabete 

Ambele 
sexe 

3.639 101 98 60 2.569 712 786 1.071 621 288 100 

Masculin 1.789 43 43 37 1.367 360 541 466 247 95 25 

Feminin 1.850 58 55 23 1.202 352 245 605 374 193 75 

Sursa: INS – Recensământul Populaţiei 2011 

 
 Potrivit datelor prezentate de Primăria Cuza Vodă, la nivelul anului 2016, situaţia se prezenta 
conform tabelului de mai jos: 
 
Tabel nr. 4 - Nivelul de educaţie a populaţiei din Comuna Cuza Vodă în anul 2016 
 

 

Populaţi
a stabilă 
de 10 ani 
şi peste 

 
TOTAL 

NIVELUL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ABSOLVITE 

Superior Post-
liceal şi 

de 
maiştri 

Secundar Primar Fără şcoală 
absolvită 

Total din care: Total Superior Inferior 
(gimnazial) 

Total 

Universitar  
de licenţă 

Liceal Profesional şi 
de ucenici 

Ambele 
sexe 

3.876 27 27 42 2.193 487 612 1.094 1.184 430 

100% 0,70  1,08 56,58 12,56 15,79 28,22 30,55 11,09 

Sursa: Primăria Cuza Vodă 
 
 Se remarcă o scădere a nivelului de educaţia a populaţiei din comună, cel mai îngrijorător fapt fiind 

creşterea numărului de persoane care nu au absolvit nicio formă de învâţământ,aproape dublu faţă de 

situaţia din anul 2011. 

 Din cele 430 de persoane care nu au absolvit nico formă de învâţământ 1,93% erau analfabete. 

Rata analfabetismului în Comuna Cuza Vodă este sub media judeţeană (3,19%, judeţul Călăraşi se 

situează pe locul 2 pe ţară din acest punct de vedere), dar peste cea naţională (1,36%). Această rată 

este înregistrată în principal în rândul populaţiei în vârstă şi este vorba în mod special de femei (70%). 
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Spre deosebire de populaţia în vârstă care nu mai este activă pe piaţa muncii, analfabetismul în rândul 

tinerilor le afectează acestora capacitatea de a se integra în câmpul muncii și de a presta munci cât de 

cât calificate, ceea ce înseamnă salarii mai bune şi un nivel de trai mai ridicat.  

 

3.1.7 Forţa de muncă: populaţia activă, populaţia ocupată, şomaj 

 

 În anul 2017, populaţia activă a comunei Cuza Vodă număra 1.618 persoane, din care peste 70% 

sunt bărbaţi. Din populaţia activă 92% avea un loc de muncă, 8% fiind şomeri (124 de persoane). Rata 

şomajului în comună este peste media judeţului Călăraşi care la sfârşitul lunii februarie 2017 a fost de 

7,0%, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală (AJOFM Călăraşi). Similar cu situaţia de la 

nivel judeţean şi în Cuza Vodă cea mai mare rată a şomajului se înregistra în rândul bărbaţilor. Această 

situaţie este explicată de desfiinţarea întreprinderilor din municipiul Călăraşi, în special celor de 

producţie care avea nevoie de forţă de muncă masculină, dar şi de faptul că femeile sunt mai 

adaptabile şi îşi pot găsi mai uşor locuri de muncă. 

 Numărul persoanelor inactive este dublu faţă de cel al persoanelor active, 43,5% dintre acestea 

fiind pensionari.   

 

Tabel nr. 5 - Populaţia activă şi inactivă, pe sexe în trim. I 2017 
 

Nr. 
crt. 

Populaţia activă şi 
inactivă 

Total Masculin Feminin 

1 Populaţia activă 1.618 1.167 451 

2  - ocupată 1.494 1.063 431 

3  - şomeri 124 104 20 

4 Populaţia inactivă 2.734 971 1.763 

5  - elevi - studenţi 581 305 276 

6  - pensionari 1.190 475 715 

7  - persoane casnice 587 - 587 

8  - întreţinuţi de altă 
persoană 

337 166 171 

9  - întreţinuţi de stat sau 
de organizaţii private 

31 18 13 

10  - Alte situaţii 8 7 1 

Sursa: Primăria Cuza Vodă 
 
 Dacă ratele de activitate pe vârste sunt ridicate, foarte ridicate și se mențin în context de declin al 

numărului populației, reducerea dimensiunii populației active nu afectează nivelul bunăstării populației, 
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în măsura în care participarea la activitatea economică determină această bunăstare. O creștere a 

ratelor de activitate amplifică bunăstarea și starea generală economică și socială a societății. 

 Gradul de participare la activitatea economică este relevant asupra măsurii în care populația 

contribuie la producerea bogăției în societate și îi putem asocia valențe care rafinează cunoașterea 

asupra dezvoltării unei țări și modului în care este utilizată forța de muncă. 

 

 Populaţia activă a comunei este ocupată în special în agricultură (156 de persoane), ramură 

economică predominantă în zonă ţinând cont de relieful de câmpie fertilă a zonei.  

 Industria prelucrătoare ocupă locul 2 în ceea ce priveşte numărul de persoane angajate. În cadrul 

industriei prelucrătoare ponderea este deţinută de industria alimentară, care contribuie cu peste 46% la 

producţia industrială a judeţului, cel mai mare angajator fiind ALDIS SRL din municipiul Călăraşi care în 

anul 2015 a avut un număr mediu de 1.023 de angajaţi şi o cifră de afaceri de aproximativ 50 mil. de 

euro.  

 
Figura nr. 4 - Populaţia ocupată pe ramuri ale economiei naţionale în Comuna Cuza Vodă  
 
 

 
Sursa: Prelucrare proprie a datelor puse la dispoziţie de Primăria Cuza Vodă 
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 Populaţia efectiv angajată în cadrul societăţilor comerciale cu sediul sau punctul de lucru în 

comună numără puţin peste 100 de persoane. Majoritatea populaţiei angajate face naveta zilnic către 

municipiul Călăraşi. 

  

3.2. Calitatea locuirii 

 

 Din punct de vedere al calităţii locuirii, în comuna Cuza Vodă erau înregistrate la nivelul anului 

2011 un număr de 1.400 gospodării pentru o populaţie stabilă de 3.836 locuitori (RPL 2011). Acestor 

gospodării le corespundea un număr de 1.881 de locuinţe convenţionale. Astfel, fiecare gospodărie 

avea un număr mediu de 2,74 de persoane. 

 Comparabil cu situaţia la nivel judeţean şi naţional, numărul de persoane/gospodărie aferent 

comunei Cuza Vodă este mai mic decât media judeţului Călăraşi (2,86 locuitori/gospodărie) şi uşor mai 

mare decât media naţională, respectiv 2,66 locuitori/gospodărie. 

 
Tabel nr. 6 – Populaţie, gospodării şi clădiri la Recensământul din anul 2011 
 

 Populaţia stabilă din gospodăriile 
populaţiei Numărul 

gospodăriilor 
populaţiei 

Numărul mediu 
de persoane pe 
o gospodărie 

Numărul 
clădirilor 

Clădiri cu 
locuinţe  Ambele 

sexe 
Masculin Feminin 

România 18.873.144  9.182.694 9.690.450 7.086.394 2,66 5.117.777 5.104.662 

Judeţul 
Călăraşi 

284.344 139.689 144.655 99.493 2,86 92.485 92.380 

Comuna 
Cuza Vodă 

3.836 1.896 1.940 1.400 2,74 1.881 1.881 

Sursa: INS - Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 

 
 
 Potrivit datelor existente la Primăria Cuza Vodă, la nivelul anul 2017, numărul gosopdăriilor din 

comună se ridicau la 1.508, repartizate pe sate astfel: Ceacu – 502 gospodării, Cuza Vodă – 724 

gospodării şi Călăraşii Vechi – 282 gospodării. 

  

 În ceea ce priveşte condiţiile de confort din fiecare gospodărie, la nivelul anului 2011 situaţia se 

prezenta conform datelor din tabelul de mai jos: 
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Tabel nr. 7 – Dotarea cu instalaţii şi dependinţe a gospodăriilor la Recensământul din anul 2011 
 

Naţional/ 
judeţean/ 

local 

 
Alimentare cu 
apă în locuinţă 

Instalaţie de 
canalizare în 

locuinţă 

Instalaţie 
electrică 

Incălzire 
centrală 

Bucătărie în 
locuinţă 

Baie în 
locuinţă 

Număr 
locuinţe 

în % faţă de 
total 

în % faţă de 
total 

în % faţă de 
total 

în % faţă 
de total 

în % faţă de 
total 

în % faţă 
de total 

România 8.450.942 66,7 65.1 96.6 44.4 84.6 61.9 

Judeţul 
Călăraşi 

118.073 44.4 44.4 96.3 22.0 84.6 40.1 

Comuna 
Cuza Vodă 

1.881 27.8 27.8 88.6 2.3 75.4 19.9 

Sursa: INS - Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 

 

 Conform rezultatelor Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011, calitatea locuirii în 

comuna Cuza Vodă era, per ansamblu, inferioară celei naţionale şi judeţene. Astfel, din cele 1.881 de 

locuinţe convenţionale din comună, doar 2,3% aveau încălzire centrală în locuinţă (faţă de media 

judeţului de 22%); 2,8% aveau instalaţie de apă în locuinţă; 75,4% aveau bucătăria în locuinţă 

(aproape de media judeţului de 84,5%) şi 19,9% aveau baie în locuinţă.  

 Între timp, situaţia gospodăriilor din Comuna Cuza Vodă s-a îmbunătăţit în ceea ce priveşte 

calitatea locuirii. Ca urmare a realizării unor proiecte de infrastructură derulate la nivelul comunei s-au 

introdus sistem de alimentare cu apă în toate cele trei sate componente. De asemenea, a fost extins 

sistemul de canalizare, 90% din populaţia satului Cuza Vodă fiind racordată şi aproximativ 60% în satul 

Ceacu. Satul Călăraşii Vechi nu are deocamdată sistem de canalizare, dar Primăria depus un proiect 

de modernizare staţii de apă, extindere staţie de epurare şi reţea de canalizare menajeră pentru 

finanţare prin PNDL care vizează şi acest sat. 

 În concluzie, calitatea locuirii în Comuna Cuza Vodă s-a îmbunătăţit considerabil faţă situaţia 

prezentă la recensământul din 2011. Comuna s-a dezvoltat mult în ultimii ani şi datorită apropierii de 

municipiul Călăraşi, influenţa oraşului resimţindu-se în toate aspectele vieţii locuitorilor din Cuza Vodă. 
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4. Infrastructura publică 
 

  

 Comuna Cuza Vodă are o infrastructură publică relativ dezvoltată. Totuşi, la capitole precum 

gospodărirea complexă a apelor, echiparea hidro-edilitară a localităţii (în special canalizarea apelor 

menajere) şi asfaltarea străzilor mai sunt multe de făcut. 

 

4.1. Infrastructura de transport 

 

 Potenţialul de dezvoltare a unei regiuni depinde în foarte mare măsură de infrastructura transport 

şi de gradul de dezvoltare a acesteia (lungime drumuri, stare carosabil, legături între diferite mijloace de 

transport, interconctare cu reţele de transport europene etc.). Şi la nivel local, infrastructura de 

transport, alături de regimul fiscal şi forţa de muncă, reprezintă unul din factorii de competitivitate şi 

capacitatea de a atrage investitori.  

 În acelaşi timp, construirea şi întreţinerea infrastructurii de transport sunt activităţi cu un puternic 

efect multiplicator, ce creează numeroase locuri de muncă şi impulsionează dezvoltarea economică pe 

orizontală. 

 Din punct de vedere al infrastructurii de transport, Comuna Cuza Vodă are o poziţie favorizată de 

amplasarea sa pe un drum naţional (DN 3), accesul direct la Dunăre şi distanţa relativ mică faţă de 

centre importante precum Bucureştiul (110 km), municipiul Călăraşi (15 km) sau Consatanţa (140 km). 

 

4.1.1. Transport rutier 

 

 Infrastrutcura de transport rutier din Comuna Cuza Vodă este reprezentată de drumul naţional 3, 

drumurile judeţene 306 şi 310 şi reţelele stradale. 

 Accesul pe şosea în comună se face din drumul naţional (DN 3) şi apoi pe cele două drumuri 

judeţene: 

- DJ 310 Cuza Vodă (DJ 306) - Călăraşii Vechi - Stoeneşti - Radu Negru - Modelu (DN 3B); 

- DJ 306 Cuza-Vodă - Floroaica - Vâlcele - Dragoş Vodă - Socoalele – Gheorghe Doja (jud. Ialomiţa). 
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 Autostrada A2 se află la o distanţă de aproximativ 30 km. Accesul dinspre Autostrada A2 se face 

de la Lehliu Gară (ieşirea spre Călăraşi) se face tot prin intermediul  DN 3, apoi pe DJ 306 sau de la 

Drajna (ieşirea spre Călăraşi) apoi pe DN 21 şi apoi DJ 310. 

 La nivelul anului 2017, starea drumurilor judeţene şi a drumului naţional este una foarte bună. 

 

 Primăria nu are un serviciu de trasport public, la nivel local acesta este asigurat de către o 

companie privată prin intermediul microbuzelor.  

 

4.1.2. Transport ferovial 

 

 În prezent, locuitorii din Cuza Vodă nu mai folosesc trenul ca mijloc de transport, una dintre 

explicaţii fiind distanţa faţă de cele două gări din municipiul Călăraşi (cele mai apropiate de comună) şi 

lipsa unui mijloc de transport care să facă legătura cu localitatea: 

- Gara Călăraşi Nord este situată la distanţa de 6,5 km de centrul comunei Cuza Vodă (aproximativ 10 

min. mers cu autovehiculul); 

- Gara Călăraşi Sud este situată la o distanţă de 12 km de centrul comunei Cuza Vodă (aproximativ 20 

min. mers cu autovehiculul). 

 

4.1.3. Transport fluvial 

 

 Prezenţa Dunării în sudul comunei asigură accesul la transportul fluvial: portul Călăraşi se află la 

numai 18 km. De asemenea, portul Olteniţa se află la o distanţă relativ mică – 70 Km, iar pe Dunăre 

prin Canalul Dunăre-Marea Neagră se poate ajunge la portul Constanţa, aflat la 140 km de comună. 

 Prin intermediul ferry boat-ului se poate traversa Dunărea, destinaţia fiind oraşul Silistra (Bulgaria) 

aflat la 24 km, călătoria durând aproximativ o oră. Cursele sunt zilnice, din 30 în 30 de minute şi se pot 

transporta pasageri, autovehicule, dar şi camioane (inclusiv tiruri). 

 

4.1.4 Transport aerian 

 

 Cele mai apropiate aeroporturi se află la o distanţă de 131 km de aeroportul internaţional Mihail 

Kogălniceanu şi 144 km - aeroportul internaţional Henri Coandă. 
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4.2. Infrastructura de telecomunicaţii 

 

 În ceea ce priveşte infrastructura de telecomunicaţii, locuitorii Comunei Cuza Vodă au acces la 

servicii de telefonie fixă şi mobilă, internet şi la televiziune prin cablu. Aceste servicii sunt asigurate de 

către următoarele companii: Orange, Vodafone,Telekom, DIGI, UPC şi ACTA.  

 

4.3. Gospodărirea complexă a apelor 

 

4.3.1. Reţeaua de apă potabilă 

  

 Majoritatea localităţilor judeţului Călăraşi  sunt alimentate cu apă în sistem centralizat, sursele de 

alimentare fiind apele de suprafaţă şi subterane. În mediul rural, lungimea reţelei de alimentare cu apă 

este de 936,2 km deserveşte o populaţie de 119.223 locuitori, reprezentând 62,3% din totalul populaţiei 

judeţului. 

 Toate cele trei sate componente ale Comunei Cuza Vodă sunt racordate la reţeaua de apă 

potabilă. Apa este asigurată prin intermediul Serviciului Public „Gospodărire Apă” aflat în subordinea 

Primăriei Cuza Vodă. Acest serviciu prestează la comandă, contra-cost, servicii de racordare (numai pe 

bază de contor/apometru) la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a comunei, reparaţii, intervenţii etc. 

Preţul apei potabile a fost stabilit prin hotărâre de consiliu local la valoarea de 2,5 lei/mc. 

 În prezent, din cei 1.500 de locuitori racordaţi la reţeaua de apă, doar 1.006 persoane sunt 

abonate. 

 

4.3.2. Sistemul de canalizare  

 

 Lungimea reţelei de canalizare din judeţ măsoară 152,25 km, aproximativ 58% din populaţia 

judeţului fiind raordată. În mediul rural doar 4,5% din populaţie este racordată la reţeaua de canalizare. 

În judeţul Călăraşi doar 6 localităţi din mediul rural au reţea de canalizare, printre care şi Comuna Cuza 

Vodă, unde situaţia era următoarea: sat Cuza Vodă – 90%, sat Ceacu – 60% şi sat Călăraşii Vechi – 

0%. De altfel, lipsa totală a canalizării din satul Călăraşii Vechi a fost principala problemă consemnată 

de locuitori în procesul de consultare publică realizat în vederea elaborării prezentei strategii. 

 



  

 

  

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Cuza Vodă, judeţul Călăraşi 
2017 - 2023 

35 

 

4.3.3. Sistemul de epurare 
 
 Comuna Cuza Vodă dispune de staţie de epurare a apei, aceasta fiind amplasată în satul Cuza 

Vodă. Primăria are în vedere modernizarea staţiei de apă, extinderea staţiei de epurare şi a reţelei de 

canalizare menajeră şi a început demersurile în acest sens prin depunerea unui proiect spre finanţare 

din fonduri nerambursabile. 

 

4.4. Alimentarea cu energie electrică 

 

 Comuna Cuza Vodă este alimentată cu energie electrică din Sistemul Energetic Naţional. Prin 

intermediul liniilor de tensiune medie și joasă este distribuită energia electrică la consumatori, 90% din 

populaţia comunei fiind racordată la reţeaua de alimentare cu energie electrică. 

 Iluminatul public este asigurat prin liniile de joasă tensiune, este prezent în toate satele comunei şi 

este în gestiunea Primăriei. 

 

4.5. Sistemul de alimentare cu gaz şi sursele de încălzire 

 

 Judeţul Călăraşi este stăbătut de patru magistrale de gaz ce alimentează: 

- Olteniţa venind din Bucureşti prin Budeşti, Vasilaţi; 

- Saint Gobain trecând prin Dor Mărunt, Lehliu, Dragoş Vodă; 

- Drajna – Feteşti, magistrală paralelă cu Autostrada 2; 

- Slobozia – Călăraşi, tronsonul Drajna – Ştefan Vodă. 

 În momentul de faţă mai multe localităţi din judeţ sunt racordate la sistemul naţional de distribuţie a 

gazelor naturale, Comuna Cuza Vodă nefiind printre ele.  

 Pentru alimentarea cu gaze naturale a Fabricii de Sticlă din municipiul Călăraşi aparţinând 

concernului Saint-Gobain a fost construită o conductă de transport gaze naturale care s-a cuplat în 

zona Urziceni în conducta DN 800. Instalaţia asigură un debit maxim de 7.000 Nmc/h, la o presiune 

minimă de 6 bari la intrarea în SRMP-ul societăţii. Astfel, există premisele racordării la sistemul naţional 

de distribuţie a unor consumatori aflaţi pe raza teritorială a Comunei Cuza-Vodă, distanţa din satul 

Călăraşii Vechi până la conducta de gaze fiind de doar 300 m. 
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 La nivelul anului 2011 doar 2,3% din locuitorii comunei aveau încălzire centralizată. Deşi situaţia s-

a îmbunătăţit, tot mai multe gospodării optând pentru încălzirea locuinţelor prin intermediul centralelor 

pe lemne, nu există o statistică oficială în acest sens. 

 

4.6. Salubrizare şi managementul deşeurilor 

 

 Serviciile de salubrizare în Comuna Cuza Vodă sunt asigurate de Serviciul Public „Gospodărire 

şi Lucrări Edilitare“ din subordinea Primăriei. Aceasta prestează la comandă servicii de ridicare deşeuri 

de la sediu (domiciliu), transport la platformele  de depozitare a deşeurilor organizate în comună, 

servicii de încărcare diverse produse (cu încărcător de tip Wolla) şi vidanjare, după cum urmează: 

- servicii de încărcare - descărcare cu folosirea utilajului de încărcare frontală tip WOLLA, tariful este de 

65 lei/ora sau fracţiune de ora de funcţionare; 

- servicii de transport, vidanjare ş.a. cu folosirea tractorului tip LTZ - 60 AV şi a remorcii sau a vidanjăi 

aferente (în cuplu), tariful este de 42 lei/oră sau fracţiune de oră de funcţionare. 

 Pentru ridicarea deşeurilor, serviciul primăriei dispune de trei maşini care colectează de pe 

raza celor trei sate.  

 

 

  

 Comuna dispune de trei platforme betonate utilizate iniţial pentru gunoiul de grajd, în prezent 

sunt folosite şi pentru gunoiul menajer. 
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4.7 Infrastructura socio-educaţională 

 

4.7.1. Infrastructura educaţională 

 

 Infrastructura educaţională din Comuna Cuza Vodă este alcătuită din 3 şcoli şi 3 grădiniţe, 

deservite de personal didactic şi auxiliar. Cele trei şcoli din comună au clasele 0 – VIII.  

 În anul şcolar 2016-2017 mai funcţionau doar două dintre ele: şcoala din satul Cuza Vodă şi cea 

din Ceacu, fiind înscrişi 174 de elevi la clasele I-IV şi 175 la clasele V – VIII.  

 Situaţia învăţământului în comuna Cuza Vodă poate fi sintetizată astfel:  

 
Tabel nr. 8 – Infrastructura educaţională din Comuna Cuza Vodă 
 

Localitate 
Unităţi de 

învăţământ 
(şcoli) 

Unităţi de 
învăţământ 
(grădiniţe) 

Număr 
elevi 

an şcolar 
2016/2017 

Număr 
preşcolari 
an şcolar 
2016/2017 

Săli 
de 

clasă 

Laboratoare/ 
Ateliere 

Bibliotecă 
şcolară 

Săli de 
sport 

Cuza Vodă 1 1 391 50 17 3 1 1 

Ceacu 1 1 95 50 7 0 1 1 

Călăraşii Vechi 1 1 50 25 5 0 1 1 

Total 3 3 536 125 29 3 3 3 

Sursa: Primăria Cuza Vodă 
 
 În prezent şcoala din Călăraşii Vechi nu mai funcţionează din cauza numărului mic de copii de 

vârstă şcolară. Elevii din acest sat sunt transportaţi zilnic spre şcoala din Cuza Vodă cu un microbuz 

pus la dispoziţie de Primărie. 
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 Şcoala din Cuza Vodă este unitate cu personalitate juridică şi are arondate unităţile de învăţământ 

din satele Ceacu şi Călăraşii Vechi, respectiv: 

- grădiniţa cu Program Normal nr. 1 Ceacu; 

- grădiniţa cu Program Normal nr. 1 Cuza Vodă; 

- grădiniţa cu Program Normal nr. 1 Călăraşii Vechi; 

- şcoala primară nr. 1 Călăraşii Vechi. 

 

  

 Activităţile elevilor se desfăşoară în 3 corpuri de clădire, astfel: corpul A – ciclul gimnazial, corpul B 

şi corpul C – ciclul primar. 

 Corpurile de clădire A şi B au fost dotate cu centrale termice şi tâmplarie de tip termopan prin 

intermediul derulării programului guvernamental de reabilitare a şcolilor din mediul rural. 

 Unitatea de învăţământ dispune de un teren de sport, reamenajat cu sprijinul Consiliului Local, de 

un Centru de Documentare şi Informare şi de un Cabinet de Informatică care are în dotare 10 

calculatoare conectate la reţeaua Internet. 
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 Şcoala gimnazială din satul Ceacu 

 

 Unităţile de învăţământ din comună sunt deservite de personal didactic calificat, personal didactic-

auxiliar şi personal nedidactic. 

 
Tabel nr. 9 – Personal didactic şi nedidactic 
 

Total, din 
care 

Educatori Învăţători 
Profesori 

titulari 
Profesori 
suplinitori 

Personal 
didactic 
auxiliar 

Personal 
nedidactic 

44 5 11 8 10 3 7 

Sursa: Primăria Cuza Vodă, Şcoala Cuza Vodă 
 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, putem targe concluzie ca educaţia în Comuna Cuza 

Vodă este susţinută de o reţea relativ bună, şcolile primare şi gimnaziale acoperind într-un grad 

suficient nevoile educaţionale.  

 

4.7.2. Infrastructura de sănătate publică 

 

 În Comuna Cuza Vodă funcţionează două cabinete medicale individuale – medicină generală, 

deservite de doi medici de familie şi doi asistenţi medicali. În cadrul cabinetelor se oferă consultaţii şi se 
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pot face analize medicale. Există şi un medic stomatolog în comună. Acesta vine de la Călăraşi şi oferă 

consultaţii o dată pe săptămână. 

 

 

 Infrastructura de sănătate este completată de existenţa unei farmacii umane în satul Ceacu. 

 

4.7.3. Infrastructura culturală 

 
 Infrastructura culturală a Comunei Cuza Vodă este reprezentată de o bibliotecă comunală, trei 

biblioteci şcolare şi două cămine culturale (unul în satul Cuza Vodă şi unul în satul Călăraşii Vechi). 

 

Căminul cultural, sat Cuza Vodă 
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Căminul cultural, sat Călăraşii Vechi 

 

 În prezent, cele două cămine culturale sunt în curs de reabilitare, activitatea culturală a comunei 

fiind desfăşurându-se la capacitate minimă. 

 

Tradiţii şi obiceiuri 

 

Portul popular 

 

 Costumul popular era confecţionat iniţial de fiecare femeie pentru nevoile propriei familii. Materiile 

prime necesare (pielea, lâna, cânepa, inul, mai târziu bumbacul şi borangicul) erau obţinute ca urmare 

a ocupaţiilor tradiţionale pe care le practicau: creşterea animalelor şi cultura plantelor. 

 În documentarul său „Portul ţăranului nostru” St. Brăcăcescu menţionează: „Cu căciula moţată, 

care-i dă o mândrie de sine, aşezată pe-o ureche, îţi dă impresia că veşnic e voios, chiar de se-ntâmplă 

să fie altfel. Numai bătrânii din Ceacu mai poartă căciulă cu fundul lat, însoţit de un cerc care-le face 

mai mare decât gura căciulii. 
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 Aproape toţi sunt îmbrăcaţi cu haine de postav cafeniu sau vopsit negru, ţesut în casă şi dat la 

piuă. 

 Unii poartă ghete de box, alţii cisme de box sau blănculeţ – un fel de piele mai groasă şi mai 

scorţoasă – iar mulţi poartă opinci. Ciorapii sunt făcuţi din lână, chiar de sătence, ca şi obielele celor 

cari poartă opinci. Când e frig, poartă pe deasupra o haină mai lungă, blănită, având guler tot de lână.  

 Sătenii tineri poartă haine bine călcate şi pantalonul cu dungă pronunţată, iar iarna şube blănite 

peste tot, cu gulere şi revere tot din blană.” 

 

1. Costumul de muncă: 

 Bărbaţii purtau vara opinci din piele de porc, izmene din pânză albă sau vopsită, cămaşă lungă, 

largă, pălăria de pai sau fetru, brâu, iar iarna purtau pantalon din aba, opinci, „antiriu” maro sau negru, 

„zăbun” din aba, brâu, căciula de oaie, iar în toate anotimpurile nu-i lipsea „pistelca” sau şorţul. 

 Femeile purtau vara opinci, cămaşă lungă din pânză, şorţ ţesut în casă, fustă de pânză vopsită, 

„tulpanul”, iar iarna luau „androcul” din lână, fusta din ţesături groase, scurteica din aba, uneori 

căptuşită cu blană, „broboada” din lână din cap. 

 

2. Costumul de sărbătoare era purtat ocazional la biserică, la horă, la ceremonii, fiind păstrat în lăzile 

de zestre. 

 Bărbaţii purtau vara pălărie din pai sau fetru, izmene sau pantalon alb, cămaşă cu clini adăugaţi, 

brâul şi centura de piele, care se purta închisă peste brâu, iar iarna purtau căciulă de miel negru, 

pantaloni din aba, negri sau maro, antiriul din aba, vesta, haina din aba sau dimie albă şi cojocul. 

 Femeile purtau vara tulpanul de cap, legătura din pânză albă, basmaua, brâul, opinca din piele de 

vacă sau porc, cămaşa din pânză albă cu fir de in, bumbac şi borangic, iar iarna purta fustă ţesută de 

lână, broboada, scurteica de vulpe, cojocelul şi haina de dimie albă. 

 

Obiceiuri calendaristice 

 

Încă din perioada marilor avânturi romantice, folclorul a fost conceput atât ca expresie a 

specificului naţional şi popular, cât şi ca document istoric, slujind drept temei pentru dezvoltarea culturii 

româneşti moderne. 



  

 

  

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Cuza Vodă, judeţul Călăraşi 
2017 - 2023 

43 

 

Producţiile populare care au circulat în satele călărăşene aparţin unei zone folclorice largi a 

Cîmpiei Dunării, ce se caracterizează printr-o anumită unitate de repertoriu şi stil, distinctă de zona 

subcarpatică a Olteniei şi a Munteniei, ori de cea din sudul Transilvaniei. 

 

Obiceiurile de iarnă încep din Ajunul Crăciunului şi ţin până la Lăsatul secului pentru postul 

Paştelui. 

1. Colindele încep în ajunul Crăciunului şi până în ziua de Anul Nou: colindele de Moş Ajun, 

colindele de Crăciun, Steaua, Pluguşorul, Sorcova, Seara Sfântului Vasile. 

2. Boboteaza , când are loc sfinţirea apelor şi a crucii, precum şi botezarea animalelor, primul fiind 

măgarul. 

3. Teatrul popular. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă se merge cu Jienii, o piesă populară, al cărui 

erou principal este Iancu Jianu. Acest teatru popular se întâlneşte numai în satul Cuza Vodă, fiind un 

text original transmis din generaţie în generaţie, cunoscut numai în această zonă. 

 

Obiceiurile de primăvară, au un pronunţat caracter religios, dar şi manifestări cu caracter laic, care 

marcau pe de o parte sfârşitul câşlegiului şi începutul postului mare pentru Sf. Paşti, iar pe de alta, 

pregătirea oamenilor pentru începerea muncilor de primăvară: Urlălia şi Cucii. 

 

Obiceiurile de vară. Când căldura toridă şi seceta periclitau recoltele de toamnă ale ţăranilor, 

aceştia începeau să invoce în ajutor forţele supranaturale şi astfel au apărut obiceiurile scaloianului şi 

paparudelor.  

 

 În mare parte, activitatea culturală din comună este ridicată şi menţinută la cote rezonabile de 

către Ansamblul Folcloric de dansuri şi muzică populară „JIENII”. Acest ansamblu folcloric ţine în mod 

regulat repetiţii în vederea menţinerii formei şi extinderii repertoriului artistic, susţinând recitaluri la 

fiecare eveniment local sau zonal (în comunele învecinate şi în municipiul Călăraşi). De asemenea, cu 

sprijinul Primăriei şi al agenţilor economici de pe raza localităţii, prin acordarea de sponsorizări pentru a 

acoperi cheltuielile cu deplasarea, Ansamblul Folcloric „JIENII” s-a deplasat în mai multe rânduri şi 

peste hotare pentru a participa la festivaluri folclorice, schimburi culturale şi concursuri de dansuri şi 

cântece populare, în ţări ca: 



  

 

  

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Cuza Vodă, judeţul Călăraşi 
2017 - 2023 

44 

 

- Bulgaria (de mai multe ori, cu această ţară menţinându-se o relaţie de prietenie de durată, mai ales cu 

zona Silistra), la festivaluri organizate în zile festive în localităţile Kainargea, Kalipetrovo, Varna şi 

Silistra; 

- Turcia, la festivalul internaţional (2002) „Kirkpinar” organizat la EDIRNE; 

- Macedonia, la festivalul internaţional de la Testibonja; 

- Polonia, la festivalul internaţional (Pzigoda 2003) organizat la Rybnic; 

- Franta, la festivalul internaţional de muzică şi dansuri folclorice, unde au susţinut recitaluri în mai 

multe localităţi, cum ar fi: la Rochefort, La Rochelle, Montguyon, Nantes, Castres etc. 

 

 De fiecare dată, Ansamblul Folcloric „JIENII” Cuza Vodă s-a întors în ţară cu premii, fiind printre 

cele mai apreciate formaţii de acest gen. De asemnea, au fost invitaţi în nenumărate rânduri să 

participe la festivaluri internaţionale, în diferite ţări, singurul lucru care împiedică onorarea tuturor 

invitaţiilor fiind resursele băneşti reduse. 

 

4.7.4. Infrastructura cultelor 

 

 Pe terioriul Comunei Cuza Vodă există trei biserici ortodoxe, câte una în fiecare din satele 

componente.  

 

Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel – satul Ceacu 

 

 Majoritatea documentelor consideră anul 1860 ca an al construcţiei bisericii. Astfel, A.V. Ursescu 

consemnează că comuna Ceacu are o biserică cu hramul Sf. Nicolae, parohială, construită în anul 

1860, cu 18,50 pogoane teren arabil, iar serviciul religios se oficiază de preotul G. Marinescu.  

  

 Din punct de vedere arhitectural, lăcaşul de cult este în formă de cruce, cu pridvor în stil 

brâncovenesc, abside largi şi trei turle mari deasupra. Este construit din beton armat, cărămidă şi BCA 

şi este acoperit cu tablă galvanizată. Pictura interioară a bisericii fost executată în anii 1991-1992, în 

tempera, în stil bizantin, de către pictorul Cosma Ion din Bucureşti. 
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 În anul 2007 biserica a fost repictată şi s-a montat o nouă catapeteasmă, sculptată în stejar de 

către un grup de sculptori conduşi de preotul sculptor Niculescu Gheorghe din Pogoanele, jud. Buzău, 

iar pictura catapetesmei a fost realizată de către pictorul Nan Marian din Călăraşi.  

 

 Parohia desfășoară mai multe programe sociale pentru membrii comunităţii locale: donare de 

pachete cu mâncare caldă, îmbrăcăminte și ajutoare financiare pentru familiile nevoiașe. În cadrul 

parohiei se desfășoară permanent programul Hristos împărtășit copiilor. De asemenea, Parohia 

organizează activități catehetice atât cu enoriașii cât și cu elevii din parohie. 

 

Biserica Sfântul Ioan Botezătorul – satul Cuza Vodă 

 

 Biserica în formă de cruce, este construită din cărămidă, pe temelie de piatră calcaroasă, cu trei 

turle şi în faţă pridvor sprijinit pe patru stâlpi.  

 Pictura bisericii a fost executată pentru prima dată în anul 1914 de către pictorul Ştefănescu şi a 

fost repictată în anul 1938 de pictorul bisericesc Niţă Angelescu, fiu al satului. În anul 1968 pictura a 

fost refăcută de către pictoriţa Olga Stângaciu-Voinescu din Bucureşti, iar în anul 1989 a fost repictată 

de către pictorului Vasile Niţescu din Bucureşti.  

 

 Parohia desfășoară permanent activități sociale, cum ar fi: strângerea de ajutoare financiare și 

îmbrăcăminte pentru familiile nevoiașe din parohie. 

 

Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena – satul Călăraşii Vechi 

 

 Biserica este construită în stil bizantin, în formă de cruce, cu lungimea de 30 m, lăţimea de 11 m şi 

înălţimea de 22 m. Zidurile sunt din cărămidă arsă pe temelie de piatră, acoperită cu tablă galvanizată. 

Are trei turle, două în faţă pe pridvor şi una în spate, pe care sunt montate trei cruci mari de fier. 

 Pictura bisericii a fost executată odată cu construcţia bisericii, de pictorul Cantini, în stil realist. A 

fost spălată şi reînnoită în anul 1938 de către pictorul Niţă Angelescu, fiu al comunei. A fost repictată în 

anii 1995-1996, păstrându-se iconografia şi stilul din anul 1908, de către pictorii Purice Ştefan, din 

Ucraina şi Dolgher Valeriu, din Republica Moldova. 
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 Catapeteasma este simplă, confecţionată din lemn de brad. Atât icoanele, cât şi scheletul de lemn 

al acesteia, au fost restaurate în anul 1997. 

  

 Parohia desfășoară următoarele activități: programul social săptămânal „Ajutăm aproapele”, în 

cadrul căruia familiile nevoiașe din parohie primesc sâmbăta și duminica alimente și dulciuri pentru 

copii. În cadrul parohiei se desfășoară permanent programul Hristos împărtășit copiilor. Parohia 

organizează activități catehetice atât cu enoriașii, cât și cu elevii din parohie. 

 

 Pe teritoriul comunei se află şi trei monumente dedicate eroilor căzuţi la datorie în timpul celor 

două războaie mondiale. 

 

4.7.5. Infrastructura de asistenţă socială 

 

 În prezent, nu există infrastructură pentru servicii sociale în Comuna Cuza Vodă. Serviciile sociale 

oferite de Primărie sunt minimale şi se limitează la acordarea unui sprijin financiar persoanelor 

defavorizate de pe teritoriul comunei. În prezent, sunt în jur de 15-20 de persoane care primesc ajutor 

social în valoare de 150 lei. 

 

4.7.6. Infrastructura de siguranţă publică 

 

 În Comuna Cuza Vodă există un post de poliţie cu 4 angajaţi.  În comună nu se înregistrează 

infracţionalitate ridicată sau situaţii şi probleme deosebite, cele mai frecvente infracţiuni fiind furturile din 

gospodării şi locuinţe, furturile de material lemnos şi abaterile de la legea circulaţiei. 

 

4.7.7. Infrastructura de sport, turism şi agrement 

 

 Comuna are câte un teren de sport pentru fotbal şi diferite activităţi sportive în satele Cuza Vodă şi 

Călăraşii Vechi. Comuna are o echipă de fotbal - „Zarea Cuza Vodă”, înfiinţată în anul 2008, care joacă 

în campionatul naţional în Liga V, seria B.  

 Terenul de fotbal din satul Călăraşii Vechi nu are nici tribune şi nici vestiare, dar gazonul se 

prezintă într-o stare foarte bună. Autorităţile locale au în vedere transformarea acestuia într-un teren de 
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sport cu vestiare şi tribune, mai ales că echipa comunei se află pe primul loc în seria B, fiind ca şi 

promovată în Liga a IV-a. 

 

 

Teren de fotbal – Asociaţia Sportivă Cuza Vodă 

 

 

Teren de fotbal – sat Călăraşii Vechi 

 Chiar dacă este o comună de câmpie, prezenţa Dunării pe teritoriul Cuza Vodă oferă posibilitatea 

petrecerii timpului liber pe malul fluviului şi practicare activităţilor precum pescuitul, vânătoarea 

(comuna dispune de fond piscicol şi de vânătoare vast), plimbări cu barca etc. Infrastructura de turism 

este prezentă prin intermediul a două structuri de cazare cu masă şi facilităţi de agrement.  
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 Complexul Albatros Podul 4 amplasat pe braţul Borcea la marginea comunei reprezintă un 

important punct de atracţie pentru relaxare. Complexul are un hotel de 3 stele şi restaurant unde se pot 

organiza diverse ceremonii, petreceri sau evenimente. Tot aici există posibilitatea de practicare a 

tenisului de câmp şi a tenisului de masă. În timpul sezonului cald se poate face plajă şi baie în apele 

Dunării. De asemenea, se pot organiza partide de vânătoare sau închiria bărci pentru agrement. 

 

 Popasul turistic SC CRISTO SPORT SRL oferă posibilitatea de cazare (3 stele) în cele 13 camere 

cu două paturi, servirea mesei şi modalităţi de petrecere a timpului liber: discotecă, piscină, pescuit, 

vânătoare. 

 

 Pe raza comunei există lacul Iezer de peste 700 ha luciu de apă. Aici se poate pescui, spaţiul 

pentur pescuit fiind amenajat cu umbrare, pontoane, mese şi băncuţe. 

 

Spaţii verzi – parcuri 

 

 Comuna Cuza Vodă dispune de un parc amenajat cu spaţii verzi şi loc de joacă pentru copii în 

satul Ceacu. 
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5. Economia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 Situată în zonă de câmpie fertilă, economia comunei Cuza Vodă s-a bazat întotdeauna pe 

cultivarea plantelor, în special cereale şi creşterea animalelor. După ce a trecut de la agricultura 

inenstivă din perioada comunistă, bazată pe sisteme de irigaţii, la agricultura fragmentată şi lispa 

irigaţiilor ca urmare a distrugerii sistemului de irigaţii. Comuna şi-a revenit treptat, locuitorii s-au asociat 

sub diverse forme (societăţi agricole, asociaţii de crescători etc.), recăpătându-şi statutul de centru 

agricol important.  

 

 În afara societăţilor cu profil agricol, în prezent, activitatea economică din comună nu este suficient 

dezvoltată, numărul societăţilor comerciale care funcţionează aici este mic raportat la numărul 

populaţiei active (1.618 persoane), nereuşind să acopere necesarul de locuri de muncă: în cele 22 de 

enitităţi economice active sunt angajate 103 persoane. 

 

 Din punct de vedere al structurii, economia comunei Cuza Vodă nu este una foarte diversificată. 

Sectorul economic predominant este cel agricol, urmat de comerţul cu amănuntul şi transporturile 

rutiere de marfă. Astfel, la nivelul lunii aprilie 2017 erau înregistraţi un număr de 22 agenţi economici cu 

activitate, care au generat un volum de afaceri de 27.420.567,00 lei.  

 
 
 
 
 

Economia comunei Cuza Vodă în cifre  

 

22 de entităţi juridice cu activitate economică înregistrate în Comuna Cuza Vodă 

32% dintre aceste firme au domeniu de activitate 0111 cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 

plantelor leguminoase şi a plantelor producatoare de seminţe oleaginoase 

87% ponderea agriculturii - Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor 

producătoare de seminţe oleaginoase - în cifra de afaceri a comunei 
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Figura nr. 5 – Ponderea sectoarelor în activitatea economică după cifra de afaceri la 2015 
 

 
 
Sursa: prelucrare proprie a datelor prezentate pe www.mfinante.ro 
  
 
 În afara societăţilor comerciale înregistrate cu sediul în comună, există şi alte unităţi economice 

care funcţionează ca puncte de lucru: 

 

- SC IZOCON MC SRL în satul Ceacu - fermă de creştere a porcinelor (400 de capete) şi teren agricol 

(2.000 ha) pe care cultivă cereale (grâu, rapiţă, porum, orz şi mazăre furajeră), unde sunt anagajate în 

jur de 10 persoane din comună. 

- COMFERT SRL Bacău, unul din primi 10 producători de îngrăşăminte şi pesticide, are punct de lucru 

în satul Ceacu, iar în anul 2015 erau angajate 8 persoane aici. 

  

 Numărul de angajaţi ai firmelor cu sediul în Comuna Cuza Vodă a fost de 103 persoane, foarte 

mică faţă de nevoile comunităţii cu populaţie activă de 1.618 persoane. Cea mai mare parte a 

populaţiei active şi-a găsit un loc de muncă în municipiul Călăraşi aflat la doar 15 km distanţă. 
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Figura nr. 6 – Repartizare angajaţi în funcţie de domeniul de activitate în anul 2015 
 

 
Sursa: Prelucrare proprie a datelor prezentate pe www.firme.info/calarasi/cuza-voda_page2.html 

 
5.1 Agricultura 
 
 
 Amplasarea Comunei Cuza Vodă în partea de SE a Câmpiei Române (Bărăganul Sudic) – 

principala zonă cerealieră a ţării, condiţiile de climă şi sol fac posibilă cultivarea cerealelor pentru 

boabe: grâu, porumb, orz, ovăz; a plantelor oleaginoase: floarea-soarelui şi a plantelor de nutreţ: trifoi, 

lucernă, sparcetă, plante tehnice: rapiţă. 
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 Suprafaţa agricolă a comunei acoperă un total de 12.290 ha, din care: 

- arabil: 12.165 ha; 

- viţă de vie: 123 ha; 

- livezi: 2 ha în care predomină mărul, părul, gutuiul, prunul, cireşul. 

 

 Lunca Dunării permite cultivarea legumelor precum: morcovul, pătrunjelul, mărarul, pătlăgelele 

roşii, ardeiul, ceapa etc. 

 

 Agricultura judeţului Călăraşi este caracterizată de existenţa unui număr foarte mare de ferme 

mici, situate în mediul rural, care practică agricultura de subzistenţă. Astfel, aceştia produc doar pentru 

consum propriu, iar o mică parte din această producţie, de regulă surplusul, ajunge să fie comercializat. 

Dezechilibrul şi diferenţele de profit sunt redate tocmai de acestă diferenţă între numărul foarte mare de 

ferme mici şi numărul redus de ferme care gestionează suprafeţe mari de teren. 

 

 

 

 Şi în comuna Cuză Vodă, există ferme de subzistenţă, dar aici agricultura se practică la scară 

mare, societăţile de profil deţinând suprafeţe de peste 2.000 de ha. 

 Având condiţii naturale pentru practicarea agriculturii, în special cultură mare şi creşterea 

animalelor, productivitatea agricolă, competitivitatea şi eficienţa acestei sunt la nivel destul de ridicat, 

dotările tehnice corespunzătoare şi de modul de exploatare practicat fiind motoarele acestui sector 

economic.  
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 Creşterea animalelor este practicată la nivel de ferme mari - fermă de creştere a porcinelor cu 400 

de capete, dar şi în mod individual în gospodării, unde se cresc porci, vaci, oi şi capre. 

 Apicultura este o altă ramură a agriculturii practicată în comună, rapiţa şi salcâmul fiind speciile 

predominante în zonă. 

 

 Teritoriul deţine şi în domeniul zootehnic un real potenţial, dar care, ca şi celelalte sectoare nu 

este suficient exploatat. 

 

 Piscicultura 

  

 O altă activitate specifică zonei este piscicultura, prezenţa Dunării şi a lacului Iezer permite 

derularea acesteia. 

 Pe lacul Iezer este amenajată o fermă piscicolă ce se întinde 550 ha. Aceasta este una dintre cele 

mai mari ferme din cadrul S.C. Piscicola Călăraşi S.A. şi este formată din 2 bazine de creştere a 

peştelui de consum (363 ha), 6 bazine de creştere a puietului în suprafaţă de 22 ha şi 3 bazine de 

iernat în suprafaţă de 16,5 ha. Bazinele de creştere a puietului sunt folosite pentru producerea puietului 

de vara I (greutate medie 50 – 60 gr/buc.) din speciile de cultură crap, singer, novac şi caras. Aceste 

bazine sunt pregătite din primăvară în lunile aprilie – mai prin mobilizarea solului (discuit), distrugerea 

vegetaţiei, aplicarea de îngrăşăminte minerale şi organice, distribuirea de amendamente calcaroase şi 

dezinfecţia locului (cu cloruri de var) după care se inundă.  

 În luna mai are loc popularea acestora cu pui predezvoltaţi din speciile enumerate mai sus şi apoi 

se începe furajarea acestora cu furaje combinate (proteină 21%), furajare care durează până în toamnă 

la pescuitul de recoltă. În timpul creşterii puietului de vara a I, periodic (la două săptămâni) se face 

pescuit de control pentru a determina starea sanitară şi sporul de creştere. Puietul de vara a I, în luna 

octombrie, când temperatura apei ajunge la 10 – 15ºC, se pescuieşte şi se depozitează în bazinele de 

iernat, bazine care au adâncimi de 2 m şi care beneficiază de alimentare cu apă continuă pentru a-i 

asigura condiţiile de iernat. Iarna, pe aceste bazine se fac copci de aerisire pe 2-3% din suprafaţa 

bazinului şi se fac analize periodice pentru dozarea oxigenului solvit în apă. Primăvara, începând din 

luna martie, se începe pescuitul în aceste bazine şi transportul acestuia la bazinele de creştere vara a 

II-a pentru a le popula. După popularea acestor bazine, începe din luna mai furajarea cu furaje 
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combinate. Furajarea durează toată perioada de vară până în luna septembrie, când se începe 

pescuitul de recoltă şi comercializarea peştelui de consum la piaţă. 

 

5.2 Industria şi IMM-urile 
 
 În ceea ce priveşte industria, aceasta este o ramură economică reprezentată doar de fabricarea 

mobilei (o singură societate comercială cu o cifră de afaceri de 103.967 lei în anul 2015). 

 În prezent sunt înregistrate 161 firme cu sediul în Cuza Vodă, dintre acestea doar 22 au activitate 

(cifră de afaceri şi personal angajat). De asemenea, pe teritoriul comunei sunt deschise puncte de lucru 

ale unor societăţi mari precum Izocon MC SRL şi Comfert SRL. 

 

 Cea mai mare pondere a economiei locale, ca număr de firme, o reprezintă micorîntreprinderile 

(până la 9 angajaţi) - aproximativ 80%, restul fiind întreprinderi mici. 

 Suprafaţa agricolă a comunei şi condiţiile favorabile culturii cerealelor şi plantelor tehnice, explică 

existenţa mai multor societăţi comerciale cu profil agricol (7 din cele 22 cu activitate), iar 86% din 

angajaţii firmelor din comună se regăsesc în sectorul agricol. 

 

Tabel nr. 10 - Structura IMM-urilor din localitate, după obiectul de activitate, cifra de afaceri şi 

număr angajaţi în 2015 

 

Nr. 
crt. 

Denumire COD CAEN 
Cifra de 
afaceri 

Număr 
angajaţi 

1 EUROAGRO DAN SRL  0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 
plantelor leguminoase şi a plantelor 
producătoare de seminţe oleaginoase 

923.390,00 2 

2 LAREX AGRO SRL 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 
plantelor leguminoase şi a plantelor 
producătoare de seminţe oleaginoase 

1.082.962,00 4 

3 SMVET SERV SRL  0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 
plantelor leguminoase şi a plantelor 
producătoare de seminţe oleaginoase 

1.233.592,00 10 

4 SOC. AGRICOLA 
"CALARASII VECHI" 

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 
plantelor leguminoase şi a plantelor 
producătoare de seminţe oleaginoase 

1.337.606,00 3 

5 SOC. AGRICOLA 
VICTORIA  

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 
plantelor leguminoase şi a plantelor 
producătoare de seminţe oleaginoase 

7.317.225,00 19 
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6 SOCIETATEA AGRICOLA 
"DREPTATEA" 

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 
plantelor leguminoase şi a plantelor 
producătoare de seminţe oleaginoase 

1.185.494,00 4 

7 SOCIETATEA AGRICOLA 
AGROMIXT 

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 
plantelor leguminoase şi a plantelor 
producătoare de seminţe oleaginoase 

10.723.398,00 20 

8 RUSE SRL 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 103.967,00 1 

9 RADNIC ROMPAD SRL  3832 Recuperarea materialelor reciclabile 
sortate 

131.876,00 3 

10 MARVAS CONSTRUCT 
SRL  

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor 
rezidenţiale şi nerezidenţiale 

5.688,00 0 

11 ELMA VP SRL  4399 Alte lucrări speciale de construcţii 
n.c.a. 

838.615,00 4 

12 AUTOMOBILE SIN SRL 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule 
uşoare (sub 3,5 tone) 

9.053,00 1 

13 ADICRIS SRL  4711 Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 

55.614,00 0 

14 ANGELINO SRL  4711 Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 

130.690,00 3 

15 FAIOLMI SRL 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 

212.434,00 2 

16 LADIANA MINIMAX SRL 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 

90.075,00 1 

17 M+M SRL 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 

55.356,00 2 

18 ZENOVIA ROMGAB SRL  4711 Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 

12.677,00 1 

19 MALGONTO ILMAR SRL  4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, 
în magazine specializate 

1.976,00 0 

20 GALIO SPEDITION SRL  4941 Transporturi rutiere de mărfuri 145.620,00 1 

21 ROMTRANS METAL SRL 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 1.588.786,00 21 

22 VASCA METAL TRANS 
SRL 

4941 Transporturi rutiere de mărfuri 234.473,00 1 

TOTAL 27.420.567,00 103 

Sursa: www.firme.info, www.mfinante.ro 
 
 
 

http://www.firme.info/
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Figura nr. 7 – Repartizare IMM-urilor în funcţie de domeniul de activitate în anul 2015 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie a datelor prezentate pe www.firme.info, www.mfinante.ro 

 
 
 
5.3 Servicii 
 
 Sectorul serviciilor este prezent în Comuna Cuza Vodă prin intermediul societăţilor de transport 

rutier de mărfuri. Trei societăţi comerciale cu acest obiect de activitate sunt înregistrate în comună, cu 

23 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri de 1.968.879,00 lei în anul 2015, situându-se pe locul 2 după 

agricultură.  

 În comună există societăţi comerciale care prestează servicii de telefonie fixă şi mobilă, reţelele de 

televiziune prin cablu: TELEKOM, DIGI, UPC şi ACTA (are o casierie în comună). 

 Serviciile financiar-bancare sunt asigurate prin intermediul unui punct de lucru al Băncii 

Cooperatiste Record Călăraşi şi a 4 paypoint-uri găzduite de magazinele din comună. 

 De salubrizarea comunei se ocupă serviciul aflat în subordinea Primăriei, dar există şi o societate 

comercială cu obiect de activitate recuperarea materialelor reciclabile sortate, cu trei angajaţi. 

 

5.4 Comerţ 
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 În anul 2015 existau 8 societăţi comerciale care activau în domeniul comerţului cu amănuntul. 

Acestea au ca principală activitatea comercializarea de produse alimentare şi nealimentare – magazine 

generale/universale. Fiind de regulă afaceri de familie, aceste magazine au 1-2 angajaţi, numărul total 

al angajaţilor din acest domeniu, la nivelul comunei, fiind de 10 persoane. În tabelul de mai jos se 

regăesc date la 2015 referitoare la agenţii economici ce activează în comerţ în comuna Cuza Vodă. 

 

Nr. 
crt. 

Denumire COD CAEN Cifra de afaceri 
Număr 

angajaţi 

1 AUTOMOBILE SIN SRL 
4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule 
uşoare (sub 3,5 tone) 

9.053,00 1 

2 ADICRIS SRL 
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 

55.614,00 0 

3 ANGELINO SRL  
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 

130.690,00 3 

4 FAIOLMI SRL 
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 

212.434,00 2 

5 LADIANA MINIMAX SRL 
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 

90.075,00 1 

6 M+M SRL 
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 

55.356,00 2 

7 ZENOVIA ROMGAB SRL  
4711 Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 

12.677,00 1 

8 MALGONTO ILMAR SRL  
4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, 
în magazine specializate 

1.976,00 0 

TOTAL 567.875,00 10 

 

5.5 Turism 

 

 Deşi relieful de câmpie nu este neapăratul unul cu potenţial turistic, prezenţa ariei protejate Iezerul 

– Călăraşi, rezervaţie avifaunistică, permite practicarea turismului ecologic şi a activităţilor de tipul 

birdwatching. De asemenea, amplasarea comunei pe malul Dunării oferă oportunitatea de desfăşurare 

a activităţilor sport-recreative precum pescuitul, plimbări cu barca. 
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 Şi vânătoare se numără printre posibilităţile de agrement, comuna dispunând de un fond cinegetic 

vast. 

 Două societăţi comerciale îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu în comuna Cuza Vodă. 

 SC CRISTO SPORT SRL este una dintre ele. Aceasta are sediul în municipiul Călăraşi, dar îşi 

desfăşoară activitatea în comună. În anul 2015 aceasta a avut o cifră de afaceri 2.062.984 şi 16 

angajaţi. 

 Complexul Albatros Pod 4 este cea de-a doua societate cu profil turistic. Aceasta dispune de un 

număr total de 75 de camere, dintre care 33 camere single cu pat matrimonial, 19 camere duble şi 23 

de camere suite.   
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6. Protecţia şi conservarea mediului înconjurător  
 

 

 Potrivit Strategiei Naționale și Planului Național de Acțiune privind Conservarea Biodiversitații în 

România pentru decada 2011 – 2020, principalele amenințari ale biodiversitații din România și implicit 

din regiunea Sud Muntenia, sunt: 

 

1. Conversia terenurilor; 

2. Dezvoltarea infrastructurii; 

3. Extinderea și dezvoltarea aşezarilor umane; 

4. Lucrările hidrotehnice; 

5. Supraexploatarea resurselor naturale; 

6. Speciile invazive; 

7. Schimbările climatice; 

8. Poluarea. 

 

 În judeţul Călăraşi principalele surse de poluare sunt activitatea industrială (industria metalurgică, 

chimică, sticlă, alimentară), activitatea agricolă (activităţi de creştere intensivă a păsărilor şi porcilor, 

utilizarea pesticidelor şi a îngrăşămintelor chimice în cultivarea plantelor) şi consumul rezidenţial 

(încălzire, deşeuri menajere). Un alt factor de poluare îl constituie traficul, în special cel rutier. 

  

 La nivelul Comunei Cuza Vodă aceşti factori acţionează limitat şi punctual, principala sursă de 

poluare provenind din agricultură şi din consumul rezidenţial. 

 

6.1 Poluarea aerului 

 

 În prezent, sursele de emisie a poluanţilor atmosferici din judeţul Călăraşi pot fi caracterizate ca 

având, în general un impact mediu sau redus asupra calităţii aerului, datorat în principal, restructurării 

economice în mai multe sectoare de activitate, precum şi extinderii utilizării gazelor naturale drept 

combustibil de către societăţile comerciale, ca şi pentru încălzirea rezidenţială şi instituţională. 
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 Deşi pe teritoriul judeţului nu mai există obiective industriale majore, în ultimii ani a crescut 

contribuţia surselor de tip urban la poluarea aerului. Acest fenomen este generat de intensificarea 

traficului rutier, menţinerea şi extinderea sistemelor proprii pentru încălzirea rezidenţială, creşterea 

volumelor de deşeuri spitaliceşti, extinderea reţelelor de staţii de distribuţie a carburanţilor. 

 Aceste tipuri de surse pot genera, în anumite condiţii de emisie, meteorologice şi/sau în anumite 

perioade ale anului, creşterea concentraţiilor de poluanţi peste valorile limită pentru protecţia 

receptorilor, în arii mai mult sau mai puţin extinse. 

 Potrivit informaţiilor publicate de Agenţia de Mediu în Raportul anual privind starea factorilor de 

mediu 2015 şi raportul aferent lunii martie 2017, la nivelul judeţului Călăraşi nu au fost identificate zone 

critice din punct de vedere al poluării atmosferei. Situaţia Comunei Cuza Vodă este similară, chair dacă 

aceasta se află la doar 15 km distanţă de municipiul Călăraşi, principalul centru de dezvoltarea 

industrială al judeţului. 

 

6.2. Poluarea solului 

 

 Datorită gradului scăzut de industrializare, zonele agricole din judeţ sunt mai puţin afectate de 

factorii poluanţi caracteristici acesteia, în schimb suportă acţiunea unor factori de mediu limitativi, cum 

sunt: eroziunea, sărăcia în substanţe nutritive şi poluarea chimică, factori ale căror efecte negative sunt 

evidente în productivitatea agricolă şi calitatea mediului de trai. 

 

 Presiunile asupra solurilor în judeţul Călăraşi sunt determinate de factori precum: 

- utilizarea de îngraşăminte chimice în cultivarea plantelor (în special poluarea cu azotaţi, azotiţi şi 

fosfaţi); 

- utilizarea produselor pentru protecţia plantelor (fitosanitare); 

- reziduuri provenite de la fermele zootehnice; 

- poluările accidentale. 

 Dintre aceşti factori, folosirea pe scară largă a substanţelor chimice pentru tratarea solurilor şi a 

culturilor în contextul practicării de-a lungul timpului a unei agriculturi intensive, a avut cel mai mare 

impact influenţând negativ calitatea apelor subterane, gradul de poluare al acestora fiind destul de 

ridicat. 
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 O problemă deosebită privind poluarea solurilor o constituie şi depozitarea deşeurilor menajere şi 

nemenajere, judeţul dispunând de un număr redus de locuri de depozitare ecologică a acestora. 

 

 În judeţul Călăraşi s-a derulat în perioada 2002-2007 proiectul „Controlul Poluării în Agricultură” 

finanţat de Banca Mondială care a avut ca obiectiv principal la nivel de politică globală ecologică, 

reducerea pe termen lung, prin intermediul unui management integrat al zonei Călăraşi şi prin 

combinarea armonioasă a tehnicilor agricole prietenoase pentru mediu cu reconstrucţia ecologică a 

zonei Boianu-Sticleanu, a cantităţilor de nutrienţi (azot şi fosfor) şi alţi agenţi poluanţi, care ajung în 

Dunăre şi implicit în Marea Neagră.  

 Judeţul Călăraşi a făcut parte din faza pilot a acestui proiect prin şapte comune participante printre 

care şi Cuza-Vodă. Implementarea proiectului a constat în execuţia a trei platforme de depozitare şi 

gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în localităţile Budeşti, Vasilaţi şi Sohatu 

precum şi achiziţionarea echipamentelor aferente platformelor. 

 În prezent, Comuna Cuza Vodă se confruntă cu problema depozitării gunoiului, în special al celui 

menajer, acesta fiind aruncat la întâmplare de populaţie la marginea comunei. Acest lucru determină 

poluarea solurilor şi de aici mai departe în apele subterane. 

 

 Analizând flora sălbatică din judeţul Călăraşi, din punct de vedere al poluării, se poate concluziona 

că pericolul esenţial în dispariţia acesteia îl constituie erbicidele care se administrează pe canale, 

diguri, căi de acces în câmp, păduri, zone de baltă de către unele societăţi. 

 

6.3. Poluarea apei 

 

 Resursele de apă ale judeţului Călăraşi sunt constituite din ape de suprafaţă - fluviul Dunărea, 

râuri şi ape subterane. Şi pe teritoriul administrativ al comunei Cuza Vodă se regăsesc aceste cursuri 

de apă. 

 Principalele surse de poluare ale apelor sunt: 

- agricultura: îngrăşămintele chimice care pătrund în sol, sunt preluate de apele subterane şi deversate 

de către acestea în bazine colectoare râuri sau lacuri, dejecţiile de la fermele zootehnice; 

- industria: apele de răcire din industrie, diferite substanţe chimice şi reziduuri deversate de întreprinderi 

industriale; 
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- consumul casnic: deşeuri menajere, apă uzată.  

 

 Impactul asupra sănătăţii umane constă în apariţia îmbolnăvirilor datorită consumului de apă 

provenită din surse de suprafaţă sau surse subterane de mică adâncime (fântâni particulare) cu un 

conţinut ridicat de nitraţi sau datorită degradării reţelelor de canalizare şi/sau evacuării în emisar a 

apelor uzate neepurate sau epurate necorespunzător. Având în vedere numărul de locuitori expuşi, 

riscul a fost evaluat ca fiind semnificativ.   

 Impactul asupra mediului constă în poluarea apelor de suprafaţă ceea ce conduce atât la 

modificarea compoziţiei chimice şi microbiologice, cât şi la creşterea cantităţii de nutrienţi apărând 

fenomenul de eutrofizare şi modificându-se astfel şi condiţiile pentru ecosisteme acvatice. 

 Impactul asupra calităţii vieţii este semnificativ şi se datorează poluării apelor freatice utilizate ca 

surse de apă potabilă în majoritatea localităţilor rurale şi poluării apelor de suprafaţă utilizate atât ca 

sursă de apă potabilă, cât şi ca fond piscicol. De asemenea, apare imposibilitatea utilizării cursurilor de 

apă pentru activităţi de agrement. 

 

 În Cuza Vodă, populaţia este racordata la reţeau de apă în proporţie de 90-95%, dar canalizarea 

nu este prezentă în toate satele componente, în satul Călăraşii Vechi lipsind în totalitate. Aici sunt 

utilizate încă fosele septice, care nu sunt sigure 100% şi constituie surse de poluare. 

 Dunărea colectează apa de suprafaţă a majorităţii afluenţilor din România şi este afectată de 

poluarea directă (transport naval şi evacuarea deşeurilor).  

 

6.4. Poluarea sonoră 

 

 Principalele surse de poluare fonică sunt traficul rutier, şantiere de construcţii, activităţile 

comerciale şi industriale, iar în anumite zone unele activităţi de agrement (de ex. amabracaţiuni pentru 

sport şi agrement nautic de le Dunăre). 

 Zona populată din Comuna Cuza Vodă este ferită de sursă de poluare sonoră, traficul fiind la 

intensitate minimă, la fel şi celelalte activităţi. Societăţile agricole sunt amplasate la marginea statelor şi 

impactul lor asupra populaţiei fiind minimă. 
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6.5. Gestionarea deşeurilor 

 

 Consumul ridicat de resurse creează presiuni asupra mediului, aceste presiuni includ epuizarea 

resurselor neregenerabile, utilizarea intensivă a resurselor regenerabile, transporturile, emisii mari în 

apă, aer şi sol provenite din activităţi miniere, precum şi producţia, consumul şi producerea de deşeuri. 

Locuinţele, alimentele şi mobilitatea justifică cea mai mare cotă de utilizare a resurselor şi de exercitare 

a presiunii asupra mediului. 

 Eliminarea deşeurilor poate determina un impact asupra sănătăţii şi a mediului, prin emisiile în aer, 

apa de suprafaţă şi pânza freatică, în funcţie de modul în care acestea sunt gestionate. 

 În mediul rural, colectarea este realizată în recipienţi de tip gopodăresc şi saci. În cea mai mare 

parte, containerele sunt amplasate pe suprafeţe neamenajate, ceea ce duce la poluarea acestor zone 

prin împraştierea deşeurilor. 

 Situaţia este similară şi în Comuna Cuza Vodă, constituind problema principală a localităţii. 

Serviciul Public „Gospodărire şi Lucrări Edilitare” din subordinea Primăriei asigură colectarea gunoiului, 

pe care îl transportă la platformele  de depozitare a deşeurilor amenajate. Din păcate, capacitatea 

acestora este depăşită cu mult, în prezent autorităţile locale căutând soluţii pentru această problemă. 

 Activitatea de reciclare a deşeurilor oferă surse alternative de materii prime şi contribuie la 

reducerea presiunii poluante a deşeurilor asupra mediului.  

 

6.6 Zone cu risc natural şi antropic 

 

 Judeţul Călăraşi, prin larga sa expunere pe o distanţă de peste 150 km la Dunăre, prezintă şi 

anumite riscuri în privinţa inundaţiilor. Astfel, în perioadele în care apele fluviului Dunărea depăşesc 

cotele de inundaţii există riscul inundării unor comunităţi aflate de-a lungul fluviului. Riscul este limitat, 

având în vedere posibilitatea inundării controlate a unor suprafeţe de teren folosite în agricultură, în 

fosta matcă a Dunării. 

 Comuna Cuza Vodă nu s-a confruntat cu inundaţii de amploare, zona populată a comunei fiind 

situată la o distanţă de 9 km, inundaţiile produc doar pagube culturilor. 

 

 Seceta este un hazard climatic cu o perioadă lungă de instalare şi este caracterizată de scăderea 

precipitaţiilor sub nivelul mediu, de micşorarea debitului râurilor şi a rezervelor subterane de apă care 
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determină un deficit mare de umezeală în aer şi sol, cu efecte directe asupra mediului şi în primul rând 

asupra culturilor agricole. 

 Seceta şi fenomenele asociate acesteia, respectiv aridizarea şi deşertificarea, reprezintă, după 

inundaţii, cea de-a doua mare problemă cu care se confruntă judeţul Călăraşi. Dispariţia sistemelor de 

irigaţii, distruse în totalitate în anii de după epoca comunistă, afectează rentabilitatea culturilor de 

cereale, în mod special şi în Comuna Cuza Vodă. Pentru prevenirea efectelor secetei este necesară 

refacerea sistemelor de irigaţii. 
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7. Analiza de potenţial a Comunei Cuza Vodă 
 
 
7.1 Perspective ale dezvoltării pe plan european, internaţional 
 
 Atragerea investiţiilor, calitatea vieţii, cultura şi evenimentele sportive, schimburile comerciale, 

expoziţiile, turismul ecologic, de pescuit şi vânătoare, sunt printre instrumentele cele mai performante 

folosite pentru consolidarea economiei locale şi promovarea activităţilor sociale. 

 Mediul rural se confruntă în prezent cu cele mai mari provocări, provocări care au avut avantajul 

de a provocat şi ambiţiona comunităţile locale pentru a găsi soluţii din cele mai inovative la probleme 

cotidiene. Abordarea integrată şi sustenabilitatea sunt condiţii esenţiale pentru câştigarea acestei 

competiţii. Cele două elemente fac posibil accesul comunităţilor rurale mici la credite internaţionale, 

întăresc potenţialul local de investiţii şi crearea de parteneriate.   

 Poziţionare strategică  Comunei Cuza Vodă  în zona transfrontalieră cu Bulgaria, oferă numeroase 

perspective de dezvoltare prin asigurarea circulaţiei terestre către estul Europei Centrale şi Peninsula 

Balcanică, dar şi a circulaţiei fluviale pe Dunăre. 

 
7.2 Analiza SWOT pe domenii 
 
7.2.1 Economia 
 

S 
Puncte tari (Strenghts)  

W  
Puncte slabe (Weaknesses) 

 potenţial agricol ridicat; 

 amplasare teritorială favorabilă în ceea ce 

privește accesibilitatea pe cale rutieră, sau 

navală; 

 existența forței de muncă disponibilă în 

comună, multe persoane apte și doritoare de 

a lucra; 

 existența agenților economici înregistrați care 

își au sediul sau punctele de lucru pe 

teritorilul comunei; 

 ponderea considerabilă a terenurilor agricole 

 lipsa capitalurilor împiedică implementarea de 

tehnologii moderne;  

 agricultura ocupă mare parte din populaţia 

activă;  

 veniturile din agricultură sunt reduse şi 

fluctuante în funcţie de condiţiile climatice şi 

de preţul pieţei;  

 creşterea animalelor are productivitate redusă 

şi este practicată în mod individual în 

gospodării;  

 dependenţa producţiei de condiţiile climatice 
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din totalul suprafeţei comunei; 

 condiţii favorabile cultivării plantelor şi 

legumelor; 

 disponibilitatea de terenuri fertile, de bună 

calitate pentru cultivarea plantelor. 

 existenţa unei bune infrastructuri de 

comunicaţii şi IT; 

 mecanizarea existentă acoperă necesarul de 

lucrări şi este în mare măsura nouă.  

în lipsa unui sistem de irigaţii;  

 produsele agricole sunt în general 

comercializate într-o formă neorganizată, 

„direct din gospodărie”;  

 nu există unităţi de procesare a produselor 

agricole la nivel local. 

O  
Oportunităţi (Opportunities)  

T  
Ameninţări (Threats) 

 programe finanțate din Fondurile Structurale 

și de Coeziune pentru calificare/ 

recalificare/specializare în meserii din 

domeniile servicii, construcții, agricultură, 

producție; 

 existența oportunităților de finanțare a 

activităților, prin programe în cadrul 

fondurilor europene; 

 cofinanțare din resurse guvernamentale a 

proiectelor de dezvoltare a infrastructurii 

rurale, a activităților generatoare de venit, a 

pregătirii resursei umane; 

 existența de terenuri proprietate publică 

disponibile concesionării/ vânzării; 

 promovarea și stimularea asociațiilor agricole 

în scopul exploatării intensive a terenurilor; 

 utilizarea tehnologiilor performante; 

 valorificarea terenurilor agricole; 

 cooperare între producătorii agricoli locali și 

agenți economici activi în domeniul industriei 

 instabilitate legislativă, modificarea 

frecventă a legislației economice si fiscale; 

 politică nefavorabilă dezvoltării afacerilor 

(taxe și impozite numeroase); 

 adaptabilitatea scăzută  la schimbare a 

agenților economici și a forței de muncă; 

 capacitate redusă de susținere financiară a 

modernizării; 

 management  defectuos  al  piețelor de 

desfacere; 

 invadarea pieței interne cu produse agricole 

ale țărilor beneficiare a unor fonduri 

substanțiale ale UE în ceea ce privește 

susținerea sectorului agricol; 

 condițiile de acces pe piața UE sunt dificil a fi 

îndeplinite de către agenții economici 

autohtoni, aspect care face ca, pentru 

majoritatea producătorilor agricoli din 

România, piața UE să fie inaccesibilă; 

 fonduri străine pentru investiții, relativ 
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alimentare; scăzute în raport cu necesarul; 

 cadru legislativ nefavorabil dezvoltării 

sectorului cercetare- dezvoltare-inovare; 

 
 

7.2.2 Resursele umane, forţa de muncă şi şomajul 
 

S 
Puncte tari (Strenghts)  

W  
Puncte slabe (Weaknesses) 

 forță de muncă ieftină; 

 disponibilitate de angajare în diferite 
meserii, funcție de motivarea personală; 

 număr relativ mare al persoanelor tinere 
apte de munca; 

 dorința populației de a avea locuri de 
muncă pe teritoriul comunei sau în 
localitățile invecinate 

 rata redusă a infracționalității; 

 

 îmbătrânirea populației (spor natural negativ, 
migrarea tinerilor spre centre urbane); 

 număr relativ mare al persoanelor inactive; 

 scăderea natalității; 

 adaptarea mai lentă a populației mature și 
vârstnice din comună, la schimbările și 
provocările lumii actuale în general și la 
fenomenul mobilității și reconversiei 
profesionale, în special; 

 migrarea persoanelor cu pregătire 
profesională, în special spre mediul urban și 
în străinatate; 

 capacitatea financiară relativ scazută a 
locuitorilor zonei; 

O  
Oportunităţi (Opportunities)  

T  
Ameninţări (Threats) 

 existența unor reglementări care stipulează 
acordarea de facilități angajatorilor care 
creează noi locuri de muncă pentru șomeri, 
tineri absolvenți etc.; 

 creșterea nivelului de calificare prin 
participarea la programe de pregătire 
profesională derulate în cadrul proiectelor 
finanțate prin POS DRU 2007-2013; 

 modificarea mentalității persoanelor 
disponibilizate, prin abordarea de atitudini 
active pe piața muncii (căutare a unui loc de 
muncă, reconversie profesională); 

 implicarea autorităților locale în problemele 
comunității, în vederea identificării de soluții 
financiare, materiale; 

 menținerea tendințelor migraționiste către 
centrele urbane a populației tinere; 

 accentuara procesului de îmbătrânire în 
rural; 

 creșterea șomajului în rândul absolvenților 
de liceu; 

 creșterea ponderii muncii la negru, cu 
efecte negative asupra pieței muncii, 
economiei  locale și asistenței sociale în 
perspectivă; 

 estomparea tradițiilor locale, odată cu 
trecerea timpului 
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7.2.3 Infrastructură şi telecomunicaţii 
 

S 
Puncte tari (Strenghts)  

W  
Puncte slabe (Weaknesses) 

 30 km faţă de axele prioritare de transport 

european TEN-T 22 (feroviar Curtici-Constanţa, 

TEN-T 18 (Fluviul Dunărea), TEN T-7 (rutier 

Nădlac-Constanţa) ce asigură o bună conexiune 

cu alte zone ale ţării şi cu Europa; 

 reţele de drumuri naţionale şi europene 

modernizate; 

 distanţa mică faţă de Autostrada Soarelui (A2 – 

49 km;) 

 accesul pe şosea în comună se face pe două 

drumuri judeţene care o travesrează: 

- DJ 310 Cuza Vodă (DJ 306) - Călăraşii Vechi - 

Stoeneşti - Radu Negru - Modelu (DN 3B); 

- DJ 306 Cuza-Vodă - Floroaica - Vâlcele - Dragoş 

Vodă - Socoalele – Gheorghe Doja (jud. Ialomiţa); 

 gara Călăraşi Nord situată la distanţă de 6,5 km 

de centrul comunei Cuza Vodă (aproximativ 10 

min. mers cu autovehicul); 

 gara Călăraşi Sud – situate la o distanţa de 12 

km de centrul comunei Cuza Voda (aproximativ 

20 min. mers cu autovehicul); 

 existenţa punctului de trecere a frontierei 

Călăraşi – Silistra la doar 24 km (traversare cu 

ferry-boat); 

 aeroportul Internaţional Henri Coandă se află la 

o distanţă de 125 km; 

 aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu se 

 inexistenţa unor curse regulate de 

autobuz/micorbuz care să asigure transportul 

de la gară pentru a îi aduce în localitate 

 reţele de transport public local limitate, fără 

conexiuni majore cu localităţile limitrofe; 

 infrastructură socială şi de sănătate insuficient 

dotată şi dezvoltată; 

 lipsa rețelei de alimentare cu gaze naturale; 

 lipsa trotuarelor pentru pietoni; 

 indicatoare rutiere insuficiente în unele zone 

cu risc (în special la trecere de pietoni cu 

avertizare sonoră și luminoasă); 

 lipsa unui sistem video de supraveghere 

stradală; 

 lipsa unui supermarket; 

 posibilități financiare reduse ale localnicilor 

pentru reabilitarea clădirilor. 
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află la o distanţă de 131 km; 

 apropierea de Portul Călăraşi – 18 km şi 

distanţele relativ mici faţă de portul Olteniţa – 70 

km şi portul Constanţa - 140 km, unul dintre cele 

mai importante porturi maritime ale Europei; 

 conectarea comunei la reţeaua de energie 

electrică 

 dezvoltarea continua a retelei comunale de 

drumuri; 

 nivel ridicat de acoperire al reţelelor de 

comunicaţii fixe şi mobile 

 existenţa unui operator pentru serviciul de 

alimentare cu apă şi canalizare  

 reţele de alimentare cu apă înfiinţate sau în 

stadiu de înfiinţare în majoritatea comunelor 

O  
Oportunităţi (Opportunities)  

T  
Ameninţări (Threats) 

 programe finanțate din Fondurile Structurale 

și de Coeziune pentru infrastructură 

perioada 2014-2020; 

 posibilitatea utilizării fondurilor 

guvernamentale prin Programul de 

Dezvoltare Locala pentru asigurarea 

infrastructurii la nivel local; 

 amplasarea comunei la o distanţă foarte 

mică de Municipiul Călărași (15 km). 

 apariția unor dificultăți în desfășurarea 

lucrărilor de infrastructură (condiții de trafic 

sau meteo); 

  costul ridicat al documentațiilor preliminare 

și necesitatea cofinanțării proiectelor, poate 

împiedica accesarea fondurilor europene; 
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7.2.4 Educaţia şi învăţământul 
 

S 
Puncte tari (Strenghts)  

W  
Puncte slabe (Weaknesses) 

 structura organizatorică a școlii este 

corespunzatoare la nivelul comunei; 

 există un management responsabil cu 

implicare directă, pe toate planurile 

(administrativ, educativ, resurse, etc.); 

 comunicare formală, informală și 

nonformală bună; 

 monitorizarea activității de formare din 

școală este corespunzătoare, urmărește 

cunoașterea culturii organizaționale a școlii, 

corectitudinea activității și rezultatele 

efective ale formării personalului didactic; 

 aplicarea corectă şi  creativă  a curriculum-

ului școlar; 

 30 de cadre didactice calificate şi titulare, 

cu vechime mare atât în învăţământ, cât şi 

în şcoală, permite realizarea unui 

învăţământ de calitate; 

 relaţiile interpersonale existente favorizează 

crearea unui climat educaţional deschis şi 

stimulativ; 

 situația la învățătură prezintă rezultate 

bune la toate nivelele; 

 puține tendințe de neșcolarizare sau 

abandon școlar; 

 stare disciplinară bună; 

 spații școlare adecvate pentru activitatea 

de formare; 

 politica educațională slabă de atragere a 

elevilor în unitatea școlară locala 

(insuficientă implicare pentru creşterea 

imaginii şcolii; 

 pierderea posibilității de formare a 

eșalonului liceal la nivel de comună; 

 familiile elevilor nu sunt implicate suficient 

în activitatea de educare a copiilor. 

 starea motivațională a cadrelor didactice și 

a elevilor este scăzută; 

 stare materială precară şi nivel scăzut de 

cultură şi instruire al unor familii; 

 existența unor elevi cu probleme de 

adaptare; 

 migrația elevilor din satele componente 

comunei, spre școala de oras și 

depopularea școlară a structurilor locale 

școlare; 

 accesul dificil, din punct de vedere material, 

la activitățile de perfecționare didactică; 

 fonduri insuficiente/ inexistente pentru 

premierea performanței școlare a elevilor; 

 cooperarea slabă între comisiile metodice 

la nivelul școlii; 

 lipsa unor grupe de grădiniță cu program 

prelungit; 

 lipsa unor programe de tipul „Școala după 

școală”; 
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 dotarea cu tehnologie informațională 

(laborator IT) corespunzatoare; 

 existența PC-ului la o mare parte din elevii 

școlii; 

 fondul de carte din biblioteca școlii este 

bogat și cu noutăți editoriale. 

 susținerea activităților din planul anual de 

activități școlare și extrașcolare, toate 

cadrele didactice fiind implicate în 

activitatea de formare continuă la nivel de 

școală; 

 obiectivele propuse sunt în conformitate cu 

nevoile de formare ale cadrelor didactice 

și răspund nevoilor școlii și ale colectivului 

de elevi; 

 există interes pentru activitatea de 

consultanță și consiliere a cadrelor 

didactice; 

 existența în școală a Cercurilor școlare, 

ecologice, tehnologice, artistice cu 

rezultate bune. 

 nu s-au înregistrat fenomene de delicvență 

sau infracționalitate la nivelul școlii; 

 nu sunt popularizate întotdeauna 

experiențele pozitive, iar când se încearcă, 

acestea nu au rezonanța potrivită; 

O  
Oportunităţi (Opportunities)  

T  
Ameninţări (Threats) 

 bună colaboare cu I.S.J. și C.C.D.; 

 existența Programului Guvernamental de 

acordare a unor produse lactate și de 

panificație „Cornul și laptele”; 

 infuzia de resurse financiare în școală 

pentru manuale școlare, reparații curente și 

 incoerența politicilor educaționale la nivel 

național; 

 lipsa unor politici educaționale 

consecvente cu ținte și strategii clare care 

să fie urmărite indiferent de partidul de la 

guvernare; 
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capitale; 

 disponibilitatea unor instituţii de a veni în 

sprijinul şcolii; 

 elevii și familiile acestora sunt pregătite 

pentru schimbarea modului de abordare a 

procesului instructiv – educativ; 

 varietatea cursurilor de perfecţionare şi 

formare continuă oferite de CCD; 

 dorinţa pentru schimburi de experienţă şi

 pentru acţiuni organizate în parteneriat; 

 școala oferă un grad sporit de siguranță 

elevilor; 

 puține cazuri de familii destrămate la 

nivelul școlii; 

 extinderea rețelei Internet la nivelul 

localității; 

 apariția televiziunii digitale; 

 toți elevii au posibilitatea receptării 

emisiunilor TV prin cablu sau digital; 

 

 motivarea morală și salarială nu ajută 

cadrul didactic în activitate; 

 programe școlare prea încărcate; 

 formarea inițială a cadrelor didactice este 

deficitară. 

 scăderea nivelului de trai (elevi, profesori, 

părinți); 

 eliminarea fondurilor de premiere și 

stimulare; 

 creșterea numărului de șomeri în rândul 

părinților; 

 dispariția posturilor datorită creșterii 

numărului de elevi la clasă; 

 lipsa de experiență și de sprijin privind 

elaborarea de proiecte de finanțare; 

 prea multă birocrație în accesarea 

fondurilor naționale și europene. 

 slaba motivație a elevilor pentru 

învățătură; 

 migrația copiilor de grădiniță spre oraș la 

grupe cu program prelungit; 

 instabilitatea cadrelor didactice (în fiecare 

an, elevii au profesori noi). 

 impactul nociv a unor emisiuni TV asupra 

psihicului elevilor; 

 popularizarea prin emisiunile TV a 

subculturii și a nonvalorilor; 
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7.2.5 Cultura 
 

S 
Puncte tari (Strenghts)  

W  
Puncte slabe (Weaknesses) 

 existenţa unei infrastructuri culturale: 

- Biserica Sf. Petru şi Pavel; 

- Biserica Sf. Constantin şi Elena; 

- Biserica Sf. Ioan Botezătoru; 

- Monumentul Eroilor din satul Ceacu; 

- Casa de cultură Cuza Vodă; 

- Casa de cultură Călăraţii Vechi; 

 existenţa unei biblioteci comunale; 

 existenţa Ansamblului Folcloric Jienii. 

 activitate culturală minimă, lipsă 

evenimente de tipul „Zilele Comunei”; 

 fonduri insuficente pentru reabilitarea și 

modernizarea tuturor clădirilor ce 

adăpostesc locașuri de cultură; 

 informare/promovare scăzută a 

evenimentelor/acţiunilor derulate de 

autorităţi în acest domeniu; 

 participare scăzută a cetățenilor la 

acțiuni/activități de interes cultural; 

 posibilități financiare reduse pentru tipărirea 

de broșuri, pliante de promovare a 

obiectivelor de interes cultural de pe raza 

comunei; 

 insuficientă preocupare pentru cunoaşterea 

istoriei şi a tradiţiilor locale, prin punerea 

în valoare a tezaurului cultural - istoric 

existent în localitate; 

 îmbătrânirea populației active, migrația 

tinerilor și dezinteresul față de viața 

spiritual-culturală a comunității, grevează 

acțiunile derulate în acest domeniu; 

O  
Oportunităţi (Opportunities)  

T  
Ameninţări (Threats) 

 stimularea creativității și inițiativei locale 

prin revigorarea și valorificarea tradițiilor 

cultural – artistice (serbări, hore, ziua 

comunei etc) 

 atragerea de surse de finanțare pentru 

 buget insuficient alocat activităților 

culturale; 

 subfinanțare a achizitiilor de carte; 

 interesul scăzut al locuitorilor faţă de 
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conservarea și modernizarea obiectivelor 

culturale de pe raza comunei; 

 dezvoltarea programelor de înfrățire cu 

localități din țară și/ sau străinătate; 

 implicarea mai dinamică a instituțiilor de 

învățământ de pe raza comunei în 

desfășurarea activităților cu caracter 

cultural; 

 constientizarea populației despre rolul și 

importanța culturii naționale în propășirea 

neamului nostru românesc; 

 parteneriate cu instituții culturale județene, 

naționale și europene în vederea unei mai 

bune cunoașteri și promovări a culturii 

națioanale și europene. 

manifetsările culturale. 

 
 

7.2.6 Sport şi recreaţie 
 

S 
Puncte tari (Strenghts)  

W  
Puncte slabe (Weaknesses) 

 accesul la faleza Dunării şi Lacul Iezer; 

 accesul direct la Braţul Borcea; 

 existenţa a două terenuri de fotbal 

 echipa de fotbal în Liga V cu şanse mari de 

promovare în Liga IV; 

 existența unui parc în com. Cuza Vodă; 

 sala de sport a şcolii din satul Cuza Vodă este 

nou construită. 

 infrastructura de recreere şi relaxare redusă în 

comparaţie cu posibilităţile geografice; 

 lipsa unor structuri de turism şi recreere din 

partea structurilor private; 

 

O  
Oportunităţi (Opportunities)  

T  
Ameninţări (Threats) 

 programe finanțate din Fondurile Structurale 

și de Coeziune pentru infrastructură 

 buget insuficient alocat activităților sportive; 

 lipsa unei baze de selecţie locală pentru 
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perioada 2014-2020; 

 realizarea de asocieri între Primariă Cuza 

Vodă şi diversi operatori economici pentru 

dezvoltarea de spaţii de petrecere a timpului 

liber.  

echipa de fotbal. 

 

7.2.7 Sănătate şi aistenţă social 
 

S 
Puncte tari (Strenghts)  

W  
Puncte slabe (Weaknesses) 

Sănătate 

 existența și buna funcţionare a cabinetelor 

individuale de medicină de familie  

 existenta unui medic stomatolog; 

 toţi locuitorii sunt înscrişi la un medic de 

familie. 

 experienţa medicilor de familie; 

 existența unei farmacii în centrul comunei; 

Asistenţa socială 

 pondere mică a populației cu nevoi de 

asistare; 

 informare operativă cu privire la formele de 

ajutor de stat; 

 administrația locală asigură servicii pentru 

protecția socială; 

 

Sănătate 

 lipsa asistenților medicali comunitari; 

 lipsa unui Centru de sănătate; 

Asistenţa socială 

 personal insuficient angajat în structurile de 

resort ale administrației publice locale; 

 insuficientă implicare a societății civile; 

 percepere denaturată a scopului asistenței 

sociale, din partea populației; 

inexistența unor servicii adresate persanelor 

vârstnice sau/și cu dizabilități (îngrijiri la 

domiciliu/centre de zi și centre de primire); 

 lipsa voluntariatului în domeniul serviciilor 

pentru vârstnici; 

 lipsa unei cantine sociale; 

 lipsa locuințelor sociale pentru persoane 

sărace/familii tinere care nu au posibilități 

financiare pentru achiziționarea de locuințe; 

 lipsa unui centru social (azil) pentru persoane 

vârstnice aflate în situații care nu le permit 

să-și asigure serviciile de îngriire personală 

și a locuinței; 
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 lipsa unui Centru Multifuncțional în care să 

fie organizate servicii/activități pentru diferite 

categorii de persoane defavorizate 

O  
Oportunităţi (Opportunities)  

T  
Ameninţări (Threats) 

Sănătate 

 linii de finanţare externe şi includerea 
unei linii de buget local în vederea 
cofinanţării eventualelor aplicaţii, 
acțiuni/activități 

Asistenţă socială 

 construirea și dotarea unui complex social 
care să cuprindă un cămin-azil pentru 
bătrânii comunei 

 existența la nivel național, de programe 
consistente destinate asistenței sociale; 

 dezvoltarea economică a comunei, va 
permite îmbunătățirea nivelului finanțărilor 
care vor putea fi atrase la nivel local; 

 posibilitatea înființării unor structuri ale 
economiei sociale; 

 posibilitatea înființării unui magazin 
economat; 

Sănătate 

 costuri ridicate ale serviciilor medicale; 

 legislație fluctuantă în domeniu;  

Asistenţă socială 

 costurile ridicate pot genera dificultăți în 
dotarea diverselor obiective de asistență 
socială care se doresc a fi înființate; 

 sistemul de ajutor social nu încurajează 
reintegrarea activă 

 
 

7.2.8 Condiţii de viaţă şi spaţiul rural 
 

S 
Puncte tari (Strenghts)  

W  
Puncte slabe (Weaknesses) 

 apropierea de Municipiul Calarasi asigura un 

grad de dezvoltare rurala a gospodariilor 

superior mediei comunelor din jud. Calarasi 

 populatie echilibrata pe toate segmentele de 

varsta 

 infrastructura de apa curenta existenta 

 infrastructura si serviciile pentru populatie nu 

sunt foarte dezvoltate; 

 lipsa unui serviciu de salubrizare 

 lipsa alimentarii cu gaze naturale 

O  
Oportunităţi (Opportunities)  

T  
Ameninţări (Threats) 

 programe şi linii de finanţare de la Guvernul  tendinţa de migrare a populaţiei tinere către 
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României şi Uniunea Europeană care să 

asigure dezvoltarea infrastructurii locale şi a 

economiei locale; 

 dezvoltarea infrastructurii sistemului de 

învăţământ prin reabilitarea grădiniţelor, 

şcolilor şi a căminelor culturale. 

mediul urban pentru găsirea unui loc de 

muncă şi îmbătrânirea populaţiei rezidente. 

 
 

7.2.9 Administraţie locală 
 

S 
Puncte tari (Strenghts)  

W  
Puncte slabe (Weaknesses) 

 personal cu nivel mare de experienţă în 

administraţie publică; 

 colaborare cu alte municipialităţi: localităţi 

înfrăţite sat Salonta, Republica Moldova; sat 

Sitovo, jud. Silistra, Bulgaria; 

 implicarea activă a Primăriei în problemele 

comunității; 

 gradul relativ mare de colectare a taxelor şi 

impozitelor de la populaţie (70-75%); 

 deschiderea administrației actuale către 

investiții. 

 legislație insuficient cunoscută de către 

personalul din instituțiile publice, ca urmare a 

numărului mare de schimbări legislative; 

 neparticiparea personalului din Primărie la 

acţiuni de formare profesională continuă. 

O  
Oportunităţi (Opportunities)  

T  
Ameninţări (Threats) 

 posibilitate finanţării proiectelor locale din 

surse nerambursabile 2014-2020 

 amplasarea în zona transfrontalieră. 

 riscul eșecului în realizarea și finalizarea unor 

proiecte; 

 refuzul achitării unor taxe şi impozite. 
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8. Procesul de consultare publică – observaţii şi concluzii 
 
 
 Procesul de consultare publică a comunităţii locale din Comuna Cuza Vodă a avut loc pe parcursul 

elaborării strategiei locale de dezvoltare. Scopul acestei consultării a fost obţinerea unei imagini de 

ansamblu asupra realităţilor locale, identificând atitudini, păreri, aspiraţii, interese şi convingeri ale 

locuitorilor privind aspecte legate de situaţia actuală şi dezvoltarea aşteptată de comunitate. 

 Pe de altă parte, acest proces are rolul şi avantajul de a asigura prioritizarea corectă a direcţiilor 

de dezvoltare şi de investiţii, în acelaşi timp responsabilizând şi implicând direct cetăţenii în dezvoltarea 

comunităţii lor, simţindu-se astfel parte a acestui proces de evoluţie. 

 În procesul de consultare publică a locuitorilor comunei Cuza Vodă, judeţul Călăraşi s-a utilizat 

pentru culegerea datelor ancheta ca metodă de cercetare cantitativă, iar instrumentul folosit a fost 

chestionarul. Acesta a fost publicat pe website-ul primăriei şi împărţit în comunitate. De asemenea, au 

fost purtate discuţii libere cu lideri ai comunităţii locale, în cadrul a două întâlniri efectuate în comună, 

pentru a surprinde anumite aspecte ce nu pot fi observate dor prin utilizarea chestionarului. 

 Participanţii la consultarea publică (grupul ţintă) a avut următoare astructură din punct de vedere al 

vârstei, sexului, nivelului de educaţie şi ocupaţiei: 

 

 În cadrul dezbaterii publice au participat cetățeni din toate cele 3 sate ale comunei, media de 

vârsta fiind de 43 ani. 

 

 

019% 

019% 

006% 

019% 

013% 

019% 

006% 

000% 005% 010% 015% 020%

16 - 20 ani

21 - 30 ani

31 - 40 ani

41 - 50 ani
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61 -70 ani

71 - 80 ani
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 În funcţie de gen, repartiţia este următoarea: 

 

 

  

 Astfel, din punct de vedere al genului, 62,50% din populația chestionată aparţinea genului feminin, 

iar 37,50% aparţinea genului masculin. 

 Din punct de vedere al nivelului de educaţie, majoritatea persoanelor aveau studii medii (liceul) – 

56,25%, absolvenţi de învâţământ obligatoriu (10 clase) erau 25%, iar cei care au absolvit o instituţie de 

învâţământ superior erau 12,5%. Participanţi la consultarea publică au fost şi persoane de vârsta a 

treia, persoane care au 2 sau 4 clase absolvite. 
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 Mai jos este prezentată analiza chestionarelor pe fiecare întrebare în parte. 

 

1. Ce înseamnă pentru dumneavoastră o stategie de dezvoltare a comunei Cuza Vodă? 

 Răspunsurile au fost: 

 

 

2. Cunoașteți vreun proiect de dezvoltare – investiții derulat de Primăria Comunei Cuza Vodă în 

perioada anterioară? 

 

  
 
 

044% 

056% 

031% 

006% 
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Un program multianual de investiții 

Un plan care conține proiectele pe care Primăria 
le va aplica în cadrul comunei 

Un set de hotărâri de consiliu local cu rol de
înlesnire a dezvoltării comunei

Nu știu/nu răspund 
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 Majoritatea răspunsurilor au indicat următoarele: 

- asfaltare străzi; 

- iluminat public; 

- alimentare cu apă. 

 30% din repondenţi au amintit și de proiecte sociale și colectarea și depozitarea deșeurilor. 

3. “Strategia de dezvoltare a comunei trebuie să reduca problemele cu care se confruntă 

locuitorii acesteia. Numiți o problemă cu care se confruntă majoritatea locuitorilor comunei”. 

 

 Locuitorii comunei Cuza Vodă au semnalate următoarele probleme ca fiind stringente: 

 - asfaltare străzi; 

 - lipsa locurilor de muncă; 

 - apă-canal (în special în satul Ceacu); 

 - alimentare cu gaze; 

 - energie electrică; 

 - gunoiul menajer și locul de depozitare al acestuia; 

 25% consideră o problemă a comunei locurile de joacă și șanturile pentru colectarea apei. 

 

4. Vă rugăm să indicați direcțiile în care ar trebui să se investească mai mult în comuna Cuza 

Vodă 
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 Direcţiile de dezvoltarea indicate de locuitorii comunei Cuza Vodă au fost: 

- asfaltarea străzilor, 

- incluziunea socială a grupurilor defavorizate; 

- facilitarea investițiilor private; 

- comunicarea cu cetățenii; 

- locuri de joacă/petrecerea timpului liber. 

 Un procent de 15% au mai indicat ca şi directive de soluţionat în viitor problemele de curăţenia 

comunei şi ajutor social pentru famiile nevoiaşe care nu îşi permit să trimită sau să ţină copii la şcoală. 

 

5. Care din zonele comunei necesită investiții mai însemnate 
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 În urma răspunsurilor primite, cele trei sate au fost ierarhizate astfel: 

I. Călărașii Vechi; 
II. Ceacu; 
III. Cuza Vodă. 

 

6. Propuneri de proiecte: 

  

 În ceea ce priveşte proiecte noi pentru comună propunerile au fost următoarele: 

- Canalizare Călărașii Vechi și gaze în Comuna Cuza Vodă; 

- Asistență socială pentru copii neîngrijiți; 

- Amenajarea centrului comunei; 

- Gestionarea gunoaielor provenite de la societatile comerciale, cât și cel menajer. 
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9. Dezvoltarea strategică a Comunei Cuza Vodă 
 
 

 Planul de dezvoltare strategică a Comunei Cuza Vodă, judeţul Călăraşi  nu ar trebui considerat 

ca un simplu instrument de susţinere şi coordonare a planurilor şi viziunilor existente, neconexate. El 

este un instrument de lucru şi de condiţionare care propune implementarea unor opţiuni mai noi sau 

mai vechi, revizuite care vor afecta structural comunitatea locală şi vor contribui la împuternicirea 

locală, introducând şi aplicând trei principii fundamentale: împărţirea deciziilor, abordare integrată şi 

participare. 

 Strategia de faţă este concepută pentru a produce oportunităţi de dezvoltare şi pentru a crea 

locuri noi de muncă, firme şi afaceri. Acestea sunt aspiraţii în contextul unui model de societate 

deschisă în care există oportunităţi egale care să permită oricui accesul la o viaţă economică. 

 Industria ar trebui întărită şi exploatată în continuare prin consolidarea entităţilor existente şi 

prin atragerea unora noi.  

 Sectorul turistic ar trebui exploatat într-un context durabil, complementar activităţilor economice 

existente. O abordare integrată este esenţială pentru a obţine durabilitatea, exploatarea corectă a 

patrimoniului natural de care dispune Comuna Cuza Vodă.  

 

 O altă direcţie de dezvoltare indicată de prezenta strategie este cea a îmbunătăţirii calităţii vieţii 

locuitorilor Comunei Cuza Vodă prin îmbunătăţirea infrastructurii drumurilor prin refacerea celor 

degradate şi construirea unora noi, introducerea canalizării în toate cele trei sate, în special în Călăraşii 

Vechi. 

 

 Cea de-a treia direcţie de dezvoltare se referă la o guvernare mai bună.  

 Împărţirea responsabilităţii asupra implementării strategiei trebuie consolidată prin verificări 

anuale şi evaluări a atingerii obiectivelor şi realizării măsurilor planificate.  

 Ar trebui formată o Asociaţie pentru Implementarea Strategiei care să cuprindă pe cei implicaţi. 

Pentru buna funcţionare a Asociaţiei, aceasta va avea Statut, Reguli de Funcţionare, director executiv 

şi secretariat.  
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 De asemenea, ar fi oportună crearea, organizarea şi responsabilizarea unei Agenţii de 

Dezvoltare Locală pentru gestionarea serviciilor locale, a planurilor de dezvoltare, a finanţărilor 

europene. 

 
9.1 Viziune 
 

 În următorii 5 ani, comuna Cuza Vodă va deveni un reper pentru dezvoltarea comunităților locale 

din judeţul Călăraşi şi din Regiunea Sud Muntenia prin mobilizarea tuturor actorilor implicaţi în viaţa 

comunităţii (cetăţeni, autorităţi publice locale şi regionale, societate civilă, operatori economici) 

materializată într-o bună valorificare a potențialului tradiţional, natural, social și economic al localității și 

în îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.  

 
9.2 Scop 

 

 Strategia defineşte priorităţi şi măsuri capabile să construiască politici care urmăresc îndeplinirea 

obiectivelor şi care permit actorilor locali să-şi adapteze planurile şi proiectele în direcţia dezvoltării 

comunităţii locale.  

 Scopul strategiei trebuie urmărit în mod progresiv, prin implementarea proiectelor în funcţie de 

priorităţi, urmărind direcţiile de dezvoltare: 

 

1. Pe termen mediu 2017-2023.  

 Consolidarea economie locală, atragerea de investiţii, crearea de locuri de muncă şi a 

posibilităţilor de dezvoltare a unor afaceri noi. Dezvoltarea unei reţele regionale şi internaţionale care 

permite dezvoltarea economică sustenabilă pe termen mediu şi lung. 

  

2. Pe termen scurt 2017-2018.  

 Adaptarea dezvoltării fizice a comunei prin îmbunătăţirea infrastructurii, gestionarea patrimoniului 

natural, dezvoltarea culturii şi educaţiei. 

 
9.3 Obiective 
 
Obiective generale 
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 În urma consultărilor publice efectuate şi a concluziilor analizei SWOT, considerăm că, în următorii 

cinci ani, corespunzători programării financiare europene 2014 – 2020, autorităţile publice locale din 

Comuna Cuza Vodă şi partenerii lor trebuie să îşi direcţioneze acţiunile în scopul atingerii următoarelor 

obiective generale: 

 

1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei prin dezvoltarea infrastructurii publice eficiente şi prin 

creşterea calităţii mediului înconjurător prin gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. 

 

2. Valorificarea potenţialului economic al comunei prin susţinerea dezvoltării sustenabile a iniţiativei 

locale şi atragerea de noi investiţii şi investitori. 

 

3. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii socio-culturale moderne şi adaptate nevoilor locale la 

necesităţile cetăţenilor. 

 

Obiective specifice 
 
 În vederea atingerii obiectivelor generale, autoritatea publică locală împreună cu partenerii săi cor 

urmări realizarea următoarelor obiective specifice: 

 

Obiectiv Strategic 1: Dezvoltarea infrastructurii de bază 

 

Prioritatea 1.1: Dezvoltarea infrastructurii de transport, apă-canalizare, gaze, culturală, socială, 

educaţională şi de sănătate 

Prioritatea 1.2: Amenajarea teritoriului 

Prioritatea 1.3: Gestionarea deşeurilor 

Prioritatea 1.4: Conservarea mediului natural şi a ariilor protejate 

 

Obiectiv Strategic 2: Stimularea sectoarelor cu potenţial de dezvoltare şi creşterea 

competitivităţii 

 

Prioritatea 2.1: Stimularea dezvoltării IMM-urilor, în special microîntreprinderi şi încurajarea creării de 

noi întreprinderi 
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Prioritatea 2.2: Stimularea dezvoltării sectorului agricol prin reintroducerea sistemelor de irigaţii, 

agricultură ecologică 

Prioritatea 2.3: Susţinerea şi dezvoltarea infrastructurii de turism şi agrement  

Prioritatea 2.4: Stimularea investiţiilor durabile pin acrodarea unor facilităţi fiscale şi/sau altă natură 

 

Obiectiv Strategic 3: Dezvoltarea resurselor umane  

 

Prioritatea 3.1: Sprijinirea sistemului educaţional 

Prioritatea 3.2: Creşterea gradului de şcolarizare şi promovabilitate 

Prioritatea 3.3: Dezvoltarea sistemului de servici sociale 

 

Obiectiv strategic 4: Consolidarea capacitaţii administraţiei locale  

 

Prioritatea 4.1: Creşterea gradului de instruire a personalului prin accesul la formare profesională 

continuă 

Prioritatea 4.2: Promovarea unei bune colaborări între autorităţile locale şi actorii locali (populaţie, 

agenţi economici etc.) 

Prioritatea 4.3: Promovarea colaborării transfrontaliere prin iniţierea unor proiecte comune în domenii 

de interes 

 
 



10. Portofoliu de proiecte - Direcţii principale de dezvoltare până în 2023 
 
 
10.1 Proiecte de infrastructură 
 

Direcţia de 
dezvoltare 

Obiective 
specifice 

Măsuri/acţiuni Responsabili Surse de finanţare Rezultate aşteptate 

ÎMBUNĂTĂŢIREA 
INFRASTRUCTURII 
LOCALE A 
COMUNEI 

Îmbunătăţirea 
infrastructurii rutiere 

Modernizarea, 
reabilitarea si 
mentenanta întregii 
retele de drumuri 
comunale Consiliul Local  

 
 

Consiliul 
Judeţean 

Bugetul local 
 
Bugetul judeţului Călăraşi 

 
Bugetul de stat, programe 
guvernamentale, 
programe naţionale 

 
Credite şi produse 
bancare 

 
Programe integrate de 
finanţare perioada de 
2014- 2020 

10 km drumuri 
modernizate/reabilitate 

Îmbunătăţire 
acces 
exploataţiile 
agricole  

5 km drum exploataţii 
agricole 

 

Creşterea gradului de 
protecţie şi siguranţă 
al cetăţenilor 

Instalarea unei reţele 
de camere de 
monitorizare video 

Consiliul Local 
 
Inspectoratul 
Judeţean de 
Poliţie 
 
Secţia de Poliţie 
Locală 

Bugetul local 
 
Bugetul judeţului Călăraşi  
 
Bugetul de stat, programe 
guvernamentale, programe 
naţionale 
 
Credite şi produse bancare 
 
 Programe de finanţare 

Camere de supraveghere 
amplasate în puncte de 
interes precum: instituţii 
publice, şcoli, grădiniţe, 
străzi şi intersecţii. 

Crearea Serviciului 
de Voluntariat 
pentru Situaţii de 

Consiliul Local  
 
Consiliul 

Echipamente de 
specialitate 
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Urgenţă Judeţean perioada de 2014-2020 Sesiuni de instruire a 
voluntarilor 

 
Campanii de informare a 
populaţiei 

Construirea reţelei 
de alimentare cu 
gaze naturale 

Montarea reţelei 
de alimentare cu 
gaze naturale a 
comunei 

Consiliul Local 
 
 

Operatorul de 
specialitate 

Bugetul local 
 
Bugetul judeţului Călăraşi  
 
Bugetul de stat, programe 
guvernamentale, 
programe naţionale 
 
Investiţii proprii ale 
operatorului de 
specialitate 
 
Credite şi produse 
bancare  
 
Programe de finanţare 
perioada de 2014-2020 

25 km conductă de gaze 

Măsuri de stimulare 
a creşterii gradului 
de racordare la 
reţeaua de gaze 
naturale a 
consumatorilor 
casnici şi economici 

Cel puţin 50% gradul de 
racordare în 3 ani 

Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
medicale, 
sociale şi 
culturale a 
comunei 

Modernizarea 
clădirilor cu 
destinaţie de 
policlinică/dispensar 

Consiliul Local  
 
Cabinetele medicale 
individuale localizate 
în clădirile aparţinând 
primăriei 

Bugetul local 
 
Bugetul judeţului Călăraşi  
 
Bugetul de stat, programe 
guvernamentale, 
programe naţionale 

Infrastructura medicală 
modernă şi care respectă 
normele de sănătate 
publică. 
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Investiţii proprii ale 
cabinetelor  
 
Credite şi produse 
bancare  
 

Programe de finanţare 
perioada de 2014-2020 

Informarea şi 
conştientizarea 
populaţiei sau a unor 
categorii specifice cu 
privire la păstrarea şi 
îmbunătătirea stării 
de sănătate publică 
şi la prevenirea 
comportamentelor 
antisociale 

Consiliul Local 

Consiliul 

Judeţean 

Direcţia de Sănătate 
Publică 
 
Poliţia Comunitară 
DGASPC Călăraşi 
 
Inspectoratul 
Judetean de Poliţie 

Bugetul local 
 
Bugetul judeţului Călăraşi 

 
Bugetul de stat, programe 
guvernamentale, 
programe naţionale 

 
Programe de finanţare 
perioada de 2014-2020 

Campanii de informare şi 
conştientizare a populaţiei 
sau categoriilor de risc 

 

Modernizarea, 
reabilitarea celor 2 
camine culturale 
amplasate în satul 
Ceacu şi în Călăraşi 

Consiliul Local 
 
Consiliul Judeţean 

Bugetul local 
 
Bugetul judeţului Călăraşi 
 
Bugetul de stat, programe 
guvernamentale, 

2 cămine culturale 
modernizate şi dotate 
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Vechi programe naţionale 
 
Programe de finanţare 
perioada de 2014-2020 

 
 
10.2 Proiecte vizând creşterea competitivităţii economice 
 

Direcţia de dezvoltare 
Obiective 
specifice 

Măsuri/acţiuni Responsabili Surse de finanţare Rezultate aşteptate 

CREAREA 
CONDIŢIILOR 
PENTRU 
DEZVOLTAREA ŞI 
DIVERSIFICAREA 
SECTORULUI 
ECONOMIC 

Dezvoltarea 
agriculturii 

Măsuri de valorificare 
a potentialului agricol 

Consiliul Local 
 
Directia Agricolă şi 
de Dezvoltare 
Rurală 

 
Agenţi 
economici 

Bugetul local 
 
Bugetul de stat, programe 
guvernamentale, programe 
naţiionale 

 
Programe integrate de 
finanţare din perioada de 
programare 2014- 2020 

Creşterea suprafeţelor 
cultivate cu culturi agricole 
 
Înfiinţarea unor noi 
exploataţii agricole  
 
Înfiinţarea de sere 

Diversificarea 
activităţilor 
economice 

Dezvoltarea 
facilităţilor de sprijinire 
a activităţilor 
economice 

Consiliul Local 
 
Camera de 
Comert şi 
Industrie 
Călăraşi 
 
Agenţi 
economici 

Bugetul local 
 
Bugetul de stat, programe 
guvernamentale, programe 
naţionale 
 
Credite şi produse bancare 
 
POCU 2014-2020 

Spaţii reabilitate, renovate, 
conectate la internet şi 
utilităţi 

 
Spaţii amenajate pentru 
atragerea unor investitori 

Identificarea şi 
stimularea unor noi 
afaceri în mediul rural 

Creşterea numărului de 
agenţi economici la nivel 
local 
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Centre de 
formare 
profesională 

 
PNDR 2014-2020 
 
Programe integrate de 
finanţare din perioada de 
programare 2014- 2020 

 
Creşterea numărului de 
locuitori angajaţi pe plan 
local 

Dezvoltarea resursei 
umane 

Creşterea numărului de 
persoane care au urmat 
cursuri de perfecţionare / 
calificare /recalificare 

Dezvoltarea 
activităţii turistice 

Dezvoltarea infrastucturii 
turistice şi a serviciilor 
conexe 

Consiliul Local 
 
Camera de Comerţ 
şi Industrie 
Călăraşi 

Bugetul local 
 
Bugetul de stat, programe 
guvernamentale, programe 
naţionale 

 
Credite şi produse 
bancare 

 
Programe integrate 
de finanţare din 
perioada de 
programare 2014-
2020 

Construire/amenajare a 
minim 2 structuri de 
cazare pentru exploatarea 
ieşirii la Dunăre şi Lacul 
Iezer 

 
Infrastructură de acces la 
obiectivele turistice- 
modernizată 

 
Studiu de fezabilitate 
pentru amenajarea unui 
centru public de recreere 
pe malul Dunării 
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10.3 Proiecte de mediu 
 

Direcţia de 
dezvoltare 

Obiective 
specifice 

Măsuri/acţiuni Responsabili Surse de finanţare Rezultate aşteptate 

PROTEJAREA 
MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR 

Îmbunătătirea 
colectării 
selective a 
deşeurilor 

Măsuri de 
management al 
apelor subterane şi 
de suprafaţă 

Consiliul Local 
Consiliul Judeţean 
Direcţia Apelor 
Călăraşi 

Bugetul Local  
Bugetul de stat, 
programe 
guvernamentale, 
programe nationale 

 
Credite şi produse 
bancare  
 
Fondul pentru mediu 
POS Mediu 2014-2020 

 
PNDR 2014-2020 

 
Programe bilaterale 

 
Programe integrate de 
finanţare din perioada de 
programare 2014-2020 

Ecologizarea apelor de 
suprafaţa  

 
Managementul durabil al 
surselor de apă 

 
Diminuarea ritmului de 
creştere a gradului de 
poluare a apelor 

Reabilitarea şi 
modernizarea celor 
3 rampe de 
colectare a 
deşeurilor 
 

Consiliul Local  
 
Consiliul Judeţean 
 

3 rampe de colectare deşeuri 
modernizate şi utilizabile 

Campanii de 
informare şi 
conştientizare a 
populaţiei 

Consiliul Local 
Instituţiile locale (şcoli, 
biblioteca) 
 
Operatorul regional de 
apă 
 
Inspectoratul Scolar 

Editarea de materiale de 
informare 

 
Dotarea populaţiei şi 
agenţilor economici cu 
pubele pentru colectare 
selectivă 
Acţiuni de informare 
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ONG-uri de profil 

Utilizarea 
energiilor 
alternative 

Cresterea eficientei 
energetice 

Consiliul Local 
Consiliul Judeţean  
 
Agenţia de Protecţie a 
Mediului 
 
Agenţi economici  
 
ONG-uri din 
domeniul protectiei 
mediului 

Bugetul Local  
 
Bugetul de stat, 
programe 
guvernamentale, 
programe nationale 

 
Credite şi produse 
bancare Fondul pentru 
mediu 
POS Mediu 2014-2020 

 
PNDR 2014-2020 

 
Programe bilaterale 

 
Programe integrate de 
finanţare din perioada de 
programare 2014-2020 

Reabilitarea termică a 
instituţiilor 

 
Reabilitarea termică a 
locuinţelor 

 
Certificarea energetică a 
clădirilor instituţiilor publice 

 
Creşterea eficienţei 
energetice 

Introducerea 
sistemelor 
ecologice de 
iluminat şi 
încălzit 

Introducerea panourilor 
solare ca surse de încălzire şi 
preparare a apei calde pentru 
instituţii publice şi pentru 
locuinţe 

Campanii de 
informare şi 
conştientizare a 
populaţiei 

Consiliul Local 
 
Agentia de Protecţie a 
Mediului 

 
Inspectoratul 
Şcolar  
 
ONG-uri de profil 
 

Editarea de materiale de 
informare 

 
Acţiuni de informare 
desfăşurate cu ocazia 
manifestărilor de Ziua 
Mediului, a Apei, a 
Pământului 

 Reducerea riscului Consiliul Local Bugetul local Perdele de protecţie / 
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Conservarea şi 
protejarea 
cadrului natural 

de producere a 
dezastrelor naturale 

 
Consiliul Judeţean  
 
Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă  
 
Agenta de Protectie a 
Mediului 

 
Agentia pentru 
Îmbunătătiri Funciare 

 
Sistemul de 
Gospodărire a Apelor 

 

Bugetul judeţului Călăraşi 
  
Bugetul de stat, programe 
guvernamentale, programe 
naţionale 

 
Credite şi produse 
bancare  
 
Fondul pentru mediu 
POS Mediu 2014-2020 

 
PNDR 2014-2020 

 
Programe bilaterale  
 
Programe integrate de 
finanţare din perioada de 
programare 2014-2020 

centuri verzi 
 
Introducerea interdicţiilor de 
construire în Planul 
Urbanistic General 

 
Realizarea unui sistem de 
irigaţii 
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10.4 Proiecte de dezvoltare a capacităţii administrative 
 

Direcţia de 
dezvoltare 

Obiective 
specifice 

Măsuri/acţiuni Responsabili Surse de finanţare Rezultate aşteptate 

CONSOLIDAREA 
CAPACITĂŢII 
ADMINISTRATIVE LA 
NIVEL LOCAL 

Dezvoltarea 
resurselor umane 
din administraţie 

Instruirea şi 
formarea continuă a 
personalului 

Consiliul Local 
 
Consiliul Judeţean 
Călăraşi 
 
Centre de formare 
profesională 

Bugetul local 
 
Bugetul judeţului Călăraţi 
 
POCU 2014-2020 
 
Proiecte de instruire 
derulate de autorităţi 
naţionale, judeţene 

Certificate/diplome de 
participare/absolvire a 
cursurilor ECDL, de achiziţii 
publice, management 
financiar etc. 

Creşterea 
capacităţii 
administrative a 
managerilor 
instituţiilor publice 

Certificate/diplome de 
participare/absolvire a unor 
cursuri de management 
financiar, cultural etc. 

Îmbunătăţirea 
activităţii de 
relaţii publice 

Creşterea 
transparenţei şi 
a credibilităţii în 
faţa cetăţenilor 

Consiliul Local 
  
Consiliul Judeţean 
Călăraşi 
 
Primăria 

Bugetul local 
 
Bugetul judeţului 
Călăraşi 
 
Programe naţionale 
şi guvernamentale 
 
Programe bilaterale 
 
Programe ale unor 
fundaţii 

Întâlniri periodice cu 
cetăţenii 

 
Creşterea gradului de 
informare publică 
 
Creşterea gradului de 
participare a cetăţenilor la 
luarea deciziilor 

Dezvoltarea 
instituţională 

Certificare ISCIM 
 
Parteneriate/asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară/ 
protocoale de colaborare 
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Modernizarea bazei 
materiale a 
administraţiei publice 
locale 

Consiliul Local 
Bugetul Local 
Sponsorizări 

Reabilitarea spaţiilor de 
lucru 
 
Dotarea cu mobilier 
 
Achiziţia de birotică 

Modernizarea bazei 
informatice a 
administraţiei publice 
locale 

Consiliul Local 
Bugetul Local 
Sponsorizari 

Achiziţia de echipamente IT 
noi 
 
Upgradarea echipamentelor 
existente 
 
Conexiune la internet pentru 
fiecare angajat  
 
Implementarea sistemului de 
semnătură electronică 
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10.5 Proiecte de cooperare transnaţională şi interregională 
 

Direcţia de 
dezvoltare 

Obiective specifice Măsuri/acţiuni Responsabili 
Surse de 
finanţare 

Rezultate aşteptate 

INFRASTRUCTURA 
DE TRANSPORT 

Îmbunătățirea 
planificării, dezvoltării și 
coordonării sistemelor 
de transport 
transfrontaliere pentru o 
mai bună conectare la 
rețeaua de transport 
TEN-T 

Dezvoltarea unor 
acţiuni transfrontaliere 
comune, planuri de 
management, strategii, 
studii de fezabilitate, 
proiecte pilot 
 

Autoritatea Publică 
Locală 
 
Alţi parteneri 
transfrontalieri 

Programul Ro-Bg 
2014 – 2020 

 
Bugetul Local 

10 km lungimea 
drumurilor reabilitate şi 
modernizate 
 
cel puţin un studiu, 
strategie sau plan de 
acţiune elaborate în 
vederea îmbunătăţirii 
transportului în 
regiunea transfrotalieră 

Creșterea siguranței 
transportului pe căile 
navigabile și rutele de 
transport maritim 

Dezvoltarea unor 
acţiuni transfrontaliere 
comune, planuri de 
management, strategii, 
studii de fezabilitate  
 
Investiţii în 
infrastructură şi 
echipament pentru 
îmbunătăţirea 
trasnportului de mărfuri 
şi pasageri pe Dunăre 
 
 

Autoritatea Publică 
Locală 
 
Alţi parteneri 
transfrontalieri 

cel puţin un studiu, 
strategie sau plan de 
acţiune elaborate în 
vederea îmbunătăţirii 
navigaţiei pe Dunăre 
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INFRASTRUCTURA 
DE MEDIU 

Îmbunătățirea utilizării 
durabile a patrimoniului 
natural și a resurselor 

Dezvoltarea unor 
acţiuni transfrontaliere 
comune, planuri de 
management, strategii, 
studii de fezabilitate, 
proiecte pilot 
 
Dezvoltarea unor 
produse/servicii 
turistice comune pe 
baza capitalului natural 
şi cultural şi derularea 
acţiunilor comune de 
promovare a acestora 
 
Păstrarea, promovarea 
şi dezvoltarea 
patrimonului natural şi 
cultural prin acţiuni şi 
evenimente culturale 
transfrontaliere 
 
Reabilitarea/construirea 
drumurilor care permit 
accesul la obiective 
turistice şi culturale, 
parte a produselor/ 
serviciilor turistice 
dezvoltate în comun 

Autoritatea Publică 
Locală 
 
Alţi parteneri 
transfrontalieri 

Programul Ro-Bg 
2014 – 2020 

 
Bugetul Local 

creşterea numărului de 
vizitatori cu 50% faţă 
de situaţia actuală 
 
cel puţin 1 proiect/ 
produs/serviciu turistic 
creat 
 
cel puţin un studiu, 
strategie sau plan de 
acţiune elaborate în 
vederea îmbunătățirii 
utilizării durabile a 
patrimoniului natural și 
a resurselor în zona 
transfrontalieră 
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Îmbunătățirea 
gestionării durabile a 
ecosistemelor din zona 
transfrontalieră 

Dezvoltarea unor 
acţiuni transfrontaliere 
comune, planuri de 
management, strategii, 
studii de fezabilitate, 
studii de impact asupra 
mediului 
 
Păstrarea, promovarea 
şi dezvoltarea 
patrimonului natural 
prin dezvoltarea unor 
planuri de management 
a ariilor protejate 

Autoritatea Publică 
Locală 
 
Alţi parteneri 
transfrontalieri Programul Ro-Bg 

2014 – 2020 
 

Bugetul Local 

cel puţin un studiu, 
strategie sau plan de 
acţiune elaborate în 
vederea îmbunătățirii 
gestionării durabile a 
ecosistemelor în zona 
transfrontalieră 
 
suprafaţă din habitate 
pentru care s-a obţinut 
sprijin pentru o 
conservare mai bună a 
biodiversităţii şi 
speciilor protejate 

 
Managementul riscurilor 
naturale 

Dezvoltarea unor 
acţiuni transfrontaliere 
comune, planuri de 
management, strategii, 
studii de fezabilitate, 
studii de impact asupra 
mediului 

Autoritatea Publică 
Locală 
 
Alţi parteneri 
transfrontalieri 

cel puţin un studiu, 
strategie sau plan de 
acţiune elaborate în 
vederea îmbunătățirii 
gestionării riscurilor 
natural (inundaţii etc.) 

RESURSE UMANE 

Încurajarea integrării 
zonei transfrontaliere în 
ceea ce privește 
ocuparea forței de 
muncă și a mobilității 
forței de muncă 

Dezvoltarea unor 
acţiuni transfrontaliere 
comune, planuri de 
management, strategii, 
proiecte pilot 
 
 

Autoritatea Publică 
Locală 
 
Alţi parteneri 
transfrontalieri 

Programul Ro-Bg 
2014 – 2020 

 
Bugetul Local 

 
cel puţin un studiu, 
strategie sau plan de 
acţiune elaborate în 
vederea creşterii ratei 
de ocupare şi 
mobilitatea forţei de 
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Schimb de experienţă 
şi cunoştinţe, vizite de 
studiu 
Creşterea gradului de 
conştientizare 
(workshop-uri, 
seminarii, conferinţe 
etc.) 
 

muncă în regiunea 
transfrotalieră 

COOPERARE 
ECONOMICĂ 

Încurajarea cooperării 
economice în beneficiul 
partenerilor 
transfrontalieri 

Crearea și dezvoltarea 
incubatoarelor de 
afaceri transfrontaliere 
și a incubatoarelor 
virtuale pentru 
promovarea angajării 
personalului din ambele 
părți ale frontierei 
(companii locale care 
să acţioneze în domenii 
precum: turismul 
patrimonial inovativ, 
turismul nautic și 
turismul de apă și 
produsele ecoturistice 
din regiune, turismul 
durabil şi agricultura 
ecologică și producția 
alimentară) 

Autoritatea Publică 
Locală 
 
Camera de Comerţ 
şi Industrie Călăraşi 
 
Camera de Comerţ 
şi Industrii Silistra 
 
Alţi parteneri 
transfrontalieri 

Programul Ro-Bg 
2014 – 2020 

 
Bugetul Local 

cel puţin un studiu, 
strategie sau plan de 
acţiune elaborate în 
vederea desfăşurării 
unior acţiuni 
economice comune 
 
cel puţin un 
incubatoarelor de 
afaceri transfrontalier 
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COOPERARE 
INSTITUŢIONALĂ 
TRANSFROTALIERĂ 

Mărirea capacității de 
cooperare și eficiența 
instituțiilor publice în 
contextul cooperării 
transfrontaliere 

Promovarea acțiunilor 
de reducere a sarcinii 
administrative pentru 
cetățeni în context 
transfrontalier 
 
Sprijinirea modernizării 
serviciilor publice în 
domenii precum vama, 
politicile sociale, 
educația, sănătatea și 
ocuparea forței de 
muncă (inclusiv 
achiziționarea de 
echipamente și 
dezvoltarea 
infrastructurii) 
 
Schimb de experienţă 
şi cunoştinţe, vizite de 
studiu 
 
Instruirea personalului 
autorităților publice în 
vederea creșterii 
capacității (de exemplu, 
în ceea ce privește 
accesul la punerea în 
aplicare a proiectelor 

Autoritatea Publică 
Locală 
 
Alţi parteneri 
transfrontalieri 

Programul Ro-Bg 
2014 – 2020 

 
Bugetul Local 

cel puţin un studiu, 
strategie sau plan de 
acţiune elaborate în 
comun 
 
cel puţin o vizită de 
lucru efectuată de 
fiecare parte 
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UE, legislația și 
gestionarea investițiilor 
publice într-un context 
CBC, eficiența 
energetică, transportul 
durabil și îmbunătățirea 
gestionării 
transfrontaliere a 
traficului, schimbarea 
climei). 



 

11. Surse de informare 
 
 
 

Monografia Comunei Cuza Vodă  
 
Planul de Dezvoltare Regională 2014 – 2020 al Regiunii Sud Muntenia 
 
Planul de Dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada 2014-2020 
 
Planul de Dezvoltare Locală a teritoriului „Bărăganul de sud est” 
 
Strategia de Dezvoltare Integrată  Plasată sub Responsabilitatea Comunității pentru Zona Pescărească 
„Dunărea Călărăşeană” 
 
Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) pentru judeţul Călăraşi 
 
Strategia pentru Specializare Inteligentă Sud Muntenia 
 
Strategie de Dezvoltare a Turismului în Zona Transfrontalieră Călăraşi (Ro) – Silistra (Bg)  
 
Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României, Orizonturi 2013 – 2020 – 2030  
 
Plan de Menţinere a Calităţii Aerului în Județul Călărași 2017-2022 
 
 
www.primariacuzavoda.ro  

www.insse.ro (Institutul Naţional de Statistică) 

www.mfinante.ro 

www.adrmuntenia.ro 

www.calarsi.ro 

www.calarsi. accesibilitateajofm.ro 

www.anofm.ro/calarasi 

www.recensamantromania.ro (Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, rezultate definitive) 

www.rga2010.djsct.ro/ (Recensământul General Agricol 2010) 

www.firme.info 

 

 

  

http://www.primariacuzavoda.ro/
http://www.mfinante.ro/
http://www.adrmuntenia.ro/
http://www.calarsi.ro/
http://www.firme.info/
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ANEXĂ 

 
 

Chestionar de consultare publică în vederea elaborării 
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNEI CUZA VODĂ 2017-2023 

 

 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele  

Vârsta  

1. 

Ocupaţia  

Ultima școală absolvită □ Școala primară 
□ Învățământul obligatoriu 
□ Liceu 
□ Învățământ superior 

2. 

Ce înseamnă pentru dumneavoastră o stategie de dezvoltare a comunei Cuza Vodă? 

 □ Un program multianual de investiții 
□ Un plan care conține proiectele pe care Primăria le va aplica în cadrul 
comunei 
□ Un set de hotărâri de consiliu local cu rol de înlesnire a dezvoltării 
comunei 
□ Nu știu/nu răspund 

3. 

Cunoașteți vreun proiect de dezvoltare – investiții derulat de Primăria Comunei Cuza Vodă în 
perioada anterioară? 

 □ Asfaltare străzi 
□ Alimentare cu apă 
□ Iluminat public 
□ Proiecte cu caracter social (bătrâni, nevoiași, copii) 
□ Colectare şi depozitare deșeuri 
□ Nu știu/nu răspund 

4. 

Strategia de dezvoltare a comunei trebuie să reduca problemele cu care se confruntă 
locuitorii acesteia. Numiți o problemă cu care se confruntă majoritatea locuitorilor comunei: 

Răspuns liber: 
 
 
 

Sau puteți alege din 
următoarele: 

□ Asfaltare străzi 
□ Iluminatul public 
□ Locurile de muncă 
□ Locuri de joacă/petrecerea timpului liber 
□ Cultură 
□ Protecția socială 
□ Serviciile medicale din comună 
□ Colectare şi depozitare deșeuri 
□ Nu știu/nu răspund 
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5. 

Vă rugăm să indicați direcțiile în care ar trebui să se investească mai mult in comuna Cuza 
Vodă 

Răspuns liber: 
 
 
 

Sau puteți alege din 
următoarele: 

□ Reabilitarea străzilor și / sau trotuarelor 
□ Facilitarea investițiilor private 
□ Comunicarea cu cetățenii 
□ Învătământul 
□ Locuri de joacă/petrecerea timpului liber 
□ Incluziunea socială a grupurilor defavorizate 
□ Serviciile medicale din comună 
□ Nu știu/nu răspund 

6. 

Care din zonele comunei care necesită investiții mai insemnate: 

 □ Ceacu 
□ Calaraşii Vechi 
□ Cuza Vodă 

7. 

Propuneri care nu se regăsesc în întrebările anterioare: 

Răspuns liber: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 




