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1. Asigurarea beneficiilor 
sociale destinate grupurilor 
dezavantajate, asigurându�
se totodată că răspund 
nevoilor reale ale familiilor 

Acordarea de beneficii sociale de către 
AJPIS Călăra)i în baza dosarelor 
întocmite )i aprobate din primăriile din 
judeţul Călăra)i. 

Permanent 
Anul 2016 

���������
În anul 2016 au fost acordate în medie 
următoarele beneficii sociale:�

	
� alocaţie de stat – 58.827 beneficiari; 
�
� alocaţie pentru susţinerea familiei – 

6.539 beneficiari; 
���������,   ajutor încălzirea locuinţei: 
, energie termica ,366 beneficiari,120.667 lei; 
, gaze naturale, 869 beneficiari ,469510 lei; 
, lemne ,11.245 beneficiari, 2.056.623 lei. 
,energie electrică – 41 beneficiari ,27.795 lei. 
�������
��ajutoare sociale
venitul minim garantat – 
5.141 beneficiari; 
��������,  indemnizatie cre2tere îngrijire 
copii+stimulent – 1.909 beneficiari; 
��������
��alocţia de  plasament –570 beneficiari; 
      ��,  indemnizaţie lunră hrană (HIV,SIDA), 
147 beneficiari; 
��������,  ajutoare de urgență – 16 beneficiari; 
��������,  drepturi persoane cu 
handicap– 25,760 beneficiari; 
����	�,  ajutoare refugiați – 4 beneficiari. 
 

 
 

 
70,602761 

 
12,783545 

 
2,674595 

 
 
 
 

17,034890 
 

20,650203 
 

5,636907 
0,735683 

 
0,040000 

 
65,721298 

     
0,011340 

     
195,891177 

     

AJPIS Călăra i 
 

Primăriile din 
judeţul Călăra)i 

2. Perfecţionarea 
competenţelor profesionale 
 i dezvoltarea abilitǎţilor 
pentru  angajaţii Serviciului 
Asistenţǎ Maternalǎ 

� Organizarea de cursuri de perfecţionare 
pentru asistenţii maternali )i personalul 
de specialitate conform standardelor 
specifice 
�Instruirea asistenţilor maternali privitor 
la mǎsurile ce se impun pentru  
asigurarea unui mediu sigur pentru copiii 
din plasament 

Decembrie 
2016�

���������
, 250 de asistenţi maternali au participat la 
instruiri 2i cursuri de perfecţionare�

  

DGASPC Călărașșșși 

 

Domeniu cheie 1: Protecție socială 

Nr. crt. 
DENUMIREA 

OBIECTIVULUI 
ACŢIUNE 

TERMEN DE 
REALIZARE 

STADIU REALIZĂRII  LA 
31.12.2016 

CHELTUIELI 
EFECTIVE 

(milioane 
lei/euro) 

INSTITUŢIE 

RESPONSABILĂ 
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3. Îngrijirea copiilor aflaţi în 
plasament la asistenţi 
maternali într�un mediu 
propice unei dezvoltǎri 
armonioase 
 

� Monitorizarea activitǎţii asistenţilor 
maternali )i a evoluţiei copiilor din plasament 
� Asigurarea  de servicii de suport (consiliere 
)i îndrumare) prin personalul de specialitate 
(asistenţi sociali, psiholog)  pentru asistenţii 
maternali 

Decembrie 
2016�

���������
, 250 de asistenţi maternali au fost monitorizaţi 2i 
au beneficiat de servicii de suport pentru a 
asigura îngrijire de calitate copiilor din 
plasament 

�
�

 

DGASPC Călărașșșși 

4.  
Menţinerea funcţionalitǎţii 
reţelei de AMP 

� Identificarea, evaluarea, atestarea )i 
angajarea de asistenţi maternali 
specializaţi pentru copii 0�3 ani, copii cu 
dizabilitǎţi, doi sau mai mulţi copii 

Decembrie 
2016�

���������
, 55 de persoane interesate să devină asistenţi 
maternali 
, 55 de solicitări evaluate 
, 5 asistenţi maternali atestaţi�

 

DGASPC Călărașșșși 

5. Eficientizarea resurselor 
umane 

� Organizarea de sesiuni de lucru pentru 
diseminarea legislaţiei specifice )i 
proiectelor de acte normative 

Decembrie 
2016�

���������
, 9 asistenţi sociali 2i un psiholog au participat la 
sesiuni de lucru pentru diseminarea procedurilor 
specifice�

 

DGASPC Călărașșșși 

6. Asigurarea premiselor pentru 
cre terea numǎrului de 
reintegrǎri familiale  i 
încredinţǎri în vederea adopţiei/ 
adopţii 

� Reevaluarea împrejurǎrilor care au stat 
la baza instituirii mǎsurilor de protecţie 
pentru copiii aflaţi în evidenţa 
Serviciului Asistenţǎ Maternalǎ 
� Implementarea procedurilor specifice 
privind menţinerea relaţiilor dintre copii 
si familie 

Decembrie 
2016�

���������
, 300 de dosare copii reevaluate 
, 21 de cazuri transferate către Serviciul ATF 
, 21de cazuri transferate către Serviciul Rezidenţial 
, 3 copii adoptaţi 
, 1 copil reintegrat in familie 
, 3 sistări măsură de protecţie�

 

DGASPC Călărașșșși 

7. Asigurarea de servicii de 
planificare familială femeilor 
fertile  i cuplurilor aparţinând 
categoriilor sociale defavorizate 
în scopul prevenirii 
abandonului prin prevenirea 
sarcinilor nedorite  

� Facilitarea accesului la servicii de 
planificare familialǎ, îndrumare, 
consiliere, asigurarea suportului material 

Permanent 
2016 

���������
, S,a realizat promovarea serviciilor oferite de 
D.G.A.S.P.C.Călăra2i, servicii ce au ca scop 
prevenirea sarcinilor nedorite 2i a bolilor cu 
transmitere sexualǎ. 

�

 

DGASPC Călărașșșși 

8. Menţinerea copilului în 
familie  i prevenirea 
abandonului 

� Monitorizarea femeii gravide )i a 
mamei provenite din medii sociale 
defavorizate 

Permanent 
2016 

���������
, Au fost consiliate, informate 2i monitorizate cu privire 
la responsabilitǎţile familiei 2i la dreptul copiilor de a 
fi îngrijiţi, crescuţi 2i educaţi de cǎtre pǎrinţi 86 de 
cazuri de mame/lehuze, din care 35 minore. 

�

 

DGASPC Călărașșșși 
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9. Reintegrarea copiilor aflaţi 
în plasament la asistent 
maternal profesionist 

� Formarea, menţinerea )i dezvoltarea 
relaţiilor familiale ale copilului aflat în 
plasament la asistent maternal 
profesionist în scopul realizǎrii eficiente 
a procesului de reintegrare 

Permanent 
2016 

���������
, 101  copii aflaţi la asistent maternal profesionist, 
menţin legǎtura cu familia naturalǎ ( pentru ace2tia s,
au organizat  întâlniri cu familiile naturale – 565 
vizite). 
, 17 copii 2i,au petrecut vacanţele 2colare în familiile 
naturale. 
, S,a realizat reintegrarea familialǎ a unui copil ; 8 
cazuri în curs de soluţionare ; 5 cereri de reintegrare  
respinse 

�

 

DGASPC Călărașșșși 

10. Prevenirea  i combaterea 
fenomenului copiilor strǎzii 

� Monitorizarea situaţiei )i numărului de 
copii ai străzii  
� Intervenţie specificǎ în scopul 
menţinerii copilului în familie )i a 
diminuării  fenomenului copiilor strǎzii 
� Organizarea de acţiuni stradale cu 
poliţia în baza unui plan comun de 
intervenţie 

Permanent 
2016 

���������
, S,au realizat acţiuni stradale periodice cu poliţia în 
baza unui plan comun de intervenţie. Acţiunile au fost 
pregǎtite de cǎtre D.G.A.S.P.C. Cǎlǎra2i împreunǎ cu 
Poliţia Municipiului Cǎlǎra2i 2i Direcţia Poliţiei 
Locale Cǎlǎra2i.�

 

DGASPC Călărașșșși 

11. Acordare de sprijin material 
familiilor defavorizate 

� Organizare de campanii umanitare Decembrie 
2016 

���������
, În perioada 25.04.,27.04.2016 , campania umanitarǎ 
„Bucură un copil de Pa2te”. Campania a constat în 
strângere de îmbrǎcǎminte, încǎlţǎminte, jucǎrii, 
rechizite 2i dulciuri,�fiind adresatǎ copiilor care�provin 
din familii defavorizate, beneficiari au fost peste 100 
de copii. 
, În perioada 19,22 decembrie 2016 , Campania 
umanitară ”Prietenii lui  Mo2 Crăciun”(darurile au 
constat în obiecte de îmbrăcăminte, încălţăminte, 
jucării 2i rechizite, beneficiari fiind 25 de copii). 

�

 

DGASPC Călărașșșși 

12. Intervenţie specializată în 
situaţiile de abuz, neglijare 
 i exploatare a copilului 

� Intervenţie în regim de urgenţă pentru 
evaluare )i intervenţie specializată 
� Asistenţă )i consiliere pentru depă)i
situaţiilor 
 de criză 

Permanent 
2016 

���������
, Au fost preluate (la numărul de telefon 0242,983) 16 
sesizări :15 cazuri de neglijare din care 11 neconfimate 
2i 4 confirmate 2i un caz de abuz sexual confirmat. 
, Au fost soluţionate un numǎr de 40 semnalǎri 
adresate de cǎtre persoane fizice 2i juridice la 
secretariatul D.G.A.S.P.C. Cǎlǎra2i din care s,au 
confirmat 18. 
,  3 cazuri pentru care s,a solicitat de cǎtre pǎrinţi,  
includerea minorilor în programe  de consiliere, natura 
problemelor fiind relaţii disfuncţionale copil,pǎrinţi; 
, 13 cazuri de copii cu părinţi aflaţi în divorţ, pentru 
care s,a solicitat de cǎtre Judecǎtoria Olteniţa, 
evaluare psihologicǎ. 

 

DGASPC Călărașșșși 
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13. Prevenirea abandonului 
familial  i menţinerea 
copilului în familia 
naturalǎ/lǎrgitǎ 

Acţiuni de  prevenire abandon, vizând în 
special cazurile de abuz, neglijare, 
maltratare precum )i orice formǎ de 
exploatare a copilului. Aceste acţiuni se 
vor derula în comunitǎţile cu risc crescut 
atât din mediul urban cât )i cel  rural )i 
î)i propune implicarea în special a 
autoritǎţilor locale. 

Permanent 
2016 

���������
Evaluarea situaţiei copilului într,un număr de 53 de 
cazuri care au fost deferite serviciului în cazuri de 
minori aflaţi în situaţie de risc dintre care pentru un 
număr de 40 de copii s,a instituit măsura de plasament 
familial la rude până la gradul IV sau terţe 
familii/persoane. Sprijin logistic acordat SPAS,ului de 
domiciliu al copilului cu privire la servicii 2i prestaţii 
acordate la nivel comunitar precum 2i consiliere 
socială 2i psihologică pentru copii 2i familii. 

 

DGASPC Călărașșșși 

14. Securizarea minorului în 
cazul separǎrii pǎrinţilor în 
urma acţiunii de divorţ. 

Evaluare psihologicǎ copil )i familie la 
cererea instanţei de judecatǎ în vederea 
stabilirii domiciliului )i încredinţǎrii 
minorului în caz de divorţ. 

Permanent 
2016 

���������
S,au efectuat anchete psihosociale pentru un număr de 
9 copii ai căror părinţi au depus acţiune de divorţ in 
instanţă stabilindu,se astfel  domiciliul copilului la 
unul dintre părinţi 

 

DGASPC Călărașșșși 

15. Responsabilizarea 
primǎriilor  i a 
comunitaţilor locale din care 
provin copiii în vederea 
prevenirii separǎrii copilului 
de familia de origine.  

Organizarea de seminarii cu tema: 
� prevenirea separarii copilului de familie; 
� rolul )i responsabilitǎţile pǎrinţilor în 
cre)terea )i educarea copiilor; 
� implicarea comunitǎţilor locale în 
instrumentarea cazurilor, precum )i CCC 

Semestrul II 
2016 

���������
Au fost consiliaţi un număr de 156 părinţi 2i copii 
precum 2i familiile de plasament în vederea menţinerii 
legăturii copilului cu familia naturală în vederea 
evaluării potenţialului în vederea realizării reintegrării 
familiale.S,a reu2it reintegrarea unui număr de 8 copii 
în familia biologică��

 

DGASPC Călărașșșși 

16. Asigurarea unui mediu  familial 
de cre tere  i educare pentru 
fiecare copil aflat în risc de 
abandon. 

Promovarea cu prioritate a plasamentului 
copilului la familii/persoane, rude pânǎ 
la gradul  IV. 

Permanent 
2016 

���������
Evaluare familii 2i copii din comunitate la cerere  ,88 
cazuri, în vederea instituirii măsurii de plasament 
familial. 
Instituirea unui număr de 65 de măsuri de protecţie,
plasament familial la rude până la gradul IV/terţe 
familii/persoane. 

 

DGASPC Călărașșșși 

17 Reducerea numǎrului de 
infracţiuni înfǎptuite de minori 

Organizarea de întâlniri cu instituţii relevante  
pentru reducerea numǎrului de infracţiuni 
produse de minori. 

Decembrie 
2016 

���������
Întâlniri cu reprezentanţi ai IJP Călăra2i 2i ANITP 
Bucure2ti , 4 întâlniri. 
Evaluarea unui număr de 22 minori care au săvâr2it o 
faptă penală. 
Instituirea unui număr de 20 măsuri de supraveghere 
specializată 2i monitorizare cazuri.�

 

DGASPC Călărașșșși 

18. Reducerea numǎrului de copii 
 i tineri victime ale oricǎrei 
forme de abuz, violenţǎ sau 
trafic.  

Informarea tinerilor cu privire la consecinţele 
actelor de violentǎ abuz )i trafic de persoane. 

Decembrie 
2016 

���������
Campanie de informare, sensibilizare 2i con2tientizare 
a fenomenului violenţei domestice 2i în familie „Nu 
ignora durerea din privire”, campanie judeţeană 
desfă2urată în perioada ianuarie – iulie 2016. 
Program de autocunoa2tere a empowerment  pentru 
minori, durata 3 luni (februarie, mai) desfă2urat pe 
parcursul a 12 sesiuni la care a participat un număr de 
15 beneficiari cu vârsta de 12, 18 ani din cadrul 
centrului CSSCF „ SERA” Călăra2i, copii cu devianţă 
comportamentală beneficiind de activităţi de grup. 

 

DGASPC Călărașșșși 
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19. Reducerea numǎrului de 
copii victime ale oricǎrei 
forme de exploatare prin 
muncǎ. 

Instrumentarea cazurilor de copii 
exploatati prin muncǎ în baza unei fi)e 
de semnalare întocmite la locul unde a 
fost identificat copilul prin intermediul 
echipei implicate. 

Decembrie 
2016 

���������
S,au efectuat informări către SPAS,urile cu risc 
crescut. 
De asemenea au fost monitorizaţi copii care au fost 
suspectaţi a fi expolataţi prin muncă ,4 copii.�

 

DGASPC Călărașșșși 

20. Reducerea numǎrului de 
minori care sǎvâr esc fapte 
cu caracter antisocial. 

Instituirea de mǎsuri de supraveghere 
specializatǎ pentru minorii care au 
sǎvâr)it fapte penale )i nu rǎspund penal, 
conform adresei primite de la parchetul 
de domiciliu. 

Permanent 
2016 

���������
Au fost instituite un număr de 20 de măsuri de 
supraveghere specializată pentru minori care au 
săvâr2it fapte penale 2i nu răspund penal, ace2tia 
beneficiind de programe de consiliere psihologică 
personalizate 2i monitorizarea acestora pe durata 
măsurii de supraveghere. 

 

DGASPC Călărașșșși 

21. Sprijinirea copiilor  i 
tinerilor în vederea  
depǎ irii unor perioade de 
crizǎ  i reinserţiei sociale a 
acestora. 

Acordarea de servicii de  consiliere 
pentru copiii din comunitate la cererea 
familiei în cazul în care copilul prezintǎ 
tulburǎri de comportament sau a suferit o 
traumǎ. 

Permanent 
2016 

���������
S,au acordat servicii de consiliere pentru un număr de 
9 copii din comunitate la solicitarea acestora sau a 
reprezentantului legal. 

 

DGASPC Călărașșșși 

22. Promovarea cu prioritate a 
mediului familial pentru 
cre terea si educarea unui 
copil. 

Identificarea )i evaluarea de familii în 
vederea instituirii mǎsurii plasamentului 
familial pentru copii aflaţi în sistemul de 
protecţie în vederea cre)terii acestora în 
mediul familial. 

Permanent 
2016 

���������
Au fost evaluate un număr de 70 de familii/terţe 
persoane în vederea luării în plasament familial a unui 
copil aflat în dificultate. 
S,a instituit un număr de 65 de măsuri de protecţie 
specială – plasament familial la rude până la gradul 
IV/terţe familii/persoane.�

 

DGASPC Călărașșșși 

23. Cre terea numǎrului de 
integrǎri/ reintegrǎri în 
familia naturalǎ/ lǎrgitǎ 

� Consilierea familiei în vederea asumǎrii 
obligaţiilor pǎrinte)ti; 
� Consilierea familiei în vederea consolidǎrii 
relaţiei beneficiar –pǎrinte; 
� Informarea familiei cu privire la drepturile 
care li se cuvin conform legii, în cazul 
reintegrǎrii în familie sau a drepturilor care îi 
revin în situaţia înlocuirii unui plasament 
dintr�un centru de tip rezidenţial cu plasament 
familial 

Permanent 
2016 

���������
, Un număr de 68 de cazuri de reintegrări în familia 
naturală, sistări, transferuri în centre pentru adulţi cu 
dizabilităţi, reintegrări ale beneficiarilor din Centrele 
Maternale, etc. 
,Managerul de caz/ responsabilul de caz au consiliat 
individual (cu ocazia reevaluării măsurii de protecţie) 
familiile/ copii în vederea realizării obiectivului propus 

�

 

DGASPC Călărașșșși 

24. Promovarea serviciilor/ 
prestaţiilor furnizate de 
cǎtre S.E.C./ Rezidenţial 
(certificate de handicap, 
centre de plasament, centre 
de zi) 

� Campanie de informare )i sensibilizare 
prin furnizarea de fly�ere/ pliante de 
prezentare a serviciilor oferite de 
Serviciul Evaluare/ Rezidenţial din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Cǎlǎra)i  

Decembrie 
2016 

���������
Serviciul de Evaluare a distribuit un număr de 1500 de 
fly,ere /pliante de prezentare a serviciilor oferite de 
Serviciul Evaluare/ Rezidenţial din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Călăra2i. 
Campanie de promovare în presă pentru serviciile 
oferite de centrul de zi Călăra2i�

 

DGASPC Călărașșșși 

25. Asigurarea accesului la 
educaţie nonformalǎ  i 
informalǎ pentru toţi 
rezidenţii centrelor de 
plasament 

� Activitǎţi recreative )i de socializare 
pentru toţi rezidenţii centrelor de 
plasament prin acţiuni comune în afara 
centrului, cu copiii )i elevii din 
comunitatea localǎ 

Permanent 
2016 

���������
Rezidenţii din centrele de plasament din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Călăra2i au participat la acţiuni comune 
cu elevii 2colilor generale /licee din comunitate pe 
diverse teme (1 Iunie, serbări, etc) 

 

DGASPC Călărașșșși 
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26. Asigurarea accesului la 
serviciile oferite de Centrul 
de Zi din cadrul 
C.S.C.C.H.S. Cǎlǎra i  i 
Centrul de Zi din cadrul 
C.S.C. Olteniţa 

�informarea primǎriilor de domiciliu cu 
privire la documentaţia specificǎ 
necesarǎ pentru completarea dosarului în 
vederea încheierii contractului de prestǎri 
servicii sociale care oferǎ beneficiarilor 
acces la serviciile de recuperare 

Permanent ���������
Serviciul de Evaluare Complexă a transmis celor 
55 de primării din judeţul Călăra2i lista cu 
documentele necesare 2i conform legii în vederea 
întocmirii contractului de recuperare precum 2i 
pa2ii de urmat pentru realizarea acestui demers 
de către beneficiarii din comunitate.�

 

DGASPC Călărașșșși 

27. Asigurarea accesului la 
serviciile oferite de Centrul 
de Zi din cadrul C.S.S.C.F. 
”SERA” Cǎlǎra i 

� informarea primǎriilor de domiciliu cu 
privire la documentaţia specificǎ 
necesarǎ pentru completarea dosarului în 
vederea încheierii contractului cu familia 
în vederea evitǎrii excluziunii sociale  

Permanent ���������
S,a încheiat un număr de 43  contracte�

 

DGASPC Călărașșșși 

28. Respectarea drepturilor 
persoanelor cu handicap  i 
acordarea acestora în 
conformitate cu legea 
448/2006 privind protecţia  i 
promovarea persoanelor cu 
handicap, cu modificările  i 
completările ulterioare 

� Acordarea de prestaţii sociale 
persoanelor cu handicap (indemnizaţii 
lunare, buget personal complementar 
lunar, indemnizaţii de însoţitor, 
indemnizaţii ale persoanelor cu 
handicap) 

Permanent ���������
La sfârsitul anului 2016 în evidenţa 
SECASSCEPPSPAH se aflau 12615 persoane cu 
handicap dintre care 825 copii 2i 11790 adulţi 
care au beneficiat lunar de prestaţii sociale sub 
formă  de indemnizaţii 2i alte facilităţi prevăzute 
de legislaţia în vigoare.�

 

DGASPC Călărașșșși 

29. Promovarea integrării 
sociale a persoanelor cu 
handicap ca cetaţeni activi în 
măsura de a� i controla viaţa 

� Prevenirea instituţionalizării 
persoanelor cu handicap prin menţinerea 
în familie a persoanei cu handicap, 
dezvoltarea serviciilor de îngrijire la 
domiciliu pentru persoanele adulte, pe 
tipuri de nevoi identificate )i oferirea 
serviciilor de consiliere, orientare )i 
informare pentru familia / reprezentantul 
legal al persoanelor adulte 

Permanent ���������
Pe parcursul anului 2016 familiile/reprezentantul 
legal al persoanelor adulte care au solicitat 
instituţionalizare în centrele subordonate 
DGASPC Călăra2i au fostconsiliate cu privire la 
beneficiile menţinerii în familie a persoanelor 
vizate 2i în acest sens, au fost instituţionalizate 
doar 27 de persoane în ambele centre (CIA 
Ciocănesti 2i CRRN Plătăre2ti)�

 

DGASPC Călărașșșși 

30. Realizarea unor activităţi 
care au ca obiectiv 
dezvoltarea abilităţilor 
persoanelor cu handicap 
instituţionalizate 

� Implicarea beneficiarilor în activităţi 
gospodǎre)ti , casnice: gătit, curăţenie, 
)ters praful, ordonarea rufelor personale 
în dulap, spălarea rufelor personale; 
activităţi de gradinărit în solarul 
unităţii,etc. în funcţie de gradul )i tipul 
de handicap 

Permanent ���������
Pe parcursul anului 2016 beneficiarii centrelor 
din subordinea  DGASPC Călăra2i au participat 
la activităţi gospodare2ti 2i casnice pentru 
evitarea fenomenului degradării personale  2i  
dezvoltarea sentimentului utilităţii cu accent pe 
achiziţionarea unor noi deprinderi, aptitudini 2i 
abilităţi pentru viaţa independentă.�
�

 

DGASPC Călărașșșși 
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31. Promovarea mediului 
familial ca fiind mediul cel 
mai prielnic de dezvoltare al 
persoanelor cu handicap 

� Organizarea unui calendar al 
activitătilor organizate cu ocazia zilelor 
de na)tere  si celor  religioase  a 
beneficiarilor,  împreunǎ cu familia, 
acolo unde este cazul, pentru a păstra 
atmosfera familială  

Permanent �������� 
Pe parcursul anului 2016 beneficiarii centrelor 
din subordinea  DGASPC Călăra2i 2i,au 
sărbatorit ziua de na2tere, au participat la 
acţiunile desfă2urate cu ocazia sărbătorilor 
religioase 2i a zilelor naţionale.�

�

 

DGASPC Călărașșșși 

32. Promovarea furnizării 
serviciilor de calitate care să 
răspundă nevoilor 
individuale ale persoanelor 
cu handicap 

� Implicarea presei )i a comunităţii 
locale, în procesul de promovare a 
imaginii )i a drepturilor persoanelor 
adulte, a serviciilor existente )i a 
modului de accesare a acestora 

Permanent �������� 
Pe parcursul anului 2016 reprezentanţi ai 
DGASPC Călăra2i au participat la întâlnirile 
periodice ale Comitetului Consultativ de Dialog 
Civic pentru Persoanele Vârstnice al Judeţului 
Călăra2i, au participat la grupul de lucru pentru 
persoane defavorizate (PEAD), a participat la 
seminarii, work,shop,uri referitoare la 
problematica persoanelor cu handicap��

 

DGASPC Călărașșșși 

33. Diversificarea modalităţilor 
de petrecere a timpului liber 
 i asigurarea resurselor 
necesare în vederea derulării 
activităţilor recreative 
precum  i a celor culturale si 
religioase 

� Diversificarea modalităţilor de 
petrecere a timpului liber )i asigurarea 
resurselor necesare în vederea derulării 
activităţilor recreative precum )i a celor 
culturale, artistice etc. 
 

 
Permanent 

���������
Centrele  din subordinea DGASPC Călăra2i au 
organizat excursii,  activităţi de ergoterapie, au 
participat la acţiunile desfă2urate în colaborare 
cu diversi parteneri (2coală, biserică, poliţia, 
centre culturale) 

�

 

DGASPC Călărașșșși 

34. Promovarea voluntariatului 
în desfă urarea activităţilor 
realizate cu beneficiarii 
centrului rezidential 

� Încheierea unor parteneriate cu  diverse 
instituţii : poliţia, )coli, grădiniţe, diferite 
culte religioase   

 
Permanent 

���������
Au fost încheiate parteneriate cu biserica, Ncoala 
„George Bârsan” Independenţa, poliţia, Cenaclul 
Phoenix Călăra2i, Grădiniţa „Rostogol” 
Ciocăne2ti, Ncoala nr. 8 Călăra2i�

 

DGASPC Călărașșșși 

35. Consolidarea 
parteneriatului public � 
privat 
 

� Acordarea suportului metodologic 
ONG�urilor, în vederea dezvoltării )i 
asigurării de servicii alternative pentru 
persoanele adulte )i familiile acestora, 
prevenirii instituţionalizării, cunoa)terea 
)i aplicarea legislaţiei 

 
Permanent 

���������
Relaţii de colaborare cu ASCHFR Filiala 
Călăra2i 2i  Asociaţia „Noi Orizonturi” 

�

 

DGASPC Călărașșșși 

36. Cre terea calităţii vieţii  
persoanelor ce aparţin 
grupurilor vulnerabile  

Dezvoltarea activităţilor de petrecere a 
timpului liber a elevilor )i tinerilor 
(manifestări artistice, tehnice, sportive) 
în vederea reducerii cererii de droguri 
(tutun, alcool )i alte substanţe) 

Permanent 
Iulie , 

decembrie 
2016 

���������
A fost implementat proiectul local „Safe summer” 
, în locuri de petrecere a timpului liber. În cadrul 
acestui proiect au fost realizate  10 activităţi 
adresate unui număr de  490 tineri/adulţi, au fost 
distribuite materiale informative, au fost 
organizate două concursuri sportive, au 
participat la acţiuni  voluntari CPECA.  

 Agenţia Naţională 
Antidrog � Centrul 

de Prevenire, 
Evaluare  i 
Consiliere 

Antidrog Călăra i 
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37. Reducerea excluziunii 
sociale în rândul tinerilor  i 
copiilor  i cre terea calităţii 
vieţii acestora  

Dezvoltarea )i implementarea unor 
proiecte de prevenirea a consumului de 
droguri (copii cu părinţi dependenţi de 
droguri, alcool, copii din familii cu nivel 
socio�economic scăzut, copii cu părinţi 
cu tulburări psihice, copii cu risc de 
abandon )colar) EX:”Mesajul meu 
antidrog”; alte proiecte locale 

Permanent 
Iulie , 

decembrie 
2016 

���������
Au fost dezvoltate mai multe proiecte ale căror 
activităţi au fost realizate în anul 2016 conform 
planificărilor. 
1.� Proiectlocal „Puzzle…Decide!” ediţia a III,a în 

mediul liceal  
2.�  Proiect local „Copilărie fără vicii” ediţia a III,a 

în mediul gimnazial  
3.� Proiect Naţional „Necenzurat” în mediul 

gimnazial (formare cadre didactice) 
4.� Proiect local „SMART” ediţia a IV,a în mediul 

pre2colar 
5.� Proiect local „Sunt informat” – formare de 

abilităţi în mediul gimnazial 
6.� Proiect local „Eu vreau” ediţia a II,a – formare 

de voluntari în mediul liceal 

 Agenţia Naţională 
Antidrog � Centrul 

de Prevenire, 
Evaluare  i 
Consiliere 

Antidrog Călăra i 

38. Informarea cetatenilor cu 
privire la drepturile lor in 
domeniul protectiei copilului, a 
protectiei persoanelor varstnice, 
a protectiei persoanelor 
incadrate in grad de handicap, 
a persoanelor aflate in nevoie, a 
familiilor monoparentale sau cu 
mai multi copii, a persoanelor 
aflate in situatii deosebite, a 
persoanelor beneficiare de 
diferite programe si a familiilor 
defavorizate, conform legislatiei 
si modul de stabilire 

Informarea cetatenilor prin mijloace 
mass�media si prin punctele de informare 
din institutiile publice (Ghiseul de Relatii 
cu Publicul) 
Afisarea in locuri vizibile a afiselor 
informative 

An 2016 ���������
 

 Primaria 
Municipiului 

Calarasi 
DAS 

 

39. Evaluarea nevoilor sociale 
existente in comunitate 

Deplasarea in teren a personalului DAS in 
vederea identificarii persoanelor si a 
familiilor aflate in situatie de risc; intocmirea 
anchetelor sociale in vederea stabilirii 
nevoilor sociale si de acordare a ajutoarelor 
sociale, respectiv a serviciilor sociale. 

An 2016 ���������
 

 Primaria 
Municipiului 

Calarasi 
DAS 

 

40. Asigurarea acordarii 
prestatiilor sociale destinate 
familiilor vulnerabile, aflate 
in situatie de risc 

Intocmirea dosarelor in baza carora se acorda 
prestatiile sociale (alocatii de stat, alocatii de 
sustinere a familiei, venit minim garantat, 
ajutoare de incalzire a locuintei,indemnizatii 
crestere si ingrijire copil/ stimulent de 
insertie, indemnizatii de insotitor pentru 
persoanele incadrate in gradul grav de 
handicap, salarii asistenti personali, acordarea 
ajutoarelor de urgenta, a ajutoarelor de 
alimente – POAD, ajutoare privind stimularea 
participarii in invatamantul prescolar. 

An 2016 ���������
 

 Primaria 
Municipiului 

Calarasi 
DAS 
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41. Acordarea drepturilor 
persoanelor si familiilor 
indreptatite 

Primirea dosarelor si a documentelor 
doveditoare, verificarea lor, stabilirea 
dreptului si a cuantumului la care solicitantul 
este indreptatit 

An 2016 ���������
 

 Primaria 
Municipiului 

Calarasi 
DAS 

 
42. Reintegrari familiale Cresterea numarului de reintegrari in familie 

prin consilierea parintilor si a rudelor pana la 
gradul IV, cu privire la nevoia copilului de a 
creste si a se dezvolta in familia sa. 

An 2016 ���������
 

 Primaria 
Municipiului 

Calarasi 
DAS 

 

43. Prevenirea separarii 
copilului de familie 

Implicarea membrilor Consiliului Comunitar 
Consultativ pentru solutionarea problemelor 
care privesc minorii. 

An 2016 ���������
 

 Primaria 
Municipiului 

Calarasi 
DAS 

Consiliul Comunitar 
Consultativ 

44. Monitorizarea familiilor 
beneficiare de prestatii 
sociale si servicii sociale, a 
minorilor aflati in situatii de 
risc, a minorilor asupra 
carora este instituita o 
masura de protectie speciala 

Consilierea familiilor, a minorilor, intocmirea 
anchetei sociale, intocmirea planului de 
servicii, a fisei de monitorizare 

An 2016 ���������
 

 Primaria 
Municipiului 

Calarasi 
DAS 

 

45. Evaluarea nevoilor sociale 
existente in comunitate 

1. Sondarea cetatenilor din mun Oltenita cu 
privire la nevoile sociale  ale acestora.                  
2. Deplasarea in teren a personalului SPAS in 
vederea identificarii persoanelor aflate in 
situatii de risc.         3. Realizarea anchetelor 
sociale in vederea acordarii de  ajutoare 
banesti, materiale si servicii sociale. 

An 2016 ���������
Realizat prin programul de audiente acordat de 
Primarul mun. Oltenita cit si prin deplasarea in 
teren a functionarilor SPAS si a asistentilor 
medicali comunitari 

 Primaria 
Municipiului 

Oltenița 
ONG. Scoala, 

Consiliul Local, 
Primaria, SPAS 

46. Asigurarea acordarii 
prestatiilor sociale destinate 
grupurilor dezavantajate 

Intocmirea dosarelor in baza carora se acorda 
prestatiile sociale (alocatie de stat, alocatie de 
sustinere familiala, ajutor incalzire, ajutor 
social, indemnizatii crestere si ingrijire copil/ 
stimulent de insertie, indemnizatii si ajutoare 
– persoane cu handicap, ajutoare de urgenta) 

An 2016 ���������	����  Primaria 
Municipiului 

Oltenița 
SPAS 
AJPIS  

47. Reintegrari familiale Cresterea numarului de reintegrari prin 
consilierea parintilor cu privire la nevoia 
copilului de a creste intr�o familie 

An 2016 �������������  Primaria 
Municipiului 

Oltenița 
SPAS 

DGASPC 
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48. Prevenirea separarii 
copilului de familie 

Implicarea membrilor Consiliului Comunitar 
Consultativ pentru solutionarea problemelor 
care privesc minorii 

An 2016 �����������  Primaria 
Municipiului 

Oltenița 
SPAS 

Consiliul Comunitar 
Consultativ 

49. Asigurarea informarii 
cetatenilor privind 
drepturile de care pot 
beneficia conform legislatiei 
si acordarea acestora 

1. Afisarea in locuri publice a afiselor 
informative.                                           2. 
Primirea cererilor si a documentelor 
doveditoare si verificarea lor.      
3.Stabilirea dreptului, respectiv a 
cuantumului la care solicitantul este 
indreptatit 

An 2016 ���������	����  Primaria 
Municipiului 

Oltenița 
SPAS 

 AJPIS, DGASPC 

50. Monitorizarea minorilor 
asupra carora este instituita 
o masura speciala de 
protectie/ a persoanelor 
aflate in situatii de risc 

1. Activitate de consiliere a familiei si 
copilului.                                                
2.Intocmirea planului de masuri, a fisei de 
monitorizare, a anchetei sociale.     
3.Sprijinirea si indrumarea familiilor care au 
persoane cu dizabilitati in vederea incadrarii 
intr�un grad de handicap. 

An 2016 ���������	����  Primaria 
Municipiului 

Oltenița 
SPAS 

 DGASPC 

51. Reintregirea familiilor care 
au copii in centre de 
plasament 

� identificare familiilor in cauza 
� consilierea acestor familii 

An 2016 ���������
Au fost consiliate  familiile care au copii in centre 
de plasament, dar din lipsa veniturilor nu s,au 
făcut reintegrări. 

 Consiliul Local 
Chirnogi, 

D.G.A.S.P.C., GLL, 
ONG�uri, SPAS 

52. Cresterea nivelului de trai al 
familiilor cu copii care au 
rezultate bune la scoala 

�� identificarea copiilor cu rezultate 
foarte bune la scoala care provin 
din familii defavorizate 

�� organizarea unor tabere scolare 
pentru aceasta categorie de 
persoane defavorifazate 

�� consilierea parintilor si a copiilor  
�� indrumarea acestor copii pentru a 

accesa burse scolare 

An 2016 ���������
�

S,a instituitmăsura de plasament familial pentru 
un copil. 
S,a acordat, unui copil, un ajutor de urgență 
pentru achizitionarea unei proteze auditive.��

 Consiliul Local 
Chirnogi, GLL 

D.G.A.S.P.C.,Scoli, 
ONG�uri, 

Comparimentul de 
Asistenta Sociala, 

Sponsori 

53. Eliminarea stereotipurilor �� campanii de informare privind 
combaterea discriminarii 

�� consiliere  

2016 ���������
S,a desfasurat o campanie de consiliere si 
informare in scoli privind combaterea 
discriminarii. 

 Consiliul Local 
Chirnogi, GLL, 

ONG�uri 

54. Diminuarea riscului de 
abandon familial si 
combaterea violentei 
domestice 

�� identificarea acestor categorii de 
persoane 

�� consilierea psihologica a copiilor 
care au parintii plecati in strainatate 
la munca si sunt lasati in ingrijirea 
altor persoane 

�� consilierea psihologica a mamelor 
minore pentru a preveni violenta in 
familie 

2016 ���������
�

Au fost identificate mai multe cazuri de risc de 
abandon familial si violenta in familie, cazuri 
care au fost mediate si conciliate prin aplanarea 
conflictelor din familie 

 Consiliul Local 
Chirnogi, GLL, 

ONG�uri 
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55. Reintegrari familiale Cre)terea numărului de reintegrări 
familiale prin constientizarea parintilor 
cu privire la nevoia copilului de a creste 
intr�o familie. 

An 2016 �����������
Nu s,a reușit nici o reintegrare în familii 

 Primaria Comunei  
Gurbanesti 

56. Prevenirea separării  
copilului de familie 

Informare )i îndrumare privind 
prevenirea sarcinilor nedorite )i a  
bolilor cu transmitere sexuală. 

An 2016 ���������  Primaria Comunei  
Gurbanesti 

57. Programe de prevenire a 
discriminării  i prevenirii 
comiterii unor infracţiuni. 

Îniţierea de programe de prevenire )i 
combatere a discriminării cu care se 
confruntă populaţia de etnie roma în 
general. 
Organizarea de campanii împreună cu 
organele de poliţie locală în vederea 
explicării consecinţelor care intervin în 
cazul comiterii unor infracţiuni ( în cazul 
persoanelor minore). 

An 2016 ���������  Primaria Comunei 
Gurbanesti 

58 Asigurarea prestaţiilor 
sociale destinate familiilor 
dezavantajate 

Acordarea de prestaţii sociale de către 
AJPIS Călăra)i  în baza dosarelor 
înticmite )i aprobate de primărie 

Permanent 
2016 

���������
 

 Primaria Comunei 
Gurbanesti 

AJPIS Călăra)i 
59. Scaderea numarului de 

persoane si familii aflate in 
situatie de risc. 

Identificarea, consilierea, sprijinirea si 
monitorizarea familiilor aflate in situatii 
de risc. 

Permanent 
2016 

���������
Persoanele din familii au  fost îndrumate către un 
loc de muncă 

 Primaria  
Comunei  

Gurbanesti 
SPAS  

60. Imbunatatirea activitatii de 
asistenta sociala. 

Colaborarea eficienta  eficienta cu 
institutiile abilitate in domeniul asistentei 
sociale. 
Sensibilizarea si implicarea membrilor 
comunitatii in solutionarea problemelor. 

Permanent 
2016 

���������
 

 Primaria  
Comunei  

Gurbanesti 
 

61. Evaluarea nevoilor sociale 
existente în comunitate 

Sondaje )i întâlniri în care se pot 
determina adevăratele nevoi sociale 
existente la nivelul comunităţii. 

An 2016 ���������
Când a fost necesar 

 Primaria Comunei 
Gurbanesti 

Asistenţă socială 
Agent dezvoltare 

locală 
62. Asigurarea informarii 

persoanelor si familiilor 
defavorizate din comuna cu 
privirea la acordarea de 
prestatii sociale 

Afisarea in locuri publice a legislatiei 
specifice. 
Primirea cererilor si stabilirea 
drepturilor, respectiv a cuantumurilor la 
care solicitantul (familia) este 
indreptatita. 

Permanent 
2016 

���������
A fost realizat permanent 

 Primaria Comunei 
Gurbanesti 

Comparimentul de 
Asistenta Sociala 
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63. Monitorizarea persoanelor 
varstnice aflate in situatii de 
risc 

Vizite la domiciliul. 
Acordarea de prestatii sociale dupa caz. 
Aplicarea corespunzatoare a programului 
PEAD(ajutoare alimentare europene). 

Trimestrial 
Semestrial 
La nevoie 

2016 

���������
 

 Primaria Comunei 
Gurbanesti 

Comparimentul de 
Asistenta Sociala 

64. Monitoritarea minorilor 
asupra caruia este instituita 
o masura de protectie 

Vizite la locuintele familiilor care au 
copii institutionalizati pentru verificarea 
mentineri sau nu a situatiei care au 
provocat masura de protectie respectiva. 

Trimestrial 
2016 

���������
S,au efectuat vizite la locuintele familiilor cu 
copii institutionalizați și s,a constatat că nu s,a 
îmbunatațit traiul familiilor 

 Primaria Comunei 
Gurbanesti 

Comparimentul de 
Asistenta Sociala 

65. Reintregirea familiilor care 
au copii in centre de 
plasament 

Identificarea familiilor in cauza. 
Consilierea acestor familii. 

An 2016 �����������
 

 Primaria Comunei 
Gurbanesti 

  Grupul de Lucru 
Local 

66. Informare  i consilierea 
privind combaterea violenţei 
în familie 

Combaterea violenţei în familie Pe 
parcursul 

anului 2016 

���������
 

 Primăria Comunei 
Gurbanesti. 

Postul de poliţie  
Gurbanesti 

67. Identificarea persoanelor 
potential beneficiare de 
prevederile  Legii 
nr.416/2001 si de prevederile 
Legii 277/2010 

Deplasarea in teren, a personalului 
angajat al SPAS, in vederea identificarii 

Permanent 
2016 

���������
De câte ori a fost necesar 

 Primaria Comunei 
Gurbanesti 

SPAS  

68. Ajutarea persoanelor aflate 
în situaţii de urgenţă ce 
necesită ajutoare de urgenţă 

Anchete sociale )i acordarea de ajutoare 
băne)ti sau de alt gen 

Ori de câte 
ori este 
nevoie 
2016 

�����������
Nu a fost cazul 

 Primaria Comunei 
Gurbanesti 

SPAS 

69. Informare  i consiliere 
privind combaterea violenţei 
în familie 

Campania  de informare  si sensibilizare  
privind  violenta  in familie 

Semestrul  I  
2016 

���������
In data  de  29.03.2016    la sediul  Primariei  
comunei  Independenta  a  fost derulata    de  
specialistii DGASPC   Calarasi   campania  de 
informare  , sensibilizare   si constientizare 
asupra  fenomenului  violentei domestice  si in 
familie  „Nu ignora durerea din privire „ 
   si linia  telefonica    gratuita  pentru  victime    

 Primaria Comunei 
Independenta 

 

70. Identificare  persoane  
varstnice  in situatii de  risc  
si   modalitati de  solutionare   
concreta  pentru   fiecare caz 
in parte  

Deplasarea in teren, a personalului 
angajat al SPAS, in vederea identificarii 

2016 ���������
Au  fost  identificate  trei persoane varstnice  in 
situatii de  risc  : una  a fost internata    la   
Centrul  de  Ingrijire  si  Asistenta   Ciocanesti  
intrucat  nu avea  apartinatori  , pentru celelalte  
doua  au  fost implicate in ingrijirea acestora  
rude  , respectiv  membrii ai comunitatii  

 Primaria Comunei 
Independenta 

SPAS 
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71. Identificarea  persoanelor  cu  
dizabilitati  si  indrumarea , 
respectiv  sprijinirea   familiilor  
acestora  in vederea incadrarii 
in grad  de  handicap 

Deplasarea in teren, a personalului 
angajat al SPAS, in vederea identificarii 

2016 ���������
In masura identificarii  au  fost  informati parintii 
in cazul copiilor , respectiv apartinatorii   in 
cazul  adultilor   despre  documente necesare in 
vederea  incadrarii in grad de handicap   

 Primaria Comunei 
Independenta 

SPAS 

72. Promovarea accesului copilului 
la activități recreative și 
petrecere a timpului liber 

Organizarea de acțiuni cu caracter 
cultural 

Pe parcursul 
anului  , 2016 

���������
Au fost organizate serbari de sfarsit de an si de 
ziua copilului 

 Primaria Comunei 
Luica 
SPAS 

73. Măsuri de asistență a 
persoanelor vârsnice 

Servicii comunitare asigurate persoanelor 
vârstnice 

Pe parcursul 
anului  , 2016 

���������
In anul 2016 au fost consultate oftalmologic si 
boli interne persoanele varstnice. Consultatiile au 
fost efectuate la Centru de zi pentru personae 
varstnice Sfantu Ilie Valea Stanii 

 Primaria Comunei 
Luica 
SPAS 

74. Demararea unor programe 
de sprijin  material si 
financiar pentru familiile 
sărace 

Acordare de ajutoare familiilor 
defavorizate 

Pe parcursul 
anului  , 2016 

���������
Au fost acordate ajutoare de urgenta persoanelor 
si familiilor cu multi copii si ajutoare de 
inmormantare. 

 Primaria Comunei 
Luica 
SPAS 

75. Prevenirea separării 
copilului de familia sa 

Implicarea membrilor consiliului 
comunitar consultativ pentru soluționarea 
problemelor care privesc minorii 

Pe parcursul 
anului  , 2016 

���������
In anul 2016, 4 copii care au ramas fara parinti  
(decedati sau in inchisoare), au fost dati in plasament 
altor familii si au fost ajutati sa primeasca si pensie de 
urmas. 

 Primaria Comunei 
Luica 
SPAS 

DGASPC 

76. Atenuarea efectelor asupra 
copiilor ai căror părinţi sunt 
plecaţi în străinătate 

Prevenirea abandonului )colar  Pe parcursul 
anului  , 2016 

���������
In decursul anului 2016 copiii ai caror parinti sunt 
plecati la munca in strainatate au fost incredintati cu 
masura de protecti – plasament familial 

 Primăria Comunei 
Mânăstirea 
Scoala „Matei 

Basarab” 
S.P.A.S. 

77. Promovarea accesului 
copilului la activităţi 
recreative  i petrecere a 
timpului liber 

Organizarea de acţiuni cu caracter 
cultural 

Pe parcursul 
anului  , 2016 

�����������  Primăria Comunei 
Mânăstirea 

 

78. Măsuri de asistenţă a 
persoanelor vârstnice 

Servicii comunitare asigurate persoanelor 
vârstnice 

Pe 
parcursul 

anului 2016 

���������
In decursul anului 2016 au fost incadrate in grad 
de handicap un nr. de 7 persoane viirstnice, si a 
fost inmormintat cu ajutorul primariei un caz 
social  

 Primăria Comunei 
Mânăstirea 

S.P.A.S. 
Medicul de familie 

79. Dezvoltarea în comunitate a 
unor servicii de informare, 
orientare  i consiliere pentru 
grupurile de risc 

Acţiuni umanitare în folosul comunităţii Pe 
parcursul 

anului 2016 

���������
Din anul 2016 in cadrul Primariei exista asistent 
comunitar si mediator sanitar care organizeaza 
impreuna cu asistentul social actiuni umanitare in 
folosul comunitatii( colectare de imbracaminte si 
incaltamite care sunt date familiilor cu multi copii) 

 Primăria Comunei 
Mânăstirea 

S.P.A.S. 
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80. Demararea unor programe de 
sprijin material  i financiar 
pentru familiile sărac 

Acordare de ajutoare familiilor 
defavorizate 

Pe 
parcursul 

anului 2016 

���������
In decursul anului 2016 au fost acordate un nr. de 
11 ajutoare de urgenta 

 Primăria Comunei 
Mânăstirea 

Parohia Mânâstirea 
81. Informare  i consilierea 

privind combaterea violenţei 
în familie 

Combaterea violenţei în familie Pe 
parcursul 
anului 206 

�����������  Primăria Comunei 
Mânăstirea 

Postul de poliţie 
Mânâstirea 

82. Sensibilizarea opiniei 
publice cu privire la 
problema persoanelor aflate 
în dificultate a persoanelor 
cu dizabilitate 

Buletin informativ Pe 
parcursul 

anului 2016 

���������
In decursul anului 2016 au fost ajutate un nr. de 6 
persoane (patru adulti si doi copii) care au fost 
ajutati de asistentul social si primarul 
comunei.Acestia au fost incadrati in gr. de 
handicap 

1000 roni Primăria Comunei 
Mânăstirea 

Parohia Mânâstirea 
Voluntari din 
comunitate 

83. Prevenirea incendiilor la 
famiile defavorizate 

Campanie de informare )i educare Pe 
parcursul 

anului 2016 

���������
Au fost afisate in comunitate si la sediul primariei 
Manastirea  materiale de informare cu privire la 
prevenirea incendiilor 

 Primăria Comunei 
Mânăstirea 

S.V.S.U. Mânăstirea 
Postul de poliţie 

Mânăstirea 
84. Reintegrari familiale Cre)terea numărului de reintegrări 

familiale prin constientizarea parintilor 
cu privire la nevoia copilului de a creste 
intr�o familie. 

An 2016 ���������
2 cazuri 

 Primaria Comunei 
Modelu            
SPAS 

85. Promovarea cu prioritate a 
plasamentului copilului la 
familii/persoane, rude până 
la gradul IV 

Instituirea măsurii de plasament la rude. An 2016 ���������
3 cazuri 

 Primaria Comunei 
Modelu 
SPAS 

86. Asigurarea beneficiilor 
sociale destinate familiilor 
dezavantajate 

Acordarea de beneficiilor sociale de către 
AJPIS Călăra)i  în baza dosarelor 
înticmite )i aprobate de primărie 

Permanent 
2016 

���������
39 dosare vmg, 127dosare ASF, 133 dosare 
alocatie de stat 

 Primaria Comunei 
Modelu  

AJPIS Călăra)i 
87. Demararea unor acţiuni de 

sprijin material  i financiar 
familiilor sărace  

Acordarea de ajutoare familiilor 
defavorizate. 

Sărbătorile 
de Crăciun,

2016 

���������
S,au acordat 350 pachete copiilor de la gradinite 
si celor din grupa pregatitoare 

 Primaria Comunei 
Modelu  

Consiliul Local  
88. Scaderea numarului de 

persoane si familii aflate in 
situatie de risc. 

Identificarea, consilierea, sprijinirea si 
monitorizarea familiilor aflate in situatii 
de risc. 

Permanent 
2016 

���������
S,au acordat 7 ajutoare de urgenta si unul de 
inmormantare  

 Primaria Comunei 
Modelu SPAS  

89. Scaderea numarului de 
persoane si familii aflate in 
situatie de risc. 

Identificarea persoanelor si familiilor 
aflate in dificultate si includerea acestora 
in sistemul de asistenta sociala. 

Permanent 
2016 

���������
�

 Primaria Comunei 
Modelu               
SPAS 

90. Asigurarea informarii 
persoanelor si familiilor 
defavorizate din comuna cu 
privirea la acordarea de 
prestatii sociale 

Afisarea in locuri publice a legislatiei 
specifice. 
Primirea cererilor si stabilirea drepturilor, 
respectiv a cuantumurilor la care solicitantul 
(familia) este indreptatita. 

Permanent 
                   
2016 

���������  Primaria Comunei 
Modelu   
   SPAS 
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91. Monitorizarea persoanelor 
varstnice aflate in situatii de 
risc 

Vizite la domiciliul. 
Acordarea de beneficii sociale dupa caz. 
Aplicarea corespunzatoare a programului 
PEAD(ajutoare alimentare europene). 

Trimestrial 
Semestrial 
La nevoie 

2017 

���������
S,au acordat la 2409 persoane ajutoare 
alimentare europene 

 Primaria Comunei 
Modelu     
   SPAS 

92. Scaderea numarului de 
persoane si familii aflate in 
situatie de risc. 

Identificarea persoanelor si familiilor 
aflate in dificultate si includerea acestora 
in sistemul de asistenta sociala. 

Permanent 
2016 

���������
Au fost incluse in sistemul de asistenta sociala –
VMG, ASF un nr. de 44 de dosare VMG,respectiv 
42 dosare ASF in anul 2016 

 Primaria Comunei 
Radovanu, 

Compartiment de 
asistenta sociala 

93. Reintegrari familiale Cre)terea numărului de reintegrări 
familiale prin constientizarea parintilor 
cu privire la nevoia copilului de a creste 
intr�o familie. 

An 2016 ��������  Primaria Comunei 
Roseti 

94. Adoptii Sprijinirea si indrumarea familiilor fara 
copii, care doresc adoptarea acestora. 

An 2016 ��������  Primaria Comunei 
Roseti 

95. Promovarea cu prioritate a 
plasamentului copilului la 
familii/persoane, rude până 
la gradul IV 

Instituirea măsurii de plasamentului 
familial /la rude pana la gradul IV�lea. 

An 2016 ��������  Primaria Comunei 
Roseti 

96. Prevenirea separării  
copilului de familie 

Informare )i îndrumare privind 
prevenirea sarcinilor nedorite )i a  
bolilor cu transmitere sexuală. 

An 2016 ��������  Primaria Comunei 
Roseti 

97. Programe de prevenire a 
discriminării  i prevenirii 
comiterii unor infracţiuni. 

Îniţierea de programe de prevenire )i 
combatere a discriminării cu care se 
confruntă populaţia de etnie roma în general. 

An 2016 ��������  Primaria Comunei 
Roseti 

98. Asigurarea beneficiilor 
sociale destinate familiilor 
dezavantajate 

Acordarea de beneficii sociale de către 
AJPIS Călăra)i  în baza dosarelor 
întocmite )i aprobate de primărie 

Permanent 
2016 

���������  Primaria Comunei 
Roseti 

AJPIS Călăra)i 
99. Scaderea numarului de 

persoane si familii aflate in 
situatie de risc. 

Identificarea, consilierea, sprijinirea si 
monitorizarea familiilor aflate in situatii 
de risc. 

Permanent 
2016 

���������  Primaria Comunei 
Roseti 

            
SPAS 

100. Asigurarea informarii 
persoanelor si familiilor 
defavorizate din comuna cu 
privirea la acordarea de 
prestatii sociale 

Afisarea in locuri publice a legislatiei 
specifice. 
Primirea cererilor si stabilirea 
drepturilor, respectiv a cuantumurilor la 
care solicitantul (familia) este 
indreptatita. 

Permanent 
2016 

���������  Primaria Comunei 
Roseti          SPAS 

101. Monitoritarea minorilor 
asupra caruia este instituita 
o masura de protectie 

Vizite la locuinţele familiilor care au 
minorii in plasament. 
Vizite la locuintele familiilor care au 
copii institutionalizati pentru verificarea 
mentineri sau nu a situatiei care au 
provocat masura de protectie respectiva. 

Pe parcursul 
anului  

 
2016 

���������  Primaria Comunei 
Roseti     SPAS 
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102. Identificarea persoanelor 
potential beneficiare de 
prevederile  Legii 
nr.416/2001 si de prevederile 
Legii 277/2010 

Deplasarea in teren, a personalului 
angajat al SPAS, in vederea identificarii 

Permanent 
2016 

���������   
Primaria Conunei 

Roseti 
SPAS 

103. Ajutarea persoanelor aflate 
în situaţii de urgenţă ce 
necesită ajutoare de urgenţă 

Anchete sociale )i acordarea de ajutoare 
băne)ti sau de alt gen 

Ori de cate 
ori este nevoie 

���������  Primaria Comunei 
Roseti 
SPAS 

104. „Promovarea accesului 
copilului la activităţi 
recreative  i petrecere a 
timpului liber” 
 

Organizarea de acţiuni cu caracter 
cultural 

Pe parcursul 
anului  2016 

���������
Copiii au participat pe tot parcursul anului la 
diferite evenimente cultural artistice (8 Martie, 1 
iunie Ziua Communed) îndrumaţi de cadre 
didactice din 2coală 2i grădiniţă. 

 
 

Primăria Comunei 
Ștefan cel Mare 

 

105. „Măsuri de asistenţă a 
persoanelor vârstnice” 
 

Servicii comunitare asigurate persoanelor 
vârstnice 
 

 
Pe parcursul 
anului  2016 

���������
 
Vizite efectuare de asistemtul medical comunitar 
2i asistentul social la domiciliul persoaanelor 
vârstnice. 

 
 

Primăria Comunei 
Ștefan cel Mare 

 

106. ,,Demararea unor programe 
de sprijin material  i 
financiar pentru familiile 
sărace” 
 

Acordare de ajutoare familiilor 
defavorizate 
 

 
Pe parcursul 
anului  2016 

���������
Au fost distribuite îmbrăcăminte 2i încalţăminte 
persoanelor aflate în dificultate. 

 Primăria Comunei 
Ștefan cel Mare 

107. ,,Prevenirea separării 
copilului de familia sa’’ 

Implicarea membrilor consiliului 
comunitar consultativ pentru soluţionarea 
problemelor care privesc minorii’’ 
 

 
Pe parcursul 
anului  2016 

 
Nu a fost cazul. 
 

  
Primăria Comunei 

Ștefan cel Mare 
 

108. Promovarea cu prioritate a 
plasamentului copilului la 
familii/persoane, rude până 
la gradul IV 

Instituirea măsurii de plasament la rude. An 2016 ���������
In cursul anului 2016 a fost instituita  masura 
plasamentului la familia extinsa a unui numar de 
4 copii. 

 Primaria Comunei 
Ulmeni 

109. Prevenirea separării  
copilului de familie 

Informare )i îndrumare privind 
prevenirea sarcinilor nedorite )i a bolilor 
cu transmitere sexuală. 

An 2016 ���������
Am consiliat  un numar de 6  tinere, care 
proveneau din familii nevoiase sau dezorganizate,  
in vederea prevenirii sarcinilor nedorite. 

 Primaria Comunei 
Ulmeni 
Cabinete 

medicale/Medici de 
familie 

110. Asigurarea beneficiilor 
sociale destinate familiilor 
dezavantajate 

Acordarea de beneficii sociale de către 
AJPIS Călăra)i  în baza dosarelor 
înticmite )i aprobate de primărie 

Permanent 
2016 

���������
 Am continuat sa  acordam  ajutoare de urgenta  
unui  numar de    11 persoane  care au solicitat 
ajutor  pentru familiile lor aflate in situatie de 
risc. 
 

 Primaria Comunei 
Ulmeni 

AJPIS Călăra)i 
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111. Ajutoare pentru persoane 
nevoia e 

Măsuri concrete tintite pe nevoile 
persoanelor dezavantajate 
(subvenţionarea plăţii energiei electrice, 
utilităţilor,etc.) 

An 2016 �����������
 

 Primaria Comunei 
Ulmeni  

Asistenţă sociala 
 

112. Asigurarea informarii 
persoanelor si familiilor 
defavorizate din comuna cu 
privirea la acordarea de 
prestatii sociale 

Afisarea in locuri publice a legislatiei 
specifice. 
Primirea cererilor si stabilirea 
drepturilor, respectiv a cuantumurilor la 
care solicitantul (familia) este 
indreptatita. 

Permanent 
 

���������
Prin afisarea in punctele de informare destinate 
in acest scop( 3 la numar),  a modificarilor din 
legislatia privind  drepturile de acordare de 
beneficii sociale, persoanelor care se incadreaza. 

 Primaria Comunei 
Ulmeni 

Comparimentul de 
Asistenta Sociala 

113. Monitorizarea persoanelor 
varstnice aflate in situatii de 
risc 

Vizite la domiciliul. 
Acordarea de prestatii sociale dupa caz. 
Aplicarea corespunzatoare a programului 
PEAD(ajutoare alimentare europene). 

Trimestrial 
Semestrial 
La nevoie 

���������
In cursul anului 2016 am monitorizat un numar 
de  8 persoane varstnice pe care le,am vizitat la 
domiciliul acestora. 

 Primaria Comunei 
Ulmeni 

Comparimentul de 
Asistenta Sociala 

114. Monitoritarea minorilor 
asupra caruia este instituita 
o masura de protectie 

Vizite la locuinţele familiilor care au 
minorii in plasament. 
Vizite la locuintele familiilor care au 
copii institutionalizati pentru verificarea 
mentineri sau nu a situatiei care au 
provocat masura de protectie respectiva. 

Trimestrial ���������
Continuam colaborarea cu DGASPC Calarasi  si 
in ceea ce priveste monitorizarea tuturor copiilor 
aflati in plasament, prin vizite  periodice la 
domiciliul acestora in numar de 12  copii, in 
comuna Ulmeni. 

 Primaria Comunei 
Ulmeni 

Comparimentul de 
Asistenta Sociala 

115. Informare  i consilierea 
privind combaterea violenţei 
în familie 

Combaterea violenţei în familie Pe 
parcursul 

anului 2016 

Pe parcursul anului 2016, la primaria Ulmeni nu 
s,au inregistrat cazuri de violenta in familie.  

 Primăria Comunei 
Ulmeni 

Postul de poliţie  
Ulmeni 

116. Asigurarea informarii 
persoanelor si familiilor 
defavorizate din comuna ,cu 
privire la acordarea 
,conform legislatiei in 
vigoare, de prestatii sociale 
si acordarea sprijinului 
pentru obtinerea acestora  

1.Afi)area în locuri publice )i la avizierul 
Primăriei a legislaţiei specifice. 
2. Consiliere, la cererea persoanelor  
interesate. 
3. Primirea cerereilor )i a documentelor 
doveditoare prevăzute de legislaţia în vigoare 
)i verificarea datelor   înscrise în cereri de 
către solicitanţi. 
4. Stabilirea dreptului, respectiv a 
cuantumului la care solicitantului (familia) 
este îndreptăţit. 

 
 

Permanent 
2016 

���������
In cursul anului 2016 am continuat  consilierea  
persoanelor interesate  de obtinerea unor 
drepturi de asistenta sociala. 

  
Primaria Comunei 

Ulmeni 
SPAS 

117. Identificarea persoanelor 
potential beneficiare de 
prevederile  Legii 
nr.416/2001 si de prevederile 
Legii 277/2010 

Deplasarea in teren, a personalului 
angajat al SPAS, in vederea identificarii 
persoanelor potential beneficiare de 
prevederile  Legii nr.416/2001 si de 
prevederile Legii 277/20 

Permanent 
2016 

���������
Am identificat un numar de 25 persoane si familii  
potential beneficiare de VMG si  i,am sprijinit  
pentru a,si intocmi dosarele la AJOFM si 
primarie. 

 Primaria Comunei 
Ulmeni 
SPAS  

118. Ajutarea persoanelor aflate 
în situaţii de urgenţă ce 
necesită ajutoare de urgenţă 

Anchete sociale )i acordarea de ajutoare 
băne)ti sau de alt gen 

Ori de câte 
ori este 
nevoie 
2016 

���������
Am continuat sa  acordam  ajutoare de urgenta  unui  
numar de    11 persoane  care au solicitat ajutor  
pentru familiile lor aflate in situatie de risc. 

 Primaria Comunei  
Ulmeni 
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119. Asigurarea informării 
persoanelor  i familiilor 
defavorizate din comună cu 
privire la acordarea, 
conform legislaţiei specifice 
în vigoare, de prestaţii 
sociale  i acordare de sprijin 
 i logistică pentru obţinerea 
acestora. 

1.Afi)area la avizierul Primăriei a 
legislaţiei specifice. 
2.Consilierea persoanelor interesate. 
3.Primirea cererilor )i documentelor 
doveditoare prevăzute de legislaţia în 
vigoare )i verificarea datelor înscrise de 
către solicitanţi. 
4.Stabilirea dreptului de care poate 
beneficia solicitantul. 

 
 
 

Permanent  
2016 

�
���������

,10 persoane consiliate 
,9 dosare noi VMG 
,14 dosare noi ASF 
 

  
 

Primăria Comunei 
Vlad Ţepe  

Compartimentul 
asistență socială 

120.  
Monitorizarea minorilor 
asupra cărora este instituită 
o măsură specială de 
protecţie 

1.Vizite la domiciliile familiilor care au 
minori în plasament )i la )coală. 
2.Efectuarea de anchete sociale la 
domiciliile familiilor care au copii 
instituţionalizaţi pentru verificarea 
menţinerii sau nu a măsurii de protecţie 
respectivă. 

 
Trimestrial/Se

mestrial/La 
nevoie 
2016 

�
���������

,26 vizite 

24 anchete plasament 
�������������������������������������������������������������������������������������

 Primăria Comunei 
Vlad Ţepe  

Compartimentul 
asistență socială 

DGASPC 

121. Monitorizarea persoanelor 
vârstnice aflate în situaţie de 
risc 

1.Vizite la domiciliu. 
2.Acordarea unor prestaţii sociale după 
caz. 
3.Acordarea ajutoarelor P.O.A.D. 

 
Permanent  

2016 

���������
,19 vizite la domiciliu 

 Primăria Comunei 
Vlad Ţepe  

Compartimentul 
asistență socială 

122. Prevenirea separării 
minorului de familia sa 

1.Discuţii cu părinţii )i familia lărgită a 
minorului. 
2.Implicarea membrilor Consiliului 
Comunitar Consultativ pentru 
soluţionarea problemelor care privesc 
minorii. 

 
 

La nevoie 
2016 

���������

5 familii monitorizate 
,CCC a organizat o campanie de ajutorarea a 5 
familii cu mai mulţi copii în vederea pregătirii 
pentru începerea anului 2colar 

 Primăria Comunei 
Vlad Ţepe  

Compartimentul 
asistență socială 

Post Poliţie Comuna 
Vlad Ţepe) 

123.  
Combaterea violenței în 
familie 

 
1.Informare )i consiliere privind 
combaterea violenţei în familie. 
2.Întâlniri )i discuţii comune cu tinerii, 
membrii familiilor acestora )i 
reprezentanţii M.A.I. 

 
Permanent 

2016 

�
���������

�
���������


2 întâlniri 

 Primăria Comunei 
Vlad Ţepe  

Compartimentul 
asistență socială 

Post Poliţie 
Comuna Vlad 

Ţepe) 
124. Efectele migrației părinților 

la muncă în străinătate 
asupra copiilor 

Informare și consiliere privind 
combaterea efectelor migrației părinților 
la muncă în străinătate asupra copiilor. 

 
Permanent  

2016 

�
���������


24.04.2016�

 Primăria Comunei 
Vlad Ţepe  

Compartimentul 
asistență socială 

 
125. Prevenirea separării 

copilului de părinţi/rude de 
gradul I 

Activitate de consiliere a familiei )i 
copilului, întocmirea unui plan de 
acţiune în funcţie de nevoile 
lor/specificul cazului. 

 
Permanent  

2016 

�
���������

 Primăria Comunei 
Vlad Ţepe  

Compartimentul 
asistență socială 
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126. Reintegrari familiale Cre)terea numărului de reintegrări familiale 
prin constientizarea parintilor cu privire la 
nevoia copilului de a creste intr�o familie. 

An 2016 ���������
1 caz de reintegrare familiala pana la sfarsitul 
anului 2016 

 Primaria Comunei  
Unirea 

127. Monitorizarea persoanelor 
varstnice aflate in situatii de 
risc 

Aplicarea corespunzatoare a programului 
POAD(ajutoare alimentare europene). 
Identificarea persoanelor singure care nu 
beneficiaza de  o masura de protectie ( 
incadrare in grad de handicap, internare in 
centru de ingrijire si asistenta sociala) 
 

 
La nevoie 

 

���������
S,a realizat cu succes ori de cate ori a fost nevoie 

 Primaria Comunei  
Unirea 

Comparimentul de 
Asistenta Sociala 

128. Monitorizarea minorilor 
asupra caruia este instituita 
o masura de protectie 

Vizite la locuinţele familiilor care au minorii 
in plasament. 
Vizite la locuintele familiilor care au copii 
institutionalizati pentru verificarea mentineri 
sau nu a situatiei care au provocat masura de 
protectie respectiva. 

Trimestrial ���������
S,au efectuat vizite la locuintele familiilor cu 
copii in plasamenta familial / institutionalizati in 
centre 

 Primaria Comunei 
Unirea 

Comparimentul de 
Asistenta Sociala 

129. Informare  i consilierea 
privind combaterea violenţei 
în familie 

Combaterea violenţei în familie Pe 
parcursul 

anului 2016 

�����������  Primăria Comunei 
Unirea 

Postul de poliţie  
130. Asigurarea acordarii 

beneficiilor sociale destinate 
grupurilor dezavantajate 

Intocmirea dosarelor in baza carora se acorda 
beneficiile sociale (alocatie de stat, alocatie 
de sustinere familiala, ajutor incalzire, ajutor 
social, indemnizatii crestere si ingrijire copil/ 
stimulent de insertie, indemnizatii si ajutoare 
– persoane cu handicap, ajutoare de urgenta) 

2016 ���������
 

 Primaria 
Municipiului  

Unirea 
SPAS, 
AJPIS  

131. Prevenirea separarii 
copilului de familie 

Implicarea membrilor Consiliului Comunitar 
Consultativ pentru solutionarea problemelor 
care privesc minorii 

2016 �����������
 

 Primaria  Unirea 
SPAS                

Consiliul Comunitar 
Consultativ 

132. Asigurarea informarii 
cetatenilor privind 
drepturile de care pot 
beneficia conform legislatiei 
si acordarea acestora 

1. Afisarea in locuri publice a afiselor 
informative.                                           2. 
Primirea cererilor si a documentelor 
doveditoare si verificarea lor.                         
 3.Stabilirea dreptului, respectiv a 
cuantumului la care solicitantul este 
indreptatit 

2016 ���������
S,a asigurat informarea cetatenilor prin afisarea 
in locuri publice  a afiselor informative 

 Primaria  Unirea 
SPAS, AJPIS, 

DGASPC 

133. Asigurarea informarii 
persoanelor si familiilor 
defavorizate din comuna ,cu 
privire la acordarea 
,conform legislatiei in 
vigoare, de beneficii sociale 
si acordarea sprijinului 
pentru obtinerea acestora  

1.Afi)area în locuri publice )i la avizierul 
Primăriei a legislaţiei specifice. 
2. Primirea cerereilor )i a documentelor 
doveditoare prevăzute de legislaţia în vigoare 
)i verificarea datelor   înscrise în cereri de 
către solicitanţi. 
3. Stabilirea dreptului, respectiv a 
cuantumului la care solicitantului (familia) 
este îndreptăţit. 
 

 
 

Permanent  
2016 

���������
Realizat conform legislatiei in viguare 

  
Primaria Comunei  

Unirea 
SPAS 
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134. Monitorizarea minorilor 
asupra cărora este instituită 
o măsură specială de 
protecţie. 

Vizite la locuinţele familiilor care au 
copii instituţionalizaţi pentru verificarea 
menţinerii sau nu a situaţiilor care au 
generat măsura de protecţie respectivă. 

La nevoie  
2016 

���������
S,au efectuat vizite inopinate la locuintele 
familiilor care au copii institutionalizati 

 Primaria Comunei  
Unirea 

SPAS impreuna cu 
personalul 
DGASPC  

135. Ajutarea persoanelor aflate 
în situaţii de urgenţă ce 
necesită ajutoare de urgenţă 

Anchete sociale )i acordarea de ajutoare 
băne)ti sau de alt gen 

Ori de câte 
ori este 
nevoie 
2016 

���������
S,au acordat 43 de ajutoare de urgenta pe 
parcursul anului 2016 

 Primaria Comunei  
Unirea 

 

136. Promovarea accesului 
copilului la activitatii 
recreative si petrecerea 
timpului liber 

Organizarea de spectacole la Căminul 
Cultural 

Pe 
parcursul 

anului 2016 

���������
Au fost organizate spectacole la Caminul 
Cultural. 

 Primaria Comunei  
Vîlcelele 

 

137. Măsuri de asistență a 
persoanelor vârstnice 

Îndrumare si sperijin ori de câte ori este 
solicitat serviciul de asistentă socială 

Pe parcursul 
anului 2016 

���������
Persoanele varstnice au fost sprijinite si 
indrumate ori de cate ori au solicitat serviciul de 
asistenta sociala. 

 Primaria Comunei  
Vîlcelele 

138. Demararea unor programe 
de sprijin material si 
financiar pentru familiile 
sărace 

Se vor acorda ajutoare familiilor 
defaforizate 

Pe parcursul 
anului 2016 

���������
Au fost acordate ajutoare familiilor defavorizate. 

 Primaria Comunei  
Vîlcelele 

139. Asigurarea informarii 
persoanelor si familiilor 
defavorizate din comuna cu 
privirea la acordarea de 
prestatii sociale 

Afisarea in locuri publice a legislatiei 
specifice. Primirea cererilor si stabilirea 
drepturilor, respectiv a cuantumurilor la 
care solicitantul (familia) este 
indreptatita 

Permanent 
2016 

 

���������
In anul 2016  au fost acordate urmatoarele  prestatii 
sociale: 
,alocatii de stat  , 36 dosare; 
, alocatii de sustinerea familiei  , 24 dosare noi,  total 
dosare in plata 75 dosare; 
, ajutor social ,10 dosare noi, total dosare in plata in 
anul 2016, 22 dosare; 
,ajutor pentru incalzirea locuintei alti decat 
beneficiarii Legii 416/2001, sezon rece  noiembrie 
2016,martie 2017 – 199 dosare 
, ajutor pentru incalzirea locuintei  beneficiarii Legii 
416/2001, sezon rece  noiembrie 2016,martie 2017– 15 
dosare 
, acordare indemnizatie pentru cresterea copilului si  
stimulent  de insertie– 14 dosare; 
,indemnizatii  pentru persoane cu handicap  14 dosare 
noi, total  beneficiari in plata in anul 2016 , 64 dosare; 
,dosare angajare asistent personal al persoanei cu 
handicap –nu au fost angajari, nr.total de asistenti 
personali 20 dosare; 
, s, a  acordat  ajutor de urgenta la   familii sau 
persoane singure aflate in situatie de necesitate in 
suma de 2500 lei 

 
 
 
 
 
 

 

Primaria Comunei  
Gradistea 

Asistenta sociala 
AJPIS CALARASI 
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140. Monitorizarea persoanelor 
varstnice aflate in situatii de 
risc 

Vizite le domiciliul  
Acordarea de prestatii sociale dupa caz; 
Aplicarea corespunzatoare a programului 
POAD(ajutoare alimentare europene) 

Trimestria/        
semestrial / 

la nevoie 
2016 

���������
, in anul 2016 au beneficiat de ajutor social 2 
persoane varstnice  aflate in situatie de 
necesitate, intrucat nu aveau nici o sursa de venit.  
, S,au distribuit produse alimentare incadrul 
programului POAD la 392 persoane cu varsta 
peste 65 ani si la 256 persoane cu dizabilitati pe 
anul 2016. 

 Primaria Comunei  
Gradistea 

Asistenta sociala 
 

141. Monitoritarea minorilor 
asupra caruia este instituita 
o masura de protectie 

Vizite la locuinţele familiilor care au 
minorii in plasament; 
Vizite la locuintele familiilor care au 
copii institutionalizati pentru verificarea 
mentinerii sau nu, a situatiei care au 
provocat masura de protectie respectiva. 

Trimestrial       
2016 

���������
,  5 minori care beneficiaza de plasament familial 
au fost vizitati trimestrial si s,au efectuat anchete 
sociale fiind necesare la DGASPC Calarasi. 
, 8 familii care au copiii in evidenta DGASPC 
aflandu,se cu o masura de protectie speciala,  au 
fost vizitati trimestrial si consiliati cu privire la 
obligatiile ce le revin fata de copii si s,au efectuat 
anchete sociale fiind necesare la DGASPC 
Calarasi. 
, 2 copiii aflati cu masura de tutela, au fost 
vizitati trimestrial si s,a intocmit raport de 
monitorizare. 

 Primaria Comunei  
Gradistea 

Asistenta sociala 
 

142. Reintegrari familiale Cre)terea numărului de reintegrări 
familiale prin constientizarea parintilor 
cu privire la nevoia copilului de a creste 
intr�o familie. 
 

Permanent 
2016 

���������
  Pe parcursul anului 2016 a fost reintegrat in 
familia naturala, un copil aflat in evidentele 
D.G.A.S.P.C Dambovita  

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 

143. Adoptii Sprijinirea si indrumarea familiilor fara 
copii, care doresc adoptarea acestora. 

Permanent 
2016 

�����������
Nu au fost cazuri 

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 

144. Promovarea cu prioritate a 
plasamentului copilului la 
familii/persoane, rude până 
la gradul IV 

Instituirea măsurii de plasament la rude. Permanent 
2016 

���������
Au fost informati cetatenii comunei  atat prin 
anunturi afisate la aviezierul primariei cat si 
informati direct de catre asistentii sociali 

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 

145. Prevenirea separării  
copilului de familie 

Informare )i îndrumare privind 
prevenirea sarcinilor nedorite )i a bolilor 
cu transmitere sexuală. 

Permanent 
2016 

�����������
 

Nu au fost cazuri 

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 

146. Programe de prevenire a 
discriminării  i prevenirii 
comiterii unor infracţiuni. 

Organizarea de campanii împreună cu 
organele de poliţie locală în vederea 
explicării consecinţelor care intervin în 
cazul comiterii unor infracţiuni ( în cazul 
persoanelor minore). 

Permanent 
2016 

�����������
Nu au fost cazuri 

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 
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147. Asigurarea prestaţiilor 
sociale destinate familiilor 
dezavantajate 

Acordarea de prestaţii sociale de către AJPIS 
Călăra)i  în baza dosarelor înticmite )i 
aprobate de primărie 

Permanent 
2016 

���������
Pe parcursul anului 2016, am continuat sa 
acordam ajutoare sociale si alocatie pentru 
sustinerea familiei pentru persoanele singure si 
familiile care s,au incadrat in prevederile legale 

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 

148. Demararea unor acţiuni de 
sprijin material  i financiar 
familiilor sărace si familiilor 
care au in componenta lor 
persoane cu handicap 

Acordarea de ajutoare familiilor defavorizate. Permanent 
2016 

���������
Pe parcursul anului 2016, au fost acordate unui 
numar de 150 familii sarace si familiilor care au 
in componenta lor persoane cu handicap, pachete 
cu alimente  cu ocazia Sarbatorilor de Craciun 

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 

149. Promovarea educatiei  Sustinerea materială a copiilor care provin 
din familii defavorizate –acordare de burse 
sociale. 
Cuprinderea în sistemul de învăţământ a 
tuturor copiilor de vârstă )colară. 

Permanent 
2016 

���������
Pe parcursul anului 2016, au fost acordate un 
numar 8 burse sociale 

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 

150. Prevenire  abandon  scolar Colaborarea cu scoala, respectiv gradinita in 
vederea  prevenirii abandonului scolar 

Permanent 
2016 

���������
Prin discutii cu parintii elevilor predispusi la 
abandon scolar 

 Primaria Comunei 
Radovanu  

151. Imbunatatirea activitatii de 
asistenta sociala. 

Colaborarea eficienta cu institutiile abilitate 
in domeniul asistentei sociale. 
Sensibilizarea si implicarea membrilor 
comunitatii in solutionarea problemelor. 

Permanent 
2016 

���������
Continuam colaborarea cu institutiile abilitate 

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 

152. Elaborarea  strategiei de  
dezvoltare a serviciilor de 
asistenta pentru  persoane 
varstnice. 

Identificarea persoanelor singure care nu 
beneficiaza de  o masura de protectie ( 
incadrare in grad de handicap, internare in 
centru de ingrijire si asistenta sociala) 

Permanent 
2016 

���������
In cursul anului 2016, a fost internata in Unitatea 
de Ingrijire Medico,Sociala Oltenita, o persoana. 

  

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 

153. Evaluarea nevoilor sociale 
exixtente în comunitate 

Sondaje )i întâlniri în care se pot determina 
adevăratele nevoi sociale existente la nivelul 
comunităţii. 

Permanent 
2016 

���������
Vizite la familiile cu nevoi sociale, prin informare si 
consiliere de catre asistentii sociali din cadrul 
Primariei com. Radovanu. 

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 

154. Ajutoare pentru persoane 
nevoia e 

Măsuri concrete tintite pe nevoile persoanelor 
dezavantajate (subvenţionarea plăţii energiei 
electrice, utilităţilor,etc.) 

Permanent 
2016 

�����������
Nu au fost cazuri 

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 

155. “Copilul  i familia lui” Organizarea de campanii pentru prevenirea 
abuzului )i neglijării copilului, precum )i a 
tuturor fenomenelor care pot determina 
separarea copilului de familie. 

Permanent 
2016 

���������
In colaborare cu D.G.A.S.P.C Calarasi am organizat 
Campania de informare, sensibilizare si constientizare 
a fenomenului violentei domestice si in familie 
ianuarie,iulie 2016 „Nu ignora durerea din privire” 

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 

156. Asigurarea informarii 
persoanelor si familiilor 
defavorizate din comuna cu 
privirea la acordarea de 
prestatii sociale 

Afisarea in locuri publice a legislatiei 
specifice. 
Primirea cererilor si stabilirea drepturilor, 
respectiv a cuantumurilor la care solicitantul 
(familia) este indreptatita. 

Permanent 
2016 

���������
Au fost identificate un numar de 3 persoane 
singure si 13 familii care au fost incluse in 
sistemul de asitenta sociala VMG,ASF 

 

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 
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157. Monitorizarea persoanelor 
varstnice aflate in situatii de 
risc 

Vizite la domiciliul. 
Acordarea de prestatii sociale dupa caz. 
Aplicarea corespunzatoare a programului 
PEAD (ajutoare alimentare europene).  

Permanent 
2016 

���������
Pe percursul anului 2016, au fost monitorizate un 
numar de 8 persoane varstnice aflate in situatie 
de risc  

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 

158. Monitoritarea minorilor 
asupra caruia este instituita 
o masura de protectie 

Vizite la locuinţele familiilor care au 
minorii in plasament. 
Vizite la locuintele familiilor care au 
copii institutionalizati pentru verificarea 
mentineri sau nu a situatiei care au 
provocat masura de protectie respectiva. 

Permanent 
2016 

���������
Continuam colaborarea cu D.G.A.S.P.C. Calarasi 
in ceea ce priveste monitorizarea tuturor copiilor 
aflati in plasament, prin vizite periodice la 
domiciliul acestora ,17 copii 

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 

159. Reintregirea familiilor care 
au copii in centre de 
plasament 

Identificarea familiilor in cauza. 
Consilierea acestor familii.  

Permanent 
2016 

���������
Pe parcursul anului 2016 a fost reintegrat in 
familia naturala, un copil aflat in evidentele 
D.G.A.S.P.C Dambovita 
 

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 

160. Cresterea nivelului de trai al 
familiilor cu copii care au 
rezultate bune la scoala 

Identificarea copiilor cu rezultate foarte 
bune la scoala care provin din familii 
defavorizate. 
Îndrumarea acestor copii pentru a accesa 
burse scolare. 

 �����������
Nu  au fost cazuri 

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 

161. Atenuarea efectelor asupra 
copiilor ai căror părinţi sunt 
plecaţi în străinătate 

Prevenirea abandonului )colar   ���������
S,au efectuat doua vizite la familiile in grija 
carora au fost lasati copiii ai caror parinti se 
aflau la munca in strainatate 

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 

162. Măsuri de asistenţă a 
persoanelor vârstnice 

Servicii comunitare asigurate persoanelor 
vârstnice 

 ���������
In cursul anului 2016 am continuat sa indrumam 
persoanele varstnice in vederea obtinerii 
indemnizatiilor de handicap, ajutoare sociale sau 
alte prestatii sociale dupa caz.  

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 

163. Reintegrari familiale Cre)terea numărului de reintegrări 
familiale prin constientizarea parintilor 
cu privire la nevoia copilului de a creste 
intr�o familie. 
 

Permanent 
2016 

���������
  Pe parcursul anului 2016 a fost reintegrat in 
familia naturala, un copil aflat in evidentele 
D.G.A.S.P.C Dambovita  

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 

164. Adoptii Sprijinirea si indrumarea familiilor fara 
copii, care doresc adoptarea acestora. 

Permanent 
2016 

�����������
Nu au fost cazuri 

 Primaria Comunei 
Radovanu 

Compartiment de 
asistenta sociala 
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Domeniu cheie 2: Ocuparea forței de muncă  

Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
OBIECTIVULUI 

ACŢIUNE 
TERMEN 

DE 
REALIZARE 

STADIU REALIZĂRII  LA 
31.12.2016 

CHELTUIELI 
EFECTIVE 

(milioane 
lei/euro) 

INSTITUŢIE 

RESPONSABILĂ 

1. Programe integrate de 
calificare/recalificare si 
informare si consiliere 
profesionala pentru somerii 
din judetul Calarasi 

Consilierea profesionala a somerilor, 
selectie participanti la formare 
profesionala  si formarea profesionala a 
somerilor. 
În cadrul Planului de formare 
profesională, in anul 2016 AJOFM 
Călăra)i si�a propus următoarele: 
� cuprinderea unui număr de 1.006 
persoane, din care 20 persoane de etinie 
roma (din care 8 femei) si 562 femei. 
� organizarea unui număr de 67 cursuri 
de (re)calificare, dintre care  67 cursuri 
organizate cu CRFPA Călăra)i, finanțate 
din BAS. 
In anul 2016, prin activitatea de 
informare si consiliere profesionala, 
AJOFM Calarasi si�a propus cuprinderea 
unui numar de 6.750 persoane, din care 
2.250 femei si 250 persoane de etnie 
roma. 

Decembrie 
2016 

���������
În cadrul Planului de formare profesională, in 
anul 2016 AJOFM Călăra2i s,au realizat 
următoarele: 
, cuprinderea unui număr de 659 persoane, din 
care 340  femei. 
, organizarea unui număr de 45 cursuri de 
(re)calificare, dintre care  43 cursuri organizate 
cu CRFPA Călăra2i, finanțate din BAS si 2 
cursuri organziate cu furnizori acreditati. 
 In anul 2016, prin activitatea de informare si 
consiliere profesionala, AJOFM Calarasi au fost 
cuprinse un numar de 3382 persoane, din care 
1298 femei si 193 persoane de etnie roma. 

 AJOFM Calarasi 

2. Incluziune sociala a femeilor 
rome 

Programe de ocupare si formare pentru 
femeile rome. 
În cadrul Planului de formare 
profesională, in anul 2016 AJOFM 
Călăra)i sI�a propus următoarele: 
� cuprinderea unui număr 20 persoane de 
etinie roma, din care 8 femei. 

Decembrie 
2016 

���������
Programe de ocupare si formare pentru femeile 
rome. 
În cadrul Planului de formare profesională, in 
anul 2016 AJOFM Călăra2i s,au realizat 
următoarele: 
, cuprinderea unui număr 12 persoane de etnie 
roma, din care 4 femei. 

 AJOFM Calarasi 

3. Adaptabilitate si acces pe 
piata muncii prin informare, 
instruire si cautare a unui 
loc de munca 

Programul  de ocupare a fortei de munca:  
mediere, consiliere profesionala si formare 
profesionala 
Programul de formare profesionala 
Programul special pentru  localităţi din 
mediul rural 
Programul special de ocupare a fortei de 

Decembrie 
2016 

���������
Pentru anul 2016, în scopul cre2terii gradului de 
ocupare a persoanelor defavorizate, care au 
probleme de reintegrare socială, s,au 
implementat urmatoarele programe speciale de 
ocupare: 

 AJOFM Calarasi 
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munca pentru comunitati cu numar mare de 
etnici rromi 
Programul privind numarul elevilor si 
studentilor. 
Pentru anul 2016, în scopul cre)terii gradului 
de ocupare a persoanelor defavorizate, care 
au probleme de reintegrare socială, sunt 
implementate urmatoarele programe speciale 
de ocupare: 
1. Programul special pentru  localităţi din 
mediul rural vizează următoarele 
localităţi din judeţul Călăra)i: Curcani, 
Chiselet, Luica, Manastirea si Soldanu, 
85 persoane ocupate prevazut a se realiza 
in anul 2016; 
2. Programul special de ocupare a fortei 
de munca pentru comunitati cu numar 
mare de etnici rromi, program ce vizeaza 
localitatile Curcani, Dor Marunt, 
Dragalina, Minastirea si Budesti, 
prevazut a se realiza in anul 2016 – 45 
persoane ocupate; 
3. Programul privind numarul elevilor si 
studentilor pentru anul 2016; 
In cadrul Planului de ocupare a fortei de 
munca pentru anul 2016, s�au prevazut 
realizarea urmatorilor indicatori: 
�cuprinderea la masuri active 10.500 
persoane, din care 3.500 femei si 800 
persoane de etnie roma; 
�ocupate prin servicii de mediere a 
muncii   3.000 persoane, din care 800 
femei si 100 persoane de etnie roma; 
�ocupate prin servicii de  informare si 
consiliere profesionala 1.000 persoane, 
din care 250 persoane femei si 35 
persoane de etnie roma; 
�ocupate prin servicii de formare 
profesionala finantate din BAS, 450 
persoane, din care 200 persoane femei si 
5 persoane de etnie roma; 
�ocupate prin servicii de formare 
profesionala finantate din FSE, 100 
persoane, din care 50 persoane femei. 

1. Programul special pentru  localităţi din mediul 
rural vizează următoarele localităţi din judeţul 
Călăra2i: Curcani, Chiselet, Luica, Manastirea si 
Soldanu, 124 persoane ocupate in anul 2016; 
2. Programul special de ocupare a fortei de 
munca pentru comunitati cu numar mare de etnici 
rromi, program ce vizeaza localitatile Curcani, 
Dor Marunt, Dragalina, Minastirea si Budesti, 20 
persoane ocupate in anul 2016; 
3. Programul privind numarul elevilor si 
studentilor pentru anul 2016 – nu au fost cerinte 
din partea angajatorilor. 
In cadrul Planului de ocupare a fortei de munca 
pentru anul 2016, s,au realizat urmatorii 
indicatori astfel: 
,cuprinderea la masuri active 7748 persoane, din 
care: 3148 femei, 283 persoane de etnie roma, 18 
persoane someri de lunga durata tineri, 277 
persoane someri de lunga durata adulti, 2 
persoane cu handicap, 2 persoane cetateni 
straini, 1 persoana din categoria tineri care au 
parasit sistemul de protectie sociala; 
,ocuparea prin servicii de mediere a muncii   
2052 persoane, din care 574 femei, 43 persoane 
de etnie roma, 3 persoane someri de lunga durata 
tineri, 24 persoane someri de lunga durata adulti; 
,ocuparea prin servicii de  informare si consiliere 
profesionala a 621  persoane, din care 143 
persoane femei si 4 persoane de etnie roma; 
,ocuparea prin servicii de formare profesionala 
finantate din BAS, 349 persoane, din care 173 
persoane femei si 4 persoane de etnie roma; 
,ocuparea prin servicii de formare profesionala 
finantate din FSE, 229 persoane, din care 105 
persoane femei. 
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4. Masuri active integrate de 
ocupare, cresterea 
oportunitatilor de angajare a 
persoanelor fara loc de 
munca 

Programul  de ocupare a fortei de munca: 
subventionare locuri de munca. 
In cadrul Planului de ocupare a fortei de 
munca pentru anul 2016, s�au propus 
urmatorii indicatori 
�ocupare prin completarea veniturilor 
somerilor care se incadreaza inainte de 
expirarea indemnizatiei pentru  somaj, 
200 persoane, din care 55 femei; 
�ocupate prin acordarea de subventii 
angajatorilor care incadreaza in munca 
someri peste 45 de ani sau someri unici 
sustinatori ai familiilor monoparentale 
125 persoane, din care 25 femei; 
�ocupate prin acordarea de subventii 
angajatorilor care incadreaza in munca 
persoane care mai au 5 ani pana la pensie 
5 persoane, din care 5 femei; 
�ocupate prin stimularea mobilitatii fortei 
de munca 25 persoane, din care 5 sunt 
femei; 
�ocupate prin acordarea de subventii 
angajatorilor care incadreaza in munca 
absolventi de invatamant 20 persoane, 
din care 5 femei; 
�ocupate prin acordarea primelor de 
incadrare 10 persoane, din care 5 femei; 
�ocuparea prin acordarea de subventii la 
angajatorii de insertie, pe baza 
contractelor de solidaritate, conform 
Legii nr. 76/2002, 5 persoane. 

Decembrie 
2016 

���������
In cadrul Planului de ocupare a fortei de munca 
pentru anul 2016, s,au realizat astfel 
,ocupare prin completarea veniturilor somerilor 
care se incadreaza inainte de expirarea 
indemnizatiei pentru  somaj, 164 persoane, din 
care 55 femei; 
,ocupare prin acordarea de subventii 
angajatorilor care incadreaza in munca someri 
peste 45 de ani sau someri unici sustinatori ai 
familiilor monoparentale 136 persoane, din care 
45 femei; 
,ocupare prin acordarea de subventii 
angajatorilor care incadreaza in munca persoane 
care mai au 5 ani pana la pensie 2 persoane, din 
care 1 femeie; 
,ocupare prin stimularea mobilitatii fortei de 
munca 14 persoane, din care 3 sunt femei; 
,ocupare prin acordarea de subventii 
angajatorilor care incadreaza in munca 
absolventi de invatamant 18 persoane, din care 11 
femei; 
,ocupare prin acordarea primelor de incadrare 
21 persoane, din care 6 femei; 
,ocupare prin acordarea de subventii 
angajatorilor care incadreaza in munca persoane 
cu handicap 2 persoane. 
,ocupare prin acordarea de subventii la 
angajatorii de insertie, pe baza contractelor de 
solidaritate, conform Legii nr. 76/2002, 1 
persoane, din care 1 femeie. 

 AJOFM Calarasi 

5. Realizare masuri active 
pentru stimularea ocuparii 
fortei de munca pentru 
combaterea somajului. 

Burse ale locurilor de munca. 
In anul 2016 AJOFM Calarasi 
organizeaza bursa generala a locurilor de 
munca si bursa locurilor de munca pentru 
absolventi. 

Decembrie 
2016 

���������
In anul 2016 s,au organizat burse atfel: 
In data de 14 aprilie 2016 s,a organizat bursa generala 
a locurilor de munca, la care au participat 27 
angajatori, oferta a fost de 435 locuri de munca 
vacante , au participat 312 persoane, au fost incadrate 
in munca 34 persoane. 
In data de 20 octombrie 2016 s,a organizat bursa 
locurilor de munca pentru absolventi la care au 
participat 19 angajatori, oferta a fost de 154 locuri de 
munca, au participat 254 persoane, din care 196 
absolventi, au fost incadrate in munca 6 persoane. 

 AJOFM Calarasi 
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6. Incheierea de parteneriate si 
protocoale cu terti in 
vederea cresterea gradului 
de ocupare 
 

Actiuni in cadrul parteneriatelor si 
protocoalelor incheiate. 
Incheierea de parteneriate/protocoale de 
colaborare cu organizatiile abilitate din 
judet a se ocupa de persoanele de etnie 
roma. 

Decembrie 
2016 

���������
Incheierea de protocoale incheiate cu  
urmatoarele institutii: 
,Universitatea Ovidus din Constanta 
, Centrul Regional de Formare Profesionala a 
Adultilor Calarasi 
Continuarea colaborarii in cadrul protocoalelor 
incheiate in anii anteriori in vederea reducerii 
ratei somajului. 

 AJOFM Calarasi 
Parteneri 

7. Calificarea/recalificarea 
persoanelor de etnie romă 
 
 

Participarea la programe de formare 
profesională a unui nr. de 149 
persoane,din care 66 femei 

31.12.2016 ���������
Până la această dată au absolvit cursuri de 
formare profesională un număr de 52 persoane 
de etnie romă, dintre care 13 persoane din județul 
Călărași. 

 Centrul Regional 
de Formare 

Profesionala a 
Adulţilor Calarasi   

 
8. Calificarea/recalificarea 

șomerilor din mediul rural 
 
 

Participarea la programe de formare 
profesională a unui nr.de 1146 
persoane,dintre care 319 la nivelul 
județului Călărași� 187 femei din mediul 
rural 

31.12.2016 ���������
În ce privește șomerii din mediul rural, au 
absolvit un număr de 1110 persoane, dintre care 
375 persoane din județul Călărași. 
Au mai urmat cursuri de calificare,finalizate cu 
obținerea diplomei de calificare, un număr de 141 
persoane din mediul rural,altele decât șomerii 
astfel: 14 persoane în județul Brăila și 127 
persoane în județul Ialomița. 
 

 Centrul Regional 
de Formare 

Profesionala a 
Adulţilor Calarasi  

  

9. Calificarea/recalificarea 
tinerilor 
postinstituționalizați și a 
tinerelor mame aflate în 
sistemul de protecție socială 
 
 

Încheierea unui parteneriat cu DGASPC 
Călărași, în acest sens 

31.12.2016 ���������������������
Acest demers este în curs de a fi finalizat. 

 Centrul Regional 
de Formare 

Profesionala a 
Adulţilor Calarasi  

 � 

10. Calificarea/recalificarea 
persoanelor cu handicap  
 
 

Implicarea tuturor factorilor decizionali 
pentru a putea veni în sprijinul acestei 
categorii sociale vulnerabile. 

31.12.2016 ���������
CRFPA Călărași a răspuns tuturor solicitărilor 
venite din partea acestor categorii de persoane 
vulnerabile, fiind consiliate și informate cu 
privire la urmarea unui curs de pregătire 
profesională, individualizat în funcție de abilități 
și profilul vocațional. 

 Centrul Regional 
de Formare 

Profesionala a 
Adulţilor Calarasi   

11. Facilitarea accesului la 
formarea profesionala 
corelata cu nevoia persoanei 
în vederea cre terii  anselor 
de integrare social 

Comisia de autorizare  a Judetului 
Calarasi din cadrul AJPIS Calarasi în 
anul 2016 va autoriza furnizori de 
formare profesională a adulţilor  care 
solicită autorizarea )i îndeplinesc 

Permanent 
Ianuarie ,
decembrie  

2016 

���������
In anul 2016, Comisia de autorizare a judeţului 
Călăra2i s,a întrunit la sediul Agenţiei Judeţene 
de Prestaţii Sociale Călăra2i într,un număr de 19 
sedinţe. 

 AJPIS Calarasi –
Comisia de 

autorizare  a 
Judetului Calarasi 

Furnizorii de 
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condiţiile legale. Au fost autorizaţi în total 4 furnizori de formare 
profesională a adulţilor pentru 20 de programe 
de formare. 
Comisia de autorizare a dispus prin decizii, 
numirea a 40 de evaluatori în vederea întocmirii 
de rapoarte de evaluare pentru 20 de programe 
de formare. 
S,au efectuat 214 de rapoarte de monitorizare la 
29 de furnizori de formare profesională a 
adulţilor autorizaţi. 
Comisia de autorizare a dispus prin decizii 
numirea speciali2tilor în 273 de comisii de 
examinare, din care în alte judeţe 142 de comisii 
de examinare. 
Au absolvit cursurile 4.680 de cursanţi, din care 
3.155 cu certificate de calificare 2i 1.525 cu 
certificate de absolvire (iniţiere, perfeţionare, 
specializare). 

formare 
profesională a 

adulţilor 

12. Facilitarea accesului  i a 
participării persoanelor 
aparţinând grupurilor 
vulnerabile pe piaţa muncii  
 
 

Integrarea/reintegrarea pe piaţa muncii a 
persoanelor consumatoare de droguri, 
recum )i a celor eliberate din sistemul 
penitenciar condamnate pentru 
infracţiuni la (Legea nr.143/2000) 

Permanent 
Anul 2016,  
(în funţie de 
solicitări) 

���������
 

 Agenţia Naţională 
Antidrog � Centrul 

de Prevenire, 
Evaluare  i 
Consiliere 

Antidrog Călăra i 
13. Accesul mai bun pe piata 

fortei de munca 
 
 
 

�� organizarea bursei locurilor de 
munca in localitate. 

�� organizarea de cursuri de 
calificare si recalficare  

 

2015 ���������
Bursa locurilor de muncă anuală a avutloc la ALOFM 
Oltenita, la care s,au prezentat beneficiari de venit 
minim garantat. 
Au fost informati toti cetatenii apti de munca de 
locurile de munca aferite de SC Romprest SA Bucuresti 
si PEPSICO Bucuresti 

 Consiliul Local 
Chirnogi, 

A.J.O.F.M.,GLL, 
ONG�uri 

14. Informare privind locurile 
de munca 
 
 

Informarea corecta  asupra locurilor de 
munca vacante in vederea ocuparii 
acestora, cat si participarea somerilor la 
cursurile de calificare si recalificare.  
Informarea persoanelor de etnie romă, a 
tinerilor peste 18 ani care părăsesc 
sistemul instituţionalizat de protective, a 
persoanelor cu diyabilităţi cu privire la 
organizarea unor cursuri de specializare 
privind integrarea socială. 
Afisarea la sediul primariei si la agentii 
economici locali a ofertelor de munca. 

Permanent 
2016 

���������
 

 Primaria Comunei 
Gurbanesti 
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15. Integrarea pe piata muncii a 
persoanelor aflate in 
cautarea unui loc de munca. 
 

Orientarea persoanelor aflate in cautarea 
unui loc de munca. 

Pe parcursul 
anului  , 2016 

���������
 

 Primăria Comunei   
Gurbanesti 

16. Integrarea tinerilor pe piața 
muncii 
 

Organizarea de cursuri de calificare și 
recalificare a tinrilor 

Pe parcursul 
anului  , 2016 

���������
1.Tinerii au fost informati de cursurile organizate la 
nivel judetean. 
2. Tinerii au fost informati privind locurile de munca la 
nivel judetean. 
3. Afise primite de la diversi operatori economici, afise 
primite de la AJOFM. 

 Primăria Comunei   
Luica 
SPAS 

AJOFM 

17. Informare privind locurile 
de muncă 

Informarea corectă asupra locurilor de 
muncă vacante in vederea ocupării 
acestora 

Pe parcursul 
anului  , 2016 

���������
Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca 
au fost informateprivind locurile de munca la 
nivellocal si  judetean. 

 Primăria Comunei   
Luica 

18. Afisarea la sediul primăriei 
și la agenții economici locali 
a ofertelor de muncă, 
inclusiv cele venite din tările 
UE 
 

Afise și pliante distribuite Pe parcursul 
anului  , 2016 

���������
 Afisele primite de la diversi agenti economici, 
afise primite de la AJOFM, au fost afisate la 
avizierul primariei si in locurile publice din 
comuna (magazin, stilpi, caminul cultural, etc.) 

 Primăria Comunei   
Luica 

AJOFM 
Agenti economici 

19. Integrarea tinerilor pe piaţa 
muncii 
 

Organizarea de cursuri  de calificare )i 
recalificare a tinerilor 

Pe 
parcursul 

anului 2016 

���������
In decursul anului 2016 un nr. de 40 persoane 
beneficiare de VMG au facut cursuri de manipulant 
marfa 

 Primăria Comunei 
Mânăstirea 

 

20. Informare, consiliere 
privind demararea 
afacerilor 
 

Prezentarea oportunităţilor privind 
fondurile europene pentru demararea 
unor afaceri nonagricole în mediul rural 

Pe 
parcursul 

anului 2016 

�����������  Primăria Comunei 
Mânăstirea 

 

21. Scaderea ratei somajului  Cresterea competentelor  si calificarilor 
persoanelor aflate in cautarea unui loc de 
munca prin masuri active de ocupare pe 
piata muncii. 
 

Permanent 
2016 

���������
Prin afisarea saptamanala in locurile publice si 
la avizierul intitutiei a locurilor de munca 
existente in tara si in strainatate 

 
Primăria Comunei 

Radovanu 
AJOFM 

22. Informare privind locurile 
de munca 

Informarea corecta  asupra locurilor de 
munca vacante in vederea ocuparii acestora, 
cat si participarea somerilor la cursurile de 
calificare si recalificare.  
Informarea persoanelor de etnie romă, a 
tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul 
instituţionalizat de protective, a persoanelor 
cu dizabilităţi cu privire la organizarea unor 
cursuri de specializare privind integrarea 
socială. 

Permanent 
2016 

���������  Primaria Comunei 
Roseti 
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23. Integrarea pe piaţa muncii  
a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă 
 

Orientarea persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă. 

Anul 2016 �����������
 

 Primaria Comunei 
Roseti 

 

24. „Integrarea tinerilor pe 
piaţa muncii” 

Organizarea de cursuri  de calificare )i 
recalificare a tinerilor 
 

Pe parcursul 
anului  2016 

�����������
Nu fost organizate cursuri de calificare 
 
 

 
Primăria Comunei 

Ștefan cel Mare 
 

25. „Informare privind 
locurile de munca’’ 

Informarea corectă asupra locurilor de 
muncă vacante în vederea 
ocupării acestora 
 

Pe parcursul 
anului  2016 

���������
Au fost informaţii cetăţenii prin distribuirea de 
pliante. 

 

 Primăria Comunei 
Ștefan cel Mare 

 

26. Afi area la sediul  primăriei  
 i  la agenţii  economici locali  
a ofertelor  de  muncă, 
inclusiv  cele venite  din 
ţările u.e. 

Afi)e distribuite 
 

Pe parcursul 
anului  2016 

���������
Au fost afi2ate ofertele de muncă 

 
Primăria Comunei 

Ștefan cel Mare 
 

27. 
„Informare, consiliere 
privind accesarea de fonduri 
europene” 

Prezentarea oportunităţilor privind 
accesarea fondurilor europene 
 

 
Pe parcursul 
anului  2016 

���������
Au fost informaţi cetăţenii privind accesarea 
fondurilor europene. 
 

 Primăria Comunei 
Ștefan cel Mare 
G.A.L. Bărăganul 

de Sud �EST 
28. Consiliere individuală 

pentru părinţi  i elevi 
Săptămânal psihologul împreună cu 
asistentul social, vor organiza întâlniri de 
consiliere individuală )i de grup cu elevi 
)i părinţii elevilor din familiile cu 
probleme. 

An 2016 �����������  Primaria Comunei 
Ulmeni  

Asistenţă socială 
Qcoala generală 

29. Integrarea persoanelor 
vulnerabile în viaţa socială  i 
culturală a comunităţii  

Cooptarea a cât mai multe persoane din 
categoria persoanelor vulnerabile din 
comunitate la activităţi sociale organizate în 
comunitate (manifestări prilejuite de 
evenimente cu caracter social sau cultural) 
dar )i participarea la slujbele )i activităţile 
organizate de biserici (unde cetăţenii vor 
socializa )i pot primi ajutor spiritual )i  
material din partea enoriasilor 

Permanent        
2016  

�����������������
Prin participarea la slujbe si activitati organizate 
de catre preoti in biserici, prin serbari scolare si 
activitati  de pastrarea traditiei prilejuite de  
sarbatoarea Craciunului. 

 Primaria Comunei 
Ulmeni 

Bisericile din 
comuna 

30. Diminuarea riscului de 
abandon familial si 
combaterea violentei 
domestice 

Identificarea acestor categorii de 
persoane. 
Consilierea psihologica a copiilor care au 
parintii plecati in strainatate la munca si 
sunt lasati in ingrijirea altor personae. 
Consilierea psihologica a mamelor 
minore pentru a preveni violenta in 
familie. 

An 2016 �����������
In cursul anului 2016 nu am avut sesizari  in ceea 
ce priveste violenta domestica. 

 Primaria comunei 
Ulmeni 
SPAS 
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31. Informare privind locurile 
de munca 
 

Informarea corecta asupra locurilor de 
munca vacante in vederea ocuparii 
acestora. 

Pe parcursul 
anului  , 2016 

���������
Prin organizarea la sediul primariei a bursei locurilor 
de munca a persoanelor beneficiare de venit minim 
garantat in colaborare cu AJOFM( printr,un proiect de 
stimulare a ocuparii fortei de munca, precum si 
participarea la cursuri de calificare/ reconversie 
profesionala unui nr. de 28 de persoane. 

 Primăria Comunei 
Ulmeni 

 

32. Afisarea la sediul primariei 
si la agentii economici locali 
a ofertelor de munca inclusiv 
cele venite din tarile U.E. 
 

Afise distribuite. Pe parcursul 
anului  , 2016 

���������
Prin afisarea listelor cu locurile de munca 
vacante  distribuite  primariei lunar de catre 
ALOFM Oltenita si AJOFM Calarasi. 

 Primăria Comunei  
Ulmeni 
SPAS 

33. Munca este brățară de aur! 1.Promovarea de proiecte cu caracter social 
de dezvoltarea resurselor umane și ocuparea 
forței de muncă. 
2.Întâlniri cu membrii comunității aflați în 
astfel de situații.  

Permanent        
2016 

 
���������

,1 întâlnire cu membrii comunităţii 

 Primăria Comunei  
Vlad Țepeș 

Instituția 
Prefectului 

34. Informare privind locurile 
de munca 

Informarea corecta  asupra locurilor de 
munca vacante in vederea ocuparii acestora, 
cat si participarea somerilor la cursurile de 
calificare si recalificare.  
 

Permanent 
2016 

���������
A fost informata comunitatea catre Societatile  
Comerciale in vederea obtinerii unui loc de 
munca 

 Primaria Comunei 
Unirea 

35. Integrarea pe piaţa muncii  
a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă 

Orientarea persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă. 

Anul 2016 �����������  Primaria Comunei 
Unirea 

 
36. Informare privind locurile 

de munca 
1.Informari privind locurile de munca la nivel 
judetean 
2. Informari privind cursurile organizate la 
nivel judetean 
3. Afișarea la sediul primăriei și la agenții 
economici locali a ofertelor de muncă, 
inclusiv cele venite din U.E. 

Pe parcursul 
anului  , 2016 

���������
1.Tinerii au fost informati de cursurile organizate la 
nivel judetean. 
2. Au fost informati privind locurile de munca la nivel 
judetean. 
3. Afise primite de la diversi operatori economici , afise 
primite de la AJOFM , afise primite prin institutia 
prefectului 

 Primăria Comunei 
Vîlcelele 

37. Integrarea în viaţa socială  i 
culturală a comunităţii  

Cooptarea a cât mai multe persoane din 
categoria persoanelor vulnerabile din 
comunitate la activităţi sociale organizate în 
comunitate (manifestări prilejuite de 
evenimente cu caracter social sau cultural) 
dar )i participarea la slujbele )i activităţile 
organizate de biserici (unde cetăţenii vor 
socializa )i pot primi ajutor spiritual )i  
material din partea enoriasilor 

Permanent 
2016 

���������
Persoanele cu venituri mici si cu probleme sociale au 
fost cooptate sa participe la activitati organizate la 
caminul cultural cu prilejul unor manifestari ca: Ziua 
femei de 8 Martie, Ziua comunei; Ziua  eroilor, Ziua 
Nationala a Romaniei de 1 decembrie; Hramul 
bisericilor de pe raza comunei in cele 4 sate unde s,au 
distribuit  mici atentii; hrana si alte obiecte de 
imbracaminte;ziua internationala a Dunarii;  festivalul 
bicicletelor, sarbatoarea toamnei, ziua recoltei. 

 Primaria Comunei 
Gradistea 

Bisericile din 
comuna 
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Domeniu cheie 3: Educatie 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
OBIECTIVULUI 

ACŢIUNE 
TERMEN 

DE 
REALIZARE 

STADIU REALIZĂRII  LA 
31.12.2016 

CHELTUIELI 
EFECTIVE 

(milioane 
lei/euro) 

INSTITUŢIE 

RESPONSABILĂ 

1. Îmbunătăţirea 
randamentului  colar al 
copiilor romi 

Realizarea unor programe de consiliere a 
părinţilor din etnia roma pentru cre)terea 
interesului acestora în procesul educativ 

Semestrial 
2016 

���������
 

 

Primaria Comunei 
Gurbanesti 

Qcoala Gimnazială 
nr.1 Gurbanesti 

Expert romi, părinţi 
din etnia romă,  

2. Promovarea educatiei  Sustinerea materială a copiilor care provin 
din familii defavorizate –acordare de burse 
sociale. 

Cuprinderea în sistemul de învăţământ a 
tuturor copiilor de vârstă )colară. 

Permanent 
2016 

���������
 

 

Primaria Comunei   
Gurbanesti 

       Cosiliul Local 
al Comunei  
Gurbanesti 

Qcoala gimnazială 
nr.1 Gurbanesti 

3. Atenuarea efectelor asupra 
copiilor ai căror părinţi sunt 
plecaţi în străinătate 

Colaborarea cu scoala, respectiv gradinita 
in vederea  prevenirii abandonului scolar  

 

Pe parcursul 
anului  , 2016 

���������
  

Primăria Comunei  
Gurbanesti 

Qcoala gimnazială 
nr.1 Gurbanesti 

4.  
„Biblionet” pentru toţi’’ 

 
Facilitarea accesului tuturor persoanelor la 
programul naţional 
„biblionet” în scopul cre)terii gradului de 
informare )i a dezvoltării 
personalităţii individuale 
 

 
Pe parcursul 
anului  2016 

���������
A fost acordat accesul la internet gratuit pentru 
toţi utilizatorii bibliotecii 

�

 

 

 
Primăria Comunei 

Luica 
 

5. 

Crestrerea gradului de 
alfabetizare si scaderea 
abandonului scolar. 

Identificarea si crearea unei baze de date a 
copiilor cu varsta de scolarizare si 
intreprinderea demersurilor necesare 
pentru frecventarea scolii. 

Permanent 
2016 

���������
Colaborarea cu scoala in privinta prevenirii 
abandonului scolar  

 Primaria comunei 
Radovanu 

SPAS                
Qcoala Gimnazială 

Radovanu 
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6. Prevenire abandon scolar Colaborare cu scoala,respectiv gradinita in 
vederea prevenirea abandonului 

Permanent 
2016 

���������
  

Primaria Comunei 
Roseti 

Scoala cu clasele I�
VIII 

7. ,,Înfiinţarea unui  after 
school’’ 

Servicii comunitare 
Pe parcursul 
anului  2016 

�����������  Primăria Comunei 
Ștefan cel Mare 

8. 

 
„Biblionet” pentru toţi’’ 

Facilitarea accesului tuturor persoanelor la 
programul naţional 
„biblionet” în scopul cre)terii gradului de 
informare )i a dezvoltării 
personalităţii individuale. 

 
Pe parcursul 
anului  2016 

���������
A fost acordat accesul la internet gratuit pentru 
toţi utilizatorii bibliotecii 

�

 

 

 
Primăria Comunei 

Ștefan cel Mare 
 

9. Prevenire  abandon  scolar Colaborarea cu scoala, respectiv gradinita 
in vederea  prevenirii abandonului scolar 

Permanent 
2016 

���������
Prin discutii cu parintii   elevilor predispusi  la 
riscul  de abandon scolar. La discutii au 
participat  elevii inscrisi in ciclul gimnazial al 
scolilor din localitate. 

 

Primaria  
Comunei  Ulmeni 
Scoala  cu clasele  I 

– VIII   Grigore 
Moisil” Ulmeni 

10. Prevenirea abandonului 
 colar 

Atenuarea efectelor asupra copiilor ai 
căror părinţi sunt plecaţi în străinătate 

Pe parcursul 
anului     2016 

���������
Printr,un numar de 5  vizite efectuate la 
familiile in grija carora au fost lasati copiii ai 
caror parinti  se afla la munca in strainatate, 
completarea fiselor de observatie si/sau a 
fiselor de identificare a riscurilor, daca este 
cazul. 

 

Primăria Comunei  
Ulmeni 

Qcoala gimnazială 
„Grigore Moisil” 

11. Consiliere individuală pentru 
părinţi  i elevi 

Săptămânal psihologul împreună cu 
asistentul social, vor organiza întâlniri de 
consiliere individuală )i de grup cu elevi )i 
părinţii elevilor din familiile cu probleme. 

An 2016 ���������
Prin intalniri o data  pe saptamana in echipa 
asistent social, psiholog scolar, care au avut ca 
scop  consilierea parintilor si a elevilor  care 
provin din familii cu probleme. 

 

Primaria Comunei 
Ulmeni  

Asistenţă socială 
Qcoala generală 

12. “Școala te ajută!” Servicii de consiliere/informare a 
familiilor defavorizate din comunitate cu 
privire la avantajele participării la procesul 
informaţional. 

 
Permanent  

2015 

���������
 

 

 
Primăria Comunei 

Vlad Ţepe  
Compartimentul 
asistență socială 

13. Promovarea educatiei  Cuprinderea în sistemul de învăţământ a 
tuturor copiilor de vârstă )colară. 

Permanent 
2016 

���������

 

Primaria Comunei  
Unirea 

       Cosiliul Local 
al Comunei Unirea 
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14. Prevenire  abandon  scolar Colaborarea cu scoala, respectiv gradinita 
in vederea  prevenirii abandonului scolar 

Permanent 
2016 

���������

 

Primaria  
Comunei   Unirea 
Scoala  cu clasele  I 

– VIII   Unirea 

15. 

,,Biblionet “pentru toţi Facilitatea accesului tuturor persoanelor la 
Programul Naţional Biblionet in scopul 
cresterii gradului de informare )i 
dezvoltarii personalitatii individuale 

Permanent 

2016 

���������

In anul 2016 ,  380 de cetateni au avut acces la 
serviciul biblionet din cadrul bibliotecii 
comunale,accesand pagini de interes 
personal,ori au  comunicat,socializat pe retele 
specifice;elevii au beneficiat de activitati 
interactive pe internet,au preluat referate sau 
si,au facut teme;au avut loc vizionari de filme 
documentare si educative in cadrul unor 
activitati comune cu scoala gradinita,politia si 
cabinet medical 

 

Primaria Comunei 
Gradiștea 

Biblioteca 
comunala 
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Domeniu cheie 4: Sanatate 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
OBIECTIVULUI 

ACŢIUNE 
TERMEN 

DE 
REALIZARE 

STADIU REALIZĂRII  LA 
31.12.2016 

CHELTUIE
LI 

EFECTIVE 
(milioane 
lei/euro) 

INSTITUŢIE 

RESPONSABILĂ 

Direcţia de Sănătate Publică Călăra)i 
derulează următoarele investiţii în cadrul 
Programelor de sănătate: 

 
���������  

 

1.Programul naţional de vaccinare. 
 

Permanent 
Anul 2016 

   Vaccinari in PNI : 19156 

   Vaccinari AG : 18453 

1,476047 DSP Călăra i 

 

2.Programul naţional de boli transmisibile 
(HIV�SIDA, tuberculoză, )i alte boli 
transmisibile prioritare). 
 

Permanent 
Anul 2016 

 62 activitati, 8 focare 
 1630 teste rapide HIV,  
3168 teste ELISA HIV, 
342 bolnavi TB tratați 
12 bolnavi tratați TB M/XDR fază intensivă. 
15 bolnavi tratați Tb M/XDR fază de continuare 

0,068305        
(BTP) 

0,174445 
(HIV) 

0,380098 
(TB) 

DSP Călăra i 

3.Programul naţional de monitorizare a 
factorilor determinanţi din mediul de viaţă 
)i de muncă. 
 

Permanent 
Anul 2016 

* Intervenţii specifice de evaluare a efectelor 
factorilor de risc din mediul de viaţă 
* Intervenţii specifice de evaluare a efectelor 
radiaţiilor ionizante pentru starea de sănătate 
* Intervenţii specifice de evaluare a efectelor 
factorilor de risc din mediul de muncă 
* Intervenţii specifice de evaluare a efectelor 
factorilor de risc alimentari pentru starea de 
sănătate 2i nutriţie a populaţiei 

0,004657 

0,002111 

0,002808 

0,003513 

DSP Călăra i 

4.Programul naţional de evaluare, 
promovare a sănătăţii )i educaţie pentru 
sănătate. 

Permanent 
Anul 2016 

  24 campanii IEC 0,009497 DSP Călăra i 

1.  

Implementarea programelor 
de sănătate care să răspundă 
problemelor de sănătate 
publică prioritare  i nevoilor 
persoanelor aparţinând 
grupurilor vulnerabile. 

5.Programul naţional de sănătate a femeii 
)i copilului. 
 

Permanent 
Anul 2016 

*Administrare de lapte praf pentru , Profilaxia 
distrofiei la copiii   cu vârstă cuprinsă între 0 , 12 
luni, care nu beneficiază de lapte matern prin 
administrare de lapte praf 
* Administrare de medicamente pentru , 
Profilaxia anemiei feriprive la gravida; 

 

0,276629 

 

DSP Călăra i 
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*Consumul din stocurile SJU Călăra2i pentru , 
Profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate mică 
la na2tere 2i analiza mortalităţii infantile – se 
derulează până la epuizarea stocurilor 
* Administrare de medicamente pentru , 
Profilaxia anemiei feriprive la sugar – se 
derulează până la epuizarea stocurilor 
* Administrare de medicamente pentru , 
Profilaxia rahitismului carential al copilului – se 
derulează până la epuizarea stocurilor 
*Consumul din stocurile SJU Călăra2i pentru – 
Regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru 
copiii cu greutate mică la na2tere sau alte 
patologii grave în perioada perinatală – se 
derulează până la epuizarea stocurilor 
* Recoltări pe bandelete de la nou nascuti pentru 
, Screening neonatal pentru fenilcetonurie 2i 
hipotiroidism congenital, confirmarea 
diagnosticului de fenilcetonurie 2i aplicarea 
dietei specifice, precum 2i profilaxia distrofiei la 
copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de 
metabolism, prin administrarea de alimente cu 
destinaţie medicală specială – Materiale primite 
de la INSMC Bucure2ti�
* Acordarea de contraceptive pentru , Prevenirea 
sarcinilor nedorite prin cre2terea accesului la 
servicii moderne de planificare familială�
* Distribuirea Carnetului gravidei 2i a fi2ei 
pentru  , Prevenirea morbidităţii 2i mortalităţii 
materne prin cre2terea accesului, calităţii 2i 
eficienţei serviciilor medicale specifice pentru 
gravidă 2i lăuză, Materiale primite de la INSMC 
Bucure2ti�
* Asigurarea de fonduri in vederea achiziţionării 
de către SJU Călăra2i si S.M. Olteniţa  a 
imunoglobulinei pentru , Profilaxia sindromului 
de izoimunizare Rh 

0,000043 

0,001947 

 

 

0,001075 

0,000013 

 

0,002195 

 

 

0  

 

 

 

 

0,000009 

0 

 

 

 

0,004788 
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1.Creșterea numărului de lucrători 
comunitari din județ 
 

Permanent 
Anul 2016 

���������
Creșterea numărului de lucrători comunitari din 
județ de la 31 LC angajați la 31.12.2015 (24 
AMC și 7 MS), la 48 LC angajați la 31.12.2016 
(34 AMC și 14 MS)., Salarii comunitari suportate 
de MS. 

    
 
     0,908037  
 

DSP Călăra i 
 

2.  
Întărirea rețelei de asistență 
medicală comunitară la 
nivelul județului. 

 
  2.Derularea de campanii IEC privind 
prevenirea tuberculozei.  

Permanent 
Anul 2016 

���������
În anul 2016 au fost coordonate de DSP și 
realizate de LC 28 campanii IEC privind 
prevenirea tuberculozei. 

Cheltuieli 
suportate 

din fonduri 
norvegiene 

DSP Călăra i 
 

Implementarea de către CPECA de 
proiecte specifice de asistenţă pe tip de 
drog conform datelor de prevalenţă a 
consumului din zonă  (tutun, alcool )i alte 
substanţe) 

Permanent 
Anul 2016 

Nu au fost solicitări pentru includerea în 
proiectul naţional „FRED GOES NET – 
(Intervenţii timpurii pentru consumatorii de 
droguri care au fost identificaţi/ depistaţi pentru 
prima oară).  

 Agenţia Naţională 
Antidrog � Centrul de 
Prevenire, Evaluare  i 

Consiliere Antidrog 
Călăra i 

Promovarea de către CPECA a serviciilor 
de asistenţă )i intervenţie timpurie 

Permanent 
Anul 2016 

���������
, au fost promovate de către CPECA Călăra2i 
serviciile de asistenţă 2i intervenţie timpurie în 
cadrul tuturor activităţilor pe care le,am derulat. 
De asemenea, au fost realizate 2i informări 
punctuale legate de aceste servicii. 

 Agenţia Naţională 
Antidrog � Centrul de 
Prevenire, Evaluare  i 

Consiliere Antidrog 
Călăra i 

3. 
 
 

 
Imbunătaţirea accesului 
persoanelor vulnerabile la 
servicii de sănatate 

Formarea profesionala/informarea de către 
CPECA a speciali)tilor: medici, cadre 
medicale medii, farmaci)ti, alţii care 
lucrează în domeniul reducerii riscurilor 
asociate consumului de droguri. 

Permanent 
Anul 2016 

���������

� au fost oferite servicii de informare adresate 
speciali2tilor cu care colaborăm. În cusul anului 
2016 o fost organizată o masă rotundă cu 
specilai2tii din cadrul DGASPC  Călăra2i.  � 

 Agentia Nationala 
Antidrog � Centrul de 
Prevenire, Evaluare si 

Consiliere Antidrog 
Calarasi 

4. Imbunatatirea conditiilor de 
locuire prin facilitarea 
accesului la utilitati 

Conectarea la utilitati publice (energie 
electrica, alimentarea  cu apa, salubritate) a 
locuintelor solicitantilor.  

An 2016 ���������
Realizat partial prin ocuparea unui post de 
asistent medical comunitar. 

 Primaria 
Municipiului Oltenița 

Consiliul local 
Consiliul judetean 

5. Imbunatatirea conditiilor de 
locuire prin facilitarea 
accesului la utilitati 

Conectarea la utilitati publice (energie 
electrica, alimentarea  cu apa, salubritate) a 
locuintelor solicitantilor.  

An 2016 ���������
Realizat prin campaniile de informare a 
cetatenilor de catre asistentii medicali 
comunitari. 

 Primaria 
Municipiului Oltenița 

Consiliul local 
Consiliul judetean 

6. 
„Cre terea  accesului 
categoriilor defavorizate  la 
serviciile de sănătate” 

Campanii de evaluare a stării de sănătate a 
cetăţenilor 

Pe parcursul 
anului  2016 

���������
Saptamanal la Centrul de zi Sfantul Ilie, in 
fiecare miercuri, doamna doctor efectueaza 
controlul medical persoanelor vastnice.�

  
Primăria Comunei 

Luica 
C.M.I. Greavu Ana 

 
7. ,,Promovarea programelor 

de igienă personală  i 
contraceptivă la nivelul 
 colii  i al comunei’’ 

 
 
Campanii de con)tientizare )i educare a 
populaţiei 

Pe parcursul 
anului  2016 

���������
Campania de vaccinare la scoala si la gradinite. 

 Primăria Comunei 
Luica 

 
C.M.I. Greavu Ana 
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8. Dobândirea calităţii de 
asigurat în sistemul de 
sănătate a unui număr de 
97% din populaţie 

 
Acţiuni informative 

Pe parcursul 
anului  , 2016 

�����������  Primăria Comunei  
Mânăstirea 

C.M.I.Petrencic Cătălin 
C.M.I.Vlad Maria 

9. Nu risipiţi apa! Distribuirea de pliante 
 

Pe parcursul 
anului  , 2016 

������������������������������������������  Primăria Comunei  
Mânăstirea 

C.M.I.Petrencic Cătălin 
C.M.I.Vlad Maria 

10. Educaţie  i prevenţie în 
diabet 

 
Buletin informativ 

Pe parcursul 
anului  , 2016 

���������
In decursul anului 2016 mediatorul sanitar si 
asistentul comunitar au intreprins pe raza 
comunei Manastirea actiuni de informare si 
depistare a diabetului 

 Primăria Comunei  
Mânăstirea 

C.M.I.Petrencic Cătălin 
C.M.I.Vlad Maria 

11. Cre terea rolului medicului 
de familie ca factor social’’ 

Soluţionarea problemelor medico – sociale 
ale individului în vederea menţinerii 
acestuia în propriul mediu de viaţă, în 
sistem integrat cu serviciile sociale 

Pe parcursul 
anului  , 2016 

�������� 
Medicii de familie au colaborat cu asistentul 
social in vederea incadrarii unor persoane in 
grad de handicap si mentinerea acestora in 
propriul mediu de viata. 

 Primăria Comunei  
Mânăstirea 

C.M.I.Petrencic Cătălin 
C.M.I.Vlad Maria 

12. C re terea accesului 
categoriilor defavorizate la 
serviciile de sănătate,, 

Campanii de evaluare a stării de sănătate a 
cetăţenilor 

Pe parcursul 
anului  , 2016 

�������� 
In decursul anului 2016 mediatorul sanitar si 
asistentul comunitar au intreprins campanii de 
evaluare a starii de sanatate a cetatenilor din 
comuna Manastirea 

 Primăria Comunei  
Mânăstirea 

C.M.I.Petrencic Cătălin 
C.M.I.Vlad Maria 

13. Acţiuni de informare, 
con tientizare, educare pe 
teme de protecţia naturii’’ 

Colectarea de)eurilor Pe parcursul 
anului  , 2016 

�������� 
In decursul anului 2016 au fost actiuni de 
colectare a deseurilor a elevilor impreuna cu 
cadrele didactice de la Lic.Teh.Matei Basarab din 
localitate 

 Primăria Comunei  
Mânăstirea 

Qcoala „Matei 
Basarab” 

14. Reducerea numarului de 
persoane  neinscrise la 
medicul de familie. 

Identificarea persoanelor  din localitate  
care nu sunt inscrise la medic de familie  si 
demararea procedurilor de  inscriere. 

Trimestrial 
2016 

��������  
Informarea persoanelor cu boli transmisibile 
privind riscurile asociate de catre asistentul 
medical comunitar 

 Primaria Comunei 
Radovanu  

 Cabinetul medical 
Medici de familie 

15. Reducerea situatiei de risc 
social pentru copii . 

Identificarea copiilor si familiilor aflate in 
dificultate  si includerea acestora in 
sistemul de asistenta sociala. 

Permanent        
2016 

�������� 
Indrumarea de catre asistentul medical comunitar 
a persoanelor de sex feminin, catre cabinetele 
medicale, in vederea obtinerii de metode 
contraceptive, gratuite�

 Primaria Comunei 
Radovanu   

 SPAS 

16. Reducerea situatiei de risc 
pentru persoanele cu 
handicap ramase fara 
apartinatori 

Identificarea persoanelor aflate in situatie 
de risc si includerea acestora in sistemul de 
asistenta sociala 

Permanent        
2016 

��������  
Indrumarea de catre asistentul medical 
comunitar, cu privire la inscrierea minorilor in 
evidenta medicilor, precum si prezentarea 
acestora la medic pentru vaccinare.  
 

 Primaria Comunei 
Radovanu 

 SPAS                   
DGASPC 

 



41 

17. Informare privind riscurile 
asociate bolilor transmisibile 
si importanta vaccinarii 

Desfasurarea de campanii de informare a 
cetatenilor 

2016 ��������  Primăria Comunei 
Roseti 

SPAS, DSP 
18. Dezvoltarea activităţilor 

de planning familial 
pentru cazurile sociale  i 
în special pentru familiile 
cu mulţi copii aflate în 
situaţii de risc 

Indrumarea persoanelor de sex feminin 
catre cabinetele medicale, in vederea 
obtinerii de metode contraceptive, gratuite 

Permanent 
 

2016 

��������  Primaria Comunei 
Roseti 

19. Campanii de informare Campanii de informare, impreuna cu 
personalul specializat din cadrul 
cabinetelor medicale din localitate cu 
privire la inscierea minorilor in evidentele 
medicilor, precum si verificarea periodica 
a starii de sanatate a acestora, precum si 
prezentarea acestora la medic pentru 
vaccinare 

Permanent 
 

2016 

��������  Primaria Comunei 
Roseti 

20. Campanii de informare Efectuarea de campanii de vaccinare. 
Informare în rândul cetăţenilor prin distribuirea 
de pliante 
Identificarea persoanelor care nu sunt înscri)i 
pe listele medicilor de familie 

Permanent 
2016 

��������  Primaria Comunei 
Roseti 
SPAS 

Medici de familie 

21. Stimularea calităţii în 
asistenţa medicală 

Asigurarea asistenţei medicale în unităţile 
de învăţământ din localitate. 

Permanent 
2016 

��������  Primaria Comunei 
Roseti 
SPAS 

Medici de familie 
22. Reducerea numarului de 

persoane  neinscrise la 
medicul de familie. 

Identificarea persoanelor  din localitate  
care nu sunt inscrise la medic de familie  si 
demararea procedurilor de  inscriere. 

Trimestrial 
2016 

��������  Primaria Comunei 
Roseti 

Cabinetul medical 
23. Cre terea accesului 

categoriilor defavorizate la 
serviciile de sănătate,, 

Campanii de evaluare a stării de sănătate a 
cetăţenilor 

Pe parcursul 
anului  , 2016 

��������  Primăria Comunei  
Roseti 

C.M.I. Dr. Conachiu 
Costel 

C.m.i. Dr.Berheci Daniela 
24. 

„Cre terea  accesului 
categoriilor defavorizate  la 
serviciile de sănătate” 

Campanii de evaluare a stării de sănătate a 
cetăţenilor 

Pe parcursul 
anului  2016 

���������
Au fost organizate campanii de evaluare a starii 
de sanatate a persoanelor defavorizate în 
colaborare cu o fundație. 

  
Primăria Comunei 

Ștefan cel Mare 
C.M.I. Neagu Robert 

25. ,,Promovarea programelor 
de igienă personală  i 
contraceptivă la nivelul 
 colii  i al comunei’’ 
 

Campanii de con)tientizare )i educare a 
populaţiei 

Pe parcursul 
anului  2016 

���������
Au fost organizate întâlniri cu personae din 
comunitate și cu elevi ai școlii. 

 
Primăria Comunei 

Ștefan cel Mare 
 

C.M.I. Neagu Robert 
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26. Cresterea gradului de 
preventie a asistentei 
medicale comunitare 

Ocuparea posturilor devenite vacante  in 
2014 de asistenti medicali comunitari 

2016 �����������  Primăria Comunei 
Ulmeni 

SPAS, Instituţia 
Prefectului, DSP 

27. Informare privind riscurile 
asociate bolilor transmisibile 
si importanta vaccinarii 

Desfasurarea de campanii de informare a 
cetatenilor 

2016 ����������  Primăria Comunei 
Ulmeni 

SPAS, DSP 
28. Dezvoltarea activităţilor 

de planning familial 
pentru cazurile sociale  i 
în special pentru familiile 
cu mulţi copii aflate în 
situaţii de risc 

Indrumarea persoanelor de sex feminin 
catre cabinetele medicale, in vederea 
obtinerii de metode contraceptive, gratuite 

Permanent 
 

2016 

���������
Prin discutii cu mamele si  tinerele  care provin 
din familii defavorizate. Au fost indrumate  un 
numar de 6 tinere mame. 

 Primaria Comunei 
Ulmeni 

29. Campanii de informare Campanii de informare, impreuna cu 
personalul specializat din cadrul 
cabinetelor medicale din localitate cu 
privire la inscierea minorilor in evidentele 
medicilor, precum si verificarea periodica 
a starii de sanatate a acestora, precum si 
prezentarea acestora la medic pentru 
vaccinare. Identificarea persoanelor care 
nu sunt înscri)i pe listele medicilor de 
familie 

Permanent 
 

2016 

���������
In cursul anului  2016 am efectuat campanii de 
identificare  si  informare a persoanelor  care nu 
sunt inscrise pe listele medicilor de familie din 
comunitate. S,a intervenit pentru inscrierea la 
medicul de familie a unui numar de 5 pacienti. 

 Primaria Comunei 
Ulmeni 

Medici de familie 
 

30. Eficientizarea sistemului 
de sănătate 

Asigurarea de asistenţă medicală )i 
consiliere la domiciliul persoanelor cu 
handicap sau aflate în dificultate de a se 
deplasa din diferite motive. 

Permanent 
                 
2016 

���������
Prin  efectuarea a  6 vizite,  la domiciliul 
persoanelor  cu handicap ori a celor 
nedeplasabile, de catre echipa multidisciplinara 
asistenti  sociali/ medic de familie/preot. 

 Primaria Comunei 
Ulmeni 

Medicii de familie din 
comună 

 
31. Cre terea accesului 

categoriilor defavorizate la 
serviciile de sănătate,, 

Campanii de evaluare a stării de sănătate a 
cetăţenilor 

Pe parcursul 
anului   2016 

����������  Primăria Comunei  
Ulmeni 

C.M.I./ Medici de 
familie 

32. Cre terea rolului medicului 
de familie ca factor social’’ 

Soluţionarea problemelor medico – sociale 
ale individului în vederea menţinerii 
acestuia în propriul mediu de viaţă, în 
sistem integrat cu serviciile sociale 

Pe parcursul 
anului   2016 

���������
Prin  discutii comune cu medici si un numar de 4 
pacienti pentru a le oferi  acestora din urma  
sprijin in vederea mentinerii acestora in propriul 
mediu de viata. 

 Primăria Comunei  
Ulmeni 

C.M.I Dr.Cercel Adina 
C.M.I..Dr.Zarma 

Rodica 
33. 

Cre terea accesului 
categoriilor defavorizate la 
serviciul de sănătate 

Campamii de evaluare a stării de sănătate a 
cetăţenilor 

Pe parcursul 
anului  
2016 

 
���������


4 campanii 

  
Primaria Comunei 

Vlad Ţepe  
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34. 

Să protejăm natura! 
Colectarea de)eurilor menajere din 
localitate. 

Pe parcursul 
anului 
2016 

�
���������


1 acţiune 

 Primaria Comunei 
Vlad Ţepe  

Qcoala Gimnazială nr.1 

35. Dezvoltarea activităţilor 
de plaining familial 
pentru cazurile sociale  i 
în special pentru familiile 
cu mulţi copii aflate în 
situaţii de risc 

Indrumarea persoanelor de sex feminin 
catre cabinetele medicale, in vederea 
obtinerii de metode contraceptive, gratuite 

Permanent 
 

2016 

�����������  Primaria Comunei 
Unirea 

Medicul de familie din 
comună 

36. Eficientizarea sistemului 
de sănătate 

Asigurarea de asistenţă medicală )i 
consiliere la domiciliul persoanelor cu 
handicap sau aflate în dificultate de a se 
deplasa din diferite motive. 

Permanent 
2016 

����������  Primaria Comunei 
Unirea 

Medicul de familie din 
comună 

37. Organizarea de campanii de 
informare privind bolile 
dermato�venerice 

�� formarea de parteneriate cu 
institutiile responsabile  

�� distribuire de pliante  
�� discutii privind masurile de 

prevenire ale imbolnavirilor  

2016 ���������
S,a  efectuat informarea cetatenilor privind 

Sanatatea relatiilor sexuale. 

 Consiliul Local 
Chirnogi  

 D.S.P., ONG�uri, GLL,  
Medicii de familie, 

Mediator sanitar, Asistent 
comunitar 

38. Organizarea de campanii de 
informare privind nasterile 
la varste cuprinse intre 14�
18 ani 

�� distribuire de pliante  
�� discutii privind masurile de 

prevenire a unei sarcini nedorite 
 

2016 ���������
Primaria impreuna cu ONG,ul Sastipen, prin 
echipa medicala comunitara a organizat 
campania Planificare familiala si care s,a 
desfasurat in comunitatile de romi din localitate. 

 Consiliul Local 
Chirnogi 

 D.S.P., ONG�uri, GLL, 
Medicii de familie, 

Mediator sanitar, Asistent 
comunitar 

39. Organizarea de campanii de 
informare referitor la 
conditiile igienico�sanitare 

�� distribuire de pliante  
�� discutii privind importanta unui 

spatiu de locuit igienizat 
corespunzator 

2016 ���������
In decursul anului 2016 s,au desfasurat urmatoarele 
campanii de informare: 
,3 campanii referitoare la prevenirea si combaterea 
TBC,ului; 
,igiena orala la copii; 
,sanatatea ochilor; 
,astmul la copii. 

 Consiliul Local 
Chirnogi 

 D.S.P., ONG�uri, GLL, 
Medicii de familie, 

Mediator sanitar, Asistent 
comunitar 

40. Organizarea de campanii 
de informare privind 
na terile la varste 
cuprinse intre 14�18 ani 

Distribuirea de pliante 
Discutii privind masurile de prevenire 
a unei sarcine nedorite 

Periodic 
2016  

���������
S,a tinut legatura cu medicii de familie care au sprijinit 
intodeauna si au ajutat la inlaturarea unor deficiente in 
familiile vulnerabile, au acordat  asistenta medicala 
sau au indrumat persoanele tinere privind nasterile la 
varste foarte mici; scaderii bolilor transmisibile sau a 
mortii infantile. 

 Primaria Comunei 
Gradiștea 

Medicii de familie 
din comuna 

 
 

41. Campanii de informare Efectuarea de campanii de vaccinare. 
Informare în rândul cetăţenilor prin 
distribuirea de pliante 
Identificarea persoanelor care nu sunt 
înscri)i pe listele medicilor de familie 

Permanent        
2016 

���������
Identificarea persoanelor care nu sunt inscrisi la 
medicul de familie  

 Primaria Comunei 
Radovanu  

 Cabinetul medical 
Medici de familie 
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42. Stimularea calităţii în 
asistenţa medicală 

Asigurarea asistenţei medicale în unităţile 
de învăţământ din localitate. 

Permanent        
2016 

�����������
 

   Primaria Comunei 
Radovanu  

 Cabinetul medical 
Medici de familie 

43. Reducerea numarului de 
persoane  neinscrise la 
medicul de familie. 

Identificarea persoanelor  din localitate  
care nu sunt inscrise la medic de familie  si 
demararea procedurilor de  inscriere. 

Permanent       
2016 

���������
Identificarea,informarea si demararea procedurilor de 
inscriere la un medic de familie a persoanelor din 
localitate care nu sunt inscrise la un medic de familie. 

 Primaria Comunei 
Radovanu  

 Cabinetul medical 
Medici de familie 

44. Organizarea de campanii de 
informare privind na terile la 
varste cumprinse intre 14�18 
ani 

Discutii privind masurile de prevenire a 
unei sarcine nedorite 
Distribuirea de pliante 
 

Permanent        
2016 

�����������
Nu au existat cazuri 

 Primaria Comunei 
Radovanu  

 Cabinetul medical 
Medici de familie 

45. Eficientizarea sistemului 
de sănătate 

Asigurarea de asistenţă medicală )i 
consiliere la domiciliul persoanelor cu 
handicap sau aflate în dificultate de a se 
deplasa din diferite motive. 

Permanent        
2016 

���������
Asigurarea de asistenta medicala de catre asistentul 
medical comunitar la domiciliul persoanelor cu 
handicap sau a persoanele nedeplasabile. 

 Primaria Comunei 
Radovanu   

Cabinetul medical SPAS 

46. 
Organizarea de campanii de 
informare privind bolile 
dermato�venerice 

Distribuire de pliante. 
Discuţii privind măsurile de prevenire ale 
îmbolnăvirilor. 

Permanent        
2016 

�����������
Nu au existat cazuri 

 Primaria Comunei 
Radovanu   

Cabinetul medical 
CMI. Dobrescu Paul  

CMI Postelnicu Viorel 
47. Organizarea de campanii de 

informare referitor la 
condiţiile igienico�sanitare 

Discuţii privind importanţa unui spaţiu de 
locuit igienizat corespunzător. 

Permanent        
2016 

���������
Vizite frecvente la domiciliul familior cu situatie 
materiala precara si informarea privind 
importanta conditiilor igienico sanitare. 

 Primaria Comunei 
Radovanu  Cabinetul 

medical SPAS 

48. Cre terea rolului medicului 
de familie ca factor social. 

Intalniri cu elevii si tinerii din localitate pentru 
promovarea principiilor unei vieti sanatoase: 
fara alcool, tutun, droguri. 
Promovarea metodelor de contraceptie. 
Soluţionarea problemelor medico – sociale ale 
individului în vederea menţinerii acestuia în 
propriul mediu de viaţă, în sistem integrat cu 
serviciile sociale 

Permanent        
2016 

���������
Prin discutii comune cu medici si un numar de 2 
pacienti, pentru a le oferii acestora sprijin in 
vederea mentinerii in propriul mediu de viata. 

 Primaria Comunei 
Radovanu   

Cabinetul medical 
CMI. Dobrescu Paul  

CMI Postelnicu Viorel 

49. Cre terea accesului 
categoriilor defavorizate la 
serviciile de sănătate,, 

Campanii de evaluare a stării de sănătate a 
cetăţenilor 

Permanent        
2016 

�����������
 

 Primaria Comunei 
Radovanu   

50. Acţiuni de informare, 
con tientizare, educare pe 
teme de protecţia naturii’’ 

Colectarea de)eurilor Permanent        
2016 

�����������
 

 Primaria Comunei 
Radovanu   

51. Dobândirea calităţii de asigurat 
a persoanelor identificate fara 
asigurare de sanatate, în 
sistemul de sănătate  

 
Acţiuni informative 

Permanent        
2016 

���������
In cursul anului 2016 am efectuat campanii de 
identificare a persoanelor care nu au fost inscrise pe 
listele medicilor de familie din comunitate. S,a 
intervenit pentru inscrierea la medicul de familie a unui 
numar de 3 persoane.  

 Primaria Comunei 
Radovanu   
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Domeniu cheie 5: Locuințe  

Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
OBIECTIVULUI 

ACŢIUNE 
TERMEN 

DE 
REALIZARE 

STADIU REALIZĂRII  LA 
31.12.2016 

CHELTUIELI 
EFECTIVE 

(milioane 
lei/euro) 

INSTITUŢIE 

RESPONSABILĂ 

1. Identificarea alternativelor 
la institutionalizare si 
asigurarea unor masuri de 
sprijin pentru viata a 
persoanelor fara adapost 

Reabilitarea, modernizarea si extinderea 
Adapostului de Noapte, pentru 
persoanele fara adapost 

An 2016 ���������
 

 Primaria 
Municipiului 

Calarasi 
DAS 

 

2. Asigurarea unor masuri de 
sprijin pentru viata a 
persoanelor defavorizate 

Reabilitarea, modernizarea si extinderea 
Cantinei de Ajutor Social 

An 2016 ���������
 

 Primaria 
Municipiului 

Calarasi 
DAS 

 
3. Îmbunătăţirea condiţiilor de 

locuire prin facilitarea 
accesului la utilităţi. 

Racordarea la utilităţi (apă, energie 
electrică) a familiilor defavorizate 

Permanent 
2016 

��������  Primaria Comunei 
Roseti 

 

4. Menţinerea ordinii  i lini tii 
publice pe raza comunei 
Roseti 

Mărirea numărului de patrule. 
Instalarea unui nou sistem de 
supraveghere video în comună. 

An 2016 ��������  Primaria Comunei 
Roseti 

 

5. Punerea în legalitate a 
persoanelor care nu au act 
de proprietate pentru 
locuinţă 

Identificarea acestor persoane care nu 
posedă act de proprietate. 
Sprijinirea acestora pentru obţinerea 
actelor de proprietate )i pentru cadastru. 

Permanent 
2016 

��������  Primaria Comunei 
Roseti 

 

6. 
 
„Îmbunătăţirea condiţiilor 
de locuit” 
 

 
Accesul persoanelor defavorizate  la 
utilităţi publice: alimentare cu 
apă potabilă, canalizare, salubritate. 
 

 
Pe parcursul 
anului  2016 

���������
Au fost ajutaţi cetăţenii în vederea racordării la 
utilităţile publice. 
 

 
 
Primăria Comunei 

Ștefan cel Mare 
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7. Punerea în legalitate a 
persoanelor care nu au act 
de proprietate pentru 
locuinţă 

Identificarea acestor persoane care nu 
posedă act de proprietate. 
Sprijinirea acestora pentru obţinerea 
actelor de proprietate )i pentru cadastru. 

Permanent 
2016 

�����������  Primaria Comunei 
Ulmeni 

 

8. Imbunatatirea conditiilor de 
locuire prin facilitarea 
accesului la utilitati 

Conectarea la utilitati publice (energie 
electrica, alimentarea  cu apa, salubritate) 
a locuintelor solicitantilor.  

Permanent 
2016 

���������
Prin  acordarea de ajutor  de urgenta   unui  
numar de 3 familii nevoiase , ajutor necesar 
racordarii la reteaua de energie electrica si apa 
potabila . 

 Consiliul local 
Ulmeni 

Consiliul judetean 
Călăra)i 

9. Imbunatatirea conditiilor de 
locuit 

Se va lucra in continuare la reteaua de 
canalizare pentru a avea acces toti 
cetațenii comunei inclusiv persoanelor 
defavorizate   

Pe parcursul 
anului  2016 

���������������������
 

 Consiliul local 
Vîlcelele 

 

10. Imbunatatirea conditiilor de 
locuire prin facilitarea 
accesului la utilitati 

Conectarea la utilitati publice (energie 
electrica, alimentarea  cu apa, salubritate) 
a locuintelor solicitantilor.  

2016 ���������	���  

În functie de nr. cererilor 

 Primaria 
Municipiului 

Oltenița 

Consiliul local 

Consiliul judetean 
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Domeniu cheie 6: Participare socială 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA 
OBIECTIVULUI 

ACŢIUNE 
TERMEN 

DE 
REALIZARE 

STADIU REALIZĂRII  LA 
31.12.2016 

CHELTUIELI 
EFECTIVE 

(milioane 
lei/euro) 

INSTITUŢIE 

RESPONSABILĂ 

1. Implicarea copiilor aflaţi în 
evidenţa Serviciului 
Asistenţǎ Maternalǎ în viaţa 
comunitǎţii  i cre terea 
gradului de accesare a 
serviciilor disponibile la 
nivel local 

� Participarea copiilor aflaţi în evidenţa 
Serviciului Asistenţǎ Maternalǎ la 
concursuri, competiţii, evenimente 
educaţionale, cultural artistice )i sportive 
� Includerea adolescenţilor aflaţi în 
evidenţa Serviciului Asistenţǎ Maternalǎ 
în programe de consiliere )i informare pe 
teme de planificare familialǎ )i 
dezvoltarea deprinderilor de viatǎ 
independentǎ 
 

Decembrie 
2016�

���������
Copiii aflaţi în plasament la asistenţi maternali 
au fost implicaţi activ în viaţa comunităţii, au 
participat 2i au obţinut premii la activităţi 2i 
concursuri cultural artistice, educaţionale 2i 
sportive: Festival “ Steluţe pe portativ” ,Festival 
internaţional de folclor “Hora mare”,  Memorial 
Ion Câţu – cros,  Concursuri sportive organizate 
de Fundaţia Special Olympics, Programul FRED 
GOES NET organizat de CPECA Călăra2i , etc. 
Toţi adolescenţii aflaţi în evidenţa Serviciului 
Asistenţă Maternală au beneficiat de programe de 
consiliere 2i informare cu tematică planificare 
familială. 

 

DGASPC Călărașșșși 

2. Cre terea gradului de 
participare a beneficiarilor 
serviciilor rezidenţiale la viaţa 
socialǎ 

� Organizarea pentru rezidenţii din 
centrele de plasament de excursii/ acţiuni 
cu caracter socio�cultural/ educaţional în 
colaborare cu alte instituţii ale statului ( 
penitenciare, casa de culturǎ, Direcţia de 
Sport )i Tineret Cǎlǎra)i, Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie Cǎlǎra)i, ONG� uri, 
etc); 
� Încheierea/ reactualizarea convenţiilor 
de colaborare / parteneriat cu instituţiile 
sus menţionate 

Permanent ���������
Rezidenţii din centrele de plasament din 
subordinea D.G.A.S.P.C. Călăra2i, au vizitat  mai 
multe instituţii de stat (penitenciare, sedii 
administrative); vizite la muzee,  Patriarhie, etc. 
D.G.A.S.P.C. Călăra2i are în prezent încheiate 
protocoale de colaborare cu toate instituţiile din 
administraţia publică locală, ONG,uri.�

 

DGASPC Călărașșșși 

3. Cre terea numǎrului de 
activitǎţi realizate de cǎtre 
beneficiarii centrelor 
rezidenţiale împreunǎ cu elevii 
 i studenţii din comunitate 

� Promovarea voluntariatului în cadrul 
)colilor )i liceelor din Cǎlǎra)i prin 
prezentarea specificului centrelor de 
plasament, elevilor din comunitate   

Permanent ���������
Elevii din liceele călără2ene precum 2i copiii din 
grădiniţele din ora2, însotiţi de cadrele didactice 
au avut acţiuni comune cu copii din centrele de 
plasament.�

 

DGASPC Călărașșșși 
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4. Cunoa terea de cǎtre 
comunitatea civilǎ a pa ilor 
de urmat în vederea 
obţinerii certificatului de 
încadrare într�un grad de 
handicap 

� Informarea primǎriilor de domiciliu cu 
privire la documentaţia specificǎ 
necesarǎ pentru depunerea dosarului în 
vederea încadrǎrii minorilor într�o 
categorie de persoane cu handicap 

Decembrie 
2016 

���������
Serviciul de Evaluare Complexă a transmis celor 
55 de primării din judeţul Călăra2i lista cu 
documentele necesare 2i conform legii în vederea 
încadrării minorilor într,o categorie de persoane 
cu handicap precum 2i pa2ii de urmat pentru 
realizarea acestui demers de către beneficiarii 

din comunitate��

 

DGASPC Călărașșșși 

5. Incurajarea si sprijinirea 
participarii persoanelor cu 
handicap la activitati de 
recreere, culturale si 
evenimente dedicate lor 

Organizarea de activitati care sa permita 
participarea persoanelor cu dizabilitati la 
activitati de recreere, culturale si 
evenimente dedicate lor 

An 2016 ���������
 

 Primaria 
Municipiului 

Calarasi 

DAS 

6. Continuarea procesului de 
dezinstitutionalizare/preveni
re a institutionalizarii 

Instruirea, formarea asistentilor personali 
ai persoanelor cu handicap/dizabilitati 

An 2016 ���������
 

 Primaria 
Municipiului 

Calarasi 

DAS 

7. Asigurarea conditiilor, pe 
categorii de persoane, de 
acces la toate organizatiile, 
structurile si serviciile din 
cadrul comunitatii 

Incheierea de protocoale cu institutii, 
ONG�uri 

An 2016 ���������
 

 Primaria 
Municipiului 

Calarasi 

DAS 

Alte institutii 


