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          NOTĂ INTRODUCTIVĂ  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prefectul, în calitate de reprezentant al 
Guvernului pe plan local, acţionează pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în 
Programul de guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu 
competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii.  

Politicile publice avute în vedere de Guvernul României pentru perioada de guvernare 
2018-2020, au drept reper o sumă de principii, astfel: simplificare, deschidere, transparenţă, 
stabilitate, predictibilitate, respect, profesionalism, performanţă, încredere, susţinere, echitate, 
încurajare şi competenţă. 

În vederea atingerea ţintelor Guvernului, vor fi luate o serie de măsuri care vor fi 
transpuse la nivel local, iar dezvoltarea economică şi socială a judeţului Călăraşi va fi în acord cu 
aceste măsuri.   

Priorităţile de dezvoltare economică şi socială a judeţului Călăraşi în anul 2018, 
precum şi Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Călăraşi a obiectivelor cuprinse în 
Programul de guvernare 2018-2020 au ca bază de fundamentare construcţia bugetară a anului 
2018, bugetul judeţului, al municipiilor, oraşelor şi comunelor, fiind elaborate în concordanţă cu 
Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014–2020 şi Strategia de dezvoltare economico-
socială a judeţului Călăraşi 2014-2020. 

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

Priorităţile concrete prevăzute în Programul de guvernare şi vor fi transpuse la nivel local 
prin asumarea răspunderii de către autorităţile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale 
ministerelor şi alte instituţii aflate în subordinea autorităţilor centrale.      

Planul de acţiuni pe anul 2018 pentru realizarea în judeţul Călăraşi a obiectivelor, 
măsurilor şi direcţiilor de acţiune cuprinse în Programul de guvernare 2018-2020, este 
elaborat în baza art.6 (1) pct.1, lit (d) din HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 
Legii nr.340/2004, republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului. 

Planul de acţiuni pe anul 2018 pentru aplicarea în judeţul Călăraşi a Programului de 
guvernare 2018-2020 a fost elaborat pe baza obiectivelor şi direcţiilor de acțiune stabilite de 
Guvernul României şi cuprinde principalele priorităţi formulate de către autorităţile publice locale, 
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi alte instituţii aflate în subordinea autorităţilor 
centrale, precum şi acţiunile ce vor fi realizate în cursul anului 2018. 

Programul de guvernare 2018-2020 este în fapt Anexa 2 care face parte integrantă din 
Hotărârea nr.1/2018 din 29 ianuarie 2018 pentru acordarea încrederii Guvernului, emisă de 
Parlamentul României şi  publicată în Monitorul Oficial  al României nr. 84 din 29 ianuarie 2018. 

La elaborarea Planului de acţiuni pe anul 2018 s-a avut în vederea Strategia de 
dezvoltare economico-socială a judeţului Călăraşi 2014-2020, în concordanţă cu Planul de 
dezvoltare 2014-2020 al Regiunii Sud Muntenia.  

Planul de acţiuni pe anul 2018 pentru realizarea în judeţul Călăraşi a obiectivelor 
cuprinse în Programul de guvernare 2018-2020, propuse de: serviciile publice deconcentrate 
existente la nivelul judeţului, alte instituţii aflate în subordinea autorităţilor centrale, precum şi de 
autorităţile publice locale din județul Călăraşi, este structurat conform capitolelor din programul 
guvernamental, fiind corelat cu măsurile avute în vedere de Guvernul României. 
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Planul de acţiuni pe anul 2018 este construit pe 17 capitole, fiecare capitol cuprinzând 
cele mai importante acţiuni care se vor desfăşura în domeniul respectiv, la nivelul judeţului 
Călăraşi. Aceste capitole sunt după cum urmează: 

- Economie. Politici industriale.Comerţ şi relaţii internaţionale. Protecţia consumatorului; 
- Fonduri Europene; 
- Turism; 
- Politici publice privind IMM; 
- Politici publice în domeniul muncii şi justiţiei sociale; 
- Politici publice în domeniul  educaţiei; 
- Cercetare – Dezvoltare - Inovare; 
- Politici în domeniul sănătăţii; 
- Administraţie publică. Politici regionale; 
- Politici agricole şi dezvoltare rurală; 
- Politici de mediu. Ape şi păduri; 
- Politici în domeniul energiei; 
- Politici pentru infrastructura de transport;  
- Politici în domeniul comunicaţiilor. Convergenţă digitală; 
- Afaceri interne; 
- Cultură. Culte. Minorităţi; 
- Tineret şi sport. 
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                PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2018 
 

1. ECONOMIE.POLITICI INDUTRIALE. COMERŢ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE. PROTECŢIA 
CONSUMATORULUI      

Obiectiv strategic: Implementarea unui alt model de politică industrială, care să genereze creşterea
economică inteligentă a României. Este prioritar ca România să treacă de la modelul bazat pe industrii intensive 
în forţă de muncă slab calificată şi industrii cu grad redus de prelucrare către industrii inovative, energie şi 
industrii ecologice. Specializarea producţiei pe industrii cu intensitate tehnologică ridicată va fi de natură să 
genereze câştiguri de competitivitate şi să reducă dependenţa exporturilor româneşti de câteva ramuri industriale

Obiective specifice: 
- Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local; 
- Susţinerea dezvoltării sectoarelor economice prin investiţii sustenabile, inovatoare; 
- Corelarea investiţiilor finanţate din fonduri naţionale şi a celor din fonduri europene pe baza priorităţilor de 

dezvoltare: 
- Internaţionalizarea afacerilor cu capital privat: participare la târguri şi misiuni economice, cunoaşterea 

pieţelor;  
- Adaptarea afacerilor la noile pieţe de desfacere; 
- Cunoaşterea, promovarea şi susţinerea unitară a ofertei de export a judeţului Călăraşi, în scopul creării 

mecanismelor de atragere a investiţiilor; 
- Stimualarea investiţiilor străine prin atragerea de fonduri europene; 
- Industrie, comerţ şi compeitivitate prin: 

 Stimularea investiţiilor în industrie prin promovarea relaţiilor de afaceri şi a contactelor directe cu 
investitorii străini;  

 Îmbunătăţirea mediului concurenţial şi a climatului de afaceri; 
 Susţinerea înfiinţării de parcuri tehnologice în care să fie dezvoltate clustere inovative; 
 Sprijinirea înfiinţării de parcuri industriale; 
 Dezvoltarea pieţei concurenţiale concomitent cu stimularea activităţii operatorilor economici; 

- Dezvoltarea şi consolidarea drepturilor consumatorilor prin îmbunătăţirea accesului la măsuri reparatorii 
simple, eficiente, rapide şi necostisitoare; 

- Protejarea consumatorilor împotriva riscului de a achiziţiona produse periculoase sau de a li se presta 
servicii care ar putea să le afecteze viaţa, sănătatea sau securitatea; 

- Intensificarea acţiunilor de informare şi educare a consumatorilor şi de consiliere a agenţilor economici, în 
funcţie de specificul activităţii fiecăruia; 

- Asigurarea funcţionării mecanismelor economiei de piaţă. Crearea unui mediu de afaceri prielnic atragerii 
investiţiilor; 

- Îmbunătăţirea activitaţii de metrologie. Controale tematice desfăşurate în unităţile teritoriale ale Biroului 
Român de Metrologie Legală - Direcţia Regională de Metrologie Legală Ploieşti - Serviciul Judeţean de 
Metrologie Legală Călăraşi. 

Nr. 
crt. 

ACŢIUNEA 
Entitatea implicată în 

realizare 
Persoana 

responsabilă 

Termen 
de 

finalizare
0 1 2 3 4 

Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local 

1 
Sprijinirea agenţilor economici în accesarea 
programelor finaţate de la bugetul de stat sau 
din fonduri europene 

Oficiul Teritorial pentru 
Înreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie  Ploieşti  

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

permanent   

2 
Alocarea raţională în bugetele autorităţilor 
administraţiei publice de fonduri pentru 
investiţii 

Consiliul Judeţean  
Primăriile localităţilor 

Autorităţi ale 
administraţiei publice 

2018 

3 
Adaptarea afacerilor la noile pieţe de 
desfacere 

Camera de Comerţ Industrie şi 
Agricultură Călăraşi 
Agenţi economici 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

4 
Consultare şi colaborare între agenţi 
economici, Camera de Comerţ Industrie şi 
Agricultură  şi partenerii sociali 

Camera de Comerţ Industrie şi 
Agricultură Călăraşi 
Agenţi economici 
Parteneri sociali 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

5 

Promovarea documentelor programatice la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia 
pentru cadru financiar multianual al Uniunii 
Europene 2014-2020 

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

Persoane cu cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

6 
Elaborarea informărilor periodice cu privire la 
evoluţia stării generale economice, sociale, 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 

Persoane cu cu atribuţii în 
domeniu 

2018 
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culturale a judeţului 

7 

Documentarea şi elaborarea raportului anual 
privind starea economică şi socială a 
judeţului şi transmiterea acestuia către 
Ministerul Afacerilor Interne 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 

Persoane cu cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

8 

Colaborea cu Comisia Naţională de 
Prognoză în vederea estimării trimestriale a 
evoluţiei industriei pe baza anchetelor de 
conjunctură, prin solicitarea de la agenţii 
economici stabiliţi de comisie completarea 
formularelor de anchetă economică 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 

Persoane cu cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

9 

Transmiterea trimestrială societăţilor 
comerciale care fac parte obiectul studiului 
privind dezvoltarea industrială din judeţul 
Călăraşi, a lucrării de sinteză pusă la 
dispoziţie de către Comisia Naţională de 
Prognoză 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 

Persoane cu cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

10 

Implementarea Strategiei de specializare 
inteligentă la nivelul Regiunii de Dezvoltare 
Sud Muntenia, în scopul sprijinirii acelor 
sectoare în care economia regională este 
competitivă pe pieţele globale, schimbând şi 
modernizând modelele de producţie 
existente 

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

Persoane cu cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

Investiţii străine şi manifestări comerciale 

11 
Colaborarea permanentă între autorităţi 
publice locale, mediul de afaceri şi ONG-uri 
în scopul atragerii de investitori străini 

Autorităţi publice locale 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

12 

Promovarea climatului investiţional autohton 
şi a oportunităţilor de afaceri de către 
autorităţile adinistraţiei publice locale şi 
judeţene  

Autorităţi publice locale şi 
judeţene 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

13 
Participarea la târguri sau misiuni economice 
în străinătate 

Camera de Comerţ Industrie şi 
Agricultură Călăraşi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

14 
Marcarea, prin evenimente, a unor zile 
importante  

Camera de Comerţ Industrie şi 
Agricultură Călăraşi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

permanent 

15 Realizarea lucrării intitulate “Topul firmelor” Camera de Comerţ Industrie şi 
Agricultură Călăraşi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

Asigurarea funcţionării mecanismelor economiei de piaţă-Crearea unui mediu de afaceri prielnic atragerii 
investiţiilor 

16 

Efectuarea/participarea de/la investigaţii 
deschise prin Ordin al preşedintelui 
Consiliului Concurenţei, precum şi de/la 
inspecţii inopinate 

Inspectoratul de Concurenţă 
Călăraşi 

Inspector de concurenţă 
Florin Niţu – Direcţia 
teritorială 

conform 
solicitării 

17 

Analizarea plângerilor formulate potrivit 
prevederilor din Legea concurenţei şi 
sesizările privind practicile anticoncurenţiale 
şi sesizările privind practicile de concurenţă 
neloiale, în scopul elaborării de propuneri 
corespunzătoare 

Inspectoratul de Concurenţă 
Călăraşi 

Inspector de concurenţă 
Florin Niţu – Direcţia 
teritorială 

permanent 

18 
Desfăşurarea de activităţi de cunoaştere a 
pieţelor în vederea detectării unor fenomene
sau practici anticoncurenţiale 

Inspectoratul de Concurenţă 
Călăraşi 

Inspector de concurenţă 
Florin Niţu – Direcţia 
teritorială 

permanent 

19 

Monitorizarea pe plan local a 
comportamentului de piaţă al întreprinderilor 
sau al asociaţiilor de întreprinderi din punct 
de vedere al Legii concurenţei şi al Legii 
privind concurenţa neloială 

Inspectoratul de Concurenţă 
Călăraşi 

Inspector de concurenţă 
Florin Niţu – Direcţia 
teritorială 

permanent 

20 

Analizarea proiectelor de acte normative sau 
administrative prin care se instituie 
scheme/ajutoare de minimis şi formularea de 
propuneri în vederea emiterii avizelor din 
punct de vedere al respectării reglementărilor 
în domeniu 

Inspectoratul de Concurenţă 
Călăraşi 

Inspector de concurenţă 
Florin Niţu – Direcţia 
teritorială 

permanent 

21 
Supravegherea intervenţiilor pe piaţă ale 
organelor administraţiei publice locale, în 
vederea respectării normelor legale în 

Inspectoratul de Concurenţă 
Călăraşi 

Inspector de concurenţă 
Florin Niţu – Direcţia 
teritorială 

permanent 
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domeniul concurenţei 

22 

Acordarea asistenţei de specialitate 
furnizorilor de ajutor de stat în vederea 
întocmirii raportărilor privind ajutoarele de 
stat acordate la nivel local şi elaborării 
schemelor de ajutor de stat 

Inspectoratul de Concurenţă 
Călăraşi 

Inspector de concurenţă 
Florin Niţu – Direcţia 
teritorială 

conform 
solicitării 

23 

Acordarea de sprijin Direcţiei ajutor de stat în 
vederea verificării datelor şi informaţiilor 
raportate de către furnizorii de ajutor de stat, 
atunci când există îndoieli serioase cu privire 
la corectitudinea acestora 

Inspectoratul de Concurenţă 
Călăraşi 

Inspector de concurenţă 
Florin Niţu – Direcţia 
teritorială 

conform 
solicitării 

24 

Colaborare cu organele administraţiei publice 
centrale şi locale, precum şi cu organizaţiile 
patronale în ceea ce priveşte politicile de 
ramură sau sectoriale 

Inspectoratul de Concurenţă 
Călăraşi 

Inspector de concurenţă 
Florin Niţu – Direcţia 
teritorială 

conform 
solicitării 

Protecţia consumatorilor 

25 
Controale tematice pe grupe de produse, 
alimentare, nealimentare şi prestări servicii 
către populaţie  

Comisariatul  Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

26 

Acţiuni de control pentru depistarea şi 
retragerea de pe piaţă a produselor 
alimentare, nealimentare şi serviciilor care 
prezintă risc asupra sănătăţii consumatorilor 

Comisariatul  Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

27 
Acţiuni de control pentru retragerea de pe 
piaţă a produselor pirat şi contrafăcute 

Comisariatul  Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

28 

Orientarea activităţilor de supraveghere a 
pieţei, într-o mai mare măsură, pe controlul 
aspectelor de siguranţă a produselor 
alimentare şi nealimentare 

Comisariatul  Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

29 
Stabilirea de tematici comune de control cu 
celelalte organisme de control abilitate  

Comisariatul  Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

30 
Supravegherea pe piaţă şi în unităţile vamale 
(în cazul produselor non UE) a conformităţii 
produselor destinate populaţiei 

Comisariatul  Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

31 
Asigurarea funcţionării sistemului rapid de 
informaţii RAPEX privind produsele 
nealimentare  cu risc grav şi imediat 

Comisariatul  Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

32 

Acţiuni în cadrul Programului de evaluare a 
securităţii produselor prin prelevări de probe 
şi efectuarea de încercări în laboratoarele 
acreditate sau agreate 

Comisariatul  Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

33 

Acţiuni de supraveghere a modului de 
derulare a Programului guvernamental 
“Lapte-Corn” conform OUG nr. 96/2002 
modificată şi completata ulterior – inclusiv 
prin cercetarea reclamaţiilor şi acţiuni 
periodice de monitorizare în şcoli şi grădiniţe 

Comisariatul  Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

34 

Cercetarea şi rezolvarea sesizărilor şi 
reclamaţiilor primite de la consumatori (direct 
de la persoane fizice sau prin TELCONS–
ANPC) 

Comisariatul  Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

35 

Iniţierea unor campanii de educare şi 
informare a cetăţenilor asupra drepturilor pe 
care le au în calitate de consumatori, în 
vederea asigurării dreptului acestora de a fi 
informaţi asupra caracteristicilor esenţiale ale 
produselor şi serviciilor, de a fi educaţi în 
calitatea lor de consumatori, precum şi de a fi 
despăgubiţi pentru prejudiciile generate de 
calitatea necorespunzătoare a produselor şi 
serviciilor 

Comisariatul  Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

36 

Acţiuni de consiliere a agenţilor economici în 
vederea cunoaşterii şi aplicării corecte a 
legislaţiei în domeniul protecţiei 
consumatorilor, premisă esenţială pentru un 
comportament corect în relaţiile cu 

Comisariatul  Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 
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consumatorii 

37 

Acţiuni de consiliere a consumatorilor 
realizate atât individual (cu ocazia primirii 
unor sesizări şi reclamaţii), cât şi colectiv 
(prin participarea comisarilor pentru protecţia 
consumatorilor la orele de dirigenţie în 
învăţământul gimnazial şi liceal) 

Comisariatul  Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

38 
Participarea la emisiuni radio, posturi de 
televiziune locale şi furnizarea de informaţii 
cu caracter educativ în mass media locală 

Comisariatul  Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

39 
Asigurarea funcţionării sistemului rapid de 
alertă pentru alimente şi furaje (SRAAF) 
privind produsele cu risc grav şi imediat 

Comisariatul  Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

40 

Extinderea cooperării şi dialogului cu 
societatea civilă şi cu instituţiile statului cu 
atribuţii în domeniul protejării vieţii, sănătăţii, 
securităţii sau intereselor economice ale 
consumatorilor 

Comisariatul  Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

41 

Asigurarea de sprijin şi consultanţă 
reprezentanţilor societăţii civile care doresc 
să se constituie în asociaţii ale 
consumatorilor 

Comisariatul  Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

Metrologie legală 

42 
Controale tematice conform planificării, 
efectuate cu aprobarea Directorului General 

Biroul Român de Metrologie 
Legală 
Direcţia Regională de 
Metrologie Legală Ploieşti 
Serviciul Judeţean de 
Metrologie Legală Călăraşi 

Coordonator SJML  2018 

43 

Extinderea cooperării şi dialogului cu 
societatea civilă, cu celelalte instituţii ale 
statului care au atribuţii în domeniul de 
interes public privind: sănătatea şi siguranţa 
populaţiei, ordinea publică, protecţia 
mediului, protecţia consumatorilor, 
perceperea taxelor şi impozitelor şi 
corectitudinea tranzacţiilor comerciale 

Biroul Român de Metrologie 
Legală 
Direcţia Regională de 
Metrologie Legală Ploieşti 
Serviciul Judeţean de 
Metrologie Legală Călăraşi 

Coordonator SJML  2018 

2. FONDURI EUROPENE   

Obiective tematice pentru cadrul financiar 2014-2020: 
- Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării; 
- Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC; 

Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul FEADR) și a sectorului pescuitului și 
acvaculturii (pentru FEPAM); 

- Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele; 
- Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor; 
- Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; 
- Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor 

majore; 
- Promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; 
- Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; 

Investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul 
vieții; 

- Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică 
eficientă. 

În perioada 2014-2020, România va investi în toate cele 11 obiective tematice ale strategiei Europa 2020, 
folosind resursele fondurilor europene structurale şi de investiţii (fondurilor ESI), prin intermediul programelor 
operaționale 2014-2020. 

Obiective specifice: 
- Susţinerea creşterii inteligente, durabilă şi favorabilă incluziunii la nivelul întregului teritoriu al Regiunii de 

Dezvoltare Sud Muntenia, şi, implicit, la nivelul judeţului Călăraşi; 
- Utilizarea fondurilor structurale şi de investiţii în mod coordonat şi complementar; 
- Consolidarea coeziuni economice, sociale şi teritoriale, prin reducerea decalajelor diferitelor regiuni şi 

evitarea adâncirii diferenţelor de dezvoltare; 
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- Creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor Uniunii Europene; 
- Utilizarea unor elemente inovative destinate dezvoltării regionale/locale, respectiv Investiţiile Teritoriale 

Integrate (ITI) şi Dezvoltarea Locală aflată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC). Pentru a se asigura 
succesul implementării acestor instrumente noi este fundamentală coordonarea perfectă a diverselor tipuri 
de investiţii, finanţate din fonduri diferite, lucru ce poate fi obţinut prin asigurarea unei viziuni şi a unui 
management unitar. 

- Timpi scurţi de evaluare pentru proiectele depuse şi semnarea rapidă a contractelor de finanţare;  
- Monitorizarea proiectelor finanţate din Programe ale Uniunii Europene prin Programele Operaţionale din 

perioada de programare 2007-2013; 
- Promovarea documentelor programatice la niveul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia pentru cadrul 

financiar multianual al Uniunii Europene 2014-2020; 
- Sprijinirea dezvoltării de proiecte pentru accesarea de fonduri cu acţiune structurală prin programele 

operaţionale promovate în perioada de programare 2014-2020; 
- Creşterea capacităţii instituţionale a administraţie publice locale privind procedurile europene pentru 

derularea  Fondurilor Structurale şi de Coeziune; 
- Creşterea gradului de informare cu privire la oportunităţile de finanţare europeană; 
- Dezvoltarea cooperării cu autorităţi ale administraţiei locale din ţările Uniunii Europene; 
- Stimularea parteneriatelor dintre actorii din sectorul privat şi furnizorii de CDI în vederea creşterii prin 

inovare a competitivităţii economiei judeţului Călăraşi; 
- Stimularea cooperării interregionale, interne, internaţionale şi transfrontaliere; 
- Întărirea cooperării între entităţile situate de o parte şi de alta a graniţei România-Bulgaria; 
- Promovarea colaborării între actorii publici şi privaţi, în scopul de a crea mecanisme de coordonare 

comune pentru a aborda provocările comune la scară largă; 
- Susţinerea participării societăţii civile în cadrul procesului de integrare europeană. 

Nr. 
crt. 

ACŢIUNEA 
Entitatea implicată în 

realizare 
Persoana 

responsabilă 

Termen 
de 

finalizare
0 1 2 3 4 

1 

Alinierea modului şi a tipurilor de investiţii 
finanţate din diverse surse de finanţare, 
precum şi utilizarea complementară a 
fondurilor 

Autorităţi ale administraţiei 
publice locale şi judeţene 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

2 

Utilizarea elementelor inovative destinate 
dezvoltării regionale/locale, respectiv 
Investiţiile Teritoriale Integrate (ITI) şi 
Dezvoltarea Locală aflată sub 
Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) 

Autorităţi ale administraţiei 
publice locale şi judeţene 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

3 
Urmărirea de către potenţialii beneficiari 
publici a tuturor call-urilor de proiecte, pe 
toate liniile de finanţare 

Autorităţi ale administraţiei 
publice locale şi judeţene 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

4 
Achitarea fără întârziere a facturilor 
beneficiarilor 

Autorităţile de management 
Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

5 

Încurajarea parteneriatelor public-privat, ca 
alternative şi soluţii complementare care pot 
conduce la sustenabilitatea proiectelor 
cofinanţate de Uniunea Europeană 

Autorităţi ale administraţiei 
publice locale şi judeţene 
IMM-uri 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

6 
Îmbunătăţirea calităţii informaţiei şi a 
consultanţei pentru potenţialii beneficiari din 
judeţ 

Organismele Intermediare 
pentru fiecare Program 
Operaţional  

Experţi  2018 

7 
Realizarea şi gestionarea unor acţiuni de 
cooperare teritorială, pentru consolidarea 
coeziunii economice, sociale şi teritoriale 

Autorităţi ale administraţiei 
publice locale şi judeţene 
Organismele Intermediare 
pentru Programele 
Operaţionale 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

8 

Utilizarea Fondurilor Europene în vederea 
îmbunătăţirii competitivităţii, consolidând 
legăturile dintre cercetare, inovare, domeniile 
de specializare inteligentă şi tehnologia 
informaţiei 

IMM-uri 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

Programe cu finanţare externă în curs de derulare la nivelul judeţului, cu accent pe domeniul specific 
administraţiei publice locale, precum şi propuneri de proiecte ale Consiliului Judeţean Călăraşi 
Proiecte în derulare 

9 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi 

Consiliile locale Călăraşi, 
Olteniţa, Budeşti, Lehliu Gară, 
Consiliul Local al municipiului 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 
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Urziceni – judeţul Ialomiţa 

10 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi 

Consiliul Judeţean Ialomiţa 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

11 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

Propuneri de proiecte 

12 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi 

Consiliul Judeţean Ialomiţa 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

13 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi 

Consiliul Judeţean Ialomiţa 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

14 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi 

Consiliul Judeţean Ialomiţa 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

15 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

16 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

17 

Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe 
Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi 
– Silistra  
INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

18 
Dezvoltarea produselor turistice comune şi 
reabilitarea moştenirii culturale, proiect ce 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 
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vizează obiectivul de investiţii restaurarea 
Casei Demetriade 
INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020 

19 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

20 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

21 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

22 

Performanţă şi calitate în managementul 
organizaţional al Consiliului Judeţean 
Călăraşi 
POCA 2014-2020 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

23 

Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei 
publice locale de a furniza servicii în baza 
principiilor de etică, transparenţă şi integritate
POCA 2014-2020 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

24 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

25 
Reabilitare energetică Centru de Ingrijire şi 
Asistenţă Ciocăneşti 
POR 2014-2020 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

26 

Reabilitare energetică Secţia Boli 
Contagioase şi Dermatologice din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi 
POR 2014-2020 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

27 
Reabilitare energetică Centru Maternal 
Călăraşi 
POR 2014-2020 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

28 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

29 
Reabilitare energetică Centru de Primire în 
Regim de Urgenţă "Sfânta Maria" Călăraşi 
POR 2014-2020 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

30 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

31 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2020 

Programe cu finanţare europeană în curs de derulare şi noi – Primăria municipiului  Călăraşi 
Proiecte finanţabile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020/Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală 2014-2020 

32 
Dezvoltarea  patrimoniului  cultural  prin 
restaurarea monumentului istoric Poşta 
Veche din municipiul Călărşi 

Primăria Municipiului Călăraşi 

Direcția Programe și 
Dezvoltare Locală 
Direcția Tehnică 
Direcția Economică 

2023 



 

 10

33 
Reducerea emisiilor de carbon în municipiul 
Călărași  prin modernizarea  infrastructurii 
căilor de rulare a transportului public local 

Primăria Municipiului Călăraşi 

Direcția Programe și 
Dezvoltare Locală 
Direcția Tehnică 
Direcția Economică 

2023 

34 

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

Primăria Municipiului Călăraşi 

Direcția Programe și 
Dezvoltare Locală 
Direcția Tehnică 
Direcția Economică 

2023 

35 

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

Primăria Municipiului Călăraşi 

Direcția Programe și 
Dezvoltare Locală 
Direcția Tehnică 
Direcția Economică 

2023 

36 

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

Primăria Municipiului Călăraşi 

Direcția Programe și 
Dezvoltare Locală 
Direcția Tehnică 
Direcția Economică 

2023 

37 
Regenerarea spațiului urban din municipiul 
Călărași prin amenajarea spațiilor verzi 

Primăria Municipiului Călăraşi 

Direcția Programe și 
Dezvoltare Locală 
Direcția Tehnică 
Direcția Economică 

2023 

38 
Revitalizarea spațiului urban din municipiul 
Călărași prin amenajarea spațiilor verzi 

Primăria Municipiului Călăraşi 

Direcția Programe și 
Dezvoltare Locală 
Direcția Tehnică 
Direcția Economică 

2023 

39 
Imbunătăţirea infrastructurii educaţionale din 
municipiul Călărași prin lucrări de investiţii la 
Şcoala Gimnazială nr. 7 

Primăria Municipiului Călăraşi 

Direcția Programe și 
Dezvoltare Locală 
Direcția Tehnică 
Direcția Economică 

2023 

40 Inființare  Centru pentru activități educative și 
culturale în cartierul Livada 

Primăria Municipiului Călăraşi 

Direcția Programe și 
Dezvoltare Locală 
Direcția Tehnică 
Direcția Economică 

2023 

41 
Extindere Centru comunitar existent şi 
amenajare zone adiacente (Oborul Nou) 

Primăria Municipiului Călăraşi 

Direcția Programe și 
Dezvoltare Locală 
Direcția Tehnică 
Direcția Economică 

2023 

42 
Construcție infrastructură educațională 
pentru învățământ antepreșcolar  și preșcolar 
în zona marginalizata a municipiului Călărași 

Primăria Municipiului Călăraşi 

Direcția Programe și 
Dezvoltare Locală 
Direcția Tehnică 
Direcția Economică 

2023 

43 
Proiect de modernizare, reabilitare și 
echipare a Liceului DANUBIUS   din 
Municipiul Călărași 

Primăria Municipiului Călăraşi 

Direcția Programe și 
Dezvoltare Locală 
Direcția Tehnică 
Direcția Economică 

2023 

44 
Dezvoltarea infrastructurii educaționale 
ante-preșcolară  și preșcolară din municipiul 
Călărași (extindere creşă) 

Primăria Municipiului Călăraşi 

Direcția Programe și 
Dezvoltare Locală 
Direcția Tehnică 
Direcția Economică 

2023 

Programe cu finanţare externă în curs de derulare – Primăria oraşului Budeşti 

45 
Implementrea proiectului ”Vreau să schimb” 
– proiect în parteneriat 

Uniunea Drepturilor Femeii din 
România-lider parteneriat 
Şcala gimnazială Gheorghe 
Manu, oraş Budeşti 
Fundaţia pentru aducaţie, 
dezvoltare şi sprijin comunitar 
“Constantin Brâncoveanu” 
Bacău 
Primăria oraşului Budeşti 
Mondo Fin Tax SRL Bucureşti 

Maria Muga –Preşedinte 
Daniel-Aurel Huţanu-
Director 
Silistra Carmen –
Preşedinte 
Primar oraş Budeşti Nae 
Sinel 
Anca Triff - Administrator 

2018 

Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi 2014-2020 

46 

Activităţile şi acţiunile Agenţei de Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia sunt detaliate la 
Capitolul 9. Administraţie publică. Politici 
Regionale.  

   

Programul Operaţional Sectorial Dezvolarea Resurselor Umane 2007-2013 şi Programul Operaţional 
Capital Uman 2014-2020-Proiecte în implementare  
Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunităţile marginalizate 

47 

PROCOMUNITATE - Intervenţii integrate la 
nivelul comunitaţii marginalizate Vlad Ţepes, 
pentru reducerea numărului de
persoane aflate în sărăcie şi pentru

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
Comuna Vlad Ţepeş 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 
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incluziunea lor socială 
Schema de ajutor de minimis Diaspora Start Up 

48 
FIA - Fii Antreprenor Acasă. Investeşte în 
viitorul tău! 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
OTP CONSULTING ROMANIA 
SRL 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

49 START BUSINESS - Români din Grecia 
OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
EURO BEST TEAM SRL 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

50 RO-WIN - Succes în România 
OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
EDUCATIVA S.R.L. 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

51 START BUSINESS - Romăni din Italia 
OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
EURO BEST TEAM SRL 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

52 Antreprenor Diaspora RO_ES 
OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
HR SPECIALISTS SRL 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

53 START BUSINESS - Români din Spania 
OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
EURO BEST TEAM SRL 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

România Start-Up Plus 

54 
Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, 
Ambitioşi, Motivaţi, de Succes 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
ASOCIAŢIA "SOCIETATEA 
NAŢIONALĂ SPIRU HARET 
PENTRU EDUCAŢIE, ŞTIINŢĂ 
ŞI CULTURĂ" 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

55 Eu antreprenor 
OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
VEGRA INFO SRL 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

56 
Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud 
Muntenia 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
ASOCIAŢIA "PATRONATUL 
TINERILOR 
ÎNTREPRINZĂTORI DIN 
ROMÂNIA" 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

57 
DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN 
ANTREPRENORIAT 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
ASOCIAŢIA "NOUL VAL" 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

58 #Antreprenorium 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
ASOCIATIA ,,CENTRUL DE 
CONSULTANŢA ŞI 
MANAGEMENT AL 
PROIECTELOR" 
EUROPROJECT 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

59 
BUSINESS START(UP) – Mecanism de 
finanţare a liberei iniţiative în regiunea Sud-
Muntenia 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
FAXMEDIA CONSULTING 
SRL 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

60 
Antreprenoriatul - o alternativă de carieră 
excelentă (ACE) 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
FUNDAŢIA ADEPT 
TRANSILVANIA 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

61 
Creșterea ocupării prin susținerea și 
dezvoltarea antreprenoriatului inovativ în 
regiunea Sud - Muntenia 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
UNIVERSITATEA 
POLITEHNICĂ DIN 
BUCURESTI/Maşini şi Sisteme 
de Productie 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

62 
UN START IN VIATA CU STARTUP PLUS 
IN REGIUNEA SUD MUNTENIA 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
MEDILINE EXIM SRL 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

63 BE SMART! Vino la START! 
OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
FORMENERG - S.A. 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

64 
A.C.T.I.V (Antreprenoriat, Creativitate şi 
Tehnologie pentru Iniţiative de Viitor) în 
regiunea SUD MUNTENIA 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
ASOCIAŢIA EUROPEANĂ 
PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

65 

Creşterea ocupării în regiunea Sud Muntenia 
prin dezvoltarea formării antreprenoriale, 
sprijinirea implementării de noi afaceri şi a 
angajării pe cont propriu, în spiritul dezvoltării 
durabile şi inovării sociale - BizPro 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE DIN 
BUCUREŞTI 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

66 
SMART BUSINESS - Antreprenoriat în 
Regiunea Sud - Muntenia 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
ECONOMIC CONFORT SRL 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

67 Visul tău, afacerea de mâine! OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 
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UNIVERSITATEA " VALAHIA " 
DIN TÂRGOVIŞTE 

68 Mizil Start Up Plus 
OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
ORAŞ MIZIL 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

69 
Antreprenoriat sustenabil în mediul urban din 
regiunea Sud Muntenia 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
SC IPA SA 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

70 
InGenius Start-up Xpress! Program de 
antreprenoriat responsabil în regiunea Sud-
Muntenia 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
UNIVERSITATEA "VALAHIA" 
DIN TÂRGOVIŞTE 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

71 
ADAM - Academia pentru Dezvoltarea 
Antreprenoriatului şi Managementului 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
UNIVERSITATEA "VALAHIA" 
DIN TÂRGOVIŞTE 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

72 
SUCCESS - Startup-uri Constituite pe 
Competențe Economice Sustenabile de 
Succes 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
UNIVERSITATEA BUCUREŞTI

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

73 
Dezvoltare Antreprenorială Durabilă în 
Regiunea Sud Muntenia 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
PROFI ELEMENTS SRL 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

74 
SMART Start-UP  - Antreprenoriat inovativ şi 
sustenabil în Sud Muntenia 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
CAMERA DE COMERŢ ŞI 
INDUSTRIE A ROMÂNIEI 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

75 
Antreprenoriat - O nouă şansă în Sud 
Muntenia! 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
MERLIN BUSINESS 
CONSULTING SRL 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

76 
DARE TO START! – Dezvoltarea 
Antreprenoriatului prin Resurse umane 
Educate 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
ASOCIAŢIA "PARTNET - 
PARTENERIAT PENTRU 
DEZVOLTARE DURABILĂ" 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

77 Sprijin pentru Iniţierea Afacerii 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
ASOCIAŢIA PRO VITA 
PENTRU NĂSCUŢI ŞI 
NENĂSCUŢI 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

78 
SOARE - Şanse de Ocupare prin 
Antreprenoriat REsponsabil 

OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia 
EUROPROJECT PARTNER 
SRL 

Personal OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia 

2018 

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 şi Programul INTERREG V-A 
România-Bulgaria 

79 
Implementarea Programului INTERREG V-A 
România-Bulgaria (evaluare, contractare, 
monitorizare, control şi promovare) 

Secretariatul Comun al 
Programului INTERREG V-A 
România-Bulgaria 
Direcţia Control de Prim Nivel 

Bogdan MUŞAT, Director 
Adjunct/ Şef SC 
 
Sandu ŞERBAN, Director 
Adjunct DCPN 

Anul 2023 

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 - POIM 

80 

Proiect “Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de 
finanţare şi a documentaţiilor de de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată pentru aria de operare a Operatorului 
Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în 
perioada 2014-2020”, cod SMIS 
2014+108040, finanţat prin POIM 2014 -
2020 

U.E –Fond Coeziune 
Bugetul de stat  
Consiliile  Locale din 

judeţele Călăraşi şi Ialomiţa  
 

SC  ECOAQUA SA  
Asociaţia de 
Dezvoltare  
Intercomunitară 
ECOAQUA  

31.12.2018 

Îndeplinirea atribuţiilor structurilor de specialitate ale Instituţiei Prefectului - Judeţul Călăraşi cu privire la 
realizarea politicilor naţionale, a celor de integrare europeană şi a planului de măsuri pentru integrare 
europeană şi intensificare a relaţiilor externe 

81 

Întocmirea planului anual de acţiuni pentru 
realizarea în judeţ a politicilor naţionale, a 
politicilor de integrare europeană şi 
intensificare a relaţiilor externe, cu 
consultarea consiliului judeţean, şi a 
conducătorilor serviciilor publice 
deconcentrate; 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 

Persoane din 
Compartimentul Afaceri 
europene, relaţii 
internaţionale, informatic 
şi dialog social  

permanent 

82 

Acţionează, cu sprijinul serviciilor publice 
deconcentrate şi al structurilor de integrare 
europeană, pentru cunoaşterea 
documentelor privind integrarea europeană 
adoptate la nivel central 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 

Persoane din 
Compartimentul Afaceri 
europene, relaţii 
internaţionale, informatic 
şi dialog social  

permanent 
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83 
Elaborea Planului de acţiuni pentru 
accesarea fondurilor post-aderare 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 

Persoane din 
Compartimentul Afaceri 
europene, relaţii 
internaţionale, informatic 
şi dialog social  

permanent 

84 

Acţionează pentru atragerea societăţii civile 
la activităţile care au legătură cu procesul de 
integrare europeană şi participă la 
programele societăţii civile în domeniul 
integrării europene 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 

Persoane din 
Compartimentul Afaceri 
europene, relaţii 
internaţionale, informatic 
şi dialog social  

permanent 

85 

Desfăşurarea de activităţi menite să conducă 
la cunoaşterea de către autorităţile 
administraţiei publice locale şi de către 
cetăţeni a programelor cu finanţare externă 
iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi 
de alte organisme internaţionale 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 

Persoane din 
Compartimentul Afaceri 
europene, relaţii 
internaţionale, informatic 
şi dialog social  

permanent 

3. TURISM    

Obiective: 
- Valorificarea şi promovarea potenţialului turistic al judeţului Călăraşi; 
- Creşterea clasei de mijloc prin atragerea mai multor fonduri europene, calificarea forţei de muncă în 

domeniul turismului şi creşterea numărului de străini care să viziteze anual judeţul; 
- Formarea profesională a forţei de muncă în domeniul turismului; 
- Creşterea atractivităţii ofertei turistice prin investiţii în infrastructura de utilităţi publice; 
- Susţinerea dezvoltării infrastructurii de turism într-un mod coerent, ţinând cont de protejarea ecosistemelor 

sensibile, precum şi de nevoile manifestate de piaţa de turism judeţeană; 
- Dezvoltarea localităţilor cu potenţial turistic care pot valorifica zonele naturale protejate şi celelalte resurse 

ale judeţului. 

Nr. 
crt. 

ACŢIUNEA 
Entitatea implicată în 

realizare 
Persoana 

responsabilă 

Termen 
de 

finalizare
0 1 2 3 4 

1 

Actualizarea materialelor de promovare în 
domeniul turismului de nişă ce constituie 
tema site-ului www.destinationromania.eu în 
administrarea Biroului U.N.C.J.R. de la 
Bruxelles 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

permanent  

2 

Organizarea întâlnirilor de afaceri, crearea 
facilităţilor pentru atragerea investiţiilor şi 
desfăşurărea unei activităţi susţinute în 
domeniul turismului  

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Centrul de Afaceri Călăraşi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

permanent  

3 
Interzicerea construcţiilor care nu corespund 
zonelor protejate şi angajarea de personal 
suplimentar pentru supraveghere şi pază 

Autorităţi ale administraţiei 
publice locale şi judeţene 
Protopopiatul Călăraşi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

permanent 

4 

Dezvoltarea  utilităţilor publice în zonele 
turistice ce urmează a fi dezvoltate din punct 
de vedere turistic, în scopul creşterii 
atractivităţii ofertei turistice  

Autorităţi ale administraţiei 
publice locale şi judeţene 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

permanent 

5 
Diversificarea activităţilor de agrement în 
zona plajelor amenajate în municipiul 
Călăraşi şi Olteniţa  

Autorităţi ale administraţiei 
publice locale  

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

permanent 

6 Sprijinirea turismului ecumenic 

Autorităţi ale administraţiei 
publice locale şi judeţene 
Protopopiatul Călăraşi 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Călăraşi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

permanent 

4. POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM 

Obiective: 
- Sprijinirea sectorului IMM prin consultare consultare sistematică cu organizaţiile reprezentative, creşterea 

accesului la finanţare, simplificarea procedurilor şi debirocratizarea pentru micii întreprinzători; 
- Susţinerea mediului de afaceri, prin încurajarea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor, precum şi prin 
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stimularea activităţii de inovare, cercetare şi dezvoltare; 
- Continuarea programului Romania Start-up Nation; 
- Dezvoltarea capitalului uman autohton prin implementarea şi dezvoltarea sistemului de învăţământ 

profesional şi tehnic, precum şi a învăţământului dual; 
- Creşterea functiei preventive a inspecţiei fiscale; 
- Cooperarea interinstituţională consolidată, în scopul reducerii evaziunii fiscale şi a combaterii fraudei 

intracomunitare şi a firmelor fantomă; 
- Imbunatatirea activitatii privind   analiza de risc fiscal; 
- Monitorizarea cu prioritate a domeniilor cu risc fiscal ridicat; 
- Imbunatatirea activitatii de inspectie fiscala la persoane fizice şi verificarea tranzacţiilor imobiliare; 
- Îmbunătăţirea calităţii actului de control; 
- Creşterea conformării voluntare; 
- Simplificarea procedurilor şi sporirea competităţii fiscale a mediului de afaceri; 
- Creşterea calităţii serviciilor oferite contribuabililor; 
- Dezvoltarea canalelor de interacţiune informatică cu contribuabilii; 
- Implementarea „Proiectului de modernizare a administraţiei fiscale (RAMP)”; 
- Dezvoltarea instituţională (dezvoltarea funcţiei de management); 
- Îmbunătăţirea eficienţei operaţionale (retehnologizare şi dezvoltare IT); 
- Dezvoltarea serviciilor pentru contribuabili; 
- Implementarea unui sistem IT integrat, unitar; 
- Asigurarea înregistrării în sistem electronic a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate prin trezoreria 

statului; 
- Asigurarea evidenţei creditelor bugetare repartizate pentru acţiunile finanţate din bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional pentru asigurări de sănătate si bugetul asigurărilor 
pentru şomaj; 

- Raportarea la Ministerul Finanţelor Publice a situaţiilor privind execuţia zilnică a bugetului de stat, bugetului 
asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional pentru sănătate, bugetul pentru şomaj si bugetul 
local; 

- Activitatea de încasare a veniturilor bugetare; 
- Activitatea de gestiune a titlurilor de stat şi certificatelor de trezorerie; 
- Îndrumarea şi sprijinirea unităţilor administrativ teritoriale în elaborarea şi execuţia bugetelor locale, precum 

şi a celorlalte instituţii publice din judeţ; 
- Sporirea exigenţei controlului asupra eliberării sumelor în numerar sau prin virare din contul instituţiilor 

publice pentru efectuarea cheltuielilor, existenţa bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate în condiţiile 
legii, respectarea încadrării în creditele bugetare deschise şi repartizate şi a destinaţiei acestora; 

- Îndrumarea şi verificarea activităţii trezoreriilor teritoriale; 
- Implementarea sistemului FOREXEBUG din cadrul Proiectului „Cresterea responsabilizarii administratiei 

publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situatiilor financiare ale institutiilor 
publice”; 

- Creşterea calităţii serviciilor destinate contribuabililor; 
- Creşterea transparenţei instituţiei şi a rolului de prevenţie;  
- Reducerea costurilor de conformare ale contribuabililor. 

    

Nr. 
crt. 

ACŢIUNEA 
Entitatea implicată în 

realizare 
Persoana 

responsabilă 

Termen 
de 

finalizare
0 1 2 3 4 

1 

Asigurarea unor relaţii de parteneriat social 
între administraţie, patronat, sindicate, care 
să permită o informare reciprocă permanentă 
asupra problemelor care sunt de domeniul de 
interes al administraţiei sau al partenerilor 
sociali 

Instituţia Prefectului 
Comisia de Dialog Social 

Funcţionari publici din 
compartimentul de 
specialitate 

2018 

2 

Oferirea de informaţii mediului de afaceri şi 
cetăţenilor care se adresează autorităţilor 
administraţiei publice locale în contextul Legii 
nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public 

Instituţia Prefectului  
Consiliul Judeţean  
Primăriile localităţilor 
Servicii publice deconcentrate 

Persoanele cu atribuţii în 
domeniu 

permanent 

3 
Identificare oportunităţilor de investiţii la nivel 
local de către autorităţi publice regionale şi 
locale, mediul de afaceri 

Instituţia Prefectului  
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 
Consiliul Judeţean  
Primăriile localităţilor 
IMM-uri 

Persoanele cu atribuţii în 
domeniu 

permanent 

4 

Stimularea creării de noi locuri de muncă, 
încurajarea capitalului autohton, atragerea 
investiţiilor străine directe prin cursuri de 
calificare oferite de Centrul Regional de 

Centrul Regional de Formare 
Profesională a Adulţilor 

Persoanele cu atribuţii în 
domeniu 

2018 
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Formare Profesională a Adulţilor  

5 Organizarea de burse ale locurilor de muncă Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 

Persoanele cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

6 

Activităţi specifice prin care oferta de formare 
profesională prin învăţământul dual, 
concretizată în proiectul cifrei de şcolarizare 
pentru anul şcolar 2018-2019, să fie adaptată 
solicitărilor agenţilor economici 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Călăraşi 
Comitetul Local de Dezvoltare 
a Parteneriatului Social 

Persoanele cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

7 

Stimularea dezvoltării incubatoarelor de 
afaceri prin impementarea Strategiei de 
Specializare Inteligentă a Regiunii de 
Dezvoltare Sud Muntenia 

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

Persoanele cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

8 
Accesarea Programului naţional START-UP 
NATION 

Oficiul Teritorial pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie Ploieşti  
Beneficiari eligibili din judeţ 

Persoane cu cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

Fiscalitate  

9 
Îndrumarea în cadrul controalelor efectuate a 
contribuabililor şi prevenirea acestora asupra 
greşelilor constatate 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Şefi administraţie adjuncţi  
Şefi serviciu/birou 

permanent 

10 

Monitorizarea şi selectarea pentru control a 
contribuabililor din domeniile cu grad ridicat 
la evaziunea fiscală; îmbunătăţirea activităţii 
de analiză de risc asociat contribuabililor 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Şefi administraţie adjuncţi  
Şefi serviciu/birou 

permanent 

11 

Continuarea activităţii de identificare  şi 
includere în planul de control a societăţilor 
care procedează la subdeclararea 
tranzacţiilor şi a TVA, prin analizarea datelor 
din Declaraţiile  390 şi 394 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Şefi administraţie 
adjuncţi/ 
Şefi serviciu/birou 
inspecţie fiscală 
Birou programare şi 
analiză 

permanent 

12 
Soluţionarea în termen a DNOR-urilor 
depuse de contribuabilii administraţi 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Şefi administraţie adjuncţi  
Şefi servicii 

20018 

13 
Realizarea de controale tematice şi acţiuni 
specifice privind identificarea evaziunii fiscale 
şi impulsionarea colectării creanţelor fiscale 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Şefi administraţie 
adjuncţi/şefi serviciu/birou  

permanent, 
funcţie de 
sarcinile şi 
circularele 
transmise de 
conducerea 
ANAF 

14 

Depistarea în faza incipientă (la scurt timp 
după înregistrarea fiscală) a contribuabililor 
care nu funcţionează la domiciliul fiscal şi 
declararea acestora ca inactivi 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Inspectorii fiscali cu 
atribuţii de inspecţie 
fiscală 

permanent 

15 
Depistarea contribuabililor neînregistraţi care 
desfăşoară activitate economică 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Şefi administraţie 
adjuncţi/şefi serviciu/birou 
inspeţie fiscală/şef  
Birou programare şi 
analiză  

permanent 

16 
Crearea unei baze de date conţinând cazuri 
fiscale deosebite identificate 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Birou programare şi 
analiză  

permanent 

17 

Îmbunătăţirea sistemelor informatice utilizate 
în activitatea de inspecţie fiscală; elaborarea 
în tehnologie web a rapoartelor de inspecţie 
fiscală şi a programului lunar de activitate 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Inspectorii fiscali cu 
atribuţii de inspecţie Birou 
programare şi analiză  

permanent 

18 

Identificarea tranzacţiilor suspecte între 
persoane afiliate şi efectuarea controlului 
documentaţiei preţurilor de transfer în baza 
metodologiilor primite de la Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală, operaţiuni ce 
generează riscul fiscal de neimpunere 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Aparatul de inspecţie 
fiscală persoane juridice  
 

permanent 

19 

Continuarea activităţii de control la
persoanele care au derulat tranzacţii
imobiliare cu caracter economic de
continuitate; iniţierea activităţii de control a
marilor averi 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Aparatul de inspecţie 
fiscală persoane fizice 
 

permanent 

20 Gestionarea şi completarea  în continuare a Direcţia Generală Regională a Biroul programare şi permanent 
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bazei de date realizate în 2010, cuprinzând 
informaţii privind persoanele fizice şi juridice 
din sfera de acţiune, prin solicitarea de 
informaţii de la unităţile fiscale competente, 
de la alte autorităţi 

Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

analiză  

21 
Specializarea personalului cu atribuţii de 
inspecţie fiscală pe domenii de activitate de 
interes şi cu risc fiscal mare 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Şefi administraţie 
adjuncţi/ şefi 
serviciu/birou 

permanent 

22 

Asigurarea calităţii actelor de control, prin 
păstrarea  cel puţin la nivelul anului 2017, a 
numărului redus de contestaţii câştigate de 
contribuabili, ca pondere în totalul actelor 
contestate 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Şefi administraţie 
adjuncţi/ şefi 
serviciu/birou 

permanent 

23 
Colaborarea cu alte instituţi şi autorităţi locale 
pe linia prevenirii şi combaterii evaziunii 
fiscale 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Şefi administraţie 
adjuncţi/ 
şefi serviciu/birou 

permanent 

24 
Întărirea controlului fiscal la persoane fizice 
autorizate şi asociaţii familiale şi profesionale

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Şefi administraţie 
adj/uncţi aparatul de 
inspecţie fiscală persoane 
fizice 

permanent 

25 

Identificarea situaţiilor în care contribuabilii 
sunt pasibili de a-şi înstrăina sau risipi 
patrimoniul şi emiterea deciziilor de
sechestru asiguratoriu 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Aparatul de inspecţie 
fiscală persoane juridice 
şi fizice 
 

permanent 

26 

Colaborarea cu structurile teritoriale şi cu alte 
instituţii în scopul  identificării şi  verificării 
persoanelor fizice pentru care există 
informaţii cu privire la exercitarea unor 
practici ilicite 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Şefi administraţie 
adjuncţi- Inspecţie Fiscală  

permanent 

27 

Solicitarea  către alte structuri din ţară cu 
atribuţii de inspecţie fiscală de controale 
incrucişate pentru stabilirea realităţii 
tranzacţiilor 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Şefi administraţie 
adjuncţi/ şefi 
serviciu/birou 

permanent 

28 

Optimizarea acţiunilor de control astfel încât 
atragerea de sume suplimentare să fie o 
acţiune sigură şi să aibă drept consecinţă 
evitarea incălcarii legii în viitor 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Şefi administraţie 
adjuncţi/ şefi 
serviciu/birou 

permanent 

29 

Monitorizarea  comportamentului 
inspectorului cu atribuţii  de inspecţie fiscală, 
astfel încât să se asigure respectarea 
normelor etice reglementate prin Ordinul nr. 
1753/2003 pentru aprobarea Codului etic al 
inspectorului fiscal 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Şefi administraţie 
adjuncţi/ şefi 
serviciu/birou 

permanent 

30 

Elaborarea de analize privind dinamica şi 
structura aparatului de control, a nevoilor de 
formare; evaluarea periodică a cunoştintelor 
profesionale 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Şefi administraţie 
adjuncţi/ 
Serviciul resurse umane 
Biroul programare şi 
analiză 
Şefi serviciu/birou 

bianual 

31 

Îmbunătăţirea canalelor de comunicare 
internă şi a colaborării cu structurile din 
cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Călăraşi 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Şefi administraţie 
adjuncţi- Inspecţie Fiscală  

permanent 

32 
Elaborarea de propuneri privind legislaţia 
fiscală, proceduri de lucru, aplicaţii 
informatice specifice  

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
IF-aparat propriu 

Şefi administraţie 
adjuncţi/ şefi 
serviciu/birou 

permanent 

33 
Preluarea automată a informaţiilor din 
declaraţii şi actualizarea permanentă a 
bazelor de date 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

34 
Transmiterea cu operativitate de notificări 
contribuabililor care nu au depus în termen 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 

Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 

permanent 
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declaraţiile şi deconturile sau care au comis 
erori în completarea declaraţiilor 

Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

35 

Analizarea  permanentă de către fiecare 
unitate fiscală teritorială a gradului privind 
depunerea declaraţiilor şi a conformării 
voluntare la plată 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

36 

Colaborarea cu structurile Activităţii de 
inspecţie fiscală pentru cuprinderea în 
acţiunile de control a contribuabililor care nu-
şi îndeplinesc obligaţiile declarative 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

37 

Colaborarea cu organele Activităţii de 
inspecţie fiscală pentru identificarea acelor 
persoane care desfăşoară  activităţi 
nedeclarate din   care realizează venituri  ce 
nu sunt impozitate 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

38 
Monitorizarea contribuabilior cu pondere 
mare în totalul creanţelor bugetare 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

39 

Respectarea strictă a termenelor stabilite de 
lege pentru aplicarea fiecărei modalităţi de 
executare silită, aplicarea  concomitentă a 
mai multor forme de executare silită 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

40 

Colaborarea cu structurile Activităţii de 
inspecţie fiscală pentru selectarea cu 
prioritate a contribuabililor care înregistrează 
un grad de conformare scăzut la plata 
creanţelor bugetare 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

41 
Atregerea răspunderii solidare în cazul 
contribuabililor cărora le-au fost întocmite 
procese verbale de insolvabilitate 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./ p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

42 
Publicarea pe website-ul M.E.F. – A.N.A.F. a 
contribuabiluilor care înregistrează obligaţii 
restante la Bugetul general consolidat 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 

permanent 
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Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

43 

Rambursarea T.V.A. conform selecţiei 
deconturilor efectuată la nivelul A.N.A.F., din 
baza de date naţională cuprinzând
deconturile cu decizie de rambursare 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

44 

Verificarea şi corectarea, anterior realizării 
selecţiei, conform listei deconturilor cu decizii 
de rambursare aprobate,  a stării efective a 
acestora 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

45 

Verificarea, după realizarea selecţiei, în 
S.I.A.C. a soldurilor obligaţiilor bugetare 
restante ale contribuabililor selectaţi în 
vederea rambursării, pentru a se identifica 
toate compensările posibile 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 
 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

46 
Decontarea lunară efectivă la cele trei 
termene fixe stabilite la nivel de A.N.A.F. 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

47 
Înregistrarea creanţelor stabilite prin  decizii 
de impunere emise de organele abilitate să 
stabilească creanţe fiscale 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

48 
Evidenţa creanţelor fiscale stinse prin plăţi 
voluntare în intervalul termenului de plată 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

49 Urmărirea creanţelor restante 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

50 

Stingerea creanţelor fiscale pe calea 
executării silite, prin alte modalităţi cum ar fi: 
compensări atipice, compensare, 
insolvabilitate, pentru contribuabilii ale căror 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 

permanent 
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venituri sau bunuri urmăribile au o valoare 
mai mică decât obligaţiile fiscale de plată cât 
şi pentru contribuabilii care nu au venituri sau 
bunuri urmăribile, insolvenţă cu reorganizare 
judiciară, insolvenţă cu faliment etc. 

S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

51 
Analiza clasificării arieratelor în funcţie de 
debite şi majorări de întârziere 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

52 
Analiza clasificării arieratelor în funcţie de 
vechimea creanţelor 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

53 
Analiza clasificării arieratelor pe categorii de 
sume 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

54 
Analiza clasificării arieratelor recuperabile pe 
origine 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

55 
Analiza clasificării arieratelor pe categorii de 
contribuabili 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

56 
Urmărirea arieratelor fiscale în funcţie de 
indicatorul Ponderea arieratelor recuperabile 
în totalul arieratelor 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

57 
Gestiunea arieratelor având în vedere 
indicatorul Rata de colectare a arieratelor 
recuperabile 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 
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58 
Urmărirea arieratelor fiscale în funcţie de 
indicatorul Ponderea arieratelor recuperabile 
ale contribuabililor mijlocii la nivel judeţean 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

59 
Urmărirea arieratelor fiscale în funcţie de 
indicatorul Ponderea arieratelor în funcţie de 
vechime în totalul arieratelor 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 
 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

60 

Urmărirea arieratelor fiscale în funcţie de 
indicatorul Ponderea arieratelor recuperabile 
ca urmare a deciziilor de impunere a 
obligaţiilor suplimentare 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

61 
Gestiunea arieratelor având în vedere 
indicatorul Termen mediu ponderat  de 
încasare a arieratelor recuperabile 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

62 

Urmărirea arieratelor fiscale în funcţie de 
indicatorul Ponderea arieratelor pentru care 
nu au fost începute măsurile de executare 
silită 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi 
S. F. M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti 
S.F.O. Lehliu 

Şef  birou/serviciu 
colectare executare silită 
p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu registru 
contribuabili p.j./p.f. 
A.J.F.P. Călăraşi 
Şef serviciu S.F.M. 
Olteniţa 
Şef serviciu S.F.O. 
Budeşti 
Şef serviciu S.F.O.  Lehliu 

permanent 

63 

Decontarea zilnică prin intermediul 
sistemului electronic de plăţi a instrucţiunilor 
de plată transmise de unităţile operative ale 
trezoreriei statului, urmărind în mod special 
ca toate instrucţiunile de plată transmise la 
M.F.P. să fie decontate 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi  
A.T.C.P.  

Trezorier Şef 
Şef serviciu  
Şef birou 

zilnic 

64 

Întocmirea în sistem informatic a 
documentelor de încasare în numerar a 
veniturilor bugetare, procesarea în sistem 
informatic a notelor contabile sau ordinelor 
de plată, după caz, pentru operaţiuni de 
compensări, rambursări, restituiri, alocări de 
sume şi cote defalcate pentru bugetele locale

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi  
Trezorerii teritoriale 

Trezorier Şef 
Şef serviciu  
Şef birou 

zilnic 

65 

Preluarea în sistem informatic a 
documentelor de plată depuse de instituţiile 
publice şi agenţii economici în scopul 
decontării prin sistemul electronic de plăţi 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi  
Trezorerii teritoriale 

Şef serviciu sau 
Şef birou 

zilnic 

66 

Verificarea dobânzilor calculate şi evidenţiate 
în extrasele de cont pentru disponibilităţile 
aflate în conturile de disponibilităţi ale 
agenţilor economici şi ale instituţiilor publice 
finanţate integral din venituri proprii 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi  
Trezorerii teritoriale 

Trezorier Şef 
Şef serviciu  
Şef birou 

lunar 
 

67 Perceperea de comisioane la conturile de Direcţia Generală Regională a Şef serviciu  lunar 
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disponibilităţi deschise pe numele agenţilor 
economici şi instituţiilor publice finanţate 
integral din venituri proprii 

Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi  
Trezorerii teritoriale 

Şef birou 

68 

Exercitarea controlului asupra documentelor 
de plăţi prezentate de ordonatorii de credite, 
asigurând în mod deosebit verificarea 
încadrării plăţilor dispuse în limita creditelor 
bugetare aprobate, încadrarea cheltuielilor 
de capital în sumele aprobate pentru 
obiectivele de investiţii, încadrarea în 
disponibilităţile de credite bugetare deschise 
şi repartizate sau în disponibilităţile băneşti, 
după caz 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi  
Trezorerii teritoriale 

Trezorier Şef 
Şef serviciu  
Şef birou 

zilnic 

69 

Verificarea documentelor privind 
repartizarea/retragerea creditelor din bugetul 
de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, 
bugetele fondurilor speciale şi bugetele 
locale şi asigurarea evidenţei acestora pe 
subdiviziunile clasificaţiei bugetare 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi  
A.T.C.P. 
trezorerii teritoriale 

Trezorier Şef 
Şef serviciu  
Şef birou 

zilnic 

70 

Executarea silită asupra conturilor de 
cheltuieli sau disponibilităţi ale instituţiilor 
publice prin înfiinţarea de popriri, precum şi 
executarea creanţelor bugetare în 
conformitate cu legislaţia în vigoare prin 
înfiinţarea de popriri asupra disponibilităţilor 
agenţilor economici aflate în conturi deschise 
la trezoreria statului, potrivit titlurilor 
executorii emise de organele în drept 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi  
Trezorerii teritoriale 

Trezorier Şef 
Şef serviciu  
Şef birou 

zilnic 
 

71 

Asigurarea răscumpărării certificatelor de 
trezorerie vândute populaţiei prin 
rambursarea la termenul stabilit a valorii 
nominale, inclusiv a dobânzii aferente 
perioadei subscrise 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi  
Trezorerii teritoriale 

Şef serviciu 
sau compartiment  zilnic 

72 

Retragerea de numerar  de la B.N.R.- S.M.B. 
pentru alimentarea cu numerar a unităţilor 
operative ale trezoreriei statului. Depunerea 
de numerar la B.N.R. – S.M.B. în cazul 
depăşirii plafoanelor caselor- tezaur 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi  
A.T.C.P. 

Trezorier Şef 
Şef serviciu  
Şef birou 

periodic 

73 
Exercitarea controlului financiar preventiv 
propriu asupra operaţiunilor specifice 
activităţii de trezorerie 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi  
A.T.C.P. 

Trezorier Şef 
Şef serviciu  
Şef birou 

zilnic 

74 

Asigurarea asistenţi tehnice şi coordonarea 
activitatăţii privind execuţia bugetelor locale 
şi acţiunea de elaborare de către ordonatorii 
principali de credite a proiectelor bugetelor 
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţului 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi  
A.T.C.P. 

Trezorier Şef 
Şef serviciu  
Şef birou 

anual 
 

75 

Repartizarea sumelor şi cotelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat pe consilii 
locale, în condiţiile Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Legii bugetului de 
stat pe anul 2018 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi  
A.T.C.P. 

Trezorier Şef 
Şef serviciu  
Şef birou 

anual 

76 

Îndrumare şi verificare la  trezoreriile 
teritoriale, conform programului M.F.P. nr. 
111043/1996,  a adreselor M.F.P. nr. 
172695/2004, nr. 389134/2011  precum si a 
adresei DGRFP Ploieşti nr. VAT/9328 din 
03.09.2014 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi  
A.T.C.P. 

Trezorier Şef 
Şef serviciu  
Şef birou 

lunar 

77 

Creşterea calităţii serviciilor destinate 
contribuabililor se impune deoarece o 
administraţie fiscală modernă presupune un 
serviciu bun care  încurajează conformarea 
de declarare şi de plată a contribuabililor şi, 
totodată, să se reducă costurile 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi  
Activitatecolectare  Birou 
asistenţă contribuabili 
S.F.M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti  

Şef administraţie adjunct 
Colectare  
Şef birou asistenţă 
contribuabili 
Şefi S.F.M.  
Şefi S.F.O. 

permanent 
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contribuabililor.                                     
Acestea se concentrează pe simplificarea 
operaţiunilor întreprinse de contribuabili şi pe 
măsurarea succesului în acest sens. 
Se va implementa sistemul de gestionare a 
cozilor şi conceptul de ghişeu unic . 

S.F.O. Lehliu 

78 

Creşterea transparenţei instituţiei şi a rolului 
de prevenţie presupune susţinerea şi 
promovarea folosirii mediului on line care 
sprijină îmbunătăţirea activităţii de 
administrare fiscală prin implicarea şi 
consultarea contribuabililor care devin 
participanţi activi în mecanismul decizional. 
Pentru indeplinirea acestui obiectiv se vor 
desfaşura lunar intâlniri cu contribuabilii în 
vederea îndrumării acestora cu privire la 
aplicarea noutăţilor legislative, la obligaţiile 
de declarare şi de plată a obligaţiilor fiscale 
şi, totodată, se vor publica pe site-ul ANAF 
comunicate privind noutăţile legislative. 

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi  
Activitatecolectare  Birou 
asistenţă contribuabili 
S.F.M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti  
S.F.O. Lehliu 

Şef administraţie adjunct 
Colectare  
Şef birou asistenţă 
contribuabili 
Şefi S.F.M.  
Şefi S.F.O. 

permanent 

79 

Reducerea costurilor de conformare ale 
contribuabililor  constă în dezvoltarea 
facilităţilor electronice, prin crearea dialogului 
dintre contribuabili şi administraţia fiscală prin 
intermediul mijloacelor IT . 
Ca acţiuni: se va continua mediatizarea 
avantajelor cu privire la utilizarea de către 
contribuabili a Spaţiului Privat Virtual cât şi a 
avantajelor utilizării de către instituţiile 
publice a aplicaţiei informatice “ Patrimven “ .

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Ploieşti 
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Călăraşi  
Activitatecolectare  Birou 
asistenţă contribuabili 
S.F.M. Olteniţa 
S.F.O. Budeşti  
S.F.O. Lehliu 

Şef administraţie adjunct 
Colectare  
Şef birou asistenţă 
contribuabili 
Şefi S.F.M.  
Şefi S.F.O. 

permanent 

5. POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI  JUSTIŢIEI SOCIALE  

Obiective: 
- Asigurarea accesului majorităţii cetăţenilor la locuri de muncă de calitate, în funcţie de competenţele şi 

abilităţile lor, la venituri decente; 
- Întărirea rolului activ al Serviciului Public de Ocupare (SPO) în relaţia cu angajatorii; 
- Organizarea de evenimente relevante pentru piaţa muncii (2 burse generale ale locurilor de muncă, anual);
- Stimularea participării pe piaţa muncii a persoanelor apte de muncă, aflate în risc de excluziune socială; 

descurajarea dependenţei de măsurile de asistenţă socială; 
- Stimularea participării pe piaţa muncii a persoanelor apte de muncă aflate în risc de excluziune socială, 

descurajarea dependenţei de măsurile de asistenţă socială 
- Întărirea legăturii cu ocuparea, diminuarea treptată a măsurilor pasive şi dezvoltarea măsurilor active de 

asistenţă socială; 
- Introducerea beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială ca şi categorii prioritare pentru măsurile active de 

ocupare; 
- Susţinerea reconversiei profesionale rapide şi facilitarea inserţiei pe piaţa muncii. Creşterea adaptabilităţii 

forţei de muncă ocupate la schimbările pieţei muncii; 
- Atingerea unui nivel sustenabil de ocupare a forţei de muncă susţinut de competitivitate economică, 

coeziune socială şi dezvoltare durabilă; 
- Creşterea ocupării în rândul tinerilor şi prelungirea vieţii active a persoanelor în vârstă, subsumând 

următoarele direcţii de acţiune: Diminuarea şomajului în rândul tinerilor şi a numărului de tineri din 
categoria NEETs (care nu sunt în ocupare, educaţie sau formare);  Creşterea participării pe piaţa muncii a 
persoanelor în vârstă; 

- Îmbunătăţirea structurii ocupaţionale şi participării pe piaţa muncii în rândul femeilor şi persoanelor 
aparţinând grupurilor vulnerabile, cuprinzând următoarele direcţii de acţiune: Reducerea ocupării în 
agricultura de subzistenţă şi facilitarea relocării acestei resurse umane către activităţi non-agricole; 
Creşterea participării femeilor pe piaţa muncii, inclusiv prin măsuri suport de reconciliere a vieţii 
profesionale cu cea de familie; Creşterea participării persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile pe piaţa 
muncii prin dezvoltarea de măsuri care să combine suportul social cu activarea; 

- Dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel înalt de calificare şi competenţe adaptate la cerinţele pieţei 
muncii, cuprinzând următoarele direcţii de acţiune: Sprijinirea adaptabilităţii şi dezvoltării permanente a 
forţei de muncă corelate cu schimbările structurale ale pieţei muncii; Îmbunătăţirea nivelului de competenţe 
al persoanelor şomere şi inactive apte de muncă pentru a facilita reintegrarea acestora pe piaţa muncii; 

- Îmbunătăţirea mecanismului de fundamentare, implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor cu 
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impact pe piaţa muncii, cu următoarele direcţii de acţiune: Consolidarea mecanismului de fundamentare, 
implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor cu impact pe piaţa muncii; Consolidarea dialogului 
social la toate nivelurile pentru a facilita adoptarea, implementarea şi respectarea politicilor cu impact pe 
piaţa muncii; 

- Consolidarea rolului instituţiei dialogului social, componentă fundamentală a statului de drept şi a 
democraţiei; 

- Formarea unei reale culturi a dialogului social, stimularea dialogului social tripartit, teritorial şi sectorial; 
- Intensificarea la nivel instituţional a dialogului social, prin implicarea partenerilor sociali şi a societăţii civile 

în actul decizional; 
- Combaterea muncii fără forme legale prin derularea de campanii de conştientizare, prin controale tematice;
- Îmbunătăţirea performanţelor activităţii Casei Judeţene de Pensii; 
- Creşterea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor sistemului public de pensii; 
- Îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu beneficiarii şi cu reprezentanţii mass-media, pentru asigurarea 

unei imagini obiective a activităţii Casei Judeţene de Pensii; 
- Formarea profesională continuă a funcţionarilor publici din Casa Judeţeană de Pensii; 
- Informarea, în domeniul propriu de competenţă, a persoanelor interesate cu privire la drepturile şi 

obligaţiile ce le revin, în aplicarea regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate 
socială şi a acordurilor bilaterale de securitate socială; 

- Dezvoltarea unui sistem eficient şi transparent de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale; 
- Eficientizarea activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă; 
- Exploatarea sistemului informatic în vederea furnizării unor servicii publice electronice de calitate 

asiguraţilor din sistemul public de pensii; 
- Îmbunătăţirea gestiunii documentelor Casei Judeţene de Pensii; 
- Asigurarea infrastructurii de comunicaţii şi securitate a bazelor de date; 
- Reducerea numărului de contestaţii formulate împotriva deciziilor de pensie sau ale drepturilor prevăzute 

de legi speciale; 
- Soluţionarea unitară a unor aspecte apărute în procesul de soluţionare a problematicii specifice, la nivelul 

Casei Naţionale de Pensii  şi Casei Judeţene de Pensii; 
- Particuparea la actualizarea legislaţiei în domeniul pensiilor; 
- Implementarea, în domeniul propriu de competenţă, a regulamentelor europene de coordonare a 

sistemelor de securitate socială nr.883/2004, nr.987/2009, nr.1408/71, nr.574/72 şi a acordurilor bilaterale 
de securitate socială la nivelul Casei Judeţene de Rensii; 

- Elaborarea Statutului lucrătorului în domeniul pensiilor; 
- Elaborarea Statutului medicului expert în domeniul asigurărilor sociale; 
- Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate (posibile erori, posibilitatea existenţei în plată, în paralel, a mai 

multor dosare de pensii, identificarea plăţilor necuvenite de pensii anticipate, anticipate parţial, de 
invaliditate sau de urmaş, plăţi nelegale de asigurări sociale sau introducerea eronată a Casei Naţuinale de 
Pensii); 

- Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate rezultate din depunerea declaraţiilor nominale de către 
angajatori (posibile erori, posibilitatea ca o persoană să fie declarată de doi angajatori sau entităţi asimilate 
angajatorului ca fiind în două stări care sunt incompatibile ex. şomaj cu venituri de natură salarială); 

- Verificarea/soluţionarea neconcordanţelor constatate ca urmare a analizării situaţiilor lunare cu cazurile de
posibile neconcordanţe identificate la plata sistemului centralizat a drepturior de asigurări sociale, conform 
Ordinului nr.356/IC/2015, Ordinului nr. 357/IC/2015, Ordinului nr.373/IC/2015;  

- Finalizarea activităţii de clarificare a situaţiei juridice a identităţii beneficiarilor sistemului public de pensii 
(titulari/mandatari/reprezentanţi legali, după caz) şi implicit a legalităţii păţior pentru acele persoane cal 
căror CNP nu se regăseşte în Registrul Naţional al Asiguraţilor; 

- Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial, la nivelul Casei Judeţene de Pensii; 
- Asigurarea resurselor necesare funcţionării sistemului public de pensii şi al sistemului de asigurare pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale; 
- Recuperarea prejudiciilor constatate la nivelul Casei Judeţene de Pensii, prin promovarea acţiunilor la 

instanţele de judecată; 
- Optimizarea cheltuielilor; 
- Atragerea în sistem de noi asiguraţi pe baza contractelor de asigurare; 
- Promovarea "incluziunii active" a grupurilor vulnerabile, combinând politicile de integrare pe piaţa muncii cu 

acordarea unui venit suficient şi cu dezvoltarea unui sistem de servicii sociale; 
- Dezvoltarea reţelei de servicii de îngrijire (reabilitarea celor existente, dotarea cu echipament, asigurarea 

cu personal calificat); 
- Dezvoltarea serviciilor de consiliere în general şi a celor de consiliere familială în cadrul serviciilor publice 

de asistenţă socială de la nivelul primăriilor; 
- Dezvoltarea serviciilor de consiliere familială în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul 

primăriilor; 

- Protecţia persoanelor în vârstă, cu handicap, fără locuinţă şi fără venituri şi a altor persoane aflate în 
situaţii de risc social şi care au nevoie permanent de protecţie; 
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- Popularizarea drepturilor copilului şi sensibilizarea opiniei publice în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi 
comportamentului general privind problematica specifică a copilului şi a familiei în situaţie de risc sau în 
dificultate; 

- Asigurarea accesului la o bună îngrijire şi educaţie preşcolară prin consolidarea şi dezvoltarea reţelei de 
creşe, grădiniţe şi a programelor de tip „after-school”; 

- Întărirea capacităţii de control şi monitorizare a Inspecţiei sociale; 

- Analiza şi evaluarea grupurilor vulnerabile (persoane fără adăpost, tineri care părăsesc sistemul de 
protecţie, foşti deţinuţi, persoane evacuate din casele retrocedate, persoane dependenţe de droguri etc.) în 
vederea stabilirii nevoii de servicii sociale; 

- Asigurarea unui mediu familial de îngrijire pentru toţi copiii din instituţii, prin continuarea procesului de 
dezinstituţionalizare şi asigurarea tranziţiei către îngrijirea în comunitate; 

- Combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice; 
- Diversificarea serviciilor de sprijin în vederea creşterii ocupării: muncă asistată, muncă la domiciliu, servicii 

de coaching. 
 

Nr. 
crt. 

ACŢIUNEA 
Entitatea implicată în 

realizare 
Persoana 

responsabilă 

Termen 
de 

finalizare
0 1 2 3 4 

Stimuarea creării de noi locuri de muncă. Şanse reale pentru tineri  
Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi  

1 

Campanie europeană, coordonată de 
Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia 
Muncii (en. SLIC), privind respectarea 
prevederilor legale din domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă şi din domeniul relaţiilor 
de muncă pentru lucrătorii temporari şi 
detaşaţi 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Compartimentul Securitate şi 
Sănătate în Muncă, Serviciu 
Control Relaţii de Muncă 

Inspector de muncă 
Aurelia Niţă 
Valentin  
Drăgănescu 
Valeria Brezeanu 
Nicoleta Barangă 
 

trim. I-IV 

2 

Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii 
Europene de Securitate şi Sănătate în 
Muncă sub egida Agenţiei Europene pentru 
Securitate şi Sănătate în Muncă  

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Compartimentul Securitate şi 
Sănătate în Muncă 

Inspector şef adjunct SSM 
Nicolae DUMITRU 
Inspector de muncă Maria 
Rămulescu 

trim. III-IV 

3 

Campanie naţională privind implementarea în 
sistemul de învăţământ a proiectului „Valenţe 
culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă” 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Compartimentul Securitate şi 
Sănătate în Muncă 

Inspector de muncă 
Daniel Mihnev 
Ionel Stan 

trim I-IV 

4 

Campanie naţională privind respectarea 
prevederilor legale în ceea ce priveşte 
instruirea şi informarea lucrătorilor în 
activităţile din domeniul construcţiilor 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Compartimentul Securitate şi 
Sănătate în Muncă 

Inspector de muncă 
Dumitru Stama  
Ciprian Brezeanu  

trim I-IV 

5 

Campanie naţională privind verificarea 
modului de respectare a prevederilor Legii nr. 
52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Compartimentul Securitate şi 
Sănătate în Muncă 

Inspector de muncă 
Gabriel Ruse  
Lenuţa Bombiţă  
 

trim I-IV 

6 

Campanie naţională privind verificarea 
respectării prevederilor referitoare la 
autorizarea funcţionării din punct de vedere 
al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform 
H.G. nr.1425/2006, cu modificările  şi 
completările ulterioare 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Compartimentul Securitate şi 
Sănătate în Muncă 

Inspector de muncă 
Maria Rămulescu  
Valentin  
Drăgănescu  

trim I-IV 

7 

Campanie naţională de supravegherea pieţei 
produselor industriale din domeniul de 
competenţă al Inspecţiei Muncii, conform 
Programului sectorial pentru anul 2018, 
coordonat de către Comisia Europeană 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Compartimentul Securitate şi 
Sănătate în Muncă 

Inspector de muncă 
Maria Rămulescu 
Lenuţa Bombiţă 

trim I-IV 

8 

Campanie privind identificarea şi combaterea 
cazurilor de muncă nedeclarată în domenii 
susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a 
muncii tinerilor şi copiilor: construcţii, 
fabricarea produselor de brutărie şi a 
produselor făinoase, depozitarea şi 
comercializarea produselor cerealiere şi a 
produselor de panificaţie, industria lemnului, 
comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, pază, 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Compartimentul Control Muncă 
Nedeclarată, Serviciu Control 
Relaţii de Muncă  

Inspectori de muncă: 
Daniela Constantin 
Marius Burcea 
 

trim I-IV 
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unităţi care desfăşoară activităţi în staţiuni 
montane şi de pe litoral, unităţi care 
desfăşoară activităţi pe timpul nopţii, 
colectarea şi reciclarea deşeurilor 
nepericuloase, întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor, alte prestări de servicii 

9 

Campanie privind verificarea modului de 
respectare de către angajatori a prevederilor 
Legii nr. 156/2000 privind protecţia 
cetăţenilor români care lucrează în 
străinătate, republicată 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Serviciu Control Relaţii de 
Muncă 

Inspectori de muncă: 
Elena Dumitru 
Camelia Paşca 
 

trim.III - IV 

10 

Campanie privind verificarea modului de 
respectare de către angajatori a condiţiilor 
legale privind detaşarea lucrătorilor în cadrul 
prestării de servicii transnaţionale 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Serviciu Control Relaţii de 
Muncă 

Inspectori de muncă: 
Valeria Brezeanu 
Nicoleta Barangă 
 

trim.III - IV 

11 

Campanie privind verificarea modului de 
respectare de către angajatori a prevederilor 
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate 
de zilieri, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a normelor de aplicare a 
acesteia 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Serviciu Control Relaţii de 
Muncă 

Inspectori de muncă: 
Loreta Pavel 
Daniela Chiriţă 
 

trim I-IV 

12 

Campanie privind verificarea modului de 
respectare a prevederilor legale privind 
încheierea, modificarea, suspendarea, 
executarea, înregistrarea şi transmiterea în 
registrul general de evidenţă a salariaţilor, a 
contractelor individuale de muncă cu timp 
parţial, precum şi a prevederilor legale 
privind registrul general de evidenţă a 
salariaţilor 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Serviciu Control Relaţii de 
Muncă 

Inspectori de muncă: 
Georgeta Ştefănescu 
Georgeta Păun 
 

trim.I - II 

13 
Identificarea unei metode de evaluare a 
factorilor psihosociali de risc şi a măsurilor de 
combatere a stresului la locurile de muncă. 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Serviciu Control Relaţii de 
Muncă 

Inspector de muncă 
Aurelia Niţă 
Valentin  
Drăgănescu 

trim I-IV 

14 

Verificarea modului în care se respectă 
prevederile legale de securitate şi sănătate în 
muncă pentru menţinerea „locurilor de 
muncă sănătoase pentru toate vârstele” 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Serviciu Control Relaţii de 
Muncă 

Inspector de muncă 
Daniel Mihnev 
Ciprian Brezeanu 

trim I-IV 

15 

Acţiune de verificare a respectării 
prevederilor legale privind securitatea şi 
sănătatea în muncă la desfăşurarea 
activităţilor cu articole pirotehnice 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Serviciu Control Relaţii de 
Muncă 

Inspector de muncă 
Ciprian Brezeanu  
Ionel Stan 

trim IV 

16 

Acţiune de control privind verificarea modului 
în care se respectă cerinţele minime de 
securitate şi sănătate în muncă pentru 
transportul rutier al mărfurilor periculoase 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Serviciu Control Relaţii de 
Muncă 

Inspector de 
muncă 
Maria Rămulescu 
Valentin 
 Drăgănescu 

trim.II - IV 

17 

Verificarea modului în care se respectă 
prevederile legale de securitate şi sănătate în 
muncă în unităţile de prelucrare primară a 
lemnului 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Serviciu Control Relaţii de 
Muncă 

Inspector de muncă 
Daniel Mihnev 
Valentin  
Drăgănescu 
 

trim.II - IV 

18 
Acţiune de monitorizare privind riscurile 
existente la locurile de muncă din 
întreprinderi mijlocii (50 - 249 lucrători) 

Compartimentul Securitate şi 
Sănătate în Muncă – ITM 
Călăraşi 

Inspector de muncă 
Ionel Stan 
Aurelia Niţă 

trim.I - IV 

19 

Acţiune de informare privind bune practici în 
vederea elaborării de instrucţiuni proprii 
pentru completarea şi/sau aplicarea 
reglementărilor de securitate şi sănătate în 
muncă 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Serviciu Control Relaţii de 
Muncă 

Inspector de muncă 
Lenuţa Bombiţă 
Gabriel Ruse 

trim.I - IV 

20 

Acţiune de diseminare şi instruire a 
inspectorilor de muncă cu atribuţii în 
domeniul supravegherii pieţei din 
inspectoratele teritoriale de muncă, cu privire 
la aspecte şi bune practici la nivel european 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Serviciu Control Relaţii de 
Muncă 

Inspector de muncă 
Lenuţa Bombiţă 
Maria Rămulescu 

trim I-IV 

21 
Acţiune de informare şi conştientizare a 
angajatorilor şi a angajaţilor, cu privire la 
beneficiile muncii declarate şi dezavantajele 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Compartimentul Control Muncă 
Nedeclarată, Serviciu Control 

Inspectori de muncă:  
Daniela Constantin 
Marius Burcea 

trim I-IV 
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muncii nedeclarate Relaţii de Muncă 

22 

Acţiune de informare şi conştientizare a 
angajatorilor şi a angajaţilor, cu privire la 
aplicarea legislaţiei naţionale privind 
detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de 
servicii transnaţionale 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Serviciu Control Relaţii de 
Muncă 

Inspectori de muncă:  
Valeria Brezeanu 
Nicoleta Barangă 

trim I-IV 

23 

Acţiuni de instruire a inspectorilor de muncă 
cu atribuţii în domeniul control relaţii de 
muncă, cu privire la noile prevederi ale 
actelor normative specifice activităţii 
desfăşurate 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Serviciu Control Relaţii de 
Muncă 

Şef Serviciu CRM Carmen 
Eremia 

trim I-IV 

24 

Acţiune de informare şi conştientizare a 
cetăţenilor români aflaţi în căutarea unui loc 
de muncă în străinătate, cu privire la riscurile 
la care se pot expune prin necunoaşterea 
prevederilor legale 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Compartimentul Control Muncă 
Nedeclarată, Serviciu Control 
Relaţii de Muncă 

Inspectori de muncă: 
Elena Dumitru 
Camelia Paşca 

trim I-IV 

25 

Acţiune de informare şi conştientizare a 
cetăţenilor străini aflaţi pe teritoriul României, 
cu privire la condiţiile de angajare şi la 
drepturile pe care le au ca lucrători în 
România 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Compartimentul Control Muncă 
Nedeclarată, Serviciu Control 
Relaţii de Muncă 

Inspectori de muncă:  
Elena Dumitru 
Daniela Constantin 

trim I-IV 

26 

Acţiune de conştientizare şi control a 
factorilor interesaţi, cu privire respectarea 
legislaţiei specifice privind ucenicia la locul 
de muncă şi efectuarea stagiului pentru 
absolvenţii de învăţământ superior 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Serviciu Control Relaţii de 
Muncă 

Inspectori de muncă: 
Loreta Pavel 
Camelia Paşca 

trim I-IV 

27 

Acţiuni de instruire a funcţionarilor publici cu 
atribuţii în domeniul contractelor colective de 
muncă şi monitorizare relaţii de muncă, cu 
privire la prevederile noilor acte normative 
specifice activităţii desfăşurate 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Compartimentul Control Muncă 
Nedeclarată, Serviciu Control 
Relaţii de Muncă – ITM 
Călăraşi 

Şef Serviciu CRM 
Carmen Eremia 
 
Inspector de muncă: 
Marius Burcea 

trim I-IV 

28 

Acţiuni de informare şi conştientizare a 
angajatorilor, cu privire la prevederile legale 
referitoare la registrul general de evidenţă a 
salariaţilor 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Serviciu Control Relaţii de 
Muncă 

Inspectori de muncă: 
Georgeta Ştefănescu 
Georgeta Păun 

trim I-IV 

29 

Acţiuni de informare şi conştientizare a 
angajatorilor, cu privire la obligaţiile ce le 
revin conform Legii nr. 62/2011 a dialogului 
social, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Serviciu Control Relaţii de 
Muncă 

Inspectori de muncă: 
Elena Tănase 
Marius Burcea 

trim I-IV 

30 

Acţiuni de informare şi conştientizare a 
angajatorilor, cu privire la activitatea de 
înregistrare a zilierilor conform prevederilor 
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate 
de zilieri, modificată şi completată şi a 
normelor de aplicare a acesteia 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Serviciu Control Relaţii de 
Muncă 

Inspectori de muncă: 
Daniela Chiriţă 
Mariana Comşa 

trim I-IV 

31 

Acţiuni de instruire a inspectorilor de muncă 
din cadrul compartimentelor control muncă 
nedeclarată, cu privire la noile prevederi ale 
actelor normative specifice activităţii 
desfăşurate şi a modalităţilor concrete de 
aplicare a acestora în acţiunile de control 
desfăşurate în domeniul de competenţă 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Serviciu Control Relaţii de 
Muncă 

Şef Serviciu CRM 
Carmen Eremia trim I-IV 

32 

Informarea şi conştientizarea angajatorilor 
din cadrul administraţiei publice privind 
modul în care sunt respectate prevederile 
legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Compartimentul Securitate şi 
Sănătate în Muncă  

Inspector de muncă 
Ciprian Brezeanu 
Gabriel Ruse 

trim I-IV 

33 
Modul  în care sunt respectate prevederile 
legale cu privire la activităţile cu produse de 
protecţie a plantelor 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi 
Compartimentul Securitate şi 
Sănătate în Muncă 

Inspector de muncă 
Lenuţa Bombiţă 
Gabriel Ruse 

trim.II-IV 

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi   

34 
Desfăşurarea a 41 cursuri de formare 
profesională în judeţul Călăraşi, la care vor fi 
cuprinşi 560 de şomeri 

Centrul Regional de Formare 
Profesională a Adulţilor 
Călăraşi 
AJOFM Călăraşi 

Director/Compartiment 
Formare profesională 

31.12.2018 
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35 
Desfăşurarea a 12 cursuri de formare 
profesională în judeţul Călăraşi, la care vor fi 
cuprinşi 250 de persoane angajate 

Centrul Regional de Formare 
Profesională a Adulţilor 
Călăraşi 

Director/Compartiment 
Formare profesională 

31.12.2018 

36 

Autorizare/reautorizare în următoarele 
ocupaţii: expert accesare fonduri structurale, 
brutar, fierar betonist montator prefabricate, 
lucrător în creşterea animalelor, lucrător în 
cultura plantelor, lucrător în structuri pentru 
construcţii, măcelar, manichiurist pedichiurist, 
ajutor mecanic auto, mecanic agricol, 
electrician electronist auto, tinichigiu vopsitor 
auto  

Centrul Regional de Formare 
Profesională a Adulţilor 
Călăraşi 

Director/Compartiment 
Formare profesională 

31.12.2018 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi  

37 

Atingerea unui nivel sustenabil de ocupare a 
forţei de muncă susţinut de competitivitate 
economică, coeziune socială şi dezvoltare 
durabilă 

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Călăraşi 

Director executiv 
Director executiv adjunct 
Şef serviciu agenţie 
locală 
Personal AJOFM 

decembrie  

38 

Implementarea măsurilor active şi preventive 
pentru şomeri, pentru persoane inactive, 
precum şi pentru persoanele supuse riscului 
pierderii locului de muncă 

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Călăraşi 

Director executiv 
Director executiv adjunct 
Şef serviciu agenţie 
locală 
Personal AJOFM 

decembrie  

39 

Diminuarea şomajului de lungă durată prin 
oferirea unei alternative ocupaţionale pentru 
tineri înainte de 6 luni de la data înregistrării 
şi respectiv 12 luni în cazul adulţilor, cât şi 
prin încheierea, în scris, cu fiecare şomer de 
lungă durată înregistrat, care nu poate 
beneficia de Garanţia pentru Tineret, a unui 
acord de integrare în muncă, într-un termen 
ce nu va depăşi 18 luni de la data înregistrării 
ca şomer 

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Călăraşi 

Director executiv 
Director executiv adjunct 
Şef serviciu agenţie 
locală 
Personal AJOFM 

decembrie  

40 
Sprijinirea angajatorilor pentru a încadra în 
muncă persoane provenite din rândul 
şomerilor 

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Călăraşi 

Director executiv 
Director executiv adjunct 
Şef serviciu agenţie 
locală 
Personal execuţie 

decembrie  

41 

Combaterea disparităţilor regionale privind 
ocuparea în localităţile în care se 
înregistrează un şomaj ridicat şi/sau  din 
comunităţile cu număr mare de etnici romi 

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Călăraşi 
Primării 

Director executiv 
Director executiv adjunct 
Şef serviciu agenţie 
locală 

decembrie 

42 
Creşterea ocupării în rândul tinerilor, 
diminuarea şomajului în rândul tinerilor şi a 
numărului de tineri din categoria NEETs 

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Călăraşi 

Director executiv 
Director executiv adjunct 
Şef serviciu agenţie 
locală 

decembrie 

43 

Îmbunătăţirea structurii ocupaţionale şi 
participării pe piaţa muncii în rândul femeilor 
şi persoanelor aparţinând grupurilor 
vulnerabile, reducerea ocupării în agricultura 
de subzistenţă şi facilitarea relocării acestei 
resurse umane către activităşi non-agricole, 
creşterea participării femeilor şi a 
persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile 
pe piaţa muncii prin dezvoltarea de măsuri 
care să combine suportul social cu activarea 

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Călăraşi 

Director executiv 
Director executiv adjunct 
Şef serviciu agenţie 
locală 

decembrie 

44 

Prevenirea şomajului prin activitatea de 
formare profesională, dezvoltarea unei 
resurse umane cu un nivel înalt de calificare 
şi competenţe adaptate la cerinţele pieţei 
muncii, pentru a facilita reintegrarea acestora 
pe piaţa muncii 

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Călăraşi  
Centrul Regional de Formare 
Profesională a Adulţilor 
Călăraşi  
Alţi furnizori autorizaţi 

Director executiv 
Director executiv adjunct 
Compartiment formare 
profesională 

decembrie 

45 
Organizarea de burse ale locurilor de muncă: 
bursa generală, burse pentru absolvenţi, alte 
burse la cererea pieţei muncii 

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Călăraşi 
Agenţi economici 

Director executiv 
Director executiv adjunct 
Şef serviciu agenţie 
locală 
Personal AJOFM 

decembrie 

46 
Acordarea serviciilor de mediere   pentru 
locurile de muncă comunicate prin reţeaua 
EURES 

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Călăraşi 

Director executiv 
Director executiv adjunct 
Compartiment Resurse 
umane, salarizare, 
comunicare si 

decembrie 
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secretariatul Consiliului 
Consultativ şi EURES 

47 
Desfăşurarea activităţii de mediere pe 
locurile de muncă oferite de angajatorii străini

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Călăraşi 

Director executiv 
Director executiv adjunct 
Şef serviciu agenţie 
locală 

decembrie 

48 

Reducerea barierelor şi costurilor 
administrative pentru angajator prin crearea 
cardului de asigurat în sistemul asigurărilor 
sociale - elementul de bază al sistemului 
integrat unic de asigurări sociale (ghişeu unic 
electronic) 

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Călăraşi 

Director executiv 
Director executiv adjunct 
Şef serviciu agenţie 
locală 
Personal AJOFM 

decembrie 

49 

Asigurarea perfecţionării pregătirii 
profesionale a personalului propriu în scopul
asigurării creşterii gradului de competenţă a 
angajaţilor 

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Călăraşi 

Director executiv 
Compartiment Resurse 
umane, salarizare, 
comunicare si 
secretariatul Consiliului 
Consultativ şi EURES 

decembrie 

50 

Creşterea calităţii serviciilor de ocupare prin 
întărirea colaborării între actorii locali 
(autorităţi publice locale, institutii de 
învăţământ, asociaţii profesionale  şi 
întreprinderi) care să contribuie la reducerea 
şomajului 

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Călăraşi 

Director executiv 
Director executiv adjunct 
 

decembrie 

51 

Îmbunătăţirea mecanismului de 
fundamentare, implementare, monitorizare şi 
evaluare a politicilor cu impact pe piaţa 
muncii, consolidarea dialogului social la toate 
nivelurile pentru a facilita adoptarea, 
implementarea şi respectarea politicilor cu 
impact pe piaţa muncii 

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Călăraşi 
Autorităţi locale 

Director executiv 
Compartiment Resurse 
umane, salarizare, 
comunicare si 
secretariatul Consiliului 
Consultativ şi EURES 

decembrie 

52 
Atragerea de fonduri europene prin 
elaborarea de proiecte în domeniul ocupării 
şi formării profesionale 

Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Călăraşi 

Director executiv 
Director executiv adjunct 
Compartiment 
Implementare măsuri 
active 

decembrie 

Programe şcolare, burse pentru elevi, program de construcţii locuinţe sociale 

53 

Analizarea solicitărilor venite din partea 
consiliilor locale, în vederea alocării de sume 
de bani destinate facilitării accesului la o 
locuinţă socială a persoanelor în vârstă de 
până la 35 de ani 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Primăriile localităţilor 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

54 Asigurarea de burse sociale pentru elevi 
Inspectoratul Şcolar Călăraşi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Consiliile locale  

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

55 

Acordarea de stimulentele educaţionale sub 
formă de tichete sociale  copiilor din 
învăţământul preşcolar, proveniţi din familii 
defavorizate, în condiţiile Legii nr.248/2015 

Consiliile locale 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

Dezvoltarea resurselor umane  

56 

Proiectele, activităţile şi acţiunile finanţate 
prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-
2020 ale OIR-POS-DRU sunt detaliate la 
Capitolul 2. Fonduri Europene  

   

Dalog social şi parteneriat 
Acţiuni ce vizează întărirea şi menţinerea unui dialog social permanent între sindicate, patronate şi administraţia 
publică 

57 

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor 
Comisiei de Dialog Social, cu asigurarea prin 
rotaţie a preşedinţiei de către Instituţia 
Prefectului şi Consiliul Judeţean 

Instituţia Prefectului – Judeţul 
Călăraşi 
Comisia de Dialog Social 

Persoane cu atribuţii  2018 

Viaţă decentă pentru pensionari  
Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi 

58 
Eficientizarea activităţii de soluţionare a 
cererilor de înscriere la pensie şi a altor 
drepturi care se acordă beneficiarilor 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi  

Director Executiv Adjunct 
stabiliri şi plăţi prestaţii  

permanent 

59 
Eficientizarea activităţii de plată a pensiilor şi 
a altor drepturi de asigurări sociale 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi  

Director Executiv Adjunct 
stabiliri şi plăţi prestaţii  

permanent 
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60 
Informarea permanentă a personalului 
privind modificările legislative din domeniul 
propriu de competenţă 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi  

Director Executiv Adjunct 
stabiliri şi plăţi prestaţii  

permanent 

61 

Revizuirea standardelor de timp pentru 
soluţionarea unei cereri: 
- reducerea numărului de cereri soluţionate 
peste termenul legal; 
- reducerea timpului mediu de soluţionare a 
cererilor. 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Director Executiv Adjunct 
stabiliri şi plăţi prestaţii 

permanent 

62 
Elaborarea de comunicate, informări de 
presă şi precizări şi monitorizarea feed-back-
ului 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Compartiment 
Comunicare şi Relaţii 
Publice 

permanent 
 

63 

Monitorizarea comportamentului 
funcţionarilor în relaţia cu beneficiarii, precum 
şi creşterea calităţii informaţiilor furnizate 
acestora în cadrul activităţii de relaţii cu 
publicul 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Director Executiv 
Director Executiv Adjunct 
stabiliri şi plăţi prestaţii 
Director Executiv Adjunct 
Economic 

permanent 

64 
Întâlniri periodice cu reprezentanţii 
organizaţiilor patronale, sindicale şi de 
pensionari 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Director Executiv permanent 

65 
Diseminare/difuzare materiale informative 
privind funcţionarea sistemului public de 
pensii, noutăţi legislative, etc. 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Compartiment 
Comunicare 

permanent 

66 

Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat 
pe mijloace electronice şi asigurarea 
disponibilităţii tuturor informaţiilor necesare 
pe pagina de web a instituţiei 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Compartiment 
Comunicare 
Compartiment Informatică 

permanent 

67 

Implementarea sistemului informatic de 
administrare a proceselor de muncă în 
administraţia publică prin sistemul work-flow 
şi administrarea avansată a documentelor 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Compartiment Informatică permanent 

68 
Participarea la programele de perfecţionare 
profesională a resurselor umane existente, 
organizate la nivel central şi local  

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Compartiment Resurse 
umane 

2018 

69 

Actualizarea şi diseminarea informaţiilor 
referitoare la legislaţia europeană în 
domeniul coordonării sistemelor de securitate 
socială şi a acordurilor bilaterale de 
securitate socială la care România este parte

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi  

Compartiment Pensii 
internaţionale 

permanent 

70 
Eficientizarea activităţii de acordare a 
prestaţiilor pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi  

Compartiment Accidente 
de muncă şi boli 
profesionale 

permanent 

71 
Creşterea calităţii serviciilor de prevenire 
acordate angajatorilor, cu preponderenţă 
IMM-urilor 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi  

Compartiment Accidente 
de muncă şi boli 
profesionale 

permanent 

72 
Diseminarea informaţiilor privind sistemul de 
asigurare la accidente de muncă şi boli 
profesionale 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi  

Compartiment Accidente 
de muncă şi boli 
profesionale 

permanent 

73 

Eficientizarea activităţii privind lucrătorii 
imigranţi beneficiari ai sistemului de 
asigurare la accidente de muncă şi boli 
profesionale 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi  

Compartiment Accidente 
de muncă şi boli 
profesionale 

permanent 

74 

Creşterea gradului de implicare a medicilor 
experţi în aplicarea cu rigurozitate a normelor 
procedurale şi criteriilor medicale pentru 
stabilirea gradului de invaliditate 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi  

Medicul coordonator 
alcompartimentului 
expertiză 

permanent 

75 

Acţiuni de îndrumare, sprijin monitorizare şi 
control a activităţii cabinetelor de expertiză 
medicală, organizate şi realizate de către 
conducerea Casei Judeţene de Pensii 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi  
Cabinete Expertiză Medicală 

Director Executiv 
Auditor intern 

permanent 

76 

Utilizarea modulelor sistemului informatic 
integrat şi comunicarea observaţiilor şi 
concluziilor cătrea Casa Naţională de 
Pensii/DIESC, în scopul îmbunătăţirii 
continue a parametrilor funcţionaării 
acestuia. Crearea de conturi on-line pentru 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi  

Compartiment Informatică 
Serviciul evidenţă 
contribuabili 
 

permanent 
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utilizatorii portalului.Realizarea unei campanii 
de informare şi conştientizare a asiguraţilor, 
în legătură cu beneficiile creării şi exploatării 
conturilor individuale on-line 

77 
Utilizarea permanentă a  soluţiei informatice 
pentru managementul documentelor 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Compartiment Informatică permanent 

78 
Auditarea reţelei Casei Judeţene de Pensii. 
Implementarea politicii de securitate a Casei 
Naţionale de Pensii 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 
Auditor intern 

Director Executiv 
Director Executiv Adjunct 
Economic 
Compartiment Informatică 

2018 

79 
Îmbunătăţirea activităţii de verificare a 
deciziilor emise pentru reducerea numărului 
de erori 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Director Executiv Adjunct 
stabiliri şi plăţi prestaţii 

permanent 

80 

Acordarea de audienţe, în vederea clarificării 
unor aspecte rezultate din neînţelegerea 
reglementărilor în vigoare referitoare la 
stabilirea drepturilor 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Director Executiv 
Director Executiv Adjunct 
stabiliri şi plăţi prestaţii 
Director Executiv Adjunct 
Economic 

permanent 

81 
Sesizarea în timp util a tuturor aspectelor 
care necesită clarificarea unitară 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi  

Director Executiv Adjunct 
stabiliri şi plăţi prestaţii 
Director Executiv Adjunct 
Economic 
Şef Servicu Evidenţă 
contribuabili, juridic şi 
arhivă 

permanent 

82 
Transmiterea, la solicitarea Casei Naţionale 
de Pensii, de propuneri de modificare a 
legislaţiei 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Director Executiv Adjunct 
stabiliri şi plăţi prestaţii 
Director Executiv Adjunct 
Economic 
Şef Servicu Evidenţă 
contribuabili, juridic şi 
arhivă 

permanent 

83 

Acordarea în termenul legal a drepturilor de 
asigurări sociale lucrătorilor migranţi după 
întreprinderea demersurilor intermediare 
necesare completării dosarelor de pensie 
internaţională 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Compartiment Pensii 
internaţionale 

permanent 

84 
Transmiterea de puncte de vedere şi 
propuneri către  Casei Naţională de Pensii 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Director Executiv 2018 

85 

Suprapuneri ale bazelor de date proprii, 
precum şi cu cele ale autorităţilor competente 
pentru evidenţa populaţiei, în vederea 
identificării unor astfel de cazuri, procedând 
la corectarea datelor, la constatarea debitelor 
şi la recuperarea sumelor încasate necuvenit

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Compartiment Stabiliri 
Prestaţii 
Compartiment Plăţi 
Prestaţii 
Şef Servicu Evidenţă 
contribuabili, juridic şi 
arhivă  

permanent 

86 
Raportarea lunară a situaţiilor identificate şi a 
sumelor recuperate 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Compartiment Stabiliri 
Prestaţii 
Compartiment Plăţi 
Prestaţii 
Şef Servicu Evidenţă 
contribuabili, juridic şi 
arhivă  

permanent 

87 

Suprapuneri ale bazelor de date proprii, 
precum şi cu cele ale autorităţilor competente 
pentru evidenţa populaţiei, în vederea 
identificării unor astfel de cazuri, procedând 
la măsurile necesare corectării acestor 
situaţii 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Compartiment Stabiliri 
Prestaţii 
Compartiment Plăţi 
Prestaţii 
Şef Servicu Evidenţă 
contribuabili, juridic şi 
arhivă 

permanent 

88 
Raportarea lunară a situaţiilor identificate şi 
corectate la DIESC/CNPP 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Compartiment Stabiliri 
Prestaţii 
Compartiment Plăţi 
Prestaţii 
Şef Servicu Evidenţă 
contribuabili, juridic şi 
arhivă 

permanent 

89 
Raportarea lunară a situaţiilor identificate la 
CNP/DDP  şi aplicarea măsurilor necesare în 
scopul corectării acestora 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Compartiment Plăţi 
Prestaţii 
 

permanent 

90 

Colaborarea instituţională pentru clarificarea 
situaţiilor prin solicitări prin solicitări, în scris, 
de la instituţiile abilitate: primării, evidenţă a 
apopulaţiei la nivel local, poliţie, etc., după
caz, astfel încât, la nivelul Casei Judeţene de 
Pensii să existe copii ale actului de identitate, 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Compartiment Plăţi 
Prestaţii 
Servicul Evidenţă 
contribuabili, juridic şi 
arhivă 

permanent 
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respectiv documentele din care să rezulte 
eventuala schimbare intervenită în situaţia 
proprie, de natură să conducă la modificarea 
condiţiilor în funcţie de care se plăteşte 
pensia pentru toţi beneficiarii de prestaţii din 
sistemul public de pensii  

91 
Actualizarea operaţiunilor specifice 
sistemului de control managerial (proceduri, 
riscuri, etc.) 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 
 

Comisia de Control Intern 
Managerial 
Echipa de gestionare a 
riscurilor 

permanent 

92 
Dimensionarea corectă a necesarului lunar 
de fonduri solicitat la CNPP pentru plata 
tuturor prestaţiilor suportate din BASS şi BS. 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Director Executiv Adjunct 
Economic 

permanent 

93 
Evaluarea permanentă a soldului în vederea 
disponibilizării/suplimentării fondurilor către/ 
de către CNPP 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Director Executiv Adjunct 
Economic 

permanent 

94 

Transmiterea cu celeritate a titlurilor 
executorii către serviciile specializate din 
cadrul Casei Judeţene de Pensii, astfel încât, 
să se prevină cazurile în care instituţia este 
executată silit 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Compartiment Juridic permanent 

95 
Diminuarea debitelor rezultate din plăţi 
necuvenite 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Director Executiv Adjunct 
Plăţi Prestaţii 

permanent 

96 
Creşterea numărului de persoane care 
primesc prestaţii prin cont bancar 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Director Executiv Adjunct 
Economic 

permanent 

97 

Analiza periodică a tuturor cheltuielilor de 
funcţionare, în vederea identificării soluţiilor 
de reducere a acestora, în situaţiile în care 
este posibil  

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Director Executiv Adjunct 
Economic 

permanent 

98 

Organizarea de acţiuni de 
promovare/mediatizare a beneficiilor 
asigurării facultative, prin toate canalele de 
comunicare 

Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi 

Servicul Evidenţă 
contribuabili, juridic şi 
arhivă 
Compartiment 
Comunicare  

permanent 

Acţiuni în cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice 

99 

Asigurarea relaţiilor de colaborare care să 
permită informarea reciprocă permanentă 
asupra problemelor care sunt de interes 
pentru persoanele vârstnice 

Instituţia Prefectului – Judeţul 
Călăraşi 
Comitetul Consultativ de Dialog 
Civic pentru Problemele 
Persoanelor Vârstnice 

Persoane cu atribuţii  2018 

100 

Analizarea problemelor cu caracter socio-
economic care privesc persoanele vârstnice 
precum şi elaborarea unor propuneri pentru 
soluţionarea acestor probleme, în cadrul 
Comitetului Consultativ de Dialog Civic 
pentru Problemele Persoanelor Vârstnice 

Instituţia Prefectului – Judeţul 
Călăraşi 
Comitetul Consultativ de Dialog 
Civic pentru Problemele 
Persoanelor Vârstnice 

Persoane cu atribuţii  2018 

Incluziune socială şi reducerea sărăciei  
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi 

101 

Promovare politicii elaborate de minister cu 
aplicabilitate la nivel local care să faciliteze 
elaborarea de analize pentru fundamentarea 
politicilor şi programelor în domeniul 
prestaţiilor sociale 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie  Socială Călăraşi 

Conducerea AJPIS 
Călăraşi 

2018 

102 

Dezvoltarea, adaptarea programului 
informatic în vederea asigurării unui sistem 
integrat pentru plata tuturor prestaţiilor 
sociale şi creşterea responsabilităţilor de 
administrare şi gestionare a alocaţiilor 
familiale, ajutoarelor sociale şi a 
indemnizaţiilor   

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie  Socială Călăraşi 

Conducerea AJPIS 
Călăraşi 

2018 

103 

 
Analizarea documentaţiei pentru deschiderea 
dreptului la prestaţii de asistenţă socială, în 
acest scop verificarea: 
- îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea 
dreptului; 
- existenţei actelor doveditoare privind 
componenţa familiei; 
-  stabilirii datei de începere a plăţilor, 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie  Socială Călăraşi 

Persoanele cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 
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modificarea, sistarea sau încetarea dreptului. 
 

104 
Aprobarea documentaţiei privind 
deschiderea/sistarea/încetarea dreptului la 
prestaţiile reglementate de lege 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie  Socială Călăraşi 

Persoanele cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

105 

Prelucrarea datelor din domeniul asistenţei şi 
prestaţiilor sociale la nivelul judeţului şi 
transmiterea periodică a acestora Agenţiei 
Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie  Socială şi 
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pentru 
urmărirea indicatorilor sociali 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie  Socială Călăraşi 

Conducerea instituţiei şi 
persoanele cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

106 
Organizarea şi urmărirea plăţii drepturilor de 
asistenţă socială şi asigurarea fondurilor 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie  Socială Călăraşi 

Conducerea instituţiei şi 
persoanele cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

107 

Gestionarea eficientă a creditelor bugetare 
pe anul 2018 prevăzute prin Legea bugetului 
de stat la capitolul “Asistenţă socială, alocaţii, 
pensii, ajutoare şi indemnizaţii” 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie  Socială Călăraşi 

Conducerea instituţiei şi 
persoanele cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

108 

Implementarea la nivel local a Programului 
de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea 
locuinţei în sezonul rece 2017-2018, în baza 
prevederilor O.U.G.nr. 70/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare, precum 
şi a unor facilităţi ale populaţiei pentru plata 
energiei termice 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie  Socială Călăraşi 

Conducerea instituţiei şi 
persoanele cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

109 

Aplicarea instrucţiunilor la unele prevederi 
din Normele metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2010 cu modificările şi completările 
ulterioare, privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie  Socială Călăraşi 

Conducerea instituţiei şi 
persoanele cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

110 

Acordarea de asistenţă de specialitate la 
solicitarea instituţiilor de asistenţă socială din 
unităţile  administrativ - teritoriale, cu privire 
la noile acte normative în domeniul 
prestaţiilor sociale, la aplicarea unitară a 
legislaţiei de asistenţă socială 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie  Socială Călăraşi 

Conducerea instituţiei şi 
persoanele cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

111 

Aplicarea prevederilor din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat cu modificările 
şi completările ulterioare 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie  Socială Călăraşi 

Conducerea instituţiei şi 
persoanele cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

112 

Realizarea rapoartelor statistice privind 
aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, a Legii nr.116/2002 privind 
prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale cu modificările şi completările 
ulterioare 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie  Socială Călăraşi 

Persoanele cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

113 

Colaborarea cu primăriile şi organizaţiile 
nonguvernamentale în soluţionarea unor 
cazuri sociale deosebite, precum şi pentru 
iniţierea şi dezvoltarea de programe de 
servicii sociale pentru grupuri şi persoane 
defavorizate 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie  Socială Călăraşi 

Persoanele cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

114 
Acreditarea furnizorilor de servicii sociale, 
inclusiv personalul specializat care acordă 
servicii sociale potrivit legislaţiei în vigoare 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie  Socială Călăraşi 

Conducerea instituţiei şi 
persoanele cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

115 

Evaluarea şi controlul calităţii serviciilor 
sociale realizate de către: instituţiile de 
asistenţă socială; organizaţiile 
neguvernamentale în cadrul programelor 
derulate; toţi furnizorii de servicii sociale 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie  Socială Călăraşi 

Persoanele cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

116 
Monitorizarea furnizorilor de servicii sociale 
asupra  respectării standardelor de calitate 
privind serviciile sociale 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie  Socială Călăraşi 

Persoanele cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

117 
Identificarea familiilor şi persoanelor singure 
aflate în dificultate prin evaluarea situaţiei 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie  Socială Călăraşi 

Persoanele cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 
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socio-economice a acestora pe bază de 
anchetă socială; propunerea, în condiţiile 
legii, măsurilor de asistenţă socială pentru 
prevenirea/diminuarea consecinţelor unor 
evenimente considerate drept riscuri sociale 

118 

Autorizarea furnizorilor de formare 
profesională în baza prevederilor legale în 
vigoare privind formarea profesională a 
adulţilor 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie  Socială Călăraşi 

Conducerea instituţiei şi 
persoanele cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

Alte acţiuni din domeniul incluziunii sociale 

119 
Elaborarea Planului judeţean de acţiuni 
privind incluziunea socială pe anul 2018 

Comisia Judeţeană Privind 
Incluziunea Socială 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

120 
Monitorizarea realizării obiectivelor prevăzute 
în Planul judeţean de acţiuni privind 
incluziunea socială pe anul 2018 

Comisia Judeţeană Privind 
Incluziunea Socială 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

121 
Acţiuni specifice în vederea acordării 
venitului minim garantat conform Legii nr. 
416/2001 

Primăriile localităţilor 
Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018  

122 

Implementarea la nivel local a Programului 
de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea 
locuinţei în sezonul rece 2018-2019, în baza 
prevederilor O.U.G.nr. 70/2011 cu 
modificările şi completările ulterioare, precum 
şi a unor facilităţi ale populaţiei pentru plata 
energiei termice 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie  Socială Călăraşi 

Conducerea instituţiei şi 
persoanele cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

123 
Acordarea de ajutoare de urgenţă şi ajutoare 
pentru înmormântare 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie  Socială Călăraşi 

Conducerea instituţiei şi 
persoanele cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

Sprijin pentru familii şi copii. Servicii sociale de calitate  
Facilitarea accesului la servicii sociale pentru îngrijirea copiiilor 

124 
Implicarea copiilor aflaţi în evidenţa 
Serviciului Asistenţă Maternală în viaţa 
comunităţii 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Asistenţǎ Maternalǎ 

Şef serviciu AMP 
decembrie 
2018 

125 
Monitorizarea activităţii asistenţilor maternali 
şi a evoluţiei copiilor din plasament 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Asistenţǎ Maternalǎ 

Şef serviciu AMP 
decembrie 
2018 

126 

Reevaluarea împrejurărilor care au stat la 
baza instituirii măsurilor de protecţie pentru 
copiii aflaţi în evidenţa Serviciului Asistenţă 
Maternală 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Asistenţǎ Maternalǎ 

Şef serviciu AMP 
decembrie 
2018 

127 
Consilierea asistenţilor maternali pentru a 
asigura calitatea îngrijirii copiilor din 
plasament 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Asistenţǎ Maternalǎ 

Şef serviciu AMP 
decembrie 
2018 

128 
Instruirea asistenţilor maternali privitor la 
măsurile ce se impun pentru asigurarea unui 
mediu sigur pentru copiii din plasament 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Asistenţǎ Maternalǎ 

Şef serviciu AMP 
decembrie 
2018 

129 

Diversificarea reţelei de AMP (identificarea, 
evaluarea, atestarea şi angajarea de 
asistenţi maternali specializaţi pentru copii cu 
dizabilităţi, doi sau mai mulţi copii) 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Asistenţǎ Maternalǎ 

Şef serviciu AMP 
decembrie 
2018 

130 

Includerea adolescenţilor aflaţi în evidenţa 
Serviciului Asistenţă Maternală în programe 
de consiliere şi informare pe teme de 
planificare familialǎ 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Asistenţǎ Maternalǎ 

Şef serviciu AMP 
decembrie 
2018 

131 
Perfecţionarea personalului din cadrul 
Serviciului Asistenţă Maternală 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Asistenţǎ Maternalǎ 

Şef serviciu AMP 
decembrie 
2018 

132 
Prevenirea abandonului familial prin 
identificarea de soluţii alternative în vederea 
menţinerii copilului într-un mediu familial 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Alternative de Tip 
Familial 

Manager caz/responsabil 
de caz şi psiholog 

permanent 

133 
Acordarea de sprijin logistic SPAS- urilor din 
judeţ în vederea prevenirii separării copilului 
de familia sa 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Alternative de Tip 

Șef serviciu ATF, 
manageri de caz, 
psiholog 

permanent 
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Familial 

134 
Promovarea cu prioritate a plasamentului 
copilului la rude pȃnă la gradul IV, terţe 
familii/persoane 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Alternative de Tip 
Familial 

Șef serviciu ATF, 
manageri de caz, 
psiholog 

permanent 

135 

Efectuarea demersurilor legale în vederea 
declarării adoptabil a copilului pentru care 
reintegrarea familială a eșuat în vederea 
identificării unei familii permanente pentru 
acesta 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Alternative de Tip 
Familial 

Manager de caz/ 
responsabil de caz şi 
psiholog 

permanent 

136 

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

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Alternative de Tip 
Familial 
SPAS de domiciliu minor şi 
familie 

Asistent social 
SPAS şi psiholog 

permanent 

137 

Reducerea numărului de infracţiuni produse 
de minori-organizarea de întȃlniri cu 
instituţiile relevante și identificarea de soluţii 
în acest sens 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Alternative de Tip 
Familial 
Poliţie  
S.P.A.S-uri.  
Parchet 

Șef serviciu ATF 
Asistent social, psiholog, 

decembrie 
2018 

138 
Informarea tinerilor cu privire la consecinţele 
actelor de violenţǎ, abuz şi trafic de persoane

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Alternative de Tip 
Familial 
ANIPT 
Comunităţi locale 

Specialişti din cadrul ATF 
decembrie 
2018 

139 
Instrumentarea cazurilor de exploatare a 
copilului prin muncǎ 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Echipa intersectorială locală 

Reprezentant DGASPC 
în Echipa Intersectorialǎ 
Localǎ 

permanent 

140 

Acordarea de servicii de  consiliere pentru 
copiii din comunitate la cererea familiei în 
vederea depăşirii situaţiei de criză saua unei 
traume suferite de copil 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Alternative de Tip 
Familial 

Psiholog 
Manager de caz zonă 

permanent 

141 

Efectuarea de demersuri în vederea 
reintegrării copilului în familia naturală prin 
invitaţii și servicii de consiliere acordate 
copilului și familiei biologice în vederea 
refacerii relaţiei de atașament 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Alternative de Tip 
Familial 

Psiholog 
Manager de caz zonă 

permanent 

142 
Intervenţie specializată în situaţiile de abuz, 
neglijare şi exploatare a copilului 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Monitorizare, 
Secretariat Comisie, Intervenţie
Urgenţǎ 

Şef serviciu 
 MSI 

permanent 

143 

Intervenţie specificǎ în scopul menţinerii 
copilului în familie şi a diminuării 
fenomenului copiilor strǎzii (identificare, 
consiliere, sprijinire şi monitorizare) 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Monitorizare, 
Secretariat Comisie, Intervenţie
Urgenţǎ 

Şef serviciu 
 MSI 

permanent 

144 
Organizare de campanii umanitare cu scopul 
de a oferi sprijin familiilor defavorizate 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Monitorizare, 
Secretariat Comisie, Intervenţie
Urgenţǎ 

Şef serviciu 
 MSI 

decembrie 
2018 

145 
Prevenirea abandonului copilului 
(monitorizarea femeii gravide şi a mamei 
provenite din medii sociale defavorizate) 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Monitorizare, 
Secretariat Comisie, Intervenţie
Urgenţǎ 

Şef serviciu 
 MSI 

permanent 

146 

Derularea de programe de educaţie în rândul 
elevilor din şcoli, licee, grupuri şcolare, având 
ca scop prevenirea sarcinilor nedorite şi a 
bolilor cu transmitere sexuală în rândul 
copiilor şi adolescenţilor 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Monitorizare, 
Secretariat Comisie, Intervenţie
Urgenţǎ 

Şef serviciu 
 MSI 

iunie 2018 
(finalizarea 
anului şcolar)

147 
Facilitarea accesului şi asigurarea de servicii 
de planificare familială (îndrumare, consiliere, 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 

Şef serviciu 
 MSI 

permanent 
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asigurarea suportului material), femeilor 
fertile şi cuplurilor aparţinând categoriilor 
sociale defavorizate în scopul prevenirii 
abandonului prin prevenirea sarcinilor 
nedorite 

Serviciul Monitorizare, 
Secretariat Comisie, Intervenţie
Urgenţǎ 

148 
Realizarea eficientǎ a procesului de 
reintegrare a copiilor aflaţi în plasament la 
asistent maternal profesionist 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul Monitorizare, 
Secretariat Comisie, Intervenţie
Urgenţǎ 

Şef serviciu 
 MSI 

permanent 

149 

Consilierea familiilor în vederea asumării 
obligaţiilor părinteşti precum şi pentru 
consolidarea relaţiei beneficiar/părinte/ 
familie/alte persoane importante pentru copil 
în vederea creşterii numărului de integrări/ 
reintegrări în familia naturală/lărgită şi 
reducerea duratei de instituţionalizare a 
rezidenţilor 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul de Evaluare 
Complexă şi Protecţie de Tip 
Rezidenţial 
Coordonatori centre 

Şef Serviciu Coordonatori 
centre 

permanent 

150 
Implicarea altor instituţii în creşterea gradului 
de participare a beneficiarilor serviciilor 
rezidenţiale la viaţa socială 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul de Evaluare 
Complexă şi Protecţie de Tip 
Rezidenţial 
Coordonatori centre 

Şef Serviciu Coordonatori 
Centre 
Reprezentanţii instituţiilor 
responsabile 

permanent 

151 

Promovarea voluntariatului în desfăşurarea 
activităţilor realizate cu beneficiarii centrelor 
rezidenţiale împreună cu elevii şi studenţii din 
comunitate 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul de Evaluare 
Complexă şi Protecţie de Tip 
Rezidenţial 
Coordonatori centre 

Şef Serviciu Coordonatori 
centre, asistenţi 
sociali/inspectori de 
specialitate 

permanent 

152 

Informarea comunităţilor locale cu privire la 
documentaţia specifică şi paşii de urmat în 
vederea obţinerii certificatului de încadrare 
într-o categorie de persoane cu handicap, în 
acord cu prevederile Ordinului nr. 
1985/1305/5805/2016 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul de Evaluare 
Complexă şi Protecţie de Tip 
Rezidenţial 
Coordonatori centre 

Şef Serviciu  permanent 

153 

Organizarea de campanii de informare şi 
sensibilizare a opiniei publice: activităţi de 
promovare a serviciilor furnizate, activităţi de 
informare a beneficiarilor şi grupurilor ţintǎ 
(campanii media, distribuirea de material 
informativ, întâlniri cu liderii de opinie din 
comunitate) 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul de Evaluare 
Complexă şi Protecţie de Tip 
Rezidenţial 

Şef Serviciu  
Coordonatori centre, 
personal din cadrul 
SEC/SR 

permanent 

154 

Asigurarea accesului la educaţie non-formală 
şi informală pentru toţi beneficiarii centrelor 
de plasament. Activităţi recreative şi de 
socializare 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul de Evaluare 
Complexă şi Protecţie de Tip 
Rezidenţial 
Coordonatori centre 

Şef Serviciu Coordonatori 
Centre 

permanent 

154 
Promovarea serviciilor oferite persoanelor cu 
TSA, în scopul atragerii beneficiarilor 
 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
CSCCHS 
Cǎlǎraşi 

Coordonator Centru 
Personal de specialitate 

permanent 

155 

Realizarea de campanii de 
informare/conştientizare a comunităţii privind 
identificarea timpurie a TSA, nevoia de 
susţinere a copilului/familiei cu membri 
afectaţi de TSA 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
CSCCHS 
Cǎlǎraşi 

Coordonator Centru 
Personal de specialitate 

permanent 

156 
Mediatizarea serviciilor oferite în cadrul 
centrelor de recuperare de zi 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
CSCCHS 
Cǎlǎraşi  
C.S.C.Olteniţa 

Coordonatori Centre 
Echipa pluridisciplinarǎ  a  
C.R. 

permanent 

157 

Medierea relaţiilor cu instituţii ce oferǎ 
programe sociale destinate familiei şi 
copilului; 
Susţinerea (financiarǎ, socială, medicalǎ, 
juridică, psihologică) a cuplului mamă- copil 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Centrele Maternale 

Coordonatori Centre 
Maternale 
Asistenţi sociali  
C.M.  

permanent 
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aflat în situaţie de risc de separare în 
vederea consolidǎrii relaţiei mamă- copil-
familie de origine. 

158 

Activităţi ce au ca scop formarea şi 
dezvoltarea de abilităţi parentale cu rol în 
prevenirea separării copilului de familia sa: 
programe de educaţie parentală iniţiate 
imediat după naşterea copilului, desfăşurate 
în mediu C.M. 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Centrele Maternale 

Coordonatori Centre 
Maternale 
Asistenţi sociali  
C.M.  

permanent 

159 
Identificarea, consilierea, evaluarea şi 
acompanierea cuplurilor în demersurile 
necesare admiterii în CM 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Centrele Maternale 

Coordonatori Centre 
Maternale 
Asistenţi sociali  
C.M.  

lunar sau la 
solicitǎri   

160 

Colaborarea cu  instituţiile abilitate şi 
consilierea membrilor familiei/persoanelor de 
sprijin pentru cuplul mamă-copil  în vederea 
reintegrǎrii cuplului mamǎ-copil la domiciliul 
legal 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Centrele Maternale 

Coordonatori Centre 
Maternale 
Asistenţi sociali  
C.M.  

permanent 

161 

Crearea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţǎ 
independentǎ în rândul copiilor şi tinerilor 
instituţionalizaţi, în vederea creşterii gradului 
de integrare în comunitate al acestora 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul pentru Dezvoltarea 
Deprinderilor de Viaţǎ 
Independentǎ 

Psiholog 
Educatori 
Asistent social 
S.D.D.V.I. 
 
 

decembrie 
2018 

162 

Creşterea capacitǎţii copiilor şi tinerilor 
instituţionalizaţi de a trǎi o  viaţǎ 
independentǎ, sǎnǎtoasǎ la ieşirea din 
sistemul de protecţie  socialǎ. 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Serviciul pentru Dezvoltarea 
Deprinderilor de Viaţǎ 
Independentǎ 

Psiholog 
Educatori 
Asistent social 
S.D.D.V.I. 
 
 

decembrie 
2018 

163 
Identificarea şi evaluarea de familii potenţial 
adoptatoare în vederea încredinţării în 
vederea adopţiei copiilor adoptabili 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Compartiment Adopţii şi 
Postadopţii 

Coordonator 
Compartiment Adopţii şi 
Postadopţii 

permanent 

164 
Deschiderea procedurii adopţiei interne 
pentru copii care au finalitate PIP adopţia 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Compartiment Adopţii şi 
Postadopţii 

Coordonator 
Compartiment Adopţii şi 
Postadopţii 

permanent 

165 

Acordarea de servicii de consiliere juridicǎ 
pǎrinţilor biologici ai copilului pentru care 
urmeazǎ sǎ fie demarate demersurile pentru 
deschiderea procedurii adopţiei interne 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Compartiment Adopţii şi 
Postadopţii 

Coordonator 
Compartiment Adopţii şi 
Postadopţii 

permanent 

166 
Iniţierea şi organizarea de campanii anuale 
de informare şi promovare a adopţiei 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Compartiment Adopţii şi 
Postadopţii 

Coordonator 
Compartiment Adopţii şi 
Postadopţii 

permanent 

167 
Pregǎtire pentru rolul de pǎrinte a 
familiilor/persoanelor potenţial adoptatoare 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Compartiment Adopţii şi 
Postadopţii 

Coordonator 
Compartiment Adopţii şi 
Postadopţii 

permanent 

168 
Asigurarea accesului  la programe de formare 
profesională continuă a personalului din  cadrul 
sistemului de protecţie al copilului 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Compartiment Resurse Umane

Director 
executiv 
Şefi servicii DGASPC 
Coordonatori Centre 

decembrie 
2018 

Respect şi demnitate pentru femei  

169 
Acţiuni în cadrul Comisiei privind Egalitatea 
de Şanse între Femei şi Bărbaţi 

Comisia privind Egalitatea de 
Şanse între Femei şi Bărbaţi 

Membrii Comisiei 
Autorităţi ale 
administraţiei publice 
locale 

2018 

O societate fără bariere pentru persoane cu dizabilităţi  

170 
Consultarea periodică a organizaţiilor 
reprezentative pentru persoanele cu 
dizabilităţi 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 
ONG-uri reprezentative 

Persoanele cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

Facilitarea accesului la servicii sociale pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilităţi  

171 
Formarea şi perfecţionarea personalului din 
domeniul protecţiei persoanelor adulte cu 
handicap 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
SEC şi Prestaţii Sociale Adulţi 

Şef Serviciu SEC şi 
Prestaţii Sociale Adulţi 

decembrie 
2018 

172 
Evidenţierea drepturilor persoanelor cu 
handicap, potrivit prevederilor Legii nr. 
448/2006 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
SEC şi Prestaţii Sociale Adulţi 

Şef Serviciu SEC şi 
Prestaţii Sociale Adulţi  

decembrie 
2018 

173 Acordarea de prestaţii sociale persoanelor cu Direcţia Generală de Asistenţă Şef Serviciu SEC şi decembrie 
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handicap (indemnizaţii lunare, buget 
personal complementar lunar, indemnizaţii 
de însoţitor, indemnizaţii ale persoanelor cu 
handicap) 

Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
SEC şi Prestaţii Sociale Adulţi 

Prestaţii Sociale Adulţi şi 
personal responsabil din 
cadrul serviciului 

2018 

174 

Acordarea facilitǎţilor persoanelor cu 
handicap constând în plata dobânzii aferente 
acestora potrivit prevederilor art.27 din Legea 
nr.448/2006 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
SEC şi Prestaţii Sociale Adulţi 

Şef Serviciu SEC şi 
Prestaţii Sociale Adulţi şi 
personal responsabil din 
cadrul serviciului 

decembrie 
2018 

175 

Monitorizarea persoanelor adulte beneficiare 
de certificat de handicap cu valabilitate 
permanentă, o dată pe an sau de câte ori 
situaţia o impune 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
SEC şi Prestaţii Sociale Adulţi 

Şef Serviciu SEC şi 
Prestaţii Sociale Adulţi 

decembrie 
2018 

176 
Reevaluarea măsurilor de protecţie stabilite 
pentru beneficiarii centrelor rezidenţiale 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
Centre rezidenţiale 

Asistent social 
Coordonatori centre 

decembrie 
2018 

177 
Evaluarea medico-psiho-socială a adulţilor, 
stabilirea măsurilor de protecţie şi orientarea 
profesională a acestora 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
S.E.C. şi Prestaţii Sociale 
Adulţi 
C.E.P.H.A. Călăraşi 

Şef Serviciu 
S.E.C. şi Prestaţii Sociale 
Adulţi 
Preşedintele CEPHA 

decembrie 
2018 

178 
Verificarea persoanelor adulte beneficiare de 
certificate de handicap care primesc 
drepturile bǎneşti în cont bancar 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
S.E.C. 
C.E.P.H.A. 
Echipa de control 

Şef Serviciu 
S.E.C. şi Prestaţii Sociale 
Adulţi 

decembrie 
2018 

179 

Încheierea de parteneriate şi protocoale de 
colaborare cu instituţii publice şi private în 
ceea ce priveşte protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap a 
egalitǎţii de şanse, a non discriminǎrii şi 
acordǎrii sprijinuliui necesar pentru 
integrarea acestora în societate 

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Călăraşi 
S.E.C. şi Prestaţii Sociale 
Adulţi 

Şef Serviciu 
S.E.C. şi Prestaţii Sociale 
Adulţi 

decembrie 
2018 

6. POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI   

Obiective: 
- Creşterea performanţei sistemului românesc de învăţămînt prin implementarea principiului egalităţii de 

şanse în educaţie, îmbunătăţirea performanţelor educaţionale, abilităţilor şi competenţelor tuturor copiilor şi 
tinerilor, prin accesul la un sistem de educaţie de calitate, relevant şi incluziv; 

- Asigurarea unui învăţământ de calitate, în şcoli echipate corespunzător, care să conducă la modelarea 
intelectuală şi profesională a elevilor, în paralel cu asigurarea serviciilor de asistenţă medicală, dezvoltare 
fizică (în cluburi şcolare sportive) şi socioculturală prin investiţii în infrastructura şcolară; 

- Adaptarea învăţământului vocaţional la tradiţia economică din zonă; 
- Promovarea profesioniştilor în managementul educaţional. Întărirea rolului managementului şcolii. 
- Respectarea principiului autonomiei şi descentralizării în educaţie şi a principiului responsabilităţii publice şi 

întărirea mecanismelor legale de funcţionare a acestor principii, astfel încât să fie posibilă o mai bună 
gestionare a resurselor la nivel local; 

- Respectarea principiului dialogului social şi transparentizarea activităţii instituţiilor din sistemul de educaţie;
- Fundamentarea planurilor de şcolarizare şi a finanţării pe domenii de studiu, în funcţie de nevoile pieţei 

muncii; 
- Formarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial în învăţământul preuniversitar; 
- Realizarea de activităţi de orientare şi consiliere pentru elevi şi studenţi, cu accent pe conştientizarea 

cerinţelor pieţei muncii; 
- Infrastructură modernă, mijloace didactice adecvate, care utilizează tehnologiile informării şi comunicării; 
- Creşterea participării la educaţie de calitate de la creşă până la absolvirea unei forme de învăţământ care 

să asigure acces pe piaţa muncii sau tranziţia către învăţământul universitar; 
- Acces egal la învăţământ de calitate şi incluziv la nivel preuniversitar; 
- Asigurarea infrastructurii educaţionale a şcolilor din învăţământul profesional şi tehnic; 
- Crearea condiţiilor optime de studiu pentru elevii cu cerinţe speciale, prin adaptarea infrastructurii; 
- Susţinerea acelor politici educaţionale extraşcolare şi extracurriculare care, prin completarea programelor 

şcolare aprobate, să asigure: educaţia pentru sănătate, educaţia civică, educaţia cultural artistică şi 
ştiinţifică, educaţia ecologică, educaţia prin sport, educaţia rutieră, educaţia pentru dezvoltarea durabilă; 

- Generalizarea programului Şcoală după şcoală cu includerea unor mecanisme de asigurare a calităţii 
pentru activităţile pedagogice; 

- Creşterea gradului de calificare, în vederea scăderii şomajului în rândul tinerilor, prin Programul A Doua 
Şansă - învăţământ primar şi secundar inferior; 
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- Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli; 
- Creşterea ratei de promovabilitate a examenului de Bacalaureat; 
- Învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

Nr. 
crt. 

ACŢIUNEA 
Entitatea implicată în 

realizare 
Persoana 

responsabilă 

Termen 
de 

finalizare
0 1 2 3 4 

1 

Activităţi manageriale desfăşurate la nivelul 
ISJ Călărași,  pentru optimizarea  aplicării 
corecte  a modificărilor legislative, a 
regulamentelor în vigoare, a ordinelor M.E.N.

Inspectoratul Școlar Județean 
Călărași 

Inspector şcolar general, 
Inspector şcolar general 
adjunct 

Inspectorii școlar - 
Management instituțional 
consilier juridic 

an şcolar 
2017-2018 

2 

Proiectarea inspecţiilor şcolare generale, 
speciale şi tematice, în vederea asigurării 
calităţii educaţiei, cu accent pe îndrumare şi 
consiliere 

 
Inspectoratul Școlar Județean 
Călărași 

 
Inspector şcolar general 
adjunct 

septembrie  
2017 

3 

Elaborarea tematicii şi a graficelor pentru 
şedinţele consiliilor consultative, ale 
grupurilor de lucru/de proiect, ale cercurilor 
metodice ,ale comisiilor de la nivel judeţean/ 
nivel local. 

 
Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspector şcolar general 
adjunct 

Inspectorii şcolari 

octombrie   
2017 

4 

Consilierea managerilor unităţilor de 
învăţământ preuniversitar cu privire la 
implementarea metodologiilor subsecvente 
Legii 1/2011, a dispoziţiilor şi recomandărilor 
M.E.N. 

 
Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspector şcolar general, 
Inspector şcolar general 
adjunct 

Inspectorii școlari - 
Management instituțional 

permanent 

5 
Organizarea la nivelul şcolilor a concursului 
de ocupare a catedrelor/posturilor vacante pe 
parcursul anului şcolar 

 
Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspector şcolar general, 
Inspector şcolar general 
adjunct 

an şcolar 
2017-2018 
 

6 

Analiza, nevoilor reale ale elevilor, la 
specificului local şi a resurselor disponibile, 
pentru propunerea ofertei educaţionale în 
flecare unitate de învățământ. 
Alegerea cursului opţional (CDS/CDL) 
adaptat la nevoile elevilor, la specificul local, 
la solicitările agenţilor economici parteneri, la 
resursele disponibile din unităţile de 
învățământ. 

 
Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

 
Directorii unităţilor de 
învăţământ 
Inspectori şcolari- 
Management instituţional 
 

decembrie 
2017- 
ianuarie 
2018 

7 
Implementarea operaţională a sistemului de 
control intern/ managerial şi a 
managementului riscurilor 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Ispectorul şcolar general, 
Inspectorul şcolar general 
adjunct, 

Directorii unităţilor de 
învăţământ, 

an şcolar 
2017-2018 

8 

Derularea de activități ce implică asumarea 
responsabilităţilor în vederea creşteri 
capacităţii instituţionale  în procesul 
descentralizării, la nivelul unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din judeţul Călărași

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspector şcolar general, 
Inspector şcolar general 
adjunct 
 

an şcolar 
2017-2018 

9 

Activităţi derulate în vederea  eficientizării 
managementului unităţilor de învăţământ şi a 
managerilor unităţilor de învăţământ  prin 
optimizarea programului  consiliilor de 
administraţie 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspector şcolar general, 
Inspector şcolar general 
adjunct 

Inspectorii școlari- 
Management instituțional 

an şcolar 
2017-2018 
 

10 

Asigurarea transparenţei decizionale în 
conducerea operaţională la nivelul I.S.J 
Călărași, prin respectarea principiului 
autonomiei în educaţie, a principiului 
responsabilităţii publice şi la nivelul unităţilor 
şcolare din sistem, prin continuarea reformei 
în educaţie 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspector şcolar general, 
Inspector şcolar general 
adjunct 

an şcolar 
2017-2018 
 

11 

Fundamentarea ofertei educţionale şi 
restructurarea reţelei şcolare pe baza 
nevoilor de dezvoltare personală a elevilor, 
ţinând cont de caracteristicile comunităţii 
locale 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspectori şcolari pentru 
discipline 
Responsabil reţea şcolară 
Compartiment 
Informatizare 

an şcolar 
2017-2018 
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12 

Creşterea gradului de participare a membrilor 
Comitetului Local de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social (CLDPS), în vederea 
corelării ofertei educaţionale cu piaţa muncii 
şi eficientizării învăţământului profesional şi 
tehnic 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspectorul şcolar pentru 
învăţământ profesional şi 
tehnic 

Membri CLDPS 
Parteneri educaţionali 

an şcolar 
2017-2018 

13 

Activități întreprinse în vederea reducerii 
absenteismului, a riscului de abandon şcolar, 
pentru diminuarea fenomenului de violenţă, 
privind creşterea siguranţei elevilor în mediul 
şcolar la nivelul învăţământului preuniversitar

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspector Şcolar General 
Inspector Şcolar General 
Adjunct 
Inspectori şcolari 

an şcolar 
2017-2018 

14 

Compatibilizarea sistemului naţional de 
educaţie cu sistemele europene prin iniţierea 
şi derularea unor programe/proiecte, care 
vizează creşterea performanţelor elevilor şi 
ale cadrelor didactice 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspector Şcolar General 
Inspector Şcolar General 
Adjunct 
Inspectori şcolari 

an şcolar 
2017-2018 

15 

Asigurarea asistenţei specializate în procesul 
de educaţie centrată pe copil pentru 
creştere/dezvoltare personală, socială şi 
profesională a elevilor, în furnizarea unui 
curriculum individualizat/adaptat nevoilor de 
instruire ale unor elevi/grupuri de elevi(elevi 
cu performanţe şcolare, elevi cu C.E.S.) la 
toate nivelurile de şcolarizare 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

 
Inspector Şcolar General 
Inspector Şcolar General 
Adjunct 
Inspectori şcolari 

an şcolar 
2017-2018 

16 

Activităţi de pregătire specifice pentru 
Evaluarea Naţională la finele clasei a II-a, a 
IV-a,a VllI - a, prin organizarea simulărilor 
pentru Evaluarea Naţională la clasa a VllI - a, 
pentru examenul de bacalaureat şi pentru 
examenele de certificare a calificării 
profesionale pentru asigurarea succesului 
şcolar al elevilor 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspectorii şcolari 
Directorii unităţilor de 
învăţământ 

an şcolar 
2017-2018 

17 

Monitorizarea unităţilor şcolare în care s-a 
înregistrat un procent de promovare sub 25% 
la examenele naţionale. Monitorizarea 
unităţilor şcolare gimnaziale care au 
înregistrat o diferenţă între media la 
evaluarea naţională şi media de absolvire V-
VIII mai mare de 3 puncte 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspectorii şcolari 
Directorii unităţilor de 
învăţământ 

conform 
graficului de 
inspecţie 
şcolară 

18 

Monitorizarea modului în care cadrele 
didactice realizează evaluarea competenţelor 
elevilor, prin aplicarea testelor iniţiale, la 
începutul semestrului I, a testelor finale, la 
sfârşitul semestrul al II- lea, simulărilor 
semestriale la disciplinele de examen (EN, 
BAC) 

 
Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspector Şcolar General 
Inspector Şcolar General 
Adjunct 
Inspectori şcolari 

conform 
graficului de 
inspecţie 
şcolară 

19 
Monitorizarea modului în care cadrele 
didactice aplică achiziţiile dobândite în cadrul 
programelor de formare 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspector Şcolar General 
Adjunct 
Inspectori şcolari 

conform 
graficului de 
inspecţie 
şcolară 

20 
Monitorizarea şi evaluarea periodică a 
unităţilor din învăţământul profesional şi 
tehnic (ÎPT) 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspector Şcolar General 
Adjunct 
Inspectori şcolari 

conform 
graficului de 
inspecţie 
şcolară 

21 

Organizarea şi desfăşurarea evaluării 
naţionale pentru elevii claselor a II - a, a IV-a, 
a Vl - a, a VIII-a;Organizarea examenului 
naţional de bacalaureat 2018;Organizarea 
examenelor de certificare a competenţelor 
profesionale 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspectorul şcolar general 
Inspectorul şcolar general 
adjunct 

conform 
Calendarului 
stabilit de 
M.E.N. 

22 
Organizarea concursurilor şcolare din 
calendarul MEN, respectiv ISJ Călărași 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspectorul şcolar general 

Inspectorul şcolar general 
adjunct 

Inspectorii şcolari - 
Curriculum şi inspecţie 
şcolară 

conform 
calendarului 
stabilit de 
M.E.N. 

23 
Desfăşurarea unor activităţi utile în cadrul 
comisiilor metodice şi a cercurilor 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspectorul şcolar general 

Inspectorul şcolar general 

conform 
graficului 
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pedagogice (exemple de bune practici): lecţii 
demonstrative, oferirea de exemple de 
proiectare (planificări, proiecte didactice, plan 
de intervenţie personalizată, etc.), pentru 
dezvoltarea competenţelor de elaborare şi 
evaluarea tipurilor de itemi propuşi la probele 
de la examenele naţionale (EN clasele a II-a, 
IV-a, a VI-a, a VIII-a) şi examenul de 
bacalaureat 

adjunct 

Inspectorii şcolari - 
Curriculum şi inspecţie 
şcolară 

cercurilor 
pedagogice 

24 

Elaborarea ofertei programului Şcoală după 
şcoală sub formă de pachete educaţionale şi 
aprobarea acestora în Consiliul profesoral 

Solicitarea de către conducerile de şcoli a 
avizului programului Şcoală după şcoală
pentru anul şcolar următor 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspectorii şcolari 
 

Directorii unităţilor de 
învăţământ 

 
1 martie 
2018-  15 
iunie 2018 

25 

Popularizarea performanţelor şcolare,
premierea elevilor cu rezultate bune la 
etapele judeţeană, interjudeţeană/regională, 
naţională a olimpiadelor, a concursurilor,si a 
atestatelor internaţionale 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Purtătorul de cuvânt al 
ISJ Calarași 

anul şcolar 
2017-2018 
conform  
graficului 

26 
Derularea programului A doua şansă pentru 
învăţământul primar/secundar 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Directorii unităţilor de 
învăţământ care 
derulează programul 

octombrie 
2017- august 
2018 

27 

Monitorizarea atingerii obiectivelor propuse 
prin proiecte instituţionale de mobilitate 
finanţate prin Programul Erasmus+ şi care 
vizează adecvarea demersului didactic la 
nevoile elevilor 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspectorul şcolar pentru 
programe şi proiecte 
europene 

anul şcolar 
2017-2018 
conform  
graficului 

28 

Monitorizarea şi evaluarea activităţilor 
organizate de unităţile de învăţământ în 
cadrul Programului “Şcoala altfel - Să ştii mai 
multe, să fii mai bun” 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspectorul şcolar pentru 
educaţie permanenta şi 
activităţi extraşcolare 

anul şcolar 
2017-2018 

29 

Activități derulate în vederea creşterii 
competenţelor specifice prestării unor servicii 
de calitate de către cadrele didactice, prin 
includerea în programe de perfecţionare, prin 
grade didactice şi alte  modalități de formare 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspector  şcolar  pentru 
dezvoltarea resurselor 
umane 
Inspector şcolar pentru 
managementul resurselor 
umane 

Directorul C.C.D. 

anul şcolar 
2017-2018 

30 

Implementarea unui sistem de informare 
periodică privind asigurarea legalităţii, 
regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi 
eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în 
administrarea patrimoniului 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspectorii şcolari 
Compartimentul 
Informatizare 

anul şcolar 
2017-2018 

31 

Desfăşurarea audienţelor, conform graficului 
elaborate in cadru normativ/gestionarea 
înscrierilor în audienţă, repartizarea 
problemelor către departamentele/domeniile 
instituţionale specializate din ISJ Călărași și 
şcoli 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspector şcolar general 
Inspector şcolar general 
adjunct 
Consilierul juridic 
Secretariatul. 

conform 
graficului de 
audienţă, de 
urgenţă şi 
complexitate
a situaţiilor 

32 
Derularea de campanii de informare a 
publicului partener educaţiei din judeţ asupra 
programelor sociale MEN şi ISJ Călărași 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Contabilitate 
Purtător de cuvânt al ISJ 
Călărași 

anul şcolar 
2017-2018 

33 
Realizarea de parteneriate de colaborare, 
promovare a politicilor educaţionale de la 
nivel naţional şi proprii ale  ISJ Călărași 

Inspectoratul  Școlar  Județean 
Călărași 

Inspector Şcolar General 
Inspector Şcolar General 
Adjunct 
Inspectori şcolari pentru 
discipline 
Director CCD Călărași 

anul şcolar 
2017-2018 

Programul pentru şcoli al României implementat la nivel naţional în perioada 2017 - 2023 

34 
Distribuirea de fructe şi/sau legume 
proaspete, lapte natural de consum şi/sau 
produse lactate fără adaos de lapte praf 

Comisia pentru punerea în 
aplicare a prevederilor HG 
nr.640/2017 

Persoanele desemnate 
prin ordi al Prefectului 

2017-2018 

35 

Măsuri educative care însoţesc distribuţia 
fructelor, legumelor, laptelui şi produselor 
lactate (organizarea de concursuri tematice 
cu premii ca modalităţi practice educative 

Comisia pentru punerea în 
aplicare a prevederilor HG 
nr.640/2017 

Persoanele desemnate 
prin ordi al Prefectului 

2017-2018 
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care să contribuie la dezvoltarea 
competenţelor elevilor) 

36 
Investiţiile în infrastructura şcolară sunt 
detaliate la Cap.9. Administraţie Publică. 
Politici Regionale  

   

7. CERCETARE – DEZVOLTARE - INOVARE 

Obiective: 
- Dezvoltarea domeniului Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (CDI) în vederea susţinerii economiei inovative 

prin implementarea Strategiei pentru Specializare Inteligentă în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia. 
Portofoliu de proiecte de cercetare; 

- Stimularea investiţiilor directe, autohtone şi străine, în industrie, servicii, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 
tehnologică şi inovare prin susţinerea dezvoltării de parcuri industriale; 

- Cooperarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu celelalte autorităţi publice 
centrale şi/sau locale interne şi/sau comunitare, cu organizaţiile neguvernamentale, cu camerele de comerţ 
şi industrie şi, în general, cu orice persoană fizică sau juridică, în scopul de a elabora şi implementa politici 
fiabile de sprijinire a dezvoltării parcurilor industriale. 

 

Nr. 
crt. 

ACŢIUNEA 
Entitatea implicată în 

realizare 
Persoana 

responsabilă 

Termen 
de 

finalizare
0 1 2 3 4 

Portofoliu de proiecte în cadrul  Strategiei pentru Specializare Inteligentă 

1 

Dezvoltare Proiect „Secvențe tehnologice 
inovative pentru reducerea inputurilor 
tehnologice, al conservării resurselor solului 
și protecția mediului” 

INCDA Fundulea  
Persoanele cu atribuţii în 
domeniu 

 
fişă de 
proiect 
 

2 

Dezvoltare Proiect „Valorificarea superioară 
a co-produselor/sub-produselor din industria 
alimentară pentru obținerea de suplimente 
nutritive”  

Dezvoltator ICECHIM, cluster 
AGRI-BIO-TECH  
 

Persoanele cu atribuţii în 
domeniu 

fFişă de 
proiect 
 

3 
Dezvoltare Proiect „Metode alternative de 
producere a grafenului” 

Technology and Eco 
Innovation, Călărași  

Persoanele cu atribuţii în 
domeniu 

fişă de 
proiect 

Alte acţiuni 

4 

Dezvoltarea de strategii  locale de către 
autorităţile publice locale care să vizeze, în 
principal măsuri privind stimularea investiţiilor 
directe, autohtone şi străine, în industrie, 
servicii, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 
tehnologică şi inovare, dezvoltarea 
întreprinderilor mari, mijlocii şi mici, crearea 
de noi locuri de muncă 

Autorităţi pblice locale 
Persoanele cu atribuţii în 
domeniu 

permanent 

5 

Realizarea statisticilor oficiale la termenele 
stabilite, conform lucrărilor cuprinse în 
Programul Statistic Național Anual aprobat 
de Guvernul României 

Direcţia  Regională de 
Statistică Călăraşi 

Persoanele cu atribuţii în 
domeniu 

permanent 

6 
Asigurarea continuității seriilor de date 
statistice şi diseminarea informațiilor din 
domeniile economic și social 

Direcţia  Regională de 
Statistică Călăraşi 

Persoanele cu atribuţii în 
domeniu 

permanent 

8. POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII     

Obiective: 
- Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea/Dotarea spitalelor din judeţ pentru a asigura condiţii optime actului 

medical şi pentru a asigura accesul cetăţenilor la servicii de sănătate în judeţul Călăraşi; 
- Acces facil al populaţiei la medicamente prin actualizarea periodică a listei medicamentelor compensate; 
- Asigurarea predictibilităţii pentru pacienţ şi producătorii de medicamente prin elaborarea şi actualizarea 

periodică a Catalogului Naţional al Medicamentelor; 
- Satisfacerea nevoilor pacienţilor prin asigurarea pieţei cu medicamentele necesare; 
- Asigurarea pieţei medicamentelor necesare pacientului la momentul nevoii lui; 
- Asigurarea unor condiţii mai bune în vederea înfiinţării de cabinete medicale în zonele defavorizate sau în 

proximitatea unei zone populate de un număr semnificativ de cetăţeni care nu beneficiază de acces facil la 
servicii medicale; 
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- Dezvoltarea şi continuarea programelor naţionale de sănătate existente;  
- Fundamentarea transparentă şi predictibilă a sumelor necesare serviciilor medicale şi programelor de 

sănătate prin operaţionalizarea şi utilizarea Dosarului electronic al pacientului. 

Nr. 
crt. 

ACŢIUNEA 
Entitatea implicată în 

realizare 
Persoana 

responsabilă 

Termen 
de 

finalizare
0 1 2 3 4 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Călăraşi 
Departamentul supraveghere  în sănătate publică 

1 

Monitorizarea calităţii apei potabile în relaţie 
cu bolile posibil asociate apei, inclusiv 
determinări de laborator la Uzinele de apă, 
microcentrale,fântâni publice 

Compartiment Evaluarea 
factorilor de risc 

Dr. Dobrescu Emiliana 
Marin Atena 
Matzal Marin 

31.12.2018 

2 

Comunicarea datelor obţinute din buletinele 
de analize ale apelor, cu efectuarea 
recomandărilor  ce se impun, către furnizorii 
de apă, administraţia publică locală, mass 
media 

Compartiment Evaluarea 
factorilor de risc 

Dr. Dobrescu Emiliana lunar  

3 Monitorizarea bolilor cu transmitere hidrică Compartiment Evaluarea 
factorilor de risc 

Dr. Dobrescu Emiliana 
Marin Atena 
Gheorghe Costel 
Matzal Marin 

31.12.2018 

4 
Efectuarea  anchetelor în cazurile de 
methemoglobinemie acută infantilă, generate 
de apa de fântână 

Compartiment Evaluarea 
factorilor de risc 

Dr. Dobrescu Emiliana 
Marin Atena 
Matzal Marin 

31.12.2018 

5 
Raportare cazuri suspecte/confirmate 
rujeolă/rubeolă 

Compartiment supraveghere 
epidemiologică şi control boli 
transmisibile 

Dr. Camelia Truică  
Dinu Claudia 

marţi 
/săptămânal 

6 

Îmbunătăţirea acoperirii vaccinale cu 
antigenele incluse în PNV, prin: 
- realizarea anchetelor bianuale de estimare 

a acoperirii vaccinale; 
- supravegherea reacţiilor adverse 

postvaccinale indezirabile, analiza fiecărui 
caz  şi informarea documentată a populaţiei 
privind incidenţa/coincidenţa cazului 

Compartiment supraveghere 
epidemiologică şi control boli 
transmisibile 

Dr. Camelia Truică 

 
 
februarie 
2018  
august 2018 
 
permanent, 
imediat după 
notificare  

7 

Colectarea datelor, verificarea, validarea şi 
înregistrarea electronică în Registrul unic de 
boli transmisibile a tuturor bolilor prevăzute 
de HG 589/2007 

Compartiment supraveghere 
epidemiologică şi control boli 
transmisibile 

dr. Camelia Truică 
joi/ 
săptămânal 

8 
Colectare date de morbiditate şi de laborator 
de la toţi furnizorii de servicii medicale, 
centralizare şi Raportare boli diareice acute  

Compartiment supraveghere 
epidemiologică şi control boli 
transmisibile 

Dr. Camelia Truică 

marţi/ 
săptămânal/ 
perioada 
iunie -
octombrie 

9 

Colectare date de morbiditate şi de laborator 
de la toţi furnizorii de servicii medicale, 
centralizare şi Raportare afecţiuni virale 
respiratorii 

Compartiment supraveghere 
epidemiologică şi control boli 
transmisibile 

Puiduc Elena  
marţi/ 
săptămânal 

10 
Investigaţie epidemiologică şi raportare 
cazuri incluse în metodologia de 
supraveghere West- Nile 

Compartiment supraveghere 
epidemiologică şi control boli 
transmisibile 

Dr. Camelia Truică 

marţi/ 
săptămânal/ 
perioada mai 
-octombrie 

11 
Verificare, colectare date, centralizare şi 
raportare consum vaccin conform 
Programului Naţional de Vaccinări 

Compartiment supraveghere 
epidemiologică şi control boli 
transmisibile 

Dr. Camelia Truică  
Dinu Claudia 
Ghiorghişor Mirela 
Popov Doina 
Vinez Cornelia 

10/lunar 

12 
Colectarea, centralizarea şi raportarea 
situaţiei testărilor HIV efectuate în 
laboratoarele din judeţ 

Compartiment supraveghere 
epidemiologică şi control boli 
transmisibile 

Dinu Claudia 10/lunar 

13 
Centralizarea şi Raportarea imunizărilor 
administrate pentru prevenirea bolilor 
transmisibile 

Compartiment supraveghere 
epidemiologică şi control boli 
transmisibile 

Ghiorghişor Mirela 15/trimestrial 

14 
Colectare, verificare, validare, centralizare 
Dare de seamă privind principalii indicatori ai 
cunoaşterii sănătăţii 

Compartiment supraveghere 
epidemiologică şi control boli 
transmisibile 

Dr. Camelia Truică 
Dinu Claudia 
Ghiorghişor Mirela 
Popov Doina 
Vinez Cornelia 

15/ 
trimestrial, 
anual  

15 Colectare, verificare, validare, centralizare Compartiment supraveghere 
epidemiologică şi control boli 

Puiduc Elena 10/lunar 
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Raportare statistică lunară a bolilor 
transmisibile 

transmisibile 

16 
Colectare, verificare, validare, centralizare 
Raportare statistică lunară a giardiozei 

Compartiment supraveghere 
epidemiologică şi control boli 
transmisibile 

Puiduc Elena 10/lunar 

17 
Colectare, verificare, validare, centralizare 
Raportare statistică trimestrială a varicelei 

Compartiment supraveghere 
epidemiologică şi control boli 
transmisibile 

Puiduc Elena 
15/ 
trimestrial, 
anual  

18 

Instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire 
şi control al focarului de boală transmisibilă 
(depistarea, tratamentul profilactic şi/sau 
vaccinarea contacţilor, raportare, dezinfecţie, 
dezinsecţie, deratizare, anchetă 
epidemiologică) şi efectuarea anchetelor 
epidemiologice specifice (pt.hepatite virale 
,meningite virale/bacteriene, leptospiroze, 
rujeolă/rubeolă, scarlatină,infecţie urliană/ 
parotidită,febră butonoasă/boala Lyme/ 
rickettsioză, trichineloză, PAF,tuse 
convulsivă,etc) 

Compartiment supraveghere 
epidemiologica si control boli 
transmisibile 

Dr. Camelia Truică 
Dinu Claudia 
Ghiorghişor Mirela 
Popov Doina 
Vinez Cornelia 
 

permanent 

19 
Evaluarea nivelului  dezvoltării fizice a 
copiilor, adolescenţilor şi  tinerilor (0-18 ani) 

Compartiment Evaluarea 
factorilor de risc 

Gheorghe Costel 
Sainciuc Ionuţ 

15.10.2018 

20 

Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a 
stării de sănătate pe baza examenelor 
medicale de bilanţ la copiii şi tinerii din 
colectivităţile şcolare din mediul urban şi rural

Compartiment Evaluarea 
factorilor de risc 

Gheorghe Costel 
Sainciuc Ionuţ 

septembrie 
2018 

21 
Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi 
adolescenţilor din colectivităţi prin efectuarea 
triajului epidemiologic după vacanţe 

Compartiment Evaluarea 
factorilor de risc 

Gheorghe Costel 
Sainciuc Ionuţ 

10 zile după 
reluarea 
activităţii 
şcolare 

22 

Campanie de informare –educare-
conştientizare derulată cu ocazia Săptămânii 
Europene de Prevenire a Cancerului de Col 
Uterin 

Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii 

Dr.Camelia Truică 
Petcu Mirela 

ianuarie 
2018  

23 
Ziua Mondială de Luptă Împotriva 
Cancerului 

Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii 

Dr.Camelia Truică 
Petcu Mirela 

februarie 
2018 

24 Ziua Mondială a Sănătăţii a Sănătăţii Orale Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii 

Dr.Camelia Truică 
Petcu Mirela 

martie 2018 

25 Ziua Mondială a Apei Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii 

Dr.Camelia Truică 
Petcu Mirela 

martie 2018 

26 Ziua Mondială de Luptă Impotriva TBC Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii 

Dr.Camelia Truică 
Petcu Mirela 

martie 2018 

27 Ziua Mondială a Sănătăţii Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii 

Dr.Camelia Truică 
Petcu Mirela 

aprilie 2018 

28 Săptămâna Europeana a Vaccinării Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii 

Dr.Camelia Truică 
Petcu Mirela 

aprilie 2018 

29 Ziua Naţională a Inimii Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii 

Dr.Camelia Truică 
Petcu Mirela 

mai 2018 

30 
Save Lives: Clein Your Hands  (Igiena 
Mâinilor Sănătoase) 

Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii 

Dr.Camelia Truică 
Petcu Mirela 

mai 2018 

31 
Ziua Mondială de Luptă Împotriva 
Hipertensiunii 

Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii 

Dr.Camelia Truică 
Petcu Mirela 

mai 2018 

32 Ziua Europeană Împotriva Obezităţii Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii 

Dr.Camelia Truică 
Petcu Mirela 

mai 2018 

33 
Ziua Internaţională de Luptă Împotriva 
Abuzului de Droguri şi a Traficului Ilicit 

Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii 

Dr.Camelia Truică 
Petcu Mirela 

iunie 2018 

34 Ziua Mondială de Luptă Împotriva  Hepatitei Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii 

Dr.Camelia Truică 
Petcu Mirela 

iulie 2018 

35 
Luna Naţională a Informării despre Efectele 
Consumului de Alcool 

Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii 

Dr.Camelia Truică 
Petcu Mirela 

 Iulie 2018 

36 Săptămâna Mondială a Alimentaţiei la Sân Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii 

Dr.Camelia Truică 
Petcu Mirela 

august 2018 

37 Ziua Mondială a  Contracepţiei Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii 

Dr.Camelia Truică 
Petcu Mirela 

septembrie 
2018 

38 Ziua Mondială de Luptă Împotriva Diabetului Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii 

Dr.Camelia Truică 
Petcu Mirela 

noiembrie 
2018 

39 Ziua Naţională fără Tutun Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii 

Dr.Camelia Truică 
Petcu Mirela 

noiembrie 
2018 

40 
Ziua Europeană a Informării despre
Antibiotice 

Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii 

Dr.Camelia Truică 
Petcu Mirela 

noiembrie 
2018 

41 
Ziua Internaţională pentru Eliminarea 
Violenţei Împotriva Femeilor 

Compartimentul Promovarea 
Sănătăţii 

Dr.Camelia Truică 
Petcu Mirela 

noiembrie 
2018 

42 Ziua Mondială  de Luptă Impotriva HIV SIDA Compartimentul Promovarea Dr.Camelia Truică decembrie 
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Sănătăţii Petcu Mirela 2018 

Asistenţă medicală şi programe de sănătate 

43 

Monitorizarea modului de derulare a 
Programului Naţional de sănătate a femeii 
şi copilului VI, pentru următoarele 
subprograme: 
A. Subprogramul pentru ameliorarea stării 
de nutriţie a gravidei şi copilului  
B. Subprogramul de sănătate a copilului 
C. Subprogramul de sănătate a femeii 
Colectare, centralizare, raportare  consum 
pentru următoarele intervenţii pentru 
ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi 
copilului: 
- profilaxia anemiei feriprive la gravidă;se va 

desfăşura până la epuizarea stocurilor; 
- profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă 

cuprinsă între 0 - 12 luni, care nu 
beneficiază de lapte matern prin 
administrare de lapte praf ;    

 
- repartizarea prin contracte /acte adiţionale a 

cantităţilor de lapte praf conform 
necesarului medicilor din teritoriu; 

 
- profilaxia malnutriţiei la copiii cu greutate 

mică la naştere; 
 
- profilaxia anemiei feriprive la sugar;se va 

desfăşura până la epuizarea stocurilor. 
 
Colectare, centralizare, raportare date in 
cadrul intervenţiei „Regionalizarea îngrijirilor 
perinatale pentru copiii cu greutate mică la 
naştere sau alte patologii grave în perioada 
perinatală”; 
- Număr de secţii/compartimente de terapie 
intensivă nou-născuţi beneficiare; 
-Număr de nou-născuţi beneficiari de 
activităţile intervenţiei în secţii/compartimente 
de terapie intensivă. 
 
Monitorizarea Screening-ului neonatal, 
confirmarea diagnosticului şi aplicarea dietei 
specifice pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism 
congenital, precum şi profilaxia distrofiei la 
copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de 
metabolism, prin administrarea de alimente 
cu destinaţie medicală specială: 
-Număr nou-născuţi testaţi pentru 
fenilcetonurie şi hipotiroidism; 
-Număr copii care au primit dietă specifică 
pentru fenilcetonurie. 
 
Monitorizarea  interventiei „Prevenirea 
morbidităţii şi mortalităţii materne prin 
creşterea accesului, calităţii şi eficienţei 
serviciilor medicale specifice pentru gravidă 
şi lăuză”. 
-Acordarea de carnete şi fişe pentru 
supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei, 
multiplicate în formă actualizată 
Colectare, centralizare, raportare  consum 
contraceptive in cadrul intervenţiei 
“Prevenirea sarcinilor nedorite prin  creşterea 
accesului la servicii moderne de planificare 
familială”  

Compartiment asistenţă 
medicală şi programe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compartiment asistenţă 
medicală şi programe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compartiment Control al 
Asistenţei Medicale al Mamei şi 
Copilului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compartiment Control al 
Asistenţei Medicale al Mamei şi 
Copilului 
 
 
Compartiment Asistenţă 
Medicală şi Programe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deacu Ionica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deacu Ionica 
 
 
 
 
Deacu Ionica 
 
 
Deacu Ionica 
 
 
 
 
 
Deacu Ionica 
 
 
 
 
Dudu Ioana 
 
 
 
 
Deacu Ionica 
 
 
 
Dudu Ioana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petcu Mirela  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petcu Mirela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deacu Ionica 
 
 
 
 
 

 
permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/lunar 
 
 
 
 
10/lunar 
 
 
10/lunar 
 
 
 
 
 
lunarl 
 
 
 
 
15/trimestrial 
 
 
 
 
10/lunar 
 
 
 
15/trimestrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
permanent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/lunar 
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Colectare, centralizare, raportare  consum 
pentru interventia “Profilaxia sindromului de 
izoimunizare Rh” 

 Dudu  Ioana 15/trimestrial 
 
 
 
 
 

Inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de muncă şi viaţă 

44 

Acţiune de control privind calitatea apei 
produsă şi distribuită de instalaţiile centrale şi 
locale de apă potabilă şi verificarea 
monitorizărilor de audit şi de control 

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Vasilescu Elena trimestrial 

45 
Acţiune de control privind conformitatea 
zonelor naturale de îmbăiere şi a ştrandurilor

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Vasilescu Elena trim.II şi III 

46 Acţiuni  de control în unităţile de turism 

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Vasilescu Elena anual 

47 

Acţiuni  de contol în sănătate publică în 
cabinetele medicale de specialitate,medicina 
de familie,laboratoare analize medicale, 
medicina dentară, îngrijiri la domiciliu 

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Zoltăreanu Mariana 
Insp.Trandafir Marius 

anual 

48 
Acţiune  de control în sănătate publică în 
unităţile sanitare cu paturi 

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Zoltăreanu Mariana 
Insp.Trandafir Marius 

anual 

49 
Acţiune de control privind colectarea şi 
gestionarea  deşeurilor rezultate din 
activitatea medicală 

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Vasilescu Elena anual 

50 
Acţiuni  de control pentru verificarea 
normelor de igienă şi sănătate publică în 
cabinetele de înfrumuseţare 

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Vasilescu Elena trimestrial 

51 
Acţiune de control  privind conformitatea 
produselor cosmetice distribuite, 
comercializate şi utilizate 

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Vasilescu Elena trimestrial 

52 
Acţiune  de control privind conformitatea 
produselor biocide în unităţi de distribuţie, 
comercializare şi la utilizatori 

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Vasilescu Elena trimestrial 

53 Acţiuni de control în unitǎţile de învǎţǎmant 

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Zoltăreanu Mariana trimestrial 

54 
Acţiuni  de control pentru verificarea utilizării 
aditivilor alimentari 

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Trandafir Marius 
Insp.Popa Viorica 

trimestrial 

55 
Acţiuni de control în sănătate publică privind 
etichetarea alimentelor 

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Trandafir Marius 
Insp.Popa Viorica 

trimestrial 

56 
Acţiuni de control la proiectele finanţate prin 
POP şi PNDR, finalizate 

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Trandafir Marius 
Insp.Popa Viorica 
Insp.Zoltăreanu Mariana 
Insp.Vasilescu Elena 

trimestrial 

57 
Acţiuni de control privind verificarea 
comercializării şi utilizării sării iodate pentru 
consum uman 

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Trandafir Marius 
Insp.Popa Viorica 

trimestrial 

58 
Acţiuni de control privind  conformitatea 
alimentelor tratate cu radiaţii 

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Trandafir Marius 
Insp.Popa Viorica 

trimestrial 

59 
Acţiuni de control privind conformitatea 
alimentelor cu destinaţie nutriţională specială

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Trandafir Marius 
Insp.Popa Viorica 

trimestrial 

60 
Acţiune de control privind materiale şi obiecte 
în contact cu alimentul 

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Trandafir Marius 
Insp.Popa Viorica 

trimestrial 

61 
Acţiuni de control privind realizarea şi 
asigurarea   supravegherii  sănătăţii 
lucrătorilor 

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Trandafir Marius 
Insp.Popa Viorica 
Insp.Zoltareanu Mariana 
Insp.Vasilescu Elena 

trimestrial 

62 Acţiune de control privind verificarea Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 

Insp.Trandafir Marius 
Insp.Popa Viorica 

trimestrial 
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certificatelor de instruire profesională a 
salariaţilor din sectorul de risc privind 
însuşirea noţiunilor fundamnetale de igienă 

din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Zoltareanu Mariana 
Insp.Vasilescu Elena 

63 

Acţiuni  de control privind respectarea 
cerinţelor minime de sănătate pentru locurile 
de  muncă şi faţă de riscurile fizice, chimice 
şi biologice existente în mediul de muncă 

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Popa Viorica trimestrial 

64 

Acţiuni de control privind respectarea
cerinţelor minime de sănătate pentru locurile 
de muncă şi faţă de riscurile fizice, chimice şi 
bilologice existente în mediul de muncă  

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Popa Viorica anual 

65 

Acţiuni de control privind serviciile medicale 
profilactice necesare pentru supravegherea 
sănătăţii lucrătorilor asigurate de cabinetele 
de Medicina Muncii 

Compartimentul  Inspecţia 
şi Controlul Factorilor de Risc 
din Mediul de Muncă şi Viaţă 
Călăraşi 

Insp.Popa Viorica trimestrial 

66 

Proiectele de infrastructură în sănătate ale 
administraţiei judeţene şi locale sunt detaliate 
la Cap.-9..Administraţie publică. Politici 
Regionale 

   

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Călăraşi 
Acordarea serviciilor medicale 

67 

Contractarea serviciilor medicale, 
medicamentelor şi dispozitivelor medicale 
care vor fi furnizate asiguraţilor din judeţul 
Călăraşi în anul 2018 

Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

semestrul I 
2018 

68 

Organizarea de întâlniri trimestriale, sau 
când se consideră necesar, între 
reprezentanţi ai Casei de Asigurări de 
Sănătate Călăraşi şi furnizorii de servicii 
contractate, pentru dezbateri privind 
prevederile actelor normative în vigoare, cu 
incidenţă asupra sistemului asigurărilor 
sociale de sănătate, precum şi problemele 
întâmpinate pe parcursul derulării relaţiei 
contractuale  

Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

69 

Organizarea monitorizării şi controlului 
furnizării serviciilor medicale, 
medicamentelor şi dispozitivelor contractate 
şi acordate asiguraţilor 

Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

70 

Aducerea la cunoştinţa populaţiei a 
prevederilor legale privind drepturile şi 
obligaţiile care le revin, în calitate de 
asigurat, în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate 

Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

71 
Reactualizarea permanentă a bazei de date 
a asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate 

Casa Nationala de Asigurari de 
Sanatate si Casa Judeţeană de 
Asigurări de Sănătate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

72 

Redresarea şi dezvoltarea asistenţei 
medicale din mediul rural prin susţinerea 
centrelor de permanenţă şi a garantării 
accesibilităţii la medicamente compensate şi 
gratuite 

Casa Judeţeana de Asigurări 
de Sănătate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

conform 
solicitărilor 
DSP şi 
Colegiului 
Medicilor 
Călăraşi 

73 

Colaborarea Casei de Asigurări de Sănătate, 
Directiei Judeţene de Sănătate Publică, 
Colegiului Medicilor, Patronatul Medicilor, 
Asociatia Medicilor de Familie, Asociatii ale 
pacientilor în vederea desfăşurării unor 
acţiuni care privesc buna derulare a 
serviciilor de acordare a asistenţei medicale 

Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate 
Direcţia de Sănătate Publică, 
Colegiul medicilor, Asociatia 
Medicilor de Familie, Patronatul 
Medicilor, Asociaţii ale 
pacienţilor 

 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

 
permanent 

74 
Verificare şi plata serviciilor medicale 
furnizate asiguraţilor 

Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

75 

Controlul calităţii serviciilor medicale de către 
reprezentanţii C.A.S. Călăraşi, în calitate de 
reprezentanţi ai asiguraţilor pentru oferirea si 
garantarea accesului la servicii de sănătate 

Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 
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de înaltă calitate 

76 

Dezvoltarea unui sistem informatic integrat în 
sistemul de sănătate publică, ca suport 
pentru sistemul informaţional, care să 
permită interoperabilitatea aplicaţiilor 
informatice existente şi viitoare, pe baza unei 
arhitecturi integratoare, în vederea utilizării 
eficiente a informaţiilor în elaborarea 
politicilor de sănătate şi managementul 
sistemului 

Casa Nationala de Asigurari de 
Sanatate si Casa Judeţeană de 
Asigurări de Sănătate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

77 

Pregătirea şi perfecţionarea personalului din 
cadrul sistemului asigurărilor sociale de 
sănătate prin participarea la cursuri 
organizate de Institutul Naţional de 
Administraţie, în colaborare cu C.N.A.S. 

Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

78 
Eliberarea cardului european de asigurări de 
sănătate ca urmare a cererilor depuse de 
asiguraţi 

Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

79 

Eliberarea formularelor comunitare ”E” şi 
decontarea serviciilor medicale accesate de 
asiguraţi în statele membre UE, în baza 
acestor formulare 

Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

80 
Utilizarea cardului naţional de sănătate şi 
eliberarea acestuia atunci cand este cazul 
împreună cu Compania Poşta Română 

Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate 
Compania Poşta Română 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu si furnizori de 
servicii medicale 

permanent 

81 
Finanţarea şi implementarea programelor de 
screening pentru depistarea precoce a unor 
boli cu impact major 

Acţiune cu caracter permanent 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

pe toată 
durata anului 
2018 

82 
Coordonarea îngrijirilor de sănătate prin 
asigurarea unor trasee optime pentru 
pacienţi, pe categorii de afecţiuni 

Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

83 

Implementarea pachetelor de servicii de 
sănătate de bază şi suplimentare aşa cum 
vor fi definite de Ministerul Sănătăţii şi Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate 

Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

84 

Operaţionalizarea şi utilizarea Dosarului 
Electronic al Pacientului care va cuprinde 
toate datele de sănătate şi care va sta la 
baza Registrelor Naţionale pentru fiecare 
patologie în parte 

Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu şi furnizori de 
servicii medicale 

permanent 

85 

Implementarea programului “Inovaţie în 
sănătate” prin punerea la dispoziţia 
pacienţilor a celor mai noi metode 
terapeutice, biotehnologii cu eficienţă ridicată 
şi tratamente din ce în ce mai specializate în 
vindecarea anumitor maladii, cu un impact 
semnificativ în rândul populaţiei şi asigurarea 
tratamentelor pacientilor cu boli rare, în 
vederea creşterii speranţei de viaţă şi a 
îmbunătăţirii calităţii vieţii acestora 

Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu şi furnizori de 
servicii medicale 

semestrul I  

86 

Verificarea farmaciilor aflate în relaţie 
contractuală cu CAS Călăraşi în vederea 
asigurării pieţei judeţene cu medicamentele 
necesare pacientului la momentul nevoii lui 

Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu şi furnizori de 
servicii medicale 

permanent 

87 

Asigurarea unor condiţii mai bune în vederea 
înfiinţării de cabinete medicale în zonele 
defavorizate sau în proximitatea unei zone 
populate de un număr semnificativ de 
cetăţeni care nu beneficiază de acces facil la 
servicii medicale 

Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu şi furnizori de 
servicii medicale 

permanent 

88 

Introducerea contractelor pentru programele 
naţionale de tip cost – volum – rezultat (cel 
mai mic cost – acces egal pentru toţi pacienţii 
– plata în funcţie de rezultatele calităţii vieţii) 

Casa Judeţeană de Asigurări 
de Sănătate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 
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9. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ.POLITICI REGIONALE    

Obiective: 

         Administraţie publică: 
- Asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural – 10S (zece servicii). 

Finanţarea nvestiţiilor din pachetul minim 10 S prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;  
- Prioritizarea investiţiilor şi lucrărilor publice în contextul unei dezvoltări regionale durabile şi echilibrate;  
- Continuarea unor programe naţionale (Programul de modernizare a drumurilor judeţene pentru asigurarea 

accesibilităţii la reţelele de transport naţionale şi europene, programe de construcţii de locuinţe, programe 
de reabilitare termică a clădirilor de locuit şi de reducere a riscului seismic, programe privind investiţii 
publice în spaţiul rural). 

- Implementarea unor noi programe de investiţii la momentul adoptării lor; 
- Întărirea structurilor de control şi supraveghere în domeniul construcţiilor şi urbanismului; 
- Exercitarea dreptului de proprietate publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale; 

Implementarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020. Administraţie publică 
eficientă prin: 

- Transparentizarea activităţii administraţiei publice prin îmbunătăţirea accesului la informaţiile de interes 
public şi transparenţă decizională; 

- Creşterea gradului de transparenţă în relaţiile publice prin îmbunătăţirea tehnologiei informaţiei şi 
comunicării; 

- Profesionalizarea administraţiei publice prin recrutare şi evaluare pe bază de competenţe şi performanţă; 
- Aplicarea prevederilor legislaţiei privind controlului intern/managerial al entităţilor publice, cuprinzând 

standardele de control intern/managerial. Elaborarea şi actualizara procedurilor formalizate pe activităţi; 
- Îndeplinirea obiectivelor Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 prin întărirea 

capacităţii administraţiei locale de a atrage fondurile europene şi de a finanţa/cofinanţa programele de 
dezvoltare locală; 

- Întărirea legăturilor interinstituţionale.  
Implementarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020. Descentralizare, 
debirocratizare, simplificare pentru cetăţeni şi mediul de afaceri prin: 

- Continuarea procesului de descentralizare administrativă şi consolidare a autonomiei locale prin creşterea 
resurselor financiare la nivel local; 

- Investiţii pentru servicii de cadastru.Extinderea sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi 
cartea funciară. Finalizarea procesului de eliberare a titlurilor de proprietate. 

- Creşterea eficienţei în conducerea de către prefect a activităţii serviciilor publice deconcentrate; 
- Întărirea rolului Colegiului Prefectural în îmbunătăţirea mecanismelor de monitorizare a serviciilor publice 

deconcentrate; 
- Transparenţă în acordarea contractelor publice în administraţia locală; 
- Utilizarea sistemelor de comunicare electronică în administraţia locală. 

Formare şi perfecţionare profesională în administraţia publică prin Implementarea Strategiei privind 
dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020 

Politici regionale 
- Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene la nivel regional şi judeţean; 
- Promovarea documentelor programatice la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia pentru cadrul 

financiar multianual al Uniunii Europene 2014-2020. Asigurarea asistenţei tehnice pentru accesarea FEDR 
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020; 

- Continuarea eforturilor de implementare a proiectelor concrete din cadrul Strategiei Uniunii Europene 
pentru regiunea Dunării, cu o mai bună valorizare a acestui instrument pentru dezvoltarea regiunilor 
beneficiare. 

Nr. 
crt. 

ACŢIUNEA 
Entitatea implicată în 

realizare 
Persoana 

responsabilă 

Termen 
de 

finalizare
0 1 2 3 4 

Lucrări de investiţii - Consiliul Judeţean Călăraşi 

1 
Pichet de pompieri Fundulea - execuţie 
lucrări C+M, taxe avize, comisioane şi 
asistenţă tehnică (investiţie multianuală) 

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia Tehnică trim. I 

2 
Revizuire PT + execuţie lucrări C+M, taxe, 
avize, comisioane şi asistenţă tehnică -
semnal de intrare tip portal la Căscioarele 

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia Tehnică trim. II 

3 
Semnale intrare Judeţul Călăraşi - Execuţie 
lucrări C+M, taxe avize, comisioane şi 
asistenţă tehnică, obţinere teren, diverse şi 

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia Tehnică trim. II 
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neprevăzute (5 buc. tip Totem la Chiciu, 
Borcea - 2, Belciugatele, Dragalina) 

4 
Alimentare cu energie electrică a incintei din 
strada Prelungirea Independenţei nr. 5A 

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia Tehnică trim. II 

5 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia Tehnică trim. IV 

6 
Documentaţie: Plan de Amenajare a 
Teritoriului Judeţean (PATJ), documentaţie 
pentru avize, inclusiv taxe 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Tehnică 
Direcţia Urbanism 

trim. IV 

7 
Elaborare PUZ zona turistică Braţul Borcea, 
taxe, avize 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018 

8 
Documentaţie cadastrală la terenuri, clădiri şi 
drumuri judeţene, inclusiv taxe 

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia Tehnică 
Direcţia Economică 

trim. IV 

9 
Drum de incintă, inclusiv utilităţi (zona UM –
cazarma 346) - faza SF şi temă de 
proiectare, inclusiv taxe, avize, studii 

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia Tehnică trim.III 

10 
Dezvoltarea zonei turistice Braţul Borcea -
port turistic de agrement, faza de întocmire 
PT+DE 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018 

11 
Reabilitare, modernizare clădire sediu C.J.C. 
- DALI, PT, DTAC, taxe, avize 

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia Tehnică trim. III 

12 

Elaborare PUZ - dezvoltarea infrastructurii 
pentru asistenţă socială, spaţii administrative 
şi locuinţe ANL pentru specialişti, taxe şi 
avize 

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia Tehnică 
Direcţia Urbanism trim. I 

13 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia Tehnică trim. II 

14 

IMOBIL S+P+6E  pe amplasament imobil nr. 
cadastral  2356,  situat în Călăraşi, B-dul 
NicolaeTitulescu nr. 1 bis - faza SPF, inclusiv 
taxe, avize 

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia Tehnică trim. II 

15 
Amenajare parc zona Biblioteca Judeţeană, 
strada 1 decembrie 1918- faza DALI, inclusiv 
taxe, avize 

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia Tehnică trim. II 

16 
Achiziţie apartament cu 2 şi 3 camere cu 
destinaţia locuinţă de serviciu  - 10 buc., 
inclusiv taxe 

Consiliul Judeţean Călăraşi Comisie din cadrul CJC, 
numită prin dispoziţie 

trim. II 

17 
Achizitie imobil (construcţie, fundaţie, teren) 
zona bloc A24 (Flora ), strada 1 decembrie 
1918, inclusiv taxe notariale 

Consiliul Judeţean Călăraşi Comisie din cadrul CJC, 
numită prin dispoziţie 

trim. II 

18 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia Tehnică trim. I 2019 

19 Modernizare bază sportivă Călăraşi (stadion) Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

20 
Reabilitare, modernizare imobil nr. cadastral 
23727, strada Bucureşti nr. 72, faza DALI, 
taxe, avize – fosta Şcoala generală nr. 4 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

21 
Reabilitare, modernizare  construcţie C4 
pentru Muzeul Dunării de Jos - faza DALI, 
inclusiv taxe, avize 

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia Tehnică trim. II 

22 
Achiziţie drum incinta Siderca nr. Cadastral 
22224, CF 22224 - suprafaţa 21.467 m.p + 
taxe notariale 

Consiliul Judeţean Călăraşi Comisie din cadrul CJC, 
numită prin dispoziţie 

2018-2020 

23 
Achiziţie drum incintă Siderca nr. Cadastral 
22403, CF 22403 - suprafaţa 9.298 m.p + 

Consiliul Judeţean Călăraşi Comisie din cadrul CJC, 
numită prin dispoziţie 

2018-2020 
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taxe notariale 

24 
Elaborare Documentaţie Palatul Administrativ 
- faza DALI 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

25 
Reabilitare, modernizare clădire 
multifuncţională , faza DALI 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

26 
Elaborare documentaţie tehnico-economică 
bază sportivă 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

27 
Elaborare documentaţie tehnico-economică 
baza de agrement 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

28 
Reabilitare sediu Serviciul Judeţean de 
Ambulanţă Călăraşi, faza DALI 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

29 Înfiinţare bază de canotaj Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

30 Desfiinţare bază de canotaj Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

31 Centrul multifuncţional cultural, faza SF Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

32 
Elaborare documentaţie tehnico-economică, 
faza DALI, clădire FORDOC 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

33 PUZ ANL strada Nicolae Titulescu Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

34 Reabilitare Comisariat faza DALI Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

35 
Modernizare şi extindere clădire fost Liceu 
Barbu Ştirbei 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

36 
Documentaţie tehnică Modernizare 20 unităţi
şcolare, faza DALI 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

37 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

38 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

39 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

40 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

41 

Modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 306 tronson Cuza-Vodă (DN3) -
Socoalele - limită de judeţ Ialomiţa km 0+000 
- km 36+000 - faza de revizuire DALI, 
inclusiv taxe şi avize 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

42 
Elaborare documentaţie tehnico-economică –
DJ 308 A (DALI) 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

43 
Elaborare documentaţie tehnico-economică –
DJ 313 A (DALI) 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 
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44 Actualizare DALI DJ 305 Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

45 
Elaborare documentaţie tehnico-economică –
DJ 304 (DALI) 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

46 
Elaborare documentaţie tehnico-economică –
DJ 412, Vasilaţi-Giurgiu (DALI) 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

47 
Actualizare DALI DJ201B , Frăsinet-Ostrovu-
Lunca-Ulmeni 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

48 

Elaborare documentaţie tehnico-economică –
DJ 309, Bogata-Odobescu (DJ307A) -
Nicolae Bălcescu-Zimbru(DJ304)-Făurei-
Dăneşti (DJ303)-Nucetu(DN3)  (DALI) 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

49 

Elaborare documentaţie tehnico-economică –
DJ 307, Independenţa (DN3)-Alexandru 
Odobescu-Vlad Ţepes (DN3)-Vîlcelele
(DJ306) (DALI) 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

50 
Elaborare documentaţie tehnico-economică –
faza SF (consultanţă, taxe, avize) – Pod 
Şoldanu (DJ403) 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

51 
Elaborare documentaţie tehnico-economică –
faza SF (consultanţă, taxe, avize) – Pod 
Crivăţ (DJ301) 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

52 
Modernizare drum incintă SIDERCA- faza 
DALI 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2018-2020 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi Dr. Pompei Samarian 

53 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia Tehnică trim. I 

54 
Modernizare, reabilitare  etaj 3 corp A - SJU 
Călăraşi, faza PT+DE  + execuţie lucrări, 
inclusiv asistenţă tehnică, comisioane , taxe 

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia Tehnică trim. III 

55 

Extindere corp B - spaţii comerciale - Spitalul 
Judetean de Urgenţă Dr. Pompei Samarian 
Călăraşi, taxe şi avize -  PT+DE  + execuţie 
lucrări, inclusiv asistenţă tehnică, comisioane

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia Tehnică trim. IV 

56 
Corp nou clădire în incinta S.J.U. Călăraşi -
taxe, avize aferente Certificat de Urbanism 

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia Tehnică trim. IV 

57 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia Tehnică 2018 

Cofinanţare 10% pentru SJU Călăraşi, în funcţie de alocările de laminister 

58 
Defibrilator Corpulus pentru ambulanţe 
SMURD - 2 buc. 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

59 EKG portabil - 2 buc. 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

60 Pat hidraulic -6 buc. 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

61 
Defibrilator semiautomat cu funcţie de pacing 
- 2 buc. 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

62 Ventilator de transport - 2 buc. 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

63 
Echipament pentru dezinfecţia suprafeţelor şi 
aeromicroflorei - 3 buc. 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

64 Ecograf- doppler - 1 buc. 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

65 Aparat unit. Dentar - 1 buc. 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

66 Instrumentar stomatologie - 1 set Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţiile responsabile 2018 
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Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

67 Aspirator unit. Stomatologie - 1 buc. 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

68 
Turbine şi piese de mână pentru 
stomatologie urgent - 1 set 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

69 
Aparat pentru detectarea alcoolemiei în 
urgenţă- 1 buc. 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

70 
Aparat pentru determinarea coagulării în 
urgenţă- 1 buc. 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi  

Direcţiile responsabile 2018 

71 Videolaringoscop - 1 buc. 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

72 Microscop operator oftalmologic - 1 buc. 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

73 
Aparat de facoemulsificare cu pompa 
electronică - 1 buc 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

74 
Trusă completă de endoscopie digestivă
superioară şi inferioară - 1 buc. 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

75 Turn ligashure - 1 buc 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

76 CT (cu 256 slice-uri) - 1 buc. 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

77 
Aparat de radiologie digitală convenţionala şi 
imagistică medicală - 1 buc. 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

78 Aparat de radiodiagnostic portabil - 1 buc. 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

Spitalul de Psihiatrie Săpunari 

79 

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

Consiliul Judeţean Călăraşi 
 

Geană Cosmin 
Şişu Mihai 

trim.II 

Cofinanţare 10% Spitalul de Psihiatrie Săpunari, în responsabilitatea Ministerului Sănătăţii, Consiliului Judeţean 
Călăraşi, Spitalului de Psihiatrie Săpunari, funcţie de alocările de la minister 

80 
Echipament de stimulare magnetică 
repetitivă cu asistare cognitivă 1 buc.-
Spitalul de Psihiatrie Sapunari 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul de Psihiatrie Săpunari 

Direcţiile responsabile 2018 

81 
Echipament de evaluare şi recuperare 
cognitivă 1 buc. - Spitalul de Psihiatrie 
Săpunari 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul de Psihiatrie Săpunari 

Dragnea Georgeta 2018 

82 
Echipament de stimulare magnetică de 
profunzime 1 buc. - Spitalul de Psihiatrie 
Săpunari 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul de Psihiatrie Săpunari 

Dragnea Georgeta 2018 

Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi – cofinanţare 10%, în responsabilitatea Ministerului Sănătăţii, 
Consiliului Judeţean Călăraşi, Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi, funcţie de alocările de la minister: 

83 
Aparat  Roentgen  Diagnostic  Digital 
Universal - 1 buc. 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul de Pneumoftiziologie 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

84 Incintă termostat 1000 l - 2 buc. 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul de Pneumoftiziologie 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

85 Analizor automat de coagulare - 1 buc. 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul de Pneumoftiziologie 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

86 
Dulap stocare reactivi chimici (acid clorhidric, 
acid sulfuric, etc) - 1 buc. 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul de Pneumoftiziologie 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

87 Autoclav 75 l sterilizare umedă - 1 buc. 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul de Pneumoftiziologie 
Călăraşi 

Direcţiile responsabile 2018 

88 Dispozitiv vizualizare vene - 1 buc. 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Spitalul de Pneumoftiziologie 
Călăraşi 

Dragnea Georgeta 2018 

Centrul de Asistenţă Medico - Socială Călăraşi 
89 Reabilitare şi extindere clădiri pentru Centru Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia Tehnică trim. III 
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de Asistenţă Medico - Socială Călăraşi (fosta 
Unitate Militară, strada Independenţei) - PT, 
DE, DTAC, execuţie lucrări, asistenţă 
tehnică, taxe, comisioane 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

90 
Reabilitare, modernizare Centrul de Primire
Făurei  - Faza DALI, taxe, avize 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2020 

91 
Reabilitare, modernizare Centrul de 
Primire”Sfântu Ştefan” Perişoru - Faza DALI, 
taxe, avize 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2020 

92 
Reabilitare, modernizare Bloc alimentar –
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti -
Faza DALI, taxe, avize 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Direcţia Dezvoltare 
Regională şi Relaţii 
Externe 

2020 

Amenajarea teritoriului şi urbanism 

93 

Aplicarea de către toate unităţile 
administrative - teritoriale ale judeţului 
Călăraşi a prevederilor legale române în 
vigoare în domeniul amenajării teritoriului, 
urbanismului şi disciplinei în realizarea 
construcţiilor de orice fel 

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia de urbanism permanent 

94 

Elaborarea, avizarea, reactualizarea şi 
aprobarea Planurilor Urbanistice Generale 
definitive de către administraţiile publice 
locale ale localităţilor: Valea Argovei, Luica 
(termen expirare 2016), Alexandru 
Odobescu, Căscioarele, Chiselet, Curcani, 
Dichiseni, Dragoş Vodă, Frumuşani, Jegălia, 
Lehliu, Modelu, Nana, Radovanu, Ulmu, 
  Budeşti, Ulmeni, Independenţa, Spanţov, 
Şoldanu, Luica şi Ştefan Vodă (termen 
expirare 2017) şi comuna Belciugatele 
(termen expirare 2018), în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia de urbanism 2018 

95 

Întocmirea, realizarea şi valorificarea 
programelor de îndrumare şi control în 
domeniul disciplinei în amenajarea teritoriului 
şi urbanism de către compartimentele de 
specialitate de la nivelul administraţiei 
publice municipale, orăşeneşti şi comunale 

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia de urbanism permanent 

96 
Acordarea de asistenţă tehnică de 
specialitate tuturor celor interesaţi  (solicitanţi 
– persoane fizice şi juridice, primării) 

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia de urbanism permanent 

97 

Participarea la lucrările Comisiei zonale nr. 
10 a Monumentelor Istorice conform 
Ordinului Ministrului Culturii nr. 2173 din 
08.03.2013  privind aprobarea 
regulamentului de organizare şi funcţionare a 
comisiei naţionale a monumentelor istorice 
Cap. III Art.7 pentru judeţele Călăraşi, Buzău, 
Ialomiţa şi Brăila 

Consiliul Judeţean Călăraşi Arhitect Şef  2018 

98 

Analizarea documentaţiilor depuse în 
vederea emiterii certificatelor de urbanism, 
autorizaţiilor de construire/desfiinţare, 
avizelor şi acordurilor din competenţa 
preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi 

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia de urbanism permanent 

99 
Finalizarea lucrărilor de cadastru imobiliar –
edilitar în municipiul Călăraşi 

Consiliul Judeţean Călăraşi Ing. Micu Constantin 2018 

100 
Realizarea altor activităţi prevăzute de actele 
normative  care  guvernează  activitatea de 
urbanism şi amenajarea teritoriului 

Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia de urbanism 2018 

101 Adoptarea unor soluţii software integrate de Consiliul Judeţean Călăraşi Direcţia de 2018 
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evidenţă a activităţii de urbanism la nivelul 
judeţului Călăraşi, până la sfârşitul anului 
2018 

Urbanism 
  

Disciplina în construcţii şi urbanism 

102 

Întărirea disciplinei în domeniul calităţii în 
construcţii prin:  
 -Exercitarea controlului statului privind 
realizarea cerinţelor esentiale ale 
construcţiilor (conform Legii nr.10/1995 
privind calitatea în constructii, cu modificările 
ulterioare)  - Inspecţii planificate şi prin 
sondaj la factorii care concură la realizarea 
construcţiilor; 
- Sancţionarea abaterilor şi luarea de măsuri 
pentru prevenirea producerii de evenimente. 

Inspectoratul Judeţean în 
Construcţii Călăraşi 

Inspector Şef judeţean  permanent 

103 

Întărirea disciplinei în domeniul autorizării 
executării lucrărilor de construcţii prin: 
- Efectuarea de controale la autorităţile locale 
şi în execuţie,  privind respectarea legislaţiei 
în domeniul autorizării şi executării lucrărilor 
de construcţii;         
 - Sancţionarea abaterilor şi luarea de măsuri 
pentru prevenirea producerii de evenimente. 

Inspectoratul Judeţean în 
Construcţii Călăraşi 

Inspector Şef judeţean  permanent 

104 

Întărirea disciplinei în domeniul supravegherii 
pieţei produselor pentru construcţii, prin: 
- Efectuarea de activităţi de control şi 
inspecţii periodice, inopinante la obiectivele 
comerciale şi industriale, depozite, şantiere şi 
construcţii, privind introducerea pe piaţă a 
produselor pentru construcţii care 
reglementează controlul şi atestarea calităţii 
produselor pentru construcţii, privind 
respectarea HGR 668/2017 privind stabilirea 
condiţiilor de introducere pe piaţă a 
produselor pentru construcţii; 
- Sancţionarea abaterilor şi luarea de măsuri 
pentru prevenirea producerii de evenimente. 

Inspectoratul Judeţean în 
Construcţii Călăraşi 

Inspector Şef judeţean  permanent 

105 

Intărirea disciplinei în domeniul performanţei 
energetice a clădirilor. 
Identificarea încălcărilor prevederilor legale 
ce constituie contravenţii sau infracţiuni şi 
dispunerea măsurilor conform prevederilor
legale. 

Inspectoratul Judeţean în 
Construcţii Călăraşi 

Inspector Şef judeţean  permanent 

106 
Activităţi de control şi inspecţie pentru 
soluţionarea reclamaţiilor şi petiţiilor 

Inspectoratul Judeţean în 
Construcţii Călăraşi 

Inspector Şef judeţean  permanent 

107 

Perfecţionarea unor regulamente şi proceduri 
privind calitatea construcţiilor-Propuneri de 
modificări a unor regulamente şi proceduri în 
vederea racordării la cerinţele actuale 

Inspectoratul Judeţean în 
Construcţii Călăraşi 

Inspector Şef judeţean  permanent 

Investiţii în infrastructură prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 1 şi 2 - Modernizarea satului 
românesc 
Investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei 

108 
Alimentare cu apă în comuna Frăsinet, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Frăsinet şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

109 
Reabilitare gospodării de apă în satele 
Coslogeni, Dichiseni, Satnoieni, comuna 
Dichiseni, judeţul Călăraşi 

Comuna  Dichiseni 
 şi Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

110 
Alimentare cu apă în satul Independenţa, 
comuna Independenţa, judeţul Călăraşi 

Comuna Independenţa şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

111 
Infiintare sistem centralizat de alimentare cu 
apă în sat Radu Vodă, comuna Lupşanu, 
judetul Călăraşi 

Comuna Lupşanu şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

112 Reabilitarea şi extinderea reţelei de Comuna Plătăreşti şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

în funcţie de 
alocarea 
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alimentare cu apă în comuna Plătăreşti, 
judeţul Călăraşi 

domeniu financiară 
multianuală 

113 
Infiinţare reţea de alimentare cu apă în 
comuna Radovanu, judeţul Călăraşi 

Comuna Radovanu şi  
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

114 
Extindere sistem de alimentare cu apă în 
comuna Spanţov, judeţul Călăraşi 

Comuna Spanţov şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi  

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

115 
Extindere reţea de apă în sat Curcani, 
comuna Curcani, judeţul Călăraşi 

Comuna Curcani şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi  

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

116 
Gospodărie de apă nouă în sat Curcani, 
comuna Curcani, judeţul Călăraşi 

Comuna Curcani şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

117 
Extindere alimentare cu apă în comuna 
Gălbinaşi, judeţul Călăraşi 

Comuna Galbinaşi şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi  

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

118 
Infiinţare sistem centralizat de alimentare cu 
apă potabilă în comuna Ileana, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Ileana şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

119 
Extindere şi modernizare reţea de alimentare 
cu apă în Comuna Belciugatele, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Belciugatele şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

120 
Execuţie reţea de alimentare cu apă în 
comuna Ciocăneşti, judeţul Călăraşi 

Comuna Ciocăneşti şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

121 

Extindere reţea apă potabilă în sat Coslogeni 
şi branşamente la reţeaua de apă potabilă 
sat Dichiseni, Coslogeni şi Satnoeni, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Dichiseni şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

122 
Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în satul 
Bogdana şi extindere gospodărie de apă în 
satul Dragoş-Vodă 

Comuna Dragoş Vodă şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

123 
Extindere reţea de alimentare cu apă în 
comuna Radovanu judeţul Călăraşi 

Comuna Radovanu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

124 
Extindere şi modernizare reţea de alimentare 
cu apă în comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi 

Comuna Săruleşti şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

125 

Extindere reţea de alimentare cu apă în 
satele Tămădăul Mare, Tamădăul Mic, 
Plumbuita, Călăreţi, Dârvari, din comuna 
Tămădăul Mare, judeţul Călăraşi 

Comuna Tămădău Mare şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

Investiţii în infrastructura de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate   

126 
Sistem canalizare şi statie de epurare apelor 
uzate  menajere în comuna Chirnogi, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Chirnogi şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi  

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

127 
Infiinţare reţea publică de canalizare cu staţie 
de epurare în comuna Chiselet, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Cuza Vodă şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi  

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

128 
Infiinţare reţea de canalizare şi staţie de 
epurare în comuna Modelu, judeţul Călăraşi 

Comuna Modelu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

129 
Sistem canalizare şi staţie de epurare a 
apelor uzate menajere în comuna Plătăreşti, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Plătăreşti şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

130 
Sistem de canalizare şi staţie de epurare în 
comuna Radovanu, judeţul Călăraşi 

Comuna Radovanu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

131 
Sistem canalizare şi staţie de epurare a 
apelor uzate menajere în comuna Spanţov, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Spanţov şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

132 Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare Comuna Curcani şi Consiliul Persoane cu în funcţie de 
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în comuna Curcani, judeţul Călăraşi Judeţean Călăraşi responsabilităţi în 
domeniu 

alocarea 
financiară 
multianuală 

133 
Înfiinţare reţea de canalizare menajeră şi 
bazin vidanjabil, sat Drajna Nouă, comuna 
Dragalina, judeţul Călăraşi 

Comuna Dragalina şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

134 
Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de 
epurare în comuna Dragoş Vodă, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Dragoş Vodă şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

135 
Extindere reţea canalizare şi staţie de 
epurare în comuna Gălbinaşi, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Gălbinaşi şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

136 
Extindere reţea de canalizare şi staţie de 
epurare în comuna Mînăstirea, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Spanţov şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

137 
Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare 
biologică, comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi 

Comuna Mînăstirea şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

138 
Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare 
în comuna Tămădău Mare, judeţul Călăraşi 

Comuna Tămădău Mare şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

139 

Sistem de canalizare şi staţie de epurare 
comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, judeţul 
Călăraşi şi reabilitare sistem de alimentare 
cu apă comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Ulmeni şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

140 
Înfiinţarea reţelei de apă uzată cu staţie de 
epurare şi modernizare alimentare cu apă, în 
comuna Valea Argovei, judeţul Călăraşi 

Comuna Valea Argovei şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

141 
Extindere canalizare sat Mihai Viteazu, 
comuna Vlad Ţepeş, judeţul Călăraşi 

Comuna Vlad Ţepeş şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

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

142 
Modernizare drumuri şi străzi în comuna 
Belciugatele, judeţul Călăraşi 

Comuna Belciugatele şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

143 
Modernizare drumuri şi străzi în comuna 
Căscioarele, judeţul Călăraşi 

Comuna Căscioarele şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

144 
Modernizare străzi în comuna Chirnogi, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Chirnogi şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

145 
Modernizare drumuri şi străzi în comuna 
Curcani, judeţul Călăraşi 

Comuna Curcani şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

146 
Asfaltare străzi comunale în comuna 
Chiselet, judeţul Călăraşi 

Comuna Chiselet şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

147 
Asfaltare DC45 A în comuna Ileana, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Ileana şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

148 
Asfaltare străzi comunale în comuna 
Gălbinaşi, judeţul Călăraşi 

Comuna Gălbinaşi şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

149 
Modernizare şi asfaltare drumuri de interes 
local în comuna Frumuşani, judeţul Călăraşi 

Comuna Frumuşani şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

150 
Asfaltare drumuri în satele Săruleşti Gară, 
Sănduliţa, Săruleşti, Solacolu 

Comuna Săruleşti şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

151 
Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Crivăţ, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Crivăţ şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
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multianuală 

152 
Asfaltare străzi şi drumuri în comuna 
Fundeni, judeţul Călăraşi 

Comuna Fundeni şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

153 
Modernizare drumuri şi străzi în comuna 
Ulmeni, judeţul Călăraşi 

Comuna Ulmeni şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

154 
Modernizare străzi în comuna Unirea, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Unirea şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

155 Modernizare străzi în comuna Ciocăneşti Comuna Ciocăneşti şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

156 
Modernizare străzi în comuna Cuza Vodă,
judeţul Călăraşi 

Comuna Cuza Vodă şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

157 
Modernizare străzi în comuna Dor Mărunt, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Dor Mărunt şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

158 

Modernizare şi reabilitarea drumului comunal 
DC25 Dragoş Vodă-Vîlcelele, tronson 
Dragoş Vodă (DN3A) - Autostrada Soarelui 
(A2) din comuna Dragoş Vodă, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Dragoş Vodă şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

159 
Modernizare străzi în comuna Independenţa, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Independenţa şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

160 
Asfaltare străzi comunale în comuna Jegălia, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Jegălia şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

161 
Asfaltare drumuri de interes local in comuna 
Mitreni, judeţul Călăraşi 

Comuna Mitreni şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

162 
Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Sohatu, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Sohatu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

163 
Modernizare drumuri de interes local în 
satele Şoldanu şi Negoieşti, judeţul Călăraşi 

Comuna Şoldanu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

164 
Asfaltare străzi şi drumuri în comuna 
Tămădau Mare, judeţul Călăraşi 

Comuna Tămădau Mare şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

165 
Modernizare drumuri de interes local în 
comuna Alexandru Odobescu, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Şoldanu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

166 
Modernizare drumuri de interes local în 
comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi 

Comuna Şoldanu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

167 
Modernizare drumuri de interes local în 
comuna Borcea, judeţul Călăraşi 

Comuna Şoldanu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

168 
Asfaltare străzi şi drumuri locale în comuna 
Căscioarele, judeţul Călăraşi 

Comuna Şoldanu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

169 
Asfaltare străzi în comuna Chiselet, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Chiselet şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

170 
Modernizare străzi în comuna Ciocanesti, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Ciocăneşti şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

171 
Modernizare străzi de interes local, comuna 
Crivăţ, judeţul Călăraşi 

Comuna Crivăţ şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 
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172 
Asfaltare străzi în comuna Curcani, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Curcani şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

173 
Modernizare drumuri de interes local în 
comuna Cuza Vodă judeţul Călăraşi 

Comuna Cuza Vodă şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

174 
Modernizare drumuri de interes local în 
comuna Dichiseni, judeţul Călăraşi 

Comuna Dichiseni şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

175 
Modernizare străzi prin asfaltare în comuna 
Dor Mărunt, satele Dor Mărunt, Dâlga şi 
Ogoru 

Comuna Dor Mărunt şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

176 
Modernizare străzi în sat Dorobanţu, comuna 
Dorobanţu, judeţul Călăraşi 

Comuna Dorobanţu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

177 
Dezvoltarea infrastructurii căilor de acces 
prin construcţia de poduri şi podeţe în 
comuna Dragoş Vodă,  judeţul Călăraşi 

Comuna Dragoş Vodă şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

178 
Modernizare drumuri în comuna Frăsinet, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Frăsinet şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

179 
Asfaltare şi modernizare străzi în comuna 
Frumuşani, judeţul Călăraşi 

Comuna Frumuşani şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

180 
Modernizare străzi şi drumuri locale în 
comuna Fundeni, judeţul Călăraşi 

Comuna Fundeni şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

181 
Asfaltare drumuri de interes local în comuna 
Gălbinaşi, judeţul Călăraşi 

Comuna Gălbinaşi şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

182 
Modernizare străzi  în comuna Grădiştea, cu 
invelis asfaltic, judeţul Călăraşi 

Comuna Grădiştea şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

183 
Modernizare drumuri de interes local în 
comuna Gurbăneşti, judeţul Călăraşi 

Comuna Gurbăneşti şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

184 
Asfaltare şi modernizare drumuri de interes 
local în comuna Ileana, judeţul Călăraşi 

Comuna Ileana şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

185 
Modernizare drumuri în comuna 
Independenţa, judeţul Călăraşi 

Comuna Inependenţa şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

186 
Modernizare drumuri de interes local, 
comuna Jegălia, judeţul Călăraşi 

Comuna Jegălia şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

187 
Modernizare drumuri locale în comuna 
Lehliu,  judeţul Călăraşi 

Comuna Lehliu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

188 
Modernizare străzi în sat Radu Vodă şi sat 
Plevna, comuna Lupşanu,  judeţul Călăraşi 

Comuna Lupşanu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

189 
Asfaltare străzi în comuna Mitreni, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Mitreni şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

190 
Modernizare drumuri de interes local în 
comuna Modelu, judeţul Călăraşi 

Comuna Modelu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

191 
Asfaltare şi modernizare drumuri de interes 
local în comuna Nana, judeţul Călăraşi 

Comuna Nana şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

192 
Modernizarea drumurilor de interes local din 
comuna Perişoru, judeţul Călăraşi 

Comuna Perişoru şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
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multianuală 

193 
Asfaltare şi modernizare drumuri de interes 
local în comuna Plătăreşti,  judeţul Călăraşi 

Comuna Plătăreşti şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

194 
Modernizare drumuri de interes local în 
comuna Roseţi, judeţul Călăraşi 

Comuna Roseţi şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

195 
Asfaltare străzi în comuna Spanţov, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Spanţov şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

196 
Modernizare străzi în comuna Şoldanu, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Şoldanu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

197 
Modernizare străzi în comuna Ştefan cel 
Mare,  judeţul Călăraşi 

Comuna Ştefan cel Mare şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

198 
Modernizare străzi prin asfaltare în comuna 
Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi 

Comuna Ştefan Vodă şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

199 
Modernizare străzi în comuna Ulmeni, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Ulmeni şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

200 
Modernizare drumuri locale în satele Zimbru, 
Făurei, Chirnogi şi Ulmu în comuna Ulmu, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Ulmu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

201 
Modernizarea drumurilor de interes local din 
comuna Unirea, judeţul Călăraşi 

Comuna Unirea şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

202 
Asfaltare străzi în comuna Valea Argovei, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Valea Argovei şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

203 
Modernizare străzi în comuna Vîlcelele, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Vilcelele şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

204 
Modernizare drumuri locale în comuna Vlad 
Ţepeş, judeţul Călăraşi 

Comuna Vlad Ţepeş şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

Investiţii în infrastructura de învăţământ preuniversitar 

205 
Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu 
program normal nr.3 Gălăţui, comuna 
Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi 

Comuna Al. Odobescu şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

206 

Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu 
program normal nr.1 sat Nicolae Bălcescu 
comuna Alexandru Odobescu, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Al. Odobescu şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

207 
Extindere şi reabilitare Şcoala generală nr. 3 
cu clasele I-VIII în comuna Chirnogi, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Chirnogi şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

208 
Reabilitare şi modernizare  Şcola Gimnazială 
Nr. 3, local 2, comuna Chirnogi, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Chiselet şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

209 
Modernizare şi reabilitare Grădiniţa nr. 2 în 
comuna Chiselet,  judeţul Călăraşi 

Comuna Chiselet şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

210 
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară 
nr.2, comuna Curcani,  judeţul Călăraşi 

Comuna Curcani şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

211 
Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială 
nr. 1 în comuna Curcani, judeţul Călăraşi 

Comuna Curcani şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

212 
Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu 
program normal nr.1 Dor Mărunt Sat, 
comuna Dor Mărunt, judeţul Călaraşi 

Comuna Dor Mărunt şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 
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213 

Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala 
cu clasele I-IV (Grădiniţa Constantin 
Brâncoveanu) şi anexe, din sat Constantin 
Brâncoveanu, comuna Dragalina,  judeţul 
Călăraşi 

Comuna Dragalina şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

214 
Reabilitare modernizare Liceu Tehnologic 
"Duiliu Zamfirescu", din sat Dragalina, 
comuna Dragalina, judeţul Călăraşi 

Comuna Dragalina şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

215 
Reabilitare si modernizare Grădiniţa cu 
program normal nr. 2 Bogdana, comuna 
Dragoş Vodă,   judeţul Călăraşi 

Comuna Dragoş Vodă şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

216 
Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială 
nr. 1 cu clasele I-IV, în comuna Frumuşani, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Frumuşani şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

217 
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr. 
4 Pasărea în comuna Frumuşani,  judeţul 
Călăraşi 

Comuna Frumuşani şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

218 
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr. 
6 Postăvari în comuna Frumuşani, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Frumuşani şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

219 
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr. 
5 Pădurişu, în comuna Frumuşani, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Frumuşani şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

220 
Reabilitare şi modernizare Şcoala 
Gimnazială 1, sat Gostilele, oraş Fundulea, 
judeţul Călăraşi 

Oraş Fundulea şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

221 
Reabilitare şi modernizare corp C1, Şcoala 
gimnazială cu clasele I-VIII în comuna 
Gălbinaşi,  judeţul Călăraşi 

Comuna Gălbinaşi şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

222 

Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele 
I-IVConstantin George Călinescu, sat 
Grădiştea,comuna Grădiştea, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Grădiştea şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

223 
Reabilitare şi modernizare gradiniţa cu 
program normal Cunesti, comuna Grădiştea 
judeţul Călăraşi 

Comuna Grădiştea şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

224 
Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele 
V-VIII, sat Rasa, comuna Grădiştea,  judeţul 
Călăraşi 

Comuna Grădiştea şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

225 
Reabilitare şi modernizare Şcoala Primară 
nr. 1 Florica în Comuna Ileana, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Ileana şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

226 
Reabilitare şi modernizare Şcoala 
Gimnazială nr.2 Arţari şi Grădiniţa din sat 
Arţari, comuna Ileana judeţul Călăraşi 

Comuna Ileana şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

227 
Reabilitare şi modernizare grădiniţa cu 
program normal nr.3 Degeţica - sat Vişini, în 
comuna Indenpendenţa,  judeţul Călăraşi 

Comuna Indenpendenţa şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

228 

Reabilitare şi modernizare gradiniţa cu 
program normal nr.2 Albă ca Zăpada-sat 
Potcoava, în comuna Indenpendenţa,  judeţul 
Călăraşi 

Comuna Indenpendenţa şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

229 
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară 
nr.1 Constantin Brâncoveanu-sat Potcoava, 
în comuna Indenpendenţa,  judeţul Călăraşi 

Comuna Indenpendenţa şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

230 
Extindere şi reabilitare Şcoala Gimnazială 
nr.1, Jegălia, comuna Jegălia 

Comuna Jegălia şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

231 
Construire grădiniţa nr.2 cu program normal 
strada Aurora nr.2, comuna Modelu, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Modelu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

232 
Modernizare, extindere, dotare şi imprejmuire 
Grădiniţa cu program normal nr. 1 Modelu, 

Comuna Modelu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
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comuna Modelu,  judeţul Călăraşi multianuală 

233 
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr 
1, Cucuieţi în comuna Plătăreşti,  judeţul 
Călăraşi 

Comuna Plătăreşti şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

234 

Reabilitare şi modernizare Şcoala primară 
nr.3, Dorobanţu şi grădiniţa cu program 
normal nr. 4, Dorobanţu din sat Dorobanţu, 
comuna Plătăreşti,  judeţul Călăraşi 

Comuna Plătăreşti şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

235 

Reablitare şi modernizare Şcoala primară nr. 
2 Renaşterea şi grădiniţa cu program normal 
nr.3 Renaşterea din sat Dorobanţu, comuna 
Plătăreşti,  judeţul Călăraşi 

Comuna Plătăreşti şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

236 
Reabilitare şi modernizare grădiniţa cu 
program normal nr.5 din sat Podul Pitarului, 
comuna Plătăreşti,  judeţul Călăraşi 

Comuna Plătăreşti şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

237 
Reabilitare şi modernizare Grădiniţa nr 3, 
Sănduliţa, comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi

Comuna Săruleşti şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

238 
Reabilitare şi modernizare gradiniţa cu 
program normal nr. 2, sat Stancea, comuna 
Spanţov, judeţul Călăraşi 

Comuna Spanţov şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

239 

Modernizare şi reabilitare grădiniţa  cu 
program normal nr. 4 şi Şcoala Primară nr. 3 
Seinoiu, în comuna Tămădău Mare, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Tămădău Mare şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

240 
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară 
nr.2 , sat Plumbuita, comuna Tămădău Mare, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Tămădău Mare şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

241 
Reabilitare Şcoala generală I-VIII, Grigore 
Moisil, comuna Ulmeni, judeţul Călăraşi 

Comuna Ulmeni şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

242 
Extindere Şcoala Gimnazială nr.1 Ulmu, cu 
grupuri sanitare 

Comuna Ulmu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

243 
Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială 
Constantin Brancoveanu, în comuna Vasilaţi, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Vasilaţi şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

244 
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr. 
2 Prozanic, în comuna Vasilaţi, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Vasilaţi şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

245 
Consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare 
grădiniţa Mihai Viteazu, comuna Vlad Ţepeş, 
satul Mihai Viteazu, judeţul Călăraşi 

Comuna Vlad Ţepeş şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

246 

Reabilitare şi modernizare grădiniţă + şcoala 
cu clasele I-IV, sat Alexandru Odobescu, 
comuna Alexandru Odobescu, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Alexandru Odobesco 
şi Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

247 
Realizare şi dotare grădiniţă cu program 
prelungit în comuna Belciugatele,  judeţul 
Călăraşi 

Comuna Belciugatele şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

248 
Construire grădiniţă cu program prelungit în 
comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi 

Comuna Chirnogi şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

249 
Reabilitare şi modernizare grădiniţă Făt 
Frumos, comuna Crivăţ judeţul Călăraşi 

Comuna Crivăţ şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

250 
Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială 
cu clasele I-VIII Nicolae Petrescu, comuna 
Crivăţ, judeţul Călăraşi 

Comuna Crivăţ şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

251 
Înfiinţarea şi dotarea unei grădiniţe în 
comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi 

Comuna Cuza Vodă şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

252 Reabilitare termică, înlocuire învelitoare şi Comuna Dorobanţu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

în funcţie de 
alocarea 
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reparaţii curente - corp C1 Şcoala 
Gimnazială nr.1  Dorobanţu 

domeniu financiară 
multianuală 

253 
Reabilitare şi modernizare grădiniţă cu 
program normal nr. 3 Socoalele, comuna 
Dragoş Vodă,  judeţul Călăraşi 

Comuna Dragoş Vodă şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

254 
Extindere, reabilitare şi modernizare şcoala 
gimnazială nr. 1 cu clasele V-VIII  în comuna 
Frumuşani, judeţul Călăraşi 

Comuna Frumuşani şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

255 
Reabilitare şi modernizare şcoala primară nr. 
3 Câlnau în comuna Frumuşani, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Frumuşani şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

256 
Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială 
nr.1, comuna Fundeni, judeţul Călăraşi 

Comuna Fundeni şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

257 
Reabilitare şi modernizare şcoala Primară nr. 
2 Ştefăneşti  în comuna Ileana, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Ileana şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

258 

Dotare cu echipamente, mobilier specific 
didact şi de laborator şi dotări independente 
pentru şcoala Gimnazială  nr.1, Jegălia 
judeţul Călăraşi 

Comuna Jegălia şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

259 

Dotare cu echipamente, mobilier specific 
didact şi dotări independente pentru 
Grădiniţa cu program normal  nr.1, Jegălia, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Jegălia şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

260 
Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială 
nr.1 şi grădiniţa cu program normal nr.1 în 
comuna Luica, judeţul Călăraşi 

Comuna Luica şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

261 
Reabilitare şi modernizare şcoala primară 
nr.1 sat. Valea Stânii, comuna Luica, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Vlad Ţepeş şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

262 
Reabilitare şi modernizare şcoala Gimnazială 
nr.1 - Corp 2 în comuna Nana, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Nana şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

263 
Reabilitare şi modernizare şcoală gimnazială 
Dimitrie Ion Ghica, comuna Radovanu, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Radovanu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

264 
Reabilitarea, modernizare şcoală gimnazială 
Iancu Rosetti, comuna Roseţi, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Roseţi şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

265 
Reabilitare scoală gimnazială nr.1, sat 
Săruleşti Gară, comuna Săruleşti, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Săruleşti şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

266 
Construire grădiniţă cu program normal în 
comuna Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi 

Comuna Ştefan Vodă şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

267 

Modernizare şi reabilitare grădiniţa cu 
program normal nr. 4 şi şcoala Primară nr.3 
Seinoiu, în comuna Tămădău Mare, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Tămădău Mare şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

268 
Extindere şcoala Gimnazială nr.1 Ulmu, cu 
grupuri sanitare, comuna Ulmu, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Ulmu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

269 
Extindere şi reabilitare şcoala gimnazială 
Constantin Brancoveanu, str. Gării nr.17  în 
comuna Vasilaţi, judeţul Călăraşi 

Comuna Vasilaţi şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

270 

Consolidare, reabilitare şi refunctionalizare 
Şcoala Vlad Ţepeş 
- Corp C1, comuna Vlad Ţepeş, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Vlad Ţepeş şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

Infrastructura de sănătate 

271 
Reabilitare şi modernizare dispensar uman în 
comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi 

Comuna Belciugatele şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
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multianuală 

272 
Reabilitare şi modernizare dispensar în 
comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi 

Comuna Chirnogi şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

273 
Construire unitate sanitară în comuna 
Chiselet, judeţul Călăraşi 

Comuna Chiselet şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

274 
Infiinţare dispensar uman în comuna 
Curcani, judeţul Călăraşi 

Comuna Curcani şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

275 
Reabilitare şi modernizare unitate sanitară, în 
comuna  Cuza Vodă, judeţul Călăraşi 

Comuna Cuza Vodă şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

276 
Construire unitate sanitară în comuna 
Frumuşani, judeţul Călăraşi 

Comuna Frumuşani şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

277 
Extindere şi reabilitare dispensar în comuna 
Fundeni, judeţul Călăraşi 

Comuna Fundeni şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

278 
Extindere, reabilitare şi modernizare 
dispensar uman în comuna Ileana, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Ileana şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

279 
Amenajare unitate sanitară în sat Iezeru, 
comuna Jegălia, judeţul Călăraşi 

Comuna Jegălia şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

280 
Reabilitare şi modernizare unitate sanitară în 
comuna Nana, judeţul Călăraşi 

Comuna Nana şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

281 
Extindere şi reabilitare, dispensar în comuna 
Radovanu, judeţul Călăraşi 

Comuna Radovanu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

282 
Construcţie dispensar în comuna Vasilaţi, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Vasilaţi şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

Alte investiţii: Cladiri publice, iluminat 

283 
Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public 
în comuna Luica, judeţul Călăraşi 

Comuna Luica şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

284 

Lucrări de reabilitare sistem de iluminat 
public pe străzile secundare din localităţile 
Plevna, Nucetu şi Lupşanu, comuna Lupşanu 
judeţul Călăraşi 

Comuna Lupşanu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

285 
Lucrari de reabilitare reţea de iluminat public 
în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Călăraşi

Comuna Nicolae Bălcescu şi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

286 
Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public 
în comuna Sohatu, judeţul Călăraşi 

Comuna Sohatu şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

287 
Reabilitare şi modernizare sediul primăriei 
Spanţov, comuna Spanţov, judeţul Călăraşi 

Comuna Spanţov şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor 

Investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei 

288 
Reabilitare reţea de alimentare cu apă în 
oraşul Lehliu Gară, judeţul Călăraşi 

Oraşul Lehliu Gară şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

Investiţii în infrastructura de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate 

289 Canalizare sat Aprozi, Oraş Budeşti Oraşul Budeşti şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

290 Canalizare sat Buciumeni, Oraş Budeşti Oraşul Budeşti şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 



 

 64

291 Canalizare sat Gruiu, Oraş Budeşti Oraşul Budeşti şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

292 
Reabilitare reţea de canalizare în oraşul 
Lehliu Gară, judeţul Călăraşi 

Oraşul Lehliu Gară şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

Investiţii în infrastructura de drumuri publice de interes local, respectiv drumuri din interiorul localităţilor 

293 
Modernizare drumuri şi străzi în oraş 
Fundulea, sat Gostilele, judeţul Călăraşi 

Oraşul Fundulea şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

294 Modernizare străzi în municipiul Olteniţa Municipiul Olteniţa şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

295 
Modernizare strada I.L.Caragiale, cuprinsă 
între Varianta Nord - Braţul Borcea, din 
municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi 

Municipiul Călăraşi şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

296 
Executie lucrări Şoseaua Rocadă, municipiul 
Călăraşi 

Municipiul Călăraşi şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

297 
Modernizare străzi în orasul Lehliu Gară, 
judeţul Călăraşi 

Oraşul Lehliu Gară şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

298 
Modernizare sistem rutier străzi : Vânători, 
Agricultori, Izvorului, Morii, oraş Lehliu Gară, 
judeţul Călăraşi - executare strat BAD 25 

Oraşul Lehliu Gară şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

299 
Asfaltare şi modernizare străzi în oraşul 
Fundulea, judeţul Călăraşi 

Oraşul Fundulea şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

300 
Reparaţii capitale străzi în Municipiul 
Călăraşi - Lot.1,  judeţul Călăraşi 

Municipiul Călăraşi şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

301 
Modernizare străzi în Municipiul Olteniţa, 
etapa a V-a 

Municipiul Olteniţa şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

Investiţii în infrastructura de învăţământ preuniversitar 

302 
Reabilitare şi modernizare Şcola Gimnazială 
1, sat Gostilele, oraş Fundulea,  judeţul 
Călăraşi 

Oraş Fundulea şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

303 
Înfiinţare creşă în Municipiul Călăraşi,  judeţul 
Călăraşi 

Municipiul Călăraşi şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
alocarea 
financiară 
multianuală 

Colaborarea reciproc avantajoasă, în vederea găsirii de soluţii la problemele comune transfrontaliere în 
cadrul Regiunii Dunării - SUERD 

304 

Întâlniri cu partenerii de pe ambele maluri ale 
Dunării precum şi reprezentanţi ai Regiunii 
Dunării pentru identificarea problemelor şi 
soluţiilor optime în vederea realizării unor 
parteneriate durabile 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Director Executiv DDRRE 
Manager Public 

2018  
 

305 

Întâlniri cu factori interesaţi din Bulgaria în 
vederea identificării unor interese comune şi 
realizarea unor parteneriate pentru 
depunerea de proiecte cu finanţare 
nerambursabilă în cadrul Programului 
Interreg VA România - Bulgaria 

Consiliul Judeţean Călăraşi 

Director Executiv DDRRE 
Manager Public 
Compartiment Relaţii 
Externe 

2018  
 

Stimularea parteneriatului între consiliile judeţene în vederea implementării proiectelor pentru dezvoltare 
regională  

306 

Întâlniri cu partenerii reprezentanţi ai 
judeţelor din cadrul Regiunii Sud Muntenia 
pentru realizarea de parteneriate în vederea 
soluţionării unor probleme comune (priorităţi 
POR 2014-2020) 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Director Executiv DDRE 
Manager Public 

2018 

307 
Întâlniri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Situaţii de Urgenţă Sud 
Muntenia în vederea finanţării unor proiecte 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Director Executiv DDRE 
Manager Public 
Compartiment Relaţii 

2018 
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de dezvoltare comună Externe 

Programul de dezvoltare a infrastructurii culturale şi sportive din spaţiul rural – finanţat prin Compania 
Naţională de Investiţii (CNI) 
Infrastructură culturală 

308 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural  

Comuna Mânăstirea 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

309 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural  

Comuna Dor Mărunt 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

310 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural  

Comuna Ciocăneşti 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

311 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural  

Comuna Dichiseni 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

312 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural  

Comuna Şoldanu 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

313 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural  

Comuna Alexandru Odobescu 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

314 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural  

Comuna Curcani 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

315 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural  

Comuna Chirnogi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

316 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural  

Comuna Grădiştea 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

317 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural  

Comuna Săruleşti 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

318 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural 

Comuna Borcea 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

319 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural 

Comuna Dragalina 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

320 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural 

Comuna Crivăţ 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

321 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural 

Comuna Spanţov 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

322 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural 

Comuna Jegălia 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

323 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural 

Comuna Independenţa 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

324 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural 

Comuna Luica 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

325 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural 

Comuna Fundeni 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

326 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural 

Comuna Mitreni 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

327 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural 

Comuna Vîlcelele 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

328 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural 

Comuna Ştefan Cel Mare 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

329 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural 

Comuna Lupşanu 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

330 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural 

Comuna Tămădău Mare 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

331 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural 

Comuna Ileana 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

332 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural 

Comuna Vlad Ţepeş 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

333 Înfiinţarea căminului cultural Comuna Dorobanţu 
Persoane cu 
responsabilităţi în 

(în funcţie de 
finanţările 
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domeniu CNI) 

334 Înfiinţarea căminului cultural Comuna Gălbinaşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

335 Înfiinţarea căminului cultural Comuna Grădiştea 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

336 Înfiinţarea căminului cultural Comuna Şoldanu 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

337 Înfiinţarea căminului cultural Comuna Crivăţ 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

(în funcţie de 
finanţările 
CNI) 

Lucrări de investiţii în derulare sau noi, cu începere în 2018 – Primăria municipiului Călăraşi  
Baze sportive 

338 
Bazin de înot didactic Municipiul Călăraşi, 
judeţul Călăraşi 

Primăria municipiului Călăraşi Direcţia Tehnică 2018 

Lucrări de investiţii 
339 Execuţie lucrări Parc Sala Polivalentă Primăria municipiului Călăraşi Direcţia Tehnică 2018 

340 Execuţie Parcare Sala Polivalentă Primăria municipiului Călăraşi Direcţia Tehnică 2018 

341 Execuţie lucrări Şoseaua de Rocadă Primăria municipiului Călăraşi Direcţia Tehnică 2018 

342 
Reparaţii capitale/modernizare străzi în 
municipiul Călăraşi-Lot II 

Primăria municipiului Călăraşi Direcţia Tehnică 2018 

343 Reabilitare şi modernizare strada Griviţa Primăria municipiului Călăraşi Direcţia Tehnică 2018 

344 
Modernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă-
Lot I (strazile: Gradiştea, Năvodari, 
Crângului, Mihai Viteazu, Dumbravei) 

Primăria municipiului Călăraşi Direcţia Tehnică 2018 

345 Construire Grădiniţa cu 8 grupe Primăria municipiului Călăraşi Direcţia Tehnică 2018 

346 
Modernizare b-dul Nicolae Titulescu 
(Cornişei-Locomotivei) 

Primăria municipiului Călăraşi Direcţia Tehnică 2018 

347 
Reparaţii capitale/modernizare străzi Lot I 
(strada Ştirbei Vodă, Muşeţelului, b-dul Cuza 
Vodă) 

Primăria municipiului Călăraşi Direcţia Tehnică 2018 

348 
Modernizare DN3B,Şoseaua Chiciului –
strada Eroilor –B-dul Republicii –strada 
Sloboziei DN21 

Primăria municipiului Călăraşi Direcţia Tehnică 2018 

349 
Canalizare pluvială strada Năvodari tronson 
Prelungirea Luceafărului-strada Victoriei 

Primăria municipiului Călăraşi Direcţia Tehnică 2018 

350 Canalizare strada Doina Primăria municipiului Călăraşi Direcţia Tehnică 2018 

351 
Reţea canalizare menajeră şi pluvială Strada 
Oborului 

Primăria municipiului Călăraşi Direcţia Tehnică 2018 

352 Parcare Parc Dumbrava Primăria municipiului Călăraşi Direcţia Tehnică 2018 

Lucrări de investiţii – Primăria municipiului Călăraşi- Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare 
Fond Locativ 

353 Reabilitare bloc J28 cu mansardare 

Primăria municipiului Călăraşi 
Serviciul Public Centrale 
Termice şi Administrare Fond 
Locativ 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

354 
Reabilitare termică locuinţe sociale Bloc J27 
şi Bloc J9 

Primăria municipiului Călăraşi 
Serviciul Public Centrale 
Termice şi Administrare Fond 
Locativ 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

355 Bloc 15 tronsoane A,B  

Primăria municipiului Călăraşi 
Serviciul Public Centrale 
Termice şi Administrare Fond 
Locativ 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

356 
Lucrări Tehnico Edilitare Bloc 15 tronsoane 
A,B 

Primăria municipiului Călăraşi 
Serviciul Public Centrale 
Termice şi Administrare Fond 
Locativ 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

357 Reabilitare bloc J22 cu mansardare 

Primăria municipiului Călăraşi 
Serviciul Public Centrale 
Termice şi Administrare Fond 
Locativ 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

358 Execuţie Bloc locuinţe sociale J11 scara H 

Primăria municipiului Călăraşi 
Serviciul Public Centrale 
Termice şi Administrare Fond 
Locativ 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

359 Reparaţii imobile naţionalizate 

Primăria municipiului Călăraşi 
Serviciul Public Centrale 
Termice şi Administrare Fond 
Locativ 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 
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360 Reparaţii locuinţe sociale 

Primăria municipiului Călăraşi 
Serviciul Public Centrale 
Termice şi Administrare Fond 
Locativ 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

361 Lucrări Tehnico Edilitare Bloc ANL 

Primăria municipiului Călăraşi 
Serviciul Public Centrale 
Termice şi Administrare Fond 
Locativ 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

362 
Reparaţii la reţele termice de distribuţie 
aferente punctelor termice 

Primăria municipiului Călăraşi 
Serviciul Public Centrale 
Termice şi Administrare Fond 
Locativ 
 

Dir. Ing. Gh. Ciocîrlan 2018 

363 
Lucrări de revizii şi reparaţii planificate la 
utilajele şi echipamentele tehnologice din 
punctele termice 

Primăria municipiului Călăraşi 
Serviciul Public Centrale 
Termice şi Administrare Fond 
Locativ 

Dir. Ing. Gh. Ciocîrlan 2018 

364 
Efectuarea verificărilor metrologice   la 
aparatele de măsurare a energiei termice 

Primăria municipiului Călăraşi 
Serviciul Public Centrale 
Termice şi Administrare Fond 
Locativ 

Dir. Ing. Gh. Ciocîrlan 2018 

Lucrări de investiţii – Primăria municipiului Călăraşi- Serviciul Public  Pavaje Spaţii Verzi 

365 Rate Leasing  
Primăria municipiului Călăraşi 
Serviciul Public  Pavaje Spaţii 
Verzi  

Moldoveanu C. 31.12.2018 

Lucrări de investiţii – Primăria municipiului Călăraşi- Serviciul Public Pieţe-Oboare Călăraşi 

366 Modernizare Bazar Big – PT +Execuţie 
Primăria municipiului Călăraşi  
Beneficiar Serviciul Public 
Pieţe-Oboare Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

01.04-
31.12.20
18 

367 Reabilitare Hală de legume Fructe Piaţa BIG 
Primăria municipiului Călăraşi  
Beneficiar Serviciul Public 
Pieţe-Oboare Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

01.04-
31.12.20
18 

368 Canalizare în Oborul de Cereale şi Animale 
Primăria municipiului Călăraşi  
Serviciul Public Pieţe-Oboare 
Călăraşi 

 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

01.04-
31.12.20
18 

369 
Montaj hidranţi exteriori Oborul de Cereale şi 
Animale 

Primăria municipiului Călăraşi  
Serviciul Public Pieţe-Oboare 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

trim.II  

Lucrări de investiţii – Primăria oraşului Olteniţa  
Investiţii în derulare din 2017 

370 Rețea canalizare pluvială bibliotecă 
municipală 

Primăria municipiului Olteniţa Direcţia Urbanism 2018 

371 Rețea canalizare menajeră bibliotecă 
municipală 

Primăria municipiului Olteniţa Direcţia Urbanism 2018 

372 Rețea apă și hidranți exteriori bibliotecă 
municipală 

Primăria municipiului Olteniţa Direcţia Urbanism 2018 

373 
Alimentare cu energie electrică bibliotecă 
municipală  

Primăria municipiului Olteniţa Direcţia Urbanism 2018 

Investiţii 2018 

374 
Reabilitare, modernizare, extindere și dotare 
Școala gimnalizală „Prof. Lucian Pavel” 

Primăria municipiului Olteniţa Direcţia Urbanism 2018 

375 Iluminat ambiental șoseaua Călărași și b-dul. 
22 Decembrie 

Primăria municipiului Olteniţa Direcţia Urbanism 2019 

376 Amenajare parcări Primăria municipiului Olteniţa Direcţia Urbanism 2018 

377 
Reabilitare Club Navol, inclusiv alimentare cu 
energie electrică Primăria municipiului Olteniţa Direcţia Urbanism 2019 

378 
Extindere alimentare cu energie electrică 
zona str. Digului + extindere lotizări str. Dr.
Lucian Popescu 

Primăria municipiului Olteniţa Direcţia Urbanism 2019 

379 Reparații carosabil și plombări   Primăria municipiului Olteniţa Direcţia Urbanism 2018 

380 Reparații și lucrări trotuare  Primăria municipiului Olteniţa Direcţia Urbanism 2018 

381 Statuie parc municipal  Primăria municipiului Olteniţa Direcţia Urbanism 2018 

382 
Reamenajare parc central refacere alei şi 
iluminat ambiental  Primăria municipiului Olteniţa Direcţia Urbanism 2018 

383 Amenajare adăpost câini fără de stăpân  Primăria municipiului Olteniţa Direcţia Urbanism 2018 

384 Amenajari exterioare Bibliotecă  Primăria municipiului Olteniţa Direcţia Urbanism 2018 

385 Punct observaţie astronomică Primăria municipiului Olteniţa Direcţia Urbanism 2019 

386 Lucrări utilităţi ANL Primăria municipiului Olteniţa Direcţia Urbanism 2019 

Lucrări de investiţii – Primăria oraşului Lehliu Gară 

387 Modernizare reţea stradală în oraşul Lehliu Primăria oraşului Lehliu Gară 
Persoane cu 
responsabilităţi în 

31.12.2018 
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Gară  domeniu 

388 
Lucrări de îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 
în satele Răzvani şi Buzoieni din oraşul 
Lehliu Gară – acorda cadru 

Primăria oraşului Lehliu Gară 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

31.12.2019 

389 Sonorizare şi dotare Casa de Cultură Primăria Oraşului Lehliu-Gară 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

31.12.2018 

390 
Complex sportiv Lehliu Gară, investiţie prin 
Compania Naţională de Investiţii 

Primăria oraşului Lehliu 
Gară 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

31.12.2019 

391 Teren de minifotbal în oraşul Lehliu-Gară  Primăria Oraşului Lehliu-Gară 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

31.12.2018 

392 
Amenajare parc în oraşul Lehliu Gară, 
investiţie prin GAL Valea Mostiştei (PNDR) 

Primăria Oraşului Lehliu-Gară 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

30.12.2018 

393 
Reabilitare şi extindere trotuare în oraşul 
Lehliu Gară 

Primăria Oraşului Lehliu-Gară 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

30.12.2018 

394 
Continuarea Programului de reabilitare 
termică a clădirilor – 10 blocuri prin 
Programul Operaţional Regional 

Primăria oraşului Lehliu Gară 
Asociaţii de proprietari 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

31 
decembrie 
2019 
Se va 
actualiza 
documentaţia 
pentru noile 
condiţii din 
ghid 

395 
Extindere reţea gaze naturale în satul 
Răzvani şi branşamente în oraşul Lehliu-
Gară  

Primăria oraşului Lehliu Gară 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

Finalizat SF 
pentru 
extindere 
In derulare 
lucrări de 
bransare a 
gospodăriilor 
populaţiei şi 
agenţi 
economici  
Extindere 
prevazută 
pentru sat 
Razvani 
31.12.2018 

396 
Alimentare cu energie electrică cartier nou 
zona Nord 

Primăria Oraşului Lehliu Gară 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

31.12.2018/ 
SF realizat 

Administraţie publică eficientă 

397 

Întărirea comunicării, eficienţei, 
responsabilităţii şi coerenţei în administraţia 
publică prin: 
 consolidarea şi lărgirea cadrului de 

participare a societăţii civile la procesul 
decizional; 

 redactarea periodică de comunicate de 
presă; 

 participarea largă a presei la 
evenimentele instituţiei; 

 îmbunătăţirea activităţii de reprezentare 
internă şi externă. 

Instituţia Prefectului – Judeţul 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

398 

Asigurarea transparenţei actului administrativ 
prin publicarea pe site-ul instituţiilor 
administraţiei publice judeţene şi locale, 
precum şi a serviciilor publice deconcentrate, 
a informaţiilor cu caracter public 

Instituţia Prefectului – Judeţul 
Călăraşi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Primăriile localităţilor 
Servicii publice deconcentrate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

399 

Informarea cetăţenilor cu privire la 
competenţele şi atribuţiile Instituţiei 
Prefectului şi ale serviciilor publice 
deconcentrate  

Instituţia Prefectului – Judeţul 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

400 
Utilizarea comunicării electronice cu 
cetăţenii, serviciile publice deconcentrate şi 
autorităţile locale 

Instituţia Prefectului – Judeţul 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

401 
Creşterea operativităţii în rezolvarea 
problemelor semnalate de către cetăţeni 

Instituţia Prefectului – Judeţul 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

402 Stabilirea nevoilor de formare continuă în Instituţia Prefectului – Judeţul Persoane cu 2018 
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funcţia publică pentru toate categoriile de 
funcţionari publici din entităţile publice şi 
identificarea resurselor necesare pentru 
susţinerea acestora 

Călăraşi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Primăriile localităţilor 
Servicii publice deconcentrate  

responsabilităţi în 
domeniu 

403 
Perfecţionarea profesională a funcţionarilor 
publici prin participarea la cursuri de formare 
continuă 

Instituţia Prefectului – Judeţul 
Călăraşi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Primăriile localităţilor 
Servicii publice deconcentrate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

404 

Aplicarea prevederilor Codului controlului 
intern/managerial al entităţilor publice, 
conform Ordinului Secretariatului General al 
Guvernului nr.400/2015 modificat şi 
completat. Îmbunătăţirea continuă a 
procedurilor de lucru pentru activităţile 
specifice (Actualizarea, după caz, a 
procedurilor ce descriu procesele 
desfăşurate în cadrul aparatului de 
specialitate şi elaborarea de noi proceduri) 

Instituţia Prefectului – Judeţul 
Călăraşi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

405 

Îndrumarea metodologică, elaborarea, 
coordonarea şi monitorizarea implementării 
şi/sau dezvoltării sistemului de control intern 
managerial 

Comisia de monitorizare  a 
sistemului de control intern 
managerial al Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

406 Revizuirea Registrului de riscuri SCIM 
Instituţia Prefectului – Judeţul 
Călăraşi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

407 
Dezvoltarea unei legături între proiectele din 
administraţia publică locală prin buna 
planificare a investiţiilor publice 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Primăriile localităţilor 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

408 

Efectuarea de Acţiuni preventive, pentru a 
preveni eventuale neconformităţi în 
procesele desfăşurate în cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

409 
Încurajarea angajaţilor de a face propuneri 
pentru îmbunătăţirea  activităţilor pe care le 
desfăşoară 

Consiliul Judeţean Călăraşi 
Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

410 
Accesarea de către autorităţile publice locale 
şi judeţene a Programului Operaţional 
Capacitate Administrativă  

Autorităţi publice locale şi 
judeţene 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

Descentralizare, debirocratizare, simplificare pentru cetăţeni şi mediul de afaceri 

411 

Construirea bugetelor locale prin alocarea 
resurselor financiare pe programe. Atragerea 
de finanţări de la instituţii financiare 
internaţionale 

Autorităţi publice locale şi 
judeţene 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

412 
Îmbunătăţirea sistemului de coordonare, 
control şi monitorizare a serviciilor publice 
deconcentrate 

Instituţia Prefectului – Judeţul 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

413 
Analizarea activităţii serviciilor publice 
deconcentrate şi propunerea de măsuri 
pentru îmbunătăţirea acesteia 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 

Persoane cu cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

414 

Asigurarea examinării proiectelor bugetelor, 
precum şi a situaţiilor financiare privind 
execuţia bugetară, întocmite de către 
serviciile publice deconcentrate, în vederea 
emiterii avizului prefectului 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 

Persoane cu cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

415 

Elaborarea proiectelor ordinelor prefectului 
având ca obiect stabilirea de măsuri cu 
caracter tehnic sau de specialitate (cu 
consultarea conducătorilor serviciilor publice 
deconcentrate) 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 

Persoane cu cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

416 

Formularea de propuneri cu privire la 
programul de activitate al Colegiului 
prefectural şi înaintarea acestora 
subprefectului 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 

Persoane cu cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

417 
Verificarea modului de îndeplinire a 
hotărârilor luate în cadrul Colegiului 
prefectural 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 

Persoane cu cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

418 Realizarea şi transmiterea de informări către Instituţia Prefectului-Judeţul Persoane cu cu atribuţii în 2018 
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Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv cu 
privire la problemele identificate în cadrul 
şedinţelor Colegiului prefectural 

Călăraşi domeniu 

419 

Raportarea şi analizarea stadiului 
implementării programelor, politicilor, 
strategiilor şi planurilor de acţiune la nivelul 
judeţului sau al localităţilor acestuia, nevoile 
şi dificultăţile cu care se confruntă serviciile 
publice deconcentrate. Propuneri de măsuri 
în vederea îmbunătăţirii activităţii. 

Colegiul Prefectural 
Persoane cu cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

420 

Asigurarea transparenţei achiziţiilor publice 
prin publicarea Listei achiziţiilor publice de 
produse, servicii şi lucrări pe site-urile proprii 
ale autorităţilor administraţiei publice locale şi 
judeţene, serviciilor publice deconcentrate şi 
Instituţiei Prefectului-Judeţul Călăraşi 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 
Autorităţile administraţiei 
publice locale şi judeţene 
Servicii publice deconcentrate 

Persoane cu cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

421 
Promovarea interacţiunii autorităţilor publice 
cu cetăţenii şi mediul de afaceri prin servicii 
e-guvernare 

Autorităţi publice locale şi 
judeţene 
Servicii publice deconcentrate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

422 
Raţionalizarea circuitului documentelor în 
administraţia publică 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 
Autorităţile administraţiei 
publice locale şi judeţene 
Servicii publice deconcentrate 

Persoane cu cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

423 
Promovarea schimbului electronic de 
documente ca principal mijloc de transmitere 
a informaţiei în administraţia publică 

Autorităţi publice locale şi 
judeţene 
Servicii publice deconcentrate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

424 
Eficientizarea raporturilor dintre Instituţia 
Prefectului, Consiliul Judeţean şi Consiliile 
locale 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Consilii locale 

Persoane cu cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

425 
Inventarierea fondului de date şi planuri 
existente în evidenţa OCPI Călăraşi privind 
aplicarea legilor proprietăţii 

Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Călăraşi 
Serviciul Cadastru 

Şef Seviciu Cadastru 
Persoane desemnate 

permanent 

426 

Ţinerea unei evidenţe riguroase privind 
desfăşurarea acţiunii de emitere a titlurilor de 
proprietate şi introducerea în DDAPT a 
acestora 

Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Călăraşi 
Serviciul Cadastru 

Şef Seviciu Cadastru 
Persoane desemnate 

permanent 

427 

Sprijinirea comisiilor locale în ceea ce 
priveşte asigurarea bazei topografice 
necesare întocmirii planurilor de situaţie 
parcelare 

Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Călăraşi 
Serviciul Cadastru 

Director 
Şef Seviciu Cadastru 

permanent 

428 
Înscrierea corectă a proprietăţii în cartea 
funciară sub aspect tehnic şi juridic 

Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Călăraşi 
BCPI Călăraşi 
BCPI Olteniţa Servicul 
Cadastru 

Registrator Şef 
Şef Seviciu Cadastru 
Persoane desemnate 

permanent 

429 Conversia în format digital a cărţilor funciare 

Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Călăraşi 
BCPI Călăraşi 
BCPI Olteniţa 

Registrator Şef 
Asistenţi Registratori 

permanent 

430 

Demararea lucrărilor de înregistrare
sistematică furnizarea informaţiilor necesare 
desfăşurării activităţii de cadastru sistematic 
pe 8-u.a.t-uri, respectiv: Borcea, Cuza Vodă, 
Dragalina, Lupşanu, Mânăstirea, Mitreni, 
Perişoru, Ulmu, aflate pe traseul proiectului 
de investiţii de interes naţional SNTGN 
Transgaz SA „Conductă de transport gaze 
naturale ţărmul Mării negre (judeţul 
Constanţa) – Podişor (judeţul Giurgiu)” 

Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Călăraşi 
BCPI Călăraşi 
Servicul Cadastru 

BIS 
Echipa proiect  
Consilier IT 
Persoane desemnate 

31.12.2019 

431 

Demararea lucrărilor de înregistrare
sistematică pe 16 u.a.t-uri, respectiv: 
Chirnogi, Chiselet, Ciocăneşti, Curcani, Dor 
Mărunt, Dorobanţu, Dragalina, Dragoş Vodă, 
Grădisştea, Mânăstirea, Modelu, Perişoru, 
Săruleşti, Şoldanu, Spanţov, Ulmeni, care 
vor beneficia de finanţare din fonduri 
europene structurale şi de investiţii în cadrul 
Axei Prioritare 11 a Programului Operaţional 

Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Călăraşi 
BCPI Călăraşi 
Servicul Cadastru 

BIS 
Echipa proiect  
Consilier IT 
Persoane desemnate 

31.12.2018 
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Regional 2014-2020 

432 

Recepţia lucrărilor de cadastru sistematic pe 
sectoare cadastrale în cadrul Programului 
Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2016-
2020 cu contracte de prestări servicii 
semnate în anul 21017, cu termen de 
finalizare anul 2018, pe 8 u.a.t.-uri, respectiv: 
Alexandru Odobescu, Căscioarele, 
Dragalina, Grădiştea, Mânăstirea, Radovanu, 
Şoldanu, Ulmeni 

Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Călăraşi 
BCPI Călăraşi 
Servicul Cadastru 

BIS 
Şef Birou Registrator 
Asistent registrator 
Consilier cadastru 

31.12.2018 

433 

Demararea lucrărilor de înregistrare
sistematică în cadrul Programului Naţional de 
Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023 cu 
contracte de prestări servicii semnate în anul 
2017, care au termen de finalizare anul 2019, 
pe 24 u.a.t.-uri, respectiv: Belciugatele, 
Chirnogi, Chiselet, Ciocăneşti, Curcani, 
Dichiseni, Dor Mărunt, Dorobanţu, Dragoş 
Vodă, Frăsinet, Fundulea, Gălbinaşi, 
Gurbăneşti, Ileana, Independenţa, Jegălia, 
Mitreni, Modelu, Nicolae Bălcescu, Olteniţa, 
Săruleşti, Sohatu, Tămădău Mare, Vlad 
Ţepeş  

Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Călăraşi 
BCPI Călăraşi 
Servicul Cadastru 

BIS 
Şef Birou Registrator 
Asistent registrator 
Consilier cadastru 

31.12.2019 

434 
Stabilirea unor întâlniri regulate cu principalii 
colaboratori ai OCPI Călăraşi pentru crearea
unei practici unitare 

Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Călăraşi 

Director 
Registrator Şef 
Şef Seviciu Cadastru 
Persoane desemnate 

ori de câte 
ori se impune

435 
Punerea în aplicare a programelor de 
constituire a bazelor de date cadastrale la 
nivel judeţean 

Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Călăraşi 
Directia IT 
Serviciul Cadastru 

 Consilier IT 
Şef Seviciu Cadastru 

permanent 

436 

Crearea şi întreţinerea  arhivelor informatice 
necesare arhivei cartografice şi evidenţelor 
cadastrale precum şi a altor activităţi din 
cadrul oficiului 

Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Călăraşi 
Directia IT 
Serviciul Publicitate Imobiliară 

Consilier IT 
Şef Seviciu Cadastru 
Şef Serviciu Publicitate 
Imobiliară 
Persoane desemnate 

permanent 

437 

Aplicarea la nivel judeţean a modului de 
organizare al sistemului informatic şi  băncii 
de date a sistemului unitar al cadastrului şi 
publicităţii imobiliare, plan stabilit la nivel 
naţional, asigurând preluarea, validarea, 
asamblarea şi integrarea datelor şi 
informaţiilor furnizate de titularii cadastrelor 
de specialitate şi de alţi executanţi, necesare 
alcătuirii bazei de date a cadastrului general, 
a fondului naţional de geodezie şi cartografie

Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Călăraşi 
Directia IT  
Serviciul Cadastru 

 Consilier IT 
Şef Seviciu Cadastru 
Persoane desemnate 

permanent 

438 

Asigurarea mentenanţei infrastructurii 
informatice a oficiului (calculatoare, reţea de 
date, servere, telecomunicaţii, aplicaţii 
informatice) 

Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Călăraşi 
Directia IT 

Consilier IT permanent 

439 

Asigurarea securităţii funcţionării sistemelor 
informatice şi de comunicaţii, securitatea 
accesului la resurse, integritatea si 
disponibilitatea datelor detinute 

Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Călăraşi 
Directia IT 

 Consilier IT permanent 

440 

Organizarea activităţii de arhivare a 
documentelor instituţiei, precum şi păstrarea 
confidenţialităţii datelor cu caracter personal 
cuprinse în acestea în conformitate cu 
prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 
16/1996 şi ale Legii nr. 677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date 

Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Călăraşi 
Directia IT 
Serviciul Cadastru 
Serviciul Publicitate Imobiliară 

Consilier IT; personalul cu 
atribuţii pe linie de arhivă 
Şef Seviciu Cadastru 
Şef Serviciu Publicitate 
Imobiliară 
 

permanent 

441 

Furnizarea de  informaţii şi produse 
cartografice solicitate de către persoane
fizice şi juridice, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare 

Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Călăraşi 
Serviciul Cadastru 

Şef Seviciu Cadastru;  
persoanele desemnate 
pentru furnizarea de 
informaţii 

Permanent 

442 
Sprijinirea comisiilor locale în ceea ce 
priveşte înregistrarea sistematică a imobilelor 

 
Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Călăraşi 

Şef Seviciu Cadastru 
Persoane desemnate 
B.I.S.: 

până la 
finalizarea 
PNCCF 
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în sistemul integrat de cadastru şi carte 
funciară prin Programul Naţional de Cadastru 
şi Carte Funciară 

Serviciul Cadastru 
Biroul Înregistrare Sistematică 

Şef birou 
Registrator 
Asistent registrator 
principal 
Consilier 

Politici regionale 

443 
Programul Operaţional Regional 2007-
2013 

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

Direcţia Organism 
Intermediar POR 
Direcţia Dezvoltare şi 
Comunicare 

Monitorizare
a proiectelor 
aflate în 
perioada de 
durabilitate 

 Programul Operaţional Regional 2014-2020 

444 

AXA PRIORITARĂ 1 - Promovarea 
transferului tehnologic 
Prioritatea de investiţii 1.1 - Promovarea 
investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi 
sinergii între întreprinderi, centrele de 
cercetare şi dezvoltare şi învăţământul 
superior, în special promovarea investiţiilor în 
dezvoltarea de produse şi de servicii, 
transferul de tehnologii, inovarea socială, 
ecoinovarea şi aplicaţiile de servicii publice, 
stimularea cererii, crearea de reţele şi de 
grupuri şi inovarea deschisă prin 
specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea 
activităţilor de cercetare tehnologică şi 
aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de validare 
precoce a produselor, capacităţilor de 
producţie avansate şi de primă producţie, în 
special în domeniul tehnologiilor generice 
esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz 
general 
 
PRIORITATEA DE INVESTITll 1.1, 
Operaţiunea C- ”Investiţii pentru IMM-uri 
pentru implementarea unui rezultat al 
cercetării - inovării în parteneriat cu ITI” 
25 ianuarie 2018, ora 10.00  
25 iunie 2018, ora 10.00 

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

Direcţia Organism 
Intermediar POR 
Direcţia Dezvoltare şi 
Comunicare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apel deschis 

445 

AXA PRIORITARĂ 2 - Îmbunătăţirea 
competitivităţii întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea 
spiritului antreprenorial, în special prin 
facilitarea exploatării economice a ideilor noi 
şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, 
inclusiv prin incubatoare de afaceri 
Apel competitiv, cu depunere la termen 
27.07.2016, ora 12.00 
27.01.2017, ora 12.00 
 
Prioritatea de investiţii 2.2 - Sprijinirea creării 
şi extinderea capacităţilor avansate de 
producţie şi dezvoltarea serviciilor 
Apel competitiv, cu depunere la termen 
23.02.2017, ora 12.00 
23.08.2017, ora 12.00 
 
Prioritatea de investiţii 2.1.B - Incubatoare de 
afaceri 
Apel competitiv, cu depunere la termen 
05.02.2018, ora 12:00:00  
07.05.2018, ora 12:00:00 

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

Direcţia Organism 
Intermediar POR 
Direcţia Dezvoltare şi 
Comunicare 

 
 
 
 
 
apel închis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apel închis  
 
 
 
 
 
 
 
 
apel deschis 

446 

AXA PRIORITARĂ 3 - Sprijinirea tranziţiei 
către o economie cu emisii scăzute de 
carbon  

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

Direcţia Organism 
Intermediar POR 
Direcţia Dezvoltare şi 
Comunicare 
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Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente 
a energiei şi a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul 
locuinţelor 
 
3.1 A – clădiri rezidenţiale 
cu depunere continuă, “Primul depus, primul 
evaluat” 
28.08.2017, ora 10.00 
28.02.2018 
 
 
3.1.A – clădiri rezidenţiale – SUERD 
Necompetitiv, cu depunere limită la termen 
15.01.2018, ora 10.00 
15.07.2018, ora 10.00 
 
 
3.1 B -  clădiri publice 
apel competitiv, cu depunere limită la termen 
28.02.2017, ora 10.00 
28.08.2017, ora 10.00 
 
 
3.1.B – clădiri publice – SUERD 
Necompetitiv, cu depunere limită la termen 
19.01.2018, ora 10.00 
19.07.2018, ora 10.00 
 
 
3.1.C – iluminat public 
apel necompetitiv(”primul depus – primul 
evaluat”), cu depunere la termen 
18.02.2018, ora 10.00 
18.08.2018, ora 10.00 
 
 
 
 
Prioritatea de investiţii 4.e - Promovarea 
unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon pentru toate tipurile de teritorii, în 
special pentru zonele urbane, inclusiv 
promovarea mobilităţii urbane multimodale 
durabile şi a măsurilor de adaptare relevante 
pentru atenuare” – Obiectivul Specific 3.2 -
Reducerea emisiilor de carbon în zonele 
urbane bazată pe planurile de mobilitate 
urbană durabilă 
”primul venit, primul servit” 
20.09. 2017, ora 12.00. 
20.03.2018, ora 12.00. 
 
Obiectivul Specific 3.2 – SUERD 
”primul venit-primul servit”, termen limită de 
depunere 
21.11.2017, ora 12.00 
21.05.2018, ora 12.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
apel deschis 
 
 
 
 
 
 
 
 
apel deschis 
 
 
 
 
 
 
 
 
apel închis  
 
 
 
 

 
apel deschis 
 
 
 
 
 
apel deschis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apel deschis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apel deschis 

447 

AXA PRIORITARĂ 4 - Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile 

Prioritatea de investiţii 4.1- Promovarea 
strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid 
de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în 
particular zone urbane, inclusiv promovarea 
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planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi 
a unor măsuri relevante pentru atenuarea 
adaptărilor 
apelul necompetitiv cu depunere la termen 
21.08.2017, ora 10.00; 
31.12.2018, ora 10.00 
 
Prioritatea de investiţii 4.2 - Realizarea de 
acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, 
revitalizării oraşelor, regenerării şi 
decontaminării terenurilor industriale 
dezafectate (inclusiv a zonelor de 
reconversie), reducerii poluării aerului şi 
promovării măsurilor de reducere a 
zgomotului 
21.08.2017, ora 10,00 
31.12.2018, ora 10,00 
 
 
Prioritatea de investiţii 4.3 - Oferirea de 
sprijin pentru regenerarea fizică, economică 
şi socială a comunităţilor defavorizate din 
regiunile urbane şi rurale 
21.08.2017, ora 10,00 
31.12.2018, ora 10,00 
 
 
Prioritatea de investiţii 4.4 - Investiţiile în 
educaţie, în formare, inclusiv în formare 
profesională pentru dobândirea de 
competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii 
prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie 
şi formare 
      Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calităţii 
infrastructurii în vederea asigurării accesului 
sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea 
participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă 
în cadrul Programului Operaţional Regional 
(POR) 2014-2020. 
21.08.2017, ora 10.00 
31.12.2018, ora 00.00 
 
Prioritatea de investiţii 4.4 - Investiţiile în 
educaţie, în formare, inclusiv în formare 
profesională pentru dobândirea de 
competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii 
prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie 
şi formare 
Obiectiv Specific 4.5 Creşterea calităţii 
infrastructurii educaţionale relevante pentru 
piaţa forţei de muncă în cadrul Programului 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 
21.08.2017, ora 10.00 
31.12.2018, ora 10.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direcţia Organism 
Intermediar POR 
Direcţia Dezvoltare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
apeluri în 
desfăşurare 

448 

AXA PRIORITARĂ 5  - Îmbunătăţirea 
mediului urban şi conservarea, protecţia 
şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural 

Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, 
protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural 
 
Prioritatea de investiţii 5.1 - SUERD 
 
Prioritatea de investiţii 5.2 - Realizarea de 
acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, 

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

Direcţia Organism 
Intermediar POR 
Direcţia Dezvoltare şi 
Comunicare 

 
 
apeluri 
închise 
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revitalizării oraşelor, regenerării şi 
decontaminării terenurilor industriale 
dezafectate (inclusiv a zonelor de 
reconversie), reducerii poluării aerului și 
promovării măsurilor de reducere a 
zgomotului 
 
Prioritatea de investiţii 5.2 - SUERD 
 

449 

AXA PRIORITARĂ 6  - Îmbunătăţirea 
infrastructurii rutiere de importanţă 
regională 

Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea 
mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor 
secundare şi teţiare la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale 
 
 
Prioritatea de investiţii 6.1 – SUERD 
Non-competitiv, cu termen limită de 
depunere 
28.08.2017, ora 15.00 
29.01.2018, ora 15 

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

Direcţia Organism 
Intermediar POR 
Direcţia Dezvoltare şi 
Comunicare 

 
 
apel închis 
 
 
 
 
 
 
apel deschis 
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AXA PRIORITARĂ 7 - Diversificarea 
economiilor locale prin dezvoltarea 
durabilă a turismului 

Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei 
creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, 
prin dezvoltarea potenţialului endogen ca 
parte a unei strategii teritoriale pentru 
anumite zone, care să includă reconversia 
regiunilor industriale aflate în declin, precum 
şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea 
resurselor naturale şi culturale specifice 
 
Prioritatea de investiţii 7.1 - SUERD 

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

Direcţia Organism 
Intermediar POR 
Direcţia Dezvoltare şi 
Comunicare 

 
 
 
apeluri 
închise 
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AXA PRIORITARĂ 8 - Dezvoltarea 
infrastructurii de sănătate şi sociale 
Prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţiile în 
infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în 
ceea ce priveşte starea de sănătate şi 
promovând incluziunea socială prin 
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, 
culturale şi de recreere, precum şi trecerea 
de la serviciile instituţionale la serviciile 
prestate de colectivităţile locale 
 
Obiectivul specific 8.1 ”Creşterea 
accesibilităţii serviciilor de sănătate, 
comunitare şi a celor de nivel secundar, în 
special pentru zonele sărace şi izolate” 
Operaţiunea A – Ambulatorii  
 
 
Operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe  
18.10.2017, ora 12.00  
18.04.2018, ora 12.00 
 
Obiectivul Specific 8.3 servicii sociale -
vârstnici  
28.02.2017, ora 12,00. 
29.08.2017, ora 12,00. 

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

 
Direcţia Organism 
Intermediar POR 
Direcţia Dezvoltare şi 
Comunicare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apel în 
consultare 
publică 
 
 
 
 
 
 
apel deschis 
 
 
 
 
 
apel închis 
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Obiectivul Specific 8.3 servicii sociale -
dizabilităţi  
20.07.2017, ora 12:00 
20.01.2018, ora 12:00 
 
Obiectivul Specific 8.3 servicii sociale -  copii 
03.07.2017, ora 12.00 
30.03.2018, ora 12.00 

apel deschis 
 
 
 
 
apel deschis 

452 

AXA PRIORITARĂ 9 - Sprijinirea 
regenerării economice şi sociale a 
comunităţilor defavorizate  din mediul 
urban 

Prioritatea de investiţii 9.1 - Dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunităţii 

 

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

Direcţia Organism 
Intermediar POR 
Direcţia Dezvoltare şi 
Comunicare 

Lansarea 
apelului este 
condiţionată 
de selecţia 
naţională a 
strategiilor de 
dezvoltare 
locală (SDL) 
în zone 
urbane 
marginalizate
,care vor fi 
elaborate în 
urma apelului 
de proiecte al 
MFE pentru 
acordare de 
sprjin 
pregătitor în 
elaborarea 
SDL 

453 

 AXA PRIORITARĂ 10 - Îmbunătăţirea 
infrastructurii educaţionale 

Prioritate de investiţii 10.1 - Investiţiile în 
educţie şi formare, inclusiv în formare 
profesională, pentru dobândirea de 
competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii, 
prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie 
şi formare 
Apel dedicat învăţământului obligatoriu 
04.01.2018, ora 12.00  
04.05.2018, ora 12.00 
 
Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi 
preşcolar 
04.01.2018, ora 12.00 
04.05.2018, ora 12.00 
 
Obiectiv Specific 10.2 Creşterea gradului de 
participare la învăţământul profesional şi 
tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii 
04.01.2018, ora 12.00  
04.05.2018, ora 12.00 
 
Obiectivul specific 10.3 – Universităţi 
24.11.2017, ora 12:00 
24.04.2018, ora 12:00 

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

Direcţia Organism 
Intermediar POR 
Direcţia Dezvoltare şi 
Comunicare 

apeluri 
deschise 

454 

AXA PRIORITARĂ 11 - Extinderea 
geografică a sistemului de înregistrare a 
proprietăţilor în cadastru şi cartea 
funciară 

Prioritate de investiţii 11.1 - Consolidarea 
capacităţii instituţionale şi o administraţei 
publică eficientă 

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

Direcţia Organism 
Intermediar POR 
Direcţia Dezvoltare şi 
Comunicare 

Proiect major 

455 
AXA PRIORITARĂ 12 - Asistenţă tehnică 

Prioritate de investiţii 12.1 - Asistenţă tehnică 

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

Direcţia Organism 
Intermediar POR 
Direcţia Dezvoltare şi 
Comunicare 

apel deschis 

456 
Urmărirea impactului programelor 
operaţionale asupra strategiilor regionale, 

Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia 

Direcţia Dezvoltare şi 
Comunicare 

în 
implementare 
pe tot 
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judeţene şi local parcursul 
anului 2018  

10. POLITICI AGRICOLE ŞI DEZVOLTARE RURALĂ   

Obiective: 
- Creşterea puternică a sectorului agriculturii şi dezvoltării rurale ca sursă importantă pentru dezvoltarea 

economică a ţării, sporirea veniturilor agricultorilor şi recâştigarea pieţei interne; 
- Investiţii în domeniul irigaţiilor şi pentru stimularea utilizării eficiente a apei, în scopul creşterii substanţiale 

a suprafeţelor cu potenţial productiv, dar mai ales în scopul accesului agricultorilor la apa de irigaţii şi 
protecţiei culturilor; 

- Asigurarea securităţii alimentare a cetăţenilor; 
- Asigurarea apărării sănătăţii animalelor siguranţei alimentelor de origine animală şi nonanimală, protecţiei 

şi bunăstării animalelor şi protecţiei mediului; 
- Programe multianuale de susţinere pentru produse deficitare; 
- Acordarea în timp util a subvenţiilor pentru agricultură; 
- Creşterea absorbţiei fondurilor europene destinate agriculturii; 
- Înfiinţarea de centre de colectare şi procesare pentru legume/fructe şi pentru unele produse de origine 

animală; 
- Promovarea unei agriculturi performante prin susţinerea produsele ecologice şi tradiţionale din judeţ. 

Promovarea produselor tradiţionale; 
- Fructificarea potenţialului agricol concomitent cu dezvoltarea zonelor rurale; 
- Accelerarea şi maximizarea absorbţiei fondurilor europene în scopul atigerii unei rate de eroare cât mai 

mici în ceea ce priveşte controalele administrative şi în teren pentru plăţile pe suprafaţă; 
- Perfecţionarea mecanismelor interne de management pentru realizarea unei construcţii instituţionale 

performante, comparabile cu cele din ţările Uniunii Europene în direcţiile management, cadru normativ, 
structuri organizatorice, profesionalizarea personalului, cooperarea instituţională şi interinstituţională; 

- Apărarea intereselor financiare ale României şi Uniunii Europene prin optimizarea fluxului procedural 
aferent activităţii de identificare, constatare, înregistrare şi urmărire a recuperării creanţelor Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Călăraşi; 

- Îmbunătăţirea informării fermierilor privind măsurile de sprijin (măsuri de e –guvernare); 
- Dezvoltarea unor canale de comunicare eficiente prin organizarea de simpozioane, seminarii şi conferinţe, 

în scopul realizării activităţii de informare, consultanţă şi coordonare a beneficiarilor formelor de sprijin 
financiar, ce constituie obiectul de activitate al instituţiei publice; 

- Promovarea unei agriculturi performante prin susţinerea produselor ecologice şi tradiţionale româneşti; 
- Finalizarea plăţilor pe suprafaţă, până cel mai târziu la data de 30.06.2018, pentru toţi fermierii care au 

depus cereri unice de plată pe suprafaţă în anii anteriori; 
- Implementarea proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 
- Dezvoltarea comunităţilor din mediul rural prin creşterea rolului grupurilor de acţiune locală. Sprijin în 

organizarea producătorilor agricoli, inclusiv prin întărirea serviciilor de consultanţă şi consiliere; 
- Finalizarea reformei funciare. 

Nr. 
crt. 

ACŢIUNEA 
Entitatea implicată în 

realizare 
Persoana 

responsabilă 

Termen 
de 

finalizare
0 1 2 3 4 

Direcţia  pentru Agricultură a judeţului Călăraşi 

1 

Formare profesională  
a) Realizarea cursurilor de calificare a 
producătorilor agricoli, condiție obligatorie 
pentru accesarea fondurilor alocate prin 
măsurile din PNDR 2014 - 2020 pentru
meseriile: apicultor, lucrător în creşterea 
animalelor, legumicultor, pescar în ape 
teritoriale şi de coastă, pomicultor. 
b) Realizarea cursurilor de iniţiere a 
producătorilor agricoli în meseria de 
agricultor  
c) Realizarea de cursuri de formare şi 
perfecţionare a specialiştilor consultanţi 
(formare formatori): 
 Programul de susținere pentru produsele 

deficitare: tomate, carne de porc 
identificate în anul 2018; 

 Normele şi cerințele de 
ecocondiționalitate (potrivit manualului de 

Direcţia  pentru Agricultură a 
judeţului Călăraşi 

Dudău Florin, 
Constantinescu  
Dănuț Leon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATZ 
RICA 
Serviciul monitorizare 
inspecţii 

 
 
 
la solicirările 
fermierilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomate 20 
dec 2018-01-
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proceduri elaborat de APIA);  
 Măsurile PNDR 2014 – 2020;  
 Codul de bune practici agricole.  
d) Realizarea cursurilor de instruire a 
beneficiarilor măsurilor din PNDR 2014 –
2020: sM 6.1, sM 6.3, M10, M11 
e) Realizarea de acțiuni informare a 
producătorilor agricoli privind normele şi 
cerințele de ecocondiționalitate; Măsurile 
PNDR 2014 – 2020; Schemele de plăţi care 
se aplică în agricultură în anul 2018; 
Programului Naţional de Sprijin al României 
în Sectorul Vitivinicol 2014 – 2018; Codul de 
bune practici agricole; utilizarea produselor şi
echipamentelor de protecţie a plantelor, 
agricultura ecologică etc. 

 
 
 
 
 
 
 
Compartiment Formare 
profesională 
 
 
 
 
 
 
 

16 
Carne de 
porc-
permanent 
 
 
 

2 

Acțiuni de promovare a Măsurilor din PNDR 
2014 – 2020, identificarea potențialilor 
beneficiari, consilierea şi acordarea de 
asistență tehnică în elaborarea proiectelor 
necesare accesării de fonduri europene 
Implementarea următoarele măsuri din 
Programul de Guvernare - Capitolul Politici 
agricole și de dezvoltare rurală: 
Măsura 6 - Creșterea absorbției fondurilor 
europene; 
Măsura 7 – Sprijin pentru angajarea tinerilor 
în agricultură, acvacultură şi industria 
alimentară. 

Direcţia  pentru Agricultură a 
judeţului Călăraşi 

Compartiment Formare 
profesională 
 

permanent 

3 

Acțiuni de popularizare şi de realizare a 
fluxului informațional necesar producătorilor 
agricoli, transferul tehnologic şi diseminarea 
rezultatelor cercetării 

Direcţia  pentru Agricultură a 
judeţului Călăraşi 

Consilieri cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

4 

Elaborarea proiectelor de amenajamente 
pastorale în vederea utilizării raţionale şi 
îmbunătăţirea calitativă a pajiştilor conform 
OG nr. 34/2013 aprobată prin Legea nr. 
186/2014, HG nr. 1064/2013  

Direcţia  pentru Agricultură a 
judeţului Călăraşi 

ATZ ,RICA, 
Compartiment Formare 
profesională 
 

2018 

5 

Întocmirea documentaţiei specifice şi 
eliberarea avizelor consultative în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol  

Direcţia  pentru Agricultură a 
judeţului Călăraşi 

ATZ,Serviciul  
monitorizare 
inspecții  

2018 

6 

Acțiuni de identificare, consiliere, asistență 
tehnică individuală şi îndrumare a 
producătorilor agricoli pentru desfășurarea 
unor activităţi în mediul rural (inclusiv 
completarea Fişei fermierului – FF3) 
Implementarea următoarele măsuri din 
Programul de Guvernare - Capitolul Politici 
agricole şi de dezvoltare rurală: 
Măsura 5 – Program de susţinere pentru 
produse deficitare; 
Măsura 11 – Program naţional de cercetare –
dezvoltare; 
Măsura 12 – Program de încurajare a 
agriculturii ecologice şi a produselor 
tradiţionale 

Direcţia  pentru Agricultură a 
judeţului Călăraşi ATZ , RICA 2018 

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Călăraşi 

7 

Verificarea şi monitorizarea anuală a 
activităţii operatorilor economici în vederea 
îndeplinirii continue a cerinţelor pentru 
continuarea  activităţii pe anul 2018 

Inspectoratul Teritorial pentru 
Calitatea Seminţelor şi 
Materialului Săditor Călăraşi 

Inspector Şef 
Inspectori Oficiali 

permanent 

8 
Verificare şi control privind respectarea 
normelor tehnice din Ordinele în vigoare: 

Inspectoratul Teritorial pentru 
Calitatea Seminţelor şi 

Inspector Şef 
Inspectori Oficiali 

permanent 
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149,155, 150/2010,1366, 1268, 1269/2005  Materialului Săditor Călăraşi 

9 

Organizarea, controlul şi coordonarea
agenţilor economici înregistraţi, privind 
producerea, prelucrarea şi/sau 
comercializarea seminţelor şi materialului 
săditor 

Inspectoratul Teritorial pentru 
Calitatea Seminţelor şi 
Materialului Săditor Călăraşi 

Inspector Şef 
Inspectori Oficiali 

permanent 

10 

Verificarea şi controlul privind importul 
seminţelor şi materialului săditor în 
conformitate cu Ordinul M.A.D.R. nr. 34/2011 
privind organizarea controlului de calitate şi 
fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi 
materialului săditor 

Inspectoratul Teritorial pentru 
Calitatea Seminţelor şi 
Materialului Săditor Călăraşi 

Inspector Şef 
Ing. Dudău Dumitra 

permanent 

11 

Organizarea de întâlniri cu noii operatori 
economici înregistraţi privind producerea, 
prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi 
materialului săditor în vederea respectării 
legislaţiei în vigoare a calităţii seminţelor şi 
materialului săditor în conformitate cu 
legislaţia şi practica Uniunii Europene  

Inspectoratul Teritorial pentru 
Calitatea Seminţelor şi 
Materialului Săditor Călăraşi 

Inspector Şef 
Inspectori Oficiali 

permanent 

12 
Documentarea, întocmirea, finalizarea şi 
transmiterea răspunsurilor  la diferite scrisori 
şi sesizări 

Inspectoratul Teritorial pentru 
Calitatea Seminţelor şi 
Materialului Săditor Călăraşi 

Inspector Şef 
Inspectori Oficiali 

permanent 

13 
Verificarea implementării legislaţiei 
comunitare în domeniul calităţii seminţelor şi 
materialului săditor 

Inspectoratul Teritorial pentru 
Calitatea Seminţelor şi 
Materialului Săditor Călăraşi 

Inspector Şef 
Inspectori Oficiali 

permanent 

14 

Urmărirea operativă a stadiului realizării 
controlului şi certificării seminţelor şi 
materialului săditor, prin programul 
informaţional, pentru anul 2018 

Inspectoratul Teritorial pentru 
Calitatea Seminţelor şi 
Materialului Săditor Călăraşi 

Inspector Şef 
Ing. Petcu Mihaela 

permanent 

15 
Controlul calităţii seminţelor şi materialului 
săditor în vederea certificării şi eliberării 
documentelor de calitate 

Inspectoratul Teritorial pentru 
Calitatea Seminţelor şi 
Materialului Săditor Călăraşi 

Inspector Şef 
Analişti 

permanent 

16 
Controlul respectării legislaţiei în vigoare de 
către agenţii economici la comercializarea 
seminţelor şi materialului săditor 

Inspectoratul Teritorial pentru 
Calitatea Seminţelor şi 
Materialului Săditor Călăraşi 

Inspector Şef 
Inspectori Oficiali 

permanent 

17 
Instruirea centralizată organizată de către 
I.N.C.S. a întregului personal de specialitate 

INCS 
Inspectoratul Teritorial pentru 
Calitatea Seminţelor şi 
Materialului Săditor Călăraşi 

INCS 
Inspector Şef 

trimestrul I 

18 

Participarea la simpozioane organizate de 
firme specializate pentru producerea de 
seminţe şi material săditor cu prezentare de 
specii, soiuri şi tehnologii specifice 

Inspectoratul Teritorial pentru 
Calitatea Seminţelor şi 
Materialului Săditor Călăraşi 

Inspector Şef 
Inspectori Oficiali 

trimestrul I 

Inspecţie Sanitară Veterinară şi Siguranţa Alimentelor 

19 
Verificarea modului de implementare a 
legislaţiei UE în toate unităţile supuse 
controlului sanitar veterinar 

Serviciul Catagrafie, 
Înregistrare, Evaluare, 
TRACES 
Serviciu Control Oficial 
Sănătate Animală 
Serviciu Control Oficial 
Siguranţa Alimentelor 
Birou Evidenţă, Informatică, 
Control Administrativ 

Dr. Manoliu Marius 
Dr. Popescu Eugenia 
Dr. Blebea Ştefan 
Dr. Andrei Viorel 
 

2018 

20 

Controale oficiale, în domeniul specific de
activitate, în conformitate cu Programul
Naţional Cadru de Control în domeniul
biosecuritate, bunăstarea animalelor 

Serviciu Control Oficial 
Sănătate Animală 

Dr. Popescu Eugenia 2018 

21 

Controale oficiale, în domeniul specific de
activitate, în conformitate cu Programul
Naţional Cadru de Control în domeniul de 
gestiune a subproduselor de origine animală 
care nu sunt destinate consumului uman -
SNCU 

Serviciu Control Oficial 
Sănătate Animală 
Serviciu Control Oficial 
Siguranţa Alimentelor 

 
Dr. Popescu Eugenia 
Dr Blebea Ştefan 
 

2018 

22 

Controale oficiale, în domeniul specific de
activitate, în conformitate cu Programul
Naţional Cadru de Control în domeniul
nutriţiei animalelor 

Serviciu Control Oficial 
Sănătate Animală 

Dr. Popescu Eugenia 2018 

23 
Controale oficiale, în domeniul specific de
activitate, în conformitate cu Programul

Serviciu Control Oficial 
Sănătate Animală 

Dr. Popescu Eugenia 2018 
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Naţional Cadru de Control în domeniul
unităţilor farmaceutice veterinare şi unităţilor
de asistenţă sanitară veterinară locale 

24 

Controale oficiale, în domeniul specific de
activitate, în conformitate cu Programul
Naţional Cadru de Control în domeniul
pentru Controlul Reziduurilor 

Serviciu Control Oficial 
Sănătate Animală 
Serviciu Control Oficial 
Siguranţa Alimentelor 

Dr. Popescu Eugenia 
Dr. Blebea Ştefan 

2018 

25 
Controale oficiale privind gestionarea
alertelor iniţiate în cadrul SRAAF pe
domeniul de competenţă 

Serviciu Control Oficial 
Sănătate Animală 
Serviciu Control Oficial 
Siguranţa Alimentelor 

Dr. Blebea Stefan 
Ing. Dima Georgeta 

2018 

26 

Realizarea de către personalul sanitar -
veterinar a acţiunilor de supraveghere şi 
profilaxie sanitar - veterinară prevăzute în 
Programul acţiunilor de supraveghere, 
prevenire şi control al bolilor la animale, al
celor transmisibile de la animale la om, 
protecţia animalelor şi protecţia mediului 

Serviciu Control Oficial 
Sănătate Animală 
Serviciu Control Oficial 
Siguranţa Alimentelor 
Birou Evidenţă, Informatică, 
Control Administrativ 
Serviciul Catagrafie, 
Înregistrare, Evaluare, 
TRACES 

 
Dr. Popescu Eugenia 
Dr. Andrei Viorel 
Dr Blebea Ştefan 
Dr. Alistar Ramona 

2018 

27 

Organizarea, monitorizarea şi asigurarea 
răspunderii de implementare a legislaţiei 
sanitar – veterinare, inclusiv din domeniul 
programelor veterinare comunitare 
cofinanţate şi a procedurilor din domeniile de 
competenţă 

Serviciu Control Oficial 
Sănătate Animală 
Serviciu Control Oficial 
Siguranţa Alimentelor 
Birou Evidenţă, Informatică, 
Control Administrativ 
Serviciul Catagrafie, 
Înregistrare, Evaluare, 
TRACES  

Dr. Popescu Eugenia 
Dr Andrei Viorel 
Dr. Blebea Ştefan 
Dr. Alistar Ramona 

2018 

28 

Monitorizarea  comerţului intracomunitar,
exportului, importului, tranzitului de animale
vii, produselor şi subproduselor de origine
animală/ non animala şi, după caz,
produselor destinate nutriţiei animalelor 

Serviciul Catagrafie, 
Înregistrare, Evaluare, 
TRACES 

Dr. Alistar Ramona  2018 

29 

Difuzeazarea, pe diferite căi mediatice,
d e  ghiduri şi materiale informative, cu
aprobarea conducerii DSVSA, pentru
conştientizarea şi sensibilizarea opiniei
publice în ceea ce priveşte domeniile de
interes sanitar veterinar şi pentru  siguranţa
alimentelor 

Serviciu Control Oficial 
Sănătate Animală 
Serviciu Control Oficial 
Siguranţa Alimentelor 
Birou Evidenţă, Informatică, 
Control Administrativ 
Serviciul Catagrafie, 
Înregistrare, Evaluare, 
TRACES 

 
Dr. Popescu Eugenia 
Dr. Andrei Viorel 
Dr. Blebea Ştefan 
Dr. Alistar Ramona  

2018 

30 

Realizarea, în baza procedurilor transmise
de către A.N.S.V.S.A., a evaluării unităţilor şi
încadrarea în funcţie de analiza riscului a
unităţilor care produc, procesează,
depozitarea, transportă, comercializează şi/
sau distribuie produse de origine animală
şi non animală autorizate/ înregistrate
sanitar veterinar şi pentru siguranţa
alimentelor 

Serviciul Catagrafie, 
Înregistrare, Evaluare, 
TRACES 
 

 
Dr. Alistar Ramona  

2018 

31 

Gestionarea controalelor efectuate pentru
verificarea respectării de către agricultori a
cerinţelor legale în materie de gestionare
(SMR) referitoare la identificarea şi
înregistrarea animalelor şi a bunelor condiţii
agricole şi de mediu (GAEC) 

Serviciu Control Oficial 
Sănătate Animală 
Birou Evidenţă, Informatică, 
Control Administrativ 

Dr.Cojocaru Dan 
Dr. Andrei Viorel 

2018 

32 

Gestionarea controalelor efectuate pentru
verificarea respectării de către agricultori a
cerinţelor legale Măsura 215-Plăţi în 
favoarea bunăstării animalelor 

Serviciu Control Oficial 
Sănătate Animală 

Dr. Popescu Eugenia 2018 

33 
Evaluarea în vederea înregistrării/autorizării 
sanitare veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor 

Serviciul Catagrafie, 
Înregistrare, Evaluare, 
TRACES 

Dr. Alistar Ramona 2018 

34 

Evaluarea în vederea înregistrării/autorizării 
sanitare veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor şi evaluarea în vederea stabilirii 
gradului de risc a unităţilor de prelucrare, 
procesare, depozitare, transport, valorificare, 
şi comercializare a produselor şi 
subproduselor de origine animală şi 
nonanimală 

Serviciul Catagrafie, 
Înregistrare, Evaluare, 
TRACES 
Serviciu Control Oficial 
Sănătate Animală 
 

Dr. Alistar Ramona Dr 
Popescu Eugenia 

2018 



 

 81

35 

Evaluarea în vederea înregistrării/autorizării 
sanitare veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor şi evaluarea în vederea stabilirii 
gradului de risc a unităţilor de prelucrare, 
procesare, depozitare, transport, valorificare, 
şi comercializare în domeniul nutriţiei 
animale 

Serviciul Catagrafie, 
Înregistrare, Evaluare, 
TRACES 
Serviciu Control Oficial 
Sănătate Animală 

Dr. Alistar Ramona Dr 
Popescu Eugenia 

2018 

36 

Evaluarea în vederea înregistrării/autorizării 
sanitare veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor a unităţilor de prelucrare, 
procesare, depozitare, transport, valorificare, 
şi comercializare a produselor medicinale 
veterinare 

Serviciul Catagrafie, 
Înregistrare, Evaluare, 
TRACES 

Dr. Alistar Ramona 2018 

37 

Controale Oficiale  în unităţile de prelucrare, 
procesare, depozitare, transport, valorificare, 
şi comercializare a produselor şi 
subproduselor alimentare de origine 
nonanimală 

Birou Control Oficial Siguranţa 
Alimentelor 

Dr.Blebea Stefan 2018 

38 

Prelevare  şi monitorizare probe  din unităţile 
de prelucrare, procesare, depozitare, 
valorificare  şi comercializare a produselor şi 
subproduselor alimentare de origine animală 
şi nonanimală,  conform Programului  de 
Supraveghere şi control în domeniul 
siguranţei  alimentelor 

Birou Control Oficial Siguranţa 
Alimentelor 

Dr. .Blebea Ştefan 2018 

39 

Prelevare  şi monitorizare probe  din unităţile 
de prelucrare, procesare, depozitare, 
valorificare  şi comercializare a produselor şi 
subproduselor alimentare de origine animală
şi nonanimală,  conform Programului  de 
Supraveghere şi control în domeniul nutriţiei 
animale 

Serviciul Control Oficial 
Sănătate Animală  

Dr. Popescu Eugenia 2018 

40 
Acordarea de asistenţă pentru persoanele 
juridice ce doresc accesarea de fonduri 
structurale 

Serviciul Catagrafie, 
Înregistrare, Evaluare, 
TRACES 

Dr. Alistar Ramona  2018 

41 

Evaluarea programelor de îmbunătăţire a 
calităţii laptelui materie primă pentru unităţile 
de industrie alimentară – lapte - şi aducerea 
acestuia la standardele UE conform 
prevederilor Reg. CE nr. 853/2004 

Serviciu Control Oficial 
Sănătate Animală 
Serviciu Control Oficial 
Siguranţa Alimentelor 

 
Dr. Popescu Eugenia 
Dr. Blebea Ştefan 
 

2018 

42 

Monitorizarea unităţilor de industrie 
alimentară care sunt autorizate pentru 
efectuarea comerţului intracomunitar, privind 
respectarea prevederilor Reg. CE nr. 
853/2004, Reg. CE nr. 852/2004 

Serviciul Catagrafie, 
Înregistrare, Evaluare, 
TRACES 
Serviciu Control Oficial 
Siguranţa Alimentelor 

Dr. Alistar Ramona 
Dr. Blebea Ştefan 

2018 

43 

Gestionarea situaţiei epidemiologice în cazul 
suspectării sau confirmării bolilor infecto-
contagioase ale animalelor supuse notificării, 
prin elaborarea de proceduri pentru aplicarea 
şi respectarea planurilor de contingenţă 

Serviciu Control Oficial 
Sănătate Animală 

Dr. Popescu Eugenia 2018 

44 

Informarea, notificarea conducerii
D.S.V.S.A. şi după caz notificarea Direcţiei
Generale de Control Oficial DGCO şi
Serviciului Antifraudă din cadrul ANSVSA
cu privire la constatarea oricărei situaţii
considerate grave pentru sănătatea publică
şi sănătatea animalelor 

Serviciu Control Oficial 
Sănătate Animală 
Serviciu Control Oficial 
Siguranţa Alimentelor 

Dr. Popescu Eugenia 
Dr. Blebea Ştefan 

2018 

45 

Realizarea Programelor de supraveghere, 
monitorizare şi control prin examene de 
laborator în domeniul sănătăţii animalelor şi a 
siguranţei alimentare în conformitate cu 
obiectivele legislative comunitare şi al 
legislaţiei naţionale cu respectarea cerinţelor 
de management al calităţii în activitatea de 
laborator impuse de standardul SREN ISO 
17025/2005 

LSVSA Dr. Dănciulescu Daniela 2018 
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46 
Realizarea obiectivelor comunitare privind 
diminuarea incidenţei zoonozelor şi al 
salmonellei în reţeaua alimentară 

Serviciu Control Oficial 
Sănătate Animală 
Serviciu Control Oficial 
Siguranţa Alimentelor 

Dr. Popescu Eugenia 
Dr. Blebea Ştefan 

2018 

47 

Realizarea programelor anuale şi multianuale 
de eradicare, combatere şi monitorizare a 
anumitor boli ale animalelor în corelaţie cu 
contribuţia financiară a Comunităţii Europene 
la aceste programe cofinantate 

Serviciu Control Oficial 
Sănătate Animală 
LSVSA 
Serviciul Economic şi 
Administrativ 

Dr Popescu Eugenia 
Dr. Dănciulescu Daniela 
Ec. Bunea Daniela 

2018 

48 

Extinderea implementării manegementului 
calităţii în domeniile analitice de laborator,
prin acreditarea RENAR a altor metode în 
domeniul sănătăţii animalelor şi a siguranţei 
alimentare, în concordanţă cu programele 
anuale guvernamentale   aprobate 

LSVSA Dr. Dănciulescu Daniela 2018 

49 

Perfecţionarea performanţei analitice prin 
asimilarea unor standarde analitice sau 
metodologii de diagnostic în conformitate cu 
legislaţia comunitară în domeniu şi în 
concordanţă cu programele anuale de 
formare profesională a personalului din 
laborator 

LSVSA Dr. Dănciulescu Daniela 2018 

50 

Evaluarea capacităţii analitice a LSVSA 
Călăraşi prin participarea la teste de 
intercomparare naţionale şi la teste 
internaţionale, furnizate de laboratoarele 
naţionale de referinţă, respectiv de 
Laboratoarele comunitare de referinţă pe 
fiecare domeniu analitic 

LSVSA Dr. Dănciulescu Daniela 2018 

Îmbunătăţiri funciare  
Acţiuni subvenţionate de la bugetul de stat 

51 Exploatarea amenajărilor de desecare 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare 
Ialomiţa Călmăţui –Unitatea de 
Administrare Călăraşi (UA) 

Director UA 2018 

52 
Intreţinerea şi repararea amenajărilor de 
îmbunătăţiri funciare  

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare 
Ialomiţa Călmăţui –Unitatea de 
Administrare Călăraşi (UA) 

Director UA 2018 

Acţiuni subvenţionate din venituri proprii 

53 Prestări servicii de specialitate 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare 
Ialomiţa Călmăţui –Unitatea de 
Administrare Călăraşi (UA) 

Director UA 2018 

Investiţii subvenţionate de la bugetul de stat 

54 
Reabilitarea canalului CA I din amenajarea 
Pietroiu-Ştefan cel Mare-investiţie în derulare

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare 
Ialomiţa Călmăţui –Unitatea de 
Administrare Călăraşi (UA) 

Director UA 2018 

55 
Reabilitarea staţiei de pompare plutitoare 
SPA km 338 din amenajarea Borcea de Sus 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare  Filiala 
Călăraşi 

Director UA 

Faza PT şi 
Execuţie. 
Termen de 
finalizare 
2019 

56 

Reabilitarea staţie de pompare plutitoare 
SPA km 62+200 din amenajarea Borcea de 
Sus şi a reţelei de canale de aducţiune din 
amenajarea Bircea de Sus 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare  Filiala 
Călăraşi 

Director UA 

Faza 
Expertiză, 
DALI 
Termen de 
finalizare 
2018 

57 
Refacerea capacităţii de transport din Dunăre 
la staţia de pompare plutitoare SPA km 388 
din amenajarea Gălăţui -Călăraşi 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare  Filiala 
Călăraşi 

Director UA 
Termen de 
finalizare 
2019 

58 
Modernizarea staţiei de pompare de irigaţii 
SPA km 388-navele 2 şi 3 din amenajarea 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Director UA 
Faza PT şi 
Execuţie. 
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Gălăţui -Călăraşi Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare  Filiala 
Călăraşi 

Termen de 
finalizare 
2019 

59 
Reabilitarea infrastructurii principale de 
irigaţii din amenajarea hidroameliorativă 
Pietroiu  - Ştefan cel Mare 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare  Filiala 
Călăraşi 

Director UA 

Faza 
Expertiză, 
DALI 
Termen de 
finalizare 
2018 

60 
Reabilitarea infrastructurii principale de 
irigaţii din amenajarea hidroameliorativă 
Gălăţui  - Călăraşi 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare  Filiala 
Călăraşi 

Director UA 

Faza 
Expertiză, 
DALI 
Termen de 
finalizare 
2018 

61 
Reabilitarea infrastructurii principale de 
irigaţii din amenajarea hidroameliorativă 
Călăraşi  - Răul 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare  Filiala 
Călăraşi 

Director UA 

Faza 
Expertiză, 
DALI 
Termen de 
finalizare 
2018 

62 
Reabilitarea infrastructurii de irigaţii din 
amenajarea Costinu – Greaca - Argeş 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Administraţia Naţională a 
Îmbunătăţirilor Funciare  Filiala 
Călăraşi 

Director UA 

Faza 
Expertiză, 
DALI 
Termen de 
finalizare 
2018 

Finanţare în agricultură 

63 
Autorizarea la plată a tuturor cererilor SAPS 
din campaniile anterioare 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură-Centrul 
Judeţean Călăraşi 

Florin Stoia-director 
executiv 
Tudor Ion – director 
executiv adjunct 
Marinela Paraschiv – 
director executiv adjunct 

 
30.06.2018 
 

64 

Finalizarea plăţi ajutoarelor de stat (acciză 
motorină, ANT bovine/ovine/caprine, 
bunăstarea animalelor (păsări şi porcine), 
prime de asigurare, sectorul apicol etc.). 
Măsuri de piaţă (agricultura ecologică, lapte 
în şcoli, fructe în şcoli,  intervenţie cereale 
etc.) 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură-Centrul 
Judeţean Călăraşi 

Florin Stoia-director 
executiv 
Tudor Ion – director 
executiv adjunct 
Marinela Paraschiv – 
director executiv adjunct 

la termenele 
prevăzute de 
legislaţia în 
vigoare 

65 

Organizarea de simpozioane, seminarii, 
conferinţe, întâlniri cu fermierii la nivelul 
centrului judeţean şi al centrelor locale 
arondate 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură-Centrul 
Judeţean Călăraşi 

Florin Stoia-director 
executiv 
Tudor Ion – director 
executiv adjunct 
Marinela Paraschiv – 
director executiv adjunct 

permanent 
 

66 

Call-center care vizează exploataţiile mari 
pentru  diseminarea operativă a unor 
informaţii de actualitate în privinţa drepturilor 
şi obligaţiilor beneficiarilor de măsuri de 
sprijin financiar 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură-Centrul 
Judeţean Călăraşi 

Florin Stoia-director 
executiv 
Tudor Ion – director 
executiv adjunct 
Marinela Paraschiv – 
director executiv adjunct 

lunar 
 

67 

Dezvoltarea relaţiilor cu serviciile publice 
deconcentrate şi cu alte structuri 
guvernamentale cu reprezentare în teritoriu 
şi corelarea  cu priorităţile acestora, având la 
bază următoarele principii : 

- asigurarea unui climat de transparenţă şi 
corectitudine; 

- prezentarea rolului instituţiei în media; 
- dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu 

fermierii ; 
- asigurarea pregătirii profesionale 

continue ; 
- atragerea tinerilor absolvenţi către 

instituţia publică; 
- parteneriate cu instituţii de învaţământ 

superior, comunităţi locale, instituţii 
europene; 

- respectarea termenelor limită; 
- informatizare. 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură-Centrul 
Judeţean Călăraşi 

Florin Stoia-director 
executiv 
Tudor Ion – director 
executiv adjunct 
Marinela Paraschiv – 
director executiv adjunct 

permanent 
 

68 
Planificarea acţiunii de primire a cererilor 
unice pe suprafaţă 2018, invitarea fermierilor 
conform graficului de planificare şi 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură-Centrul 
Judeţean Călăraşi 

Florin Stoia-director 
executiv 
Tudor Ion – director 
executiv adjunct 

01.02.2018 - 
28.02.2018 
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informarea fermierilor prin pliante, broşuri, 
flyere privind depunerea cererilor de plată pe 
suprafaţă - Campania 2018 

Marinela Paraschiv – 
director executiv adjunct 

69 
Gestionarea (depunerea, administrarea, 
autorizarea şi plata) cererilor privind măsurile 
de spijin şi ajutoarele de stat specifice 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură-Centrul 
Judeţean Călăraşi 

Florin Stoia-director 
executiv 
Tudor Ion – director 
executiv adjunct 
Marinela Paraschiv – 
director executiv adjunct 

conform 
actelor 
normative ce 
reglementea
ză 
modalităţile 
de acordare 
a acestor 
forme de 
sprijin 

70 

Modalitatea de depunere a cererilor (pentru 
orice tip de subvenţie) va viza reducerea 
gradului de eroare şi apropierea instituţiei de 
fermieri, existând o dotare unitară (spaţii 
corespunzătoare, infrastructură IT) şi 
personal calificat 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură-Centrul 
Judeţean Călăraşi 

Florin Stoia-director 
executiv 
Tudor Ion – director 
executiv adjunct 
Marinela Paraschiv – 
director executiv adjunct 

permanent 
 

71 

Consolidarea colaborării interne, 
internaţionale şi a schimbului de bune 
practici ca mijloc de eficientizare şi 
îmbunătăţire a serviciilor prestate, acţiune ce 
se va realiza prin organizarea de întâlniri şi 
grupuri de lucru între reprezentanţii diferitelor 
instituţii/autorităţi/organisme 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură-Centrul 
Judeţean Călăraşi 

Florin Stoia-director 
executiv 
Tudor Ion – director 
executiv adjunct 
Marinela Paraschiv – 
director executiv adjunct 

permanent 
 

72 
Menţinerea infrastructurii IT în parametrii 
optimi 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură-Centrul 
Judeţean Călăraşi 

Florin Stoia-director 
executiv 
Tudor Ion – director 
executiv adjunct 
Marinela Paraschiv – 
director executiv adjunct 

permanent 
 

73 

Întărirea capacităţii instituţionale prin 
reducerea riscurilor şi utilizarea cu eficienţă a 
resurselor alocate 
 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură-Centrul 
Judeţean Călăraşi 

Florin Stoia-director 
executiv 
Tudor Ion – director 
executiv adjunct 
Marinela Paraschiv – 
director executiv adjunct 

permanent 
 

Finanţarea investiţiilor rurale 

74 

Campanii de informare submăsuri PNDR 
2014-2020 instrumentate de OJFIR: 

- 4.1 Investiţii în exploataţii agricole; 
- 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor 

fermieri; 
- 6.2 Sprijin  pentru îmfiinţarea de activităţi 

neagricole în zone rurale; 
- 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 

mici; 
- 6.4 Învestiţii în crearea şi dezvoltarea de 

activităţi neagricole; 
- 6.5 Schema pentru micii fermieri; 
- 9.1 Înfiinţarea grupurilor de producători în 

sectorul agricol; 
- 16.4 Sprijin pentru cooperarea orizontală 
şi verticală între actorii din lanţul de 
aprovizionare ăn sectorul agricol; 

- 19.2 Sprijin pentru implementarea 
acţiunilor în cadrul strategiei de 
dezvoltare locală. 

Oficiul Judeţean de Finanţare a 
Investiţiilor Rurale Călăraşi 

Director  
Şefi servicii 
Experţi 

trimestrial 

75 Seminarii tematice, mese rotunde Oficiul Judeţean de Finanţare a 
Investiţiilor Rurale 

Director  
Şefi servicii 
Experţi 

trimestrial 

76 

Comunicate de presă în vederea informării 
persoanelor interesate cu privire la 
modalitatăţile de accesare a fondurilor 
europene aferente PNDR 2014-2020 

Oficiul Judeţean de Finanţare a 
Investiţiilor Rurale 

Director  
Responsabil relaţii 
publice 

permanent 

77 

Informaţii solicitate de potenţialii beneficiari la 
sediu, telefonic, pentru submăsurile PNDR 
2014-2020 instrumentate de OJFIR şi 
îndrumarea solicitanţilor publici către Centru 
Regional de Finanţare în Investiţiile Rurale 8 
Bucureşti Ilfov care gestionează submăsurile 

Oficiul Judeţean de Finanţare a 
Investiţiilor Rurale 

Director  
Şefi servicii 
Experţi 

permanent 
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specifice sectorului public 

78 
Distribuire de materiale promoţionale: pliante, 
afişe 

Oficiul Judeţean de Finanţare a 
Investiţiilor Rurale 

Director  
Responsabil relaţii 
publice 

permanent 

79 

Întâlniri cu reprezentanţii GAL-urilor de pe 
raza judeţului Călăraşi, GAL Bărăganul de 
Sud Est, GAL Valea Mostiştei, GAL Colinele 
Argeşului, pentru implementarea corectă a 
strategiilor de dezvoltare locală 

Oficiul Judeţean de Finanţare a 
Investiţiilor Rurale 

Director  
Responsabil relaţii 
publice  
Şefi servicii 
Experţi 

permanent 

80 

Organizarea unui spaţi de informare 
instituţională a publicului ţintă din incinta DAJ 
Călăraşi, conform modelului unitar aplicat la 
nivel naţional 

Oficiul Judeţean de Finanţare a 
Investiţiilor Rurale 

Director  
Responsabil relaţii 
publice 

2018 

81 

Instrumentare tehnică şi financiară a 
proiectelor depuse de solicitanţii privaţi din 
judeţul Călăraşi, pe submăsurile PNDR 
2014-2020 

Oficiul Judeţean de Finanţare a 
Investiţiilor Rurale 

Director  
Şefi servicii 
Experţi 

permanent 

82 

Colaborarea cu alte instituţii locale implicate 
în gestionarea fondurilor europene 
nerambursabile, ADR Sud Muntenia, POS 
DRU Sud Muntenia, Biroul Regional de 
Cooperare Tranfrontalieră pentru graniţa 
România-Bulgaria 

Oficiul Judeţean de Finanţare a 
Investiţiilor Rurale 

Director  
Responsabil relaţii 
publice 

conform 
programărilor

Reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Finalizarea reformei funciare 

83 

Aplicarea legilor fondului funciar prin 
îndeplinirea atribuţiilor de către Comisia 
judeţeană  pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor 
Călăraşi, precum şi de către Comisiile locale 
pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor Călăraşi, în 
conformitate cu HG nr.890/2005 privind 
Regulamentul… 

Comisia judeţeană  pentru 
stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra 
terenurilor Călăraşi 
Comsiile locale pentru 
stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra 
terenurilor Călăraşi 

Membrii Comisiei 
judeţene 
Membrii Comisiilor locale 
Colectiv tehnic de lucru 
de pe lângă Comisia 
judeţeană 

permanent 

84 

Aplicarea, cu celeriate, a Legii   nr. 165 din 
16 mai 2013, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în 
România 

Comisia judeţeană  pentru 
stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra 
terenurilor Călăraşi 
Comsiile locale pentru 
stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra 
terenurilor Călăraşi 

Membrii Comisie judeţene 
Membrii Comisiilor locale 
Colectiv tehnic de lucru 
de pe lângă Comisia 
judeţeană 

2018 
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Proiectele finţate prin Programul Operaţional 
pentru Pescuit 2007-2013, precum şi prin 
Programul Operaţional pentru Pescuit şi 
Afaceri Maritime 2014-2020 sunt detaliate la 
Cap.2 Fonduri Europene 

   

86 
Investiţiile în Infrastructură în mediul rural
sunt detaliate la Cap.9 Adminsitraţie publică. 
Politici Regionale 

   

11.POLITICI DE MEDIU. APE ŞI PĂDURI    

Politica în domeniul protecţiei mediului şi managementului durabil al pădurilor şi al apei are scopul de a garanta 
un mediu curat şi sănătos, care să asigure protejarea naturii, calitatea vieţii, în corelare cu progresul social şi o 
dezvoltare economică verde şi competitivă, cu emisii reduse de dioxid de carbon şi eficientă din punct de vedere 
al utilizării resurselor. 

Obiective:  

         Obiective privind protecţia mediului: 
- Asigurarea unui management durabil al apelor. Gestionarea infrastructurii de apă şi apă uzată prin investiţii 

în reţelele de apă curentă şi canalizare din mediul urban şi rural; 
- Implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean prin: 

 Reducerea poluării şi îmbunătăţirea calităţii aerului; 
 Managementul deşeurilor și substanţelor periculoase; 
 Protectia solului. Gestionarea siturilor contaminate; 
 Conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a componentelor sale; 
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 Îmbunătăţirea gradului de educare și conştientizare, informare, consultare şi participare a tuturor 
cetăţenilor în luarea deciziilor privind mediul; 

 Integrarea politicii de mediu în celelalte politici sectoriale şi aplicarea principiilor dezvoltării durabile. 
- Prevenirea riscului şi diminuarea efectelor calamităţilor naturale pentru creşterea gradului de siguranţă a 

cetăţenilor; 
- Prevenirea şi gestionarea inundaţiilor; 
- Dezvoltarea durabilă a pădurilor prin extinderea suprafeţelor de păduri, creşterea eficienţei serviciilor de 

mediu oferite de acestea, combaterea despăduririlor şi asigurarea diminuării tăierilor ilegale de masă 
lemnoasă; 

- Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin asigurarea unui mediu sănătos în cadrul comunităţilor. 

   Obiective privind inspecţia de mediu: 

- Realizarea măsurilor cuprinse în Planul de măsuri prioritare în 2018; 
- Realizarea  Planului de inspecţie pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018; 
- Verificarea conformării cu AIM la instalaţiile IPPC; 
- Verificarea instalaţiilor care intră sub incidenţa directivei SEVESO; 
- Verificarea termenelor scadente din legislaţia privind limitarea emisiilor de COV la depozitarea şi distribuţia 

benzinei precum şi a altor agenţi economici cu profile diferite purtători de COV;  
- Verificarea modului de gestionare a deşeurilor periculoase rezultate din activităţile spitaliceşti şi din comerţ;
- Participarea comisarilor la colectarea DEEE;  
- Verificarea respectării prevederilor Legii nr. 24/2007  privind spaţiile verzi; 
- Acţiuni de control în vederea obţinerii de informaţii referitoare la siturile de importanţă comunitară ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000; 
- Urmărirea investiţiilor la agenţii economici cu impact asupra mediului; 
- Participarea comisarilor la cursuri de instruire pe diferite teme cu informarea colectivelor din care provin; 
- Îmbunătăţirea colaborării cu societatea civilă prin întâlniri cu asociaţii profesionale, patronale şi ONG-uri şi 

prin acţiuni de educare şi conştientizare;   
- Organizarea de conferinţe de presă şi/sau transmiterea de comunicate de presă privind activitatea 

comisariatului, noi apariţii legislative, poluări accidentale, etc.; 
- Până la sfârşitul anului 2018, nu se vor înregistra neconformităţi majore sau peste 2 neconformităţi minore 

prin Sistemul integrat de management calitate-mediu; 
- Controlarea modului de introducere deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, precum şi 

gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile de cultivare şi testare precum si urmarirea trasabilităţii; 
- Exercitarea controlului activităţilor de capturare, recoltare, achiziţie şi comercializare pe piaţa internă şi 

externă a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică; 
- Controlarea modului în care se respectă prevederile legale privind evidenţa şi modul de gestionare a 

deşeurilor; 
- Controlarea realizarii investiţiilor care necesită aviz/acord de mediu în toate fazele de execuţie, având 

acces la întreaga documentaţie, monitorizându-le până la definitivarea acestora; 
- Intensificarea şi mediatizarea controalelor privind depistarea şi sancţionarea contravenţiilor de abandonare 

a deşeurilor, ambalajelor şi resturilor menajere pe stradă, în spaţii publice sau în trafic; 
- Implicarea comisarilor Gărzii Naţionale de Mediu în acţiuni de educare şi conştientizare a cetăţenilor 

judeţului privind necesitatea protejării mediului înconjurător şi întărirea corpului voluntarilor de mediu; 
- Verificarea operatorilor economici care gestionează substanţe şi preparate chimice periculoase, precum şi 

deşeuri periculoase, pentru a preveni evenimentele deosebite cu impact asupra mediului în care să fie 
implicate substanţe şi preparate chimice periculoase şi nici deşeuri periculoase; 

- Verificarea in punctele de trecere a frontierei a traficului ilegal de deseuri; 
- Iniţierea de acţiuni de educaţie ecologică desfăşurate de Ziua Mediului, de Ziua Naţională a Gărzii de 

Mediu, precum şi în cadrul campaniei Let’s do it România! – România curată! având drept scop 
promovarea unei educaţii în spiritul securităţii mediului, protejarea spaţiilor verzi, colectarea  selectivă a 
deşeurilor, care să aducă o schimbare de atitudine în comunitatea locală pentru protejarea naturii. 

  

Nr. 
crt. 

ACŢIUNEA 
Entitatea implicată în 

realizare 
Persoana 

responsabilă 

Termen 
de 

finalizare
0 1 2 3 4 

1 

Asigurarea managementului durabil al apei, 
accesul la surse de apă sigure  (prin investiţii 
în infrastructura de apă şi apă uzată) este 
detaliată la Cap.9 Administraţie publică. 
Politici Regionale 

   

Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului. Controlul poluării industriale 

2 

Monitorizarea calităţii aerului  în municipiul 
Călăraşi prin cele doua staţii ce fac parte din 
Reţeaua Nationala de Monitorizare a Calităţii 
Aerului 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi  

Serviciul Monitorizare şi 
Laboratoare 

permanent 

3 Monitorizarea radioactivităţii mediului Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Monitorizare şi 
Laboratoare 

permanent 
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4 
Inventarierea surselor locale de emisii  de 
poluanţi atmosferici  conform metodologiei în 
vigoare 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Monitorizare şi 
Laboratoare 

trimestrul I 

5 
Monitorizarea elaborării Planului de 
menţinere a  calităţii aerului pentru judeţul 
Călăraşi conform metodologiei în vigoare 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Monitorizare şi 
Laboratoare 

permanent 
până la 
obţinerea 
hotărârii de 
consiliu 
judeţean 

6 
Măsurători ale zgomotului urban în 
principalele puncte de trafic  din municipiul 
Călăraşi 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Monitorizare şi 
Laboratoare 

lunar 

7 

Analize de laborator la solicitarea operatorilor 
economici  datorită măsurilor impuse prin 
autorizaţiile  de mediu  sau impuse de 
Comisariatului Gărzii de Mediu 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Monitorizare şi 
Laboratoare 

în funcţie de 
solicitări 

8 

Participare  la activităţile ce stabilesc condiţiile 
specifice fiecărui amplasament, din punct de 
vedere al aerului ambiental, apă, sol şi zgomot, 
pentru instalaţiile aflate în curs de autorizare 
sau reautorizare 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Monitorizare şi 
Laboratoare 

permanent 

9 

Actualizarea permanenta a Registrului Naţional 
privind compuşii organici volatili rezultaţi de la 
depozitarea şi distribuţia benzinei prin 
actualizarea permanenta a bazei de date la 
nivel local 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Monitorizare ţi 
Laboratoare 

permanent 

10 

Actualizarea periodică la nivel judeţean a 
inventarului instalaţiilor care intră sub 
incidenţa Legii emisiilor industriale   şi 
furnizarea  datelor  pentru Realizarea 
Registrului Naţional al instalaţiilor aflate sub 
incidenţa legii 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Avize, Acorduri, 
Autorizaţii 

permanent 

11 

Realizarea Registrului E PRTR (Registrul 
European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi) 
conform legislaţiei în vigoare împreună cu 
celelalte compartimente de specialitate 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Monitorizare şi 
Laboratoare 
Serviciul Avize, Acorduri, 
Autorizatii 

trimestrul II 

12 
Colaborare cu Comisariatul Gărzii de Mediu 
Călăraşi în vederea asigurării respectării 
cerinţelor din actele de reglementare 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Avize, Acorduri, 
Autorizaţii 

permanent 

13 
Organizarea, asigurarea secretariatul  şi 
participarea la şedinţele CAT 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Avize, Acorduri, 
Autorizaţii 

permanent 

14 
Organizarea, asigurarea secretariatul  şi 
participarea la şedinţele CSC 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Avize, Acorduri, 
Autorizaţii 

permanent 
 

15 

Centralizarea şi validarea inventarele emisiilor 
totale anuale de COV provenite din activităţi şi 
instalaţii care utilizează solvenţi organici cu 
conţinut de COV la nivel local 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Avize, Acorduri, 
Autorizaţii 
Serviciul Monitorizare şi 
Laboratoare 

anual 

16 
Participarea la dezbaterile publice organizate 
conform procedurilor de emitere a actelor de 
reglementare 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Avize, Acorduri, 
Autorizatii 

permanent 

17 

Parcurgerea procedurilor  de reglementare şi 
emite avize/acorduri/ autorizaţii şi autorizaţii 
integrate  de mediu, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Avize, Acorduri, 
Autorizaţii 

permanent 

18 

Participarea la verificarea în teren a 
amplasamentelor, respectiv a titularilor de 
activitate, cu privire la obligaţiile prevăzute în 
Legea nr.59/2016 privind controlul asupra 
pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanţe periculoase 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Avize, Acorduri, 
Autorizaţii 

permanent 

19 
Actualizarea periodică a inventarului 
instalaţiilor care intră sub incidenţa Legii 
nr.59/2016 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Avize, Acorduri, 
Autorizatii 

permanent 

20 
Monitorizare şi răspundere pentru de 
implementarea la nivel de judeţ a dispoziţiilor 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Avize, Acorduri, 
Autorizatii 

permanent 
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Legii 59/2016 privind controlul asupra 
pericolelor de accident major în care sunt 
implicate substanţe periculoase şi ale 
legislaţiei subsecvente 

21 
Identificarea/inventarierea titularii activităţilor, 
respectiv amplasamentelor care intră sub 
incidenţa prevederilor legii 59/2016  

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Avize, Acorduri, 
Autorizatii 

permanent 

22 

Colectarea datelor şi informaţiilor necesare 
pentru elaborarea Inventarului Naţional al 
Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră 
(INEGES), în vederea transmiterii acestora la 
ANPM 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Avize, Acorduri, 
Autorizaţii 
Serviciul Monitorizare şi 
Laboratoare 
Compartimentul Calitatea 
Factorilor de Mediu 

trimestrul IV 

23 

Identificarea instalaţiilor în care se desfăşoară 
activităţi care intră sub incidenţa schemei de 
comercializare a certificatelor de emisii de gaze 
cu efect de seră în perioada 2013-2020 şi 
informarea ANPM cu privire la acestea 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Avize, Acorduri, 
Autorizaţii 

permanent 

24 

Derularea  procedurii de evaluare adecvată 
pentru planuri/proiecte susceptibile să 
genereze un impact semnificativ asupra ariilor 
naturale protejate de interes comunitar, în 
conformitate  cu prevederile legislative în 
vigoare 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Avize, Acorduri, 
Autorizaţii 
Compartimentul Calitatea 
Factorilor de Mediu 

permanent 

Managementul deşeurilor şi substanţelor periculoase 

25 
Realizarea Bazei de date Deşeuri 
(municipale, tratare, producători) conform 
instrucţiunilor primite de la forul tutelar 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Calitatea 
Factorilor de Mediu 

conform 
instrucţiunilor 
primite de la 
ANPM 

26 

Colectarea, validarea şi prelucrarea datelor şi 
informaţiilor în domeniul chimicale, conform 
cerinţelor legale în vigoare, şi întocmirea 
inventareor specifice privind: 

- importatorii şi exportatorii de substanţe şi 
preparate sub incidenţa procedurii PIC; 

- substanţele care depreciază stratul de ozon 
şi operatorii economici care desfăşoară 
activităţi cu aceste substanţe; 

- gazele fluorurate cu efect de seră şi 
operatorii economici care desfăşoară 
activităţi cu aceste substanţe; 

- clădirile care conţin azbest în construcţie, al 
articolelor şi materialelor cu conţinut de 
azbest care devin deşeuri, al depozitelor cu 
deşeuri de azbest; 

- poluanţii organici persistenţi şi substanţele 
care vor fi incluse în anexele 
Regulamentului 850/2004 şi ale Convenţiei 
Stockholm privind poluanţii organici 
persistenţi; 

- operatorii economici care desfăşoară 
activităţi cu mercur şi metale grele; 

- operatorii implicaţi si substanţele 
restricţionate conform Regulamentului 
552/2009; 

- operatorii implicaţi în activităţi cu substanţe 
eligibile la înregistrare conform 
Regulamentului 1907/2006. 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Calitatea 
Factorilor de Mediu 

 
 
 
 
conform 
instrucţiunilor 
primite de la 
ANPM 
 
 
 
 
 
 
 

27 
Urmărirea cantităţii de deşeuri menajere de 
pe teritoriul judetului Călăraşi 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Calitatea 
Factorilor de Mediu 

permanent  

28 

Colectarea, validarea şi prelucrarea datelor şi 
informaţiilor referitoare la gestionarea 
deşeurilor, conform cerinţelor legale în 
vigoare, pe următoarele domenii: 

- generarea şi gestionarea deşeurilor 
municipale şi industriale; 

- deşeuri de ambalaje; 
- deşeuri de echipamente electrice şi 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Calitatea 
Factorilor de Mediu 

 
 
 
 
 
conform 
instrucţiunilor 
primite de la 
ANPM 
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electronice (DEEE); 
- vehicule scoase din uz (VSU); 
- deşeurilor de baterii şi acumulatori; 
- echipamente cu PCB/PCT; 
- uleiuri uzate; 
- deşeuri de anvelope; 
- nămoluri de la epurarea apelor uzate 

orăşeneşti; 
- depozitarea deşeurilor; 
- incinerarea deşeurilor; 
- transportul deşeurilor pe teritoriul 

României. 

 
 
 

29 
Urmărirea  colectării şi valorificării cantităţilor 
de deşeuri reciclabile  pe teritoriul judetului 
Călăraşi  

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Calitatea 
Factorilor de Mediu 

permanent  

Protecţia solului.Gestionarea siturilor contaminate 

30 
Actualizarea listei siturilor 
contaminate/potenţial contaminate la nivelul 
judeţului 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Calitatea 
Factorilor de Mediu 

permanent  

Conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a componentelor sale 

31 

Elaborarea propunerilor privind delimitarea 
ariilor naturale protejate de interes naţional, a 
căror limite nu sunt aprobate printr-un act 
normativ 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Calitatea 
Factorilor de Mediu 

permanent 

32 
Monitorizarea speciilor şi habitatelor de 
interes naţional şi comunitar 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Calitatea 
Factorilor de Mediu 

permanent 

33 

Analizarea capitolului de biodiversitate din 
cadrul documentaţiilor privind 
proiectele/planurile care pot avea un efect 
negativ semnificativ asupra ariilor naturale 
protejate, habitatelor naturale, speciilor de 
floră şi faună sălbatică, la nivel local 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Calitatea 
Factorilor de Mediu 

permanent 

34 

Analizarea documentaţiilor tehnice în 
vederea emiterii declaraţiei autorităţii 
responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 
2000 pentru proiectele majore cu finanţare din 
fonduri comunitare, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului CE 1828/2006 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Calitatea 
Factorilor de Mediu 

permanent 

35 

Emiterea autorizaţiilor de recoltare/capturare 
şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a florilor 
de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de 
animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a 
plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, 
fauna sălbatică 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Calitatea 
Factorilor de Mediu 

permanent 

36 
Realizeazarea inventarului privind 
specimenele CITES înregistrate conform 
legislaţiei în vigoare 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Calitatea 
Factorilor de Mediu 

anual  

37 
Supravegeherea şi verificarea modului de 
protejare  a faunei salbatice din Grădina 
ZOO Călăraşi 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Calitatea 
Factorilor de Mediu 

permanent 

38 
Inventarierea, actualizarea şi monitorizarea 
datelor referitoare la Grădina Zoologică 
Călăraşi 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Calitatea 
Factorilor de Mediu 

trimestrial  

Îmbunătăţirea gradului de educare și conştientizare, informare, consultare şi participare a  tuturor 
cetăţenilor în luarea deciziilor privind mediul 

39 
Asigurarea derulării activităţii de relaţii cu 
publicul conform legislaţiei în vigoare 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Relaţii 
publice şi IT 

permanent 

40 
Asigurarea accesului cetăţenilor la 
informaţiile de interes public 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Relaţii 
publice şi IT 

permanent 

41 
Iniţierea, sprijinul, încurajarea şi dezvoltarea 
parteneriatul cu societatea civilă 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Relaţii 
publice şi IT 

permanent 

42 
Asigurarea legăturii cu mass-media şi cu 
organizaţiile nonguvernamentale care 
activează în domeniul protecţiei mediului 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Relaţii 
publice şi IT 

permanent 

43 
Organizarea, împreună cu compartimentele 
de specialitate din APM, de manifestări de 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Relaţii 
publice şi IT 

permanent 
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promovare şi diseminare privind informaţia 
de mediu (întâlniri, simpozioane, colocvii, 
mese rotunde etc.) 

44 
Promovarea educaţiei ecologice prin 
încheierea de parteneriate cu unităţile de 
învăţământ din judeţul Călăraşi 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Relaţii 
publice şi IT în colaborare 
cu compartimentele de 
specialitate din instituţie 

permanent 

Integrarea politicii de mediu în celelalte politici sectoriale și aplicarea principiilor dezvoltării durabile 

45 

Urmărirea stadiului de realizare al măsurilor 
cuprinse în Planul anual de măsuri prioritare 
în domeniul protecţiei mediului şi restanţele 
din planurile de măsuri prioritare aferente 
anilor anteriori 

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Serviciul Monitorizare şi 
Laboratoare  

lunar  

46 

Elaborarea Raportului anual de evaluare a 
rezultatelor implementării Planului Local de 
Acţiune pentru Protecţia Mediului în judeţul 
Călăraşi  

Agenţia pentru pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Compartimentul Calitatea 
factorilor de mediu  

anual 

Asigurarea unui management durabil al apelor - Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia 
Bazinală de Apă Buzău Ialomiţa SGA Călăraşi 

47 Punerea în siguranţă a barajului Iezer Administratia Bazinală de Apă 
Buzău Ialomiţa 

ABABI 
Ing. Magdalena Grama 31.12.2018 

48 
Reabilitare canton  C10  incinta Borcea de 
Sus 

Administratia Bazinală de Apă 
Buzău Ialomiţa 

Conducerea S.G.A. 
Călăraşi 

31.12.2018 

49 
Instalaţie automatizare generator electric, 
Sediu SGA Călăraşi 

Administratia Bazinală de Apă 
Buzău Ialomiţa 

Conducerea S.G.A. 
Călăraşi 31.12.2018 

50 
Reabilitare canton 3 – Incinta Olteniţa Surlari 
Dorobanţu 

Administratia Bazinală de Apă 
Buzău Ialomiţa 

Conducerea S.G.A. 
Călăraşi 31.12.2018 

51 
Reabilitare acoperiş canton 4 dig Olteniţa 
Surlari Dorobanţu 

Administratia Bazinală de Apă 
Buzău Ialomiţa 

Conducerea S.G.A. 
Călăraşi 31.12.2018 

52 
Reabilitare acoperiş canton 5 dig Olteniţa 
Surlari Dorobanţu 

Administratia Bazinală de Apă 
Buzău Ialomiţa 

Conducerea S.G.A. 
Călăraşi 31.12.2018 

53 
Reabilitare acoperiş canton 6 dig Olteniţa 
Surlari Dorobanţu 

Administratia Bazinală de Apă 
Buzău Ialomiţa 

Conducerea S.G.A. 
Călăraşi 31.12.2018 

54 
Reabilitare acoperiş canton 7 dig Olteniţa 
Surlari Dorobanţu 

Administratia Bazinală de Apă 
Buzău Ialomiţa 

Conducerea S.G.A. 
Călăraşi 31.12.2018 

55 Reabilitare canton  5 – Borcea de Sus Administratia Bazinală de Apă 
Buzău Ialomiţa 

Conducerea S.G.A. 
Călăraşi 31.12.2018 

56 Reabilitare canton   8 – Borcea de Sus Administratia Bazinală de Apă 
Buzău Ialomiţa 

Conducerea S.G.A. 
Călăraşi 31.12.2018 

57 
Urmărirea în timp a construcţiilor pentru 
lucrări hidrotehnice din administrare 

 
S.G.A Călăraşi 
 

Ing. Şef Rotaru I. 
 
trimestrial 
 

58 Plan tehnic 
 
S.G.A Călăraşi 
 

Ing. Şef Rotaru I. permanent 

59 
Completarea stocului minim de mijloace şi 
materiale pentru apărare la nivel de SGA 
Călăraşi 

 
S.G.A Călăraşi 
 

Ing. Şef Rotaru I. permanent 

60 
Verificarea modului de respectare a 
reglementarilor în vigoare 

Beneficiari reglementaţi g.a. 
 
Roman Nicoleta 
 

permanent 

61 
Controale în vederea emiterii actelor de 
reglementare 

Solicitanţii de acte de 
reglementare 

 
Nica Adrian 
 

 
permanent 

62 
Recepţia serviciilor specifice de gospodărirea 
apelor, lucrări de sinteză şi raportări  către 
forurile superioare 

Birou GMPRA 
Alecu Daniela 
Dumitru Iuliana 

  
lunar şi 
trimestrial 

63 Monitorizarea apelor curgătoare de suprafaţă Laborator  SGA Călăraşi MT Cristina Dumitru lunar 

64 Monitorizarea lacurilor naturale Laborator  SGA Călăraşi MT Cristina Dumitru trimestrial 

65 
Monitorizarea apelor din  forajele 
hidrogeologice 

Laborator  SGA Călăraşi MT Cristina Dumitru semestrial 

66 Monitorizarea apelor uzate Laborator  SGA Călăraşi MT Cristina Dumitru lunar 

67 
Monitorizarea probelor de apă în cazul unor 
poluări accidentale 

Laborator  SGA Călăraşi MT Cristina Dumitru permanent 

68 
Măsurarea precitpitaţiilor la 13 posturi 
pluviometrice 

S.G.A Călăraşi Rogoz George 
 
lunar 

69 
Recoltari de probe de apă pentru determinări 
caracteristici fizico-chimice  - 89 măsurători 

 
S.G.A Călăraşi 
 

Rogoz George 
 
trimestrial 
 

70 Măsuratori staţie hidrometrică de Lac  
S.G.A Călăraşi 

Rogoz George 
 
trimestrial 
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Mostiştea – 1 lac - 210 măsurători   

71 
Colectarea şi transmiterea mesajelor şi 
avertizărilor hidrologice (13 posturi pluvio) 

 
S.G.A Călăraşi 
 

Rogoz George permanent 

72 
Instalare senzori automaţi transmisii de date 
-3 bucăţi 

ABA Buzău-Ialomiţa-SGA 
Călăraşi 

Radu Valerica-Rogoz 
George 

trim III şi IV 

Prevenirea şi gestionarea inundaţiilor 

73 
Prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor 
inundaţiilor prin realizarea Planului judeţean 
de apărare împotriva inundaţiilor 2018-2021  

Administraţia Bazinală de Apă 
Buzău-Ialomiţa 
S.G.A Călăraşi 
Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018-2021 

Dezvoltarea durabilă a pădurilor 

74 Împădurirea suprafeţei de 145 ha Direcţia Silvică Călăraşi Ing.Geambazu Cătălin 31.12.2018 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin asigurarea unui mediu sănătos în cadrul comunităţilor 

75 
Acţinile privind ameliorarea mediului urban, 
sunt detaliate la Cap.9 Administraţie publică. 
Politici Regionale 

   

Împăduriri terenuri degradate/perdele forestiere de protecţie 

76 

Acţiuni desfăşurate în cadrul 
Comandamentului Judeţean de analiză a 
Programului anual de înfiinţare a perdelelor 
forestiere de protecţie  

Comandamentului Judeţean de 
analiză a Programului anual de 
înfiinţare a perdelelor forestiere 
de protecţie 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

Inspecţia de Mediu  
Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean Călăraşi 

77 

Controlul modului în care sunt respectate 
prevederile actelor de reglementare privind 
protecţia mediului, inclusiv măsurile stabilite 
prin programele de conformare pentru 
activităţile economico-sociale 

Garda Naţională de Mediu-
Comisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

78 
Verificarea modului în care se realizează 
dezvoltarea sistemelor de management 
integrat al  deşeurilor 

Garda Naţională de Mediu-
Comisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

79 

Promovarea în cadrul companiilor, 
organizaţiilor şi instiţuţiilor a programelor 
pentru plantarea de copaci, arbori, arbuşti si 
plante ornamentale şi pentru dezvoltarea 
spaţiilor verzi 

Garda Naţională de Mediu-
Comisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

80 

Controlul activitaţilor care prezintă pericole 
de accidente majore şi/sau impact 
semnificativ transfrontalier asupra mediului, 
în vederea prevenirii şi limitării riscurilor de 
poluare 

Garda Naţională de Mediu-
Comisariatul Judeţean Călăraşi
Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

81 

Verificarea modului în care se face 
colectarea, transportul şi eliminarea 
deşeurilor periculoase şi nepericuloase din 
cadrul judeţului 

Garda Naţională de Mediu-
Comisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

82 
Verificarea modului de realizare a salubrizării 
din vecinătatea cursurilor de apă şi a căilor 
de comunicaţii 

Garda Naţională de Mediu-
Comisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

29 iunie –
Ziua 
europeană a 
Dunării 
permanent 

83 
Verificarea modului în care sunt gestionate 
substanţele periculoase 

Garda Naţională de Mediu-
Comisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

84 
Controlul planificat al instalaţiilor IPPC pentru 
respectarea valorilor limită de emisie 

Garda Naţională de Mediu-
Comisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

85 
Verificarea sesizărilor/reclamaţiilor privind 
încălcarea actelor normative în domeniul 
protecţiei mediului 

Garda Naţională de Mediu-
Comisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

86 
Acţiuni comune la solicitarea Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Călăraşi privind eliberarea 
actelor de reglementare 

Garda Naţională de Mediu-
Comisariatul Judeţean Călăraşi
Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

la solicitarea 
APM 
Călăraşi 

87 

Acţiuni comune la solicitarea Inspectoratul ui 
Judeţean de Poliţie Călăraşi la agenţi 
economici care prevăd desfăşurarea 
activităţilor de recuperare a materialelor 
reciclabile 

Garda Naţională de Mediu-
Comisariatul Judeţean Călăraşi
Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

la solicitarea 
IPJ Călăraşi 
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88 

Acţiuni comune la solicitarea AN Apele 
Române – Administraţia Bazinală de Apă 
Buzău Ialomiţa SGA Călăraşi privind 
verificarea stării tehnice şi a măsurilor 
impuse anterior la alimentările cu apă 
centralizate şi staţii de epurare 

Garda Naţională de Mediu-
Comisariatul Judeţean Călăraşi 
AN Apele Române – 
Administraţia Bazinală de Apă 
Buzău Ialomiţa SGA Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

la solicitarea  
AN Apele 
Romane – 
Administraţia 
Bazinală de 
Apă Buzău 
Ialomiţa SGA 
Călăraşi 

89 

Control tematic planificat privind verificarea 
realizării obligaţiilor de mediu privind 
închiderea şi urmărirea postînchidere de 
către operatorii depozitelor neconforme clasa 
“b” şi depozite industriale, care şi-au sistat 
activitatea conform calendarului prevăzut în 
anexa 5 la HG 349/2005 (2004 -2015) 

Garda Naţională de Mediu-
Comisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

90 Tematic exploatare forestieră Garda Naţională de Mediu-
Comisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

01.12.2018 

91 Tematic activităţi desfăşurate în arii protejate Garda Naţională de Mediu-
Comisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

01.11.2018 

92 Tematic balastiere Garda Naţională de Mediu-
Comisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

04.10.2018 

93 
Control tematic planificat privind transferul de 
deşeuri conform Regulamentului 1013/2006, 
la expeditori şi destinatari 

Garda Naţională de Mediu-
Comisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

03.11.2018 

94 
Tematic la operatorii economici care intră 
sub incidenţa Directivei EUTR (Regulamentul 
UE nr.295/2010, HG nr.145/2015) 

Garda Naţională de Mediu-
Comisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

03.11.2018 

95 

Tematic la operatorii economici care intră 
sub incidenţa Directivei BIOCIDE 
(Regulamentul nr.528/2012 la operatorii 
economici care utilizează acest tip de 
produse) 

Garda Naţională de Mediu-
Comisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

03.11.2018 

12.POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI    

Obiective: 
- Eficientizarea sistemului energetic în scopul creşterii calităţii vieţii cetăţenilor şi îmbunătăţirii calităţii 

mediului înconjurător.Încurajarea programelor de eficienţă energetică prin identificarea de noi fonduri de 
investiţii; 

- Menţinerea unui mix energetic prin diversificarea surselor şi tehnologiilor de producere a energiei, 
promovarea energiilor din surse regenerabile şi a tehnologiilor de conversie, cu emisii reduse de carbon 
pentru energie electrică, încălzire şi răcire; 

- Încurajarea înfiinţării de culturi energetice în scop industrial; 
- Monitorizare îndeplinirii tuturor angajamentelor asumate ca stat membru al UE în domeniul reducerii 

emisiilor de gaze ce produc efect de seră;  
- Creşterea calităţii serviciilor energetice în domeniile iluminatului public, transportului în comun, alimentării 

cu energie termică, precum şi în promovarea surselor regenerabile de energie. 
- Investiţii în reţele de medie şi joasă tensiune în localităţi urbane şi rurale. 

Nr. 
crt. 

ACŢIUNEA 
Entitatea implicată în 

realizare 
Persoana 

responsabilă 

Termen 
de 

finalizare
0 1 2 3 4 

1 
Modernizare LEA  JT în localitatea Lehliu 
Gară 

E- Distribuţie Dobrogea 
Zonă Reţea Mt JT Călăraşi 

ing.Tudor Cristinel Daniel 30.10.2018 

2 
Modernizare LEA  JT în localitatea Cuza 
Vodă 

E- Distribuţie Dobrogea 
Zonă Reţea Mt JT Călăraşi 

ing.Tudor Cristinel Daniel 30.11.2018 

3 Modernizare LEA  JT în localitatea Dragalina E- Distribuţie Dobrogea 
Zonă Reţea Mt JT Călăraşi 

ing.Tudor Cristinel Daniel 30.10.2018 

4 
Instalare contoare inteligente la clienţi în 
instalaţiile de joasă tensiune, în localitatea 
Călăraşi 

E- Distribuţie Dobrogea 
Zonă Reţea Mt JT Călăraşi 

ing.Tudor Cristinel Daniel 31.12.2018 

5 Modernizare LEA  în localitatea Vîlcelele E- Distribuţie Dobrogea 
Zonă Reţea Mt JT Călăraşi 

ing.Tudor Cristinel Daniel 31.08.2018 

6 
Lucrări în reţelele de joasă tensiune pentru 
centralizarea măsurii în localităţile Călăraşi, 

E- Distribuţie Dobrogea 
Zonă Reţea Mt JT Călăraşi 

ing.Tudor Cristinel Daniel 31.12.2018 



 

 93

Grădiştea şi Olteniţa 

7 Modernizare LEA  JT în localitatea Olteniţa E- Distribuţie Dobrogea 
Zonă Reţea Mt JT Călăraşi 

ing.Tudor Cristinel Daniel 31.08.2018 

8 
Reabilitarea reţelelor termice, reparaţii la 
reţelele termice sunt detaliate la Capitolul 9. 
Administraţie publică. Politici Regionale 

   

9 

Instalaţii de gaze, sisteme de alimentare cu 
energie electrică precum şi Reabilitări 
termice clădiri în administrarea Consiliului 
Judeţean Călăraşi  sunt detaliate la Capitolul 
9. Administraţie publică. Politici Regionale 

   

10 
Extindere alimentare cu energie electrică 
obiective, Olteniţa sunt detaliate la Capitolul 
9. Administraţie publică. Politici Regionale 

   

11 

Continuarea Programului de reabilitare 
termică a clădirilor-10 blocuri, extindere 
gaze naturale localitatea Răzvani-Lehliu 
Gară şi branşamente în oraşul Lehliu Gară –
investiţii ale Primăreia oraşului Lehli Gară, 
sunt detaliate la Capitolul 9. Administraţie
publică. Politici Regionale 

   

12 

Acţiunile privind Monitorizarea îndeplinirii 
tuturor angajamentelor asumate ca stat 
membru al UE în domeniul reducerii emisiilor 
de gaze ce produc efect de seră, sunt 
detaliate la Cap 11. Politici de mediu.Ape şi 
păduri  

   

13.POLITICI PENTRU INFREASTRUCTURA DE TRANSPORT  

Obiective: 
- Asigurarea infrastructurii şi serviciilor în transport, ca suport al activităţii economice şi sociale pentru 

îmbunătăţirea calităţii vieţii; 
- Modernizarea şi dezvoltarea transportului în judeţ prin investiţii în infrastructurii de transport regională şi 

locală în conformitate cu principiile dezvoltării durabile; 
- Valorificarea proiectelor de infrastructură actuale sau aflate în derulare şi găsirea de solulţii de transport 

noi, performante; 
- Dezvoltare regională echilibrată prin dezvoltarea reţelei de transport rutier (drumuri publice judeţene). 

Accesarea cu prioritate a fondurilor europene şi fondurilor extrabugetare în finanţarea lucrărilor de 
infrastructură rutieră;  

- Sistem eficient de gestionare a drumurilor pubice prin repararea, întreţinerea curentă şi periodică a 
acestora; scăderea numărului de intervenţii şi a cheltuielilor de exploatare; organizarea sistemului de reţele 
stradale în concordanţă cu tendinţele de dezvoltare;  

- Exploatarea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de drumuri naţionale şi ce străbat teritoriul judeţului; 
- Creşterea gradului de siguranţă rutieră prin reducerea numărului de victime din accidentele de circulaţie. 

Nr. 
crt. 

ACŢIUNEA 
Entitatea implicată în 

realizare 
Persoana 

responsabilă 

Termen 
de 

finalizare
0 1 2 3 4 

1 

Investiţiile finanţate din bugetul statului, 
bugetul judeţului şi unităţilor administrativ-
teritoriale privind infrastructura de transport 
sunt detaliate la Capitolul 9. Administraţie
publică. Politici Regionale 

   

2 
Investiţiile în infrastructura rutieră finanţate 
din fonduri europene sunt detaliate la 
Capitolul 2.Fonduri Europene 

   

Lucrări întreţinere periodică Autostrada A2 - CNAIR 

3 

Întreţinere suprafeţe degardate la 
îmbrăcăminţi asfaltice (15.000 mp), 
îmbrăcăminţi hidraulice (5000 mp), reparaţii 
(20.000 mp) 

Compania Naţională de 
Administrare a Infrastrtucturii 
Rutiere 
Direcţia Regională Drumuri şi 
Poduri Bucureşti 
Secţia Autostrăzi 

Şef Secţie 31.12.2018 

4 Colmatări fisuri şi crăpături (10000 m) Compania Naţională de 
Administrare a Infrastrtucturii 

Şef Secţie 31.12.2018 
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Rutiere 
Direcţia Regională Drumuri şi 
Poduri Bucureşti 
Secţia Autostrăzi 

5 
Înlăturări denivelări şi făgaşe prin frezare 
(1000 mp)  

Compania Naţională de 
Administrare a Infrastrtucturii 
Rutiere 
Direcţia Regională Drumuri şi 
Poduri Bucureşti 
Secţia Autostrăzi 

Şef Secţie 31.12.2018 

6 
Aducere la cotă şi completare cu elemente 
necesare parapet metalic (1000 m) 

Compania Naţională de 
Administrare a Infrastrtucturii 
Rutiere 
Direcţia Regională Drumuri şi 
Poduri Bucureşti 
Secţia Autostrăzi 

Şef Secţie 31.12.2018 

7 Întreţinere gard protective (10.000 mp) 

Compania Naţională de 
Administrare a Infrastrtucturii 
Rutiere 
Direcţia Regională Drumuri şi 
Poduri Bucureşti 
Secţia Autostrăzi 

Şef Secţie 31.12.2018 

8 
Marcaje rutiere în strat subţire (265 km, 2400 
mp) 

Compania Naţională de 
Administrare a Infrastrtucturii 
Rutiere 
Direcţia Regională Drumuri şi 
Poduri Bucureşti 
Secţia Autostrăzi 

Şef Secţie 31.12.2018 

9 Cosit vegetaţie ierboasă (3500 mp) 

Compania Naţională de 
Administrare a Infrastrtucturii 
Rutiere 
Direcţia Regională Drumuri şi 
Poduri Bucureşti 
Secţia Autostrăzi 

Şef Secţie 31.12.2018 

10 
Covor asfaltic+marcaj rutier A2, km 146+500-
km 157+800 

S.C.Autoprima Serv SRL 
Constanţa 

Secţia de Drumuri 
Naţionale Călăraşi 

30.06.2018 

11 
Ransforsare sistem rutier+marcaj rutier pe 
A2, km 64+500-km 96+000 

Procedură în curs de achiziţie 
Secţia de Drumuri 
Naţionale Călăraşi 

termenul de 
finalizare va 
fi comunicat 
după 
atribuirea 
contractului 
de execuţie 

12 
Proiectare DALI+PAC+PTE+AT: Ranforsare 
sistem rutier pe Autostrada A2, km 12+000-
km36+000 

DRDP Bucureşti-Departament 
Investiţii 

Seviciul Investiţii şi RK 2018 

13 
Covoare asfaltice pe Autostrada A2, km 37-
64 (Calea1 şi Calea2) 

DRDP Bucureşti-Departament 
Mentenanţă 

Serviciul Mentenanţă şi 
Plan 

2018 

14 
Ransforsare sistem rutier pe Autostrada A2 
km 12+000  -km 36+000 (Calea1 şi Calea2) 

DRDP Bucureşti-Departament 
Mentenanţă 

Serviciul Mentenanţă şi 
Plan 

2018-2020 

15 
Lucrări de reparaţii sistem rutier  Autostrada 
A2, km 64+500-km 96+000, Lehliu-Drajna 

DRDP Constanţa- Secţia de 
Drumuri Naţionale Călăraşi 

Secţia de Drumuri 
Naţionale Călăraşi 

2020 

Lucrări întreţinere Drumuri Naţionale - CNAIR 

16 
Covor asfaltic+marcaj rutier DN 21, km 
118+91-km 124+254 

S.C.OYL Company Holding AG 
Slobozia 

Secţia de Drumuri 
Naţionale Călăraşi 

31.05.2018 

17 
Covor asfaltic+marcaj rutier DN 21, km 
107+940-km 110+515 

S.C.OYL Company Holding AG 
Slobozia 

Secţia de Drumuri 
Naţionale Călăraşi 

31.05.2018 

18 
Tratament bituminos executat la rece+marcaj 
rutier DN 3B, km 18+500-km 36+000 

Procedură în curs de achiziţie 
Secţia de Drumuri 
Naţionale Călăraşi 

termenul de 
finalizare va 
fi comunicat 
după 
atribuirea 
contractului 
de execuţie 

19 
Covor asfaltic+marcaj rutier 3A, km 18+000-
km 66+000 

Procedură în curs de achiziţie 
Secţia de Drumuri 
Naţionale Călăraşi 

termenul de 
finalizare va 
fi comunicat 
după 
atribuirea 
contractului 
de execuţie 

20 Covoare asfaltice pe DN 4 -16 km DRDP Bucureşti-Departament 
Mentenanţă 

Serviciul Mentenanţă şi 
Plan 

2018 

21 Covoare asfaltice pe DN 31 – 5 km DRDP Bucureşti-Departament 
Mentenanţă 

Serviciul Mentenanţă şi 
Plan 

2018 

22 Covoare asfaltice pe DN 41 – 5 km DRDP Bucureşti-Departament 
Mentenanţă 

Serviciul Mentenanţă şi 
Plan 

2018 

23 Pasaj denivelat superior DN 21, km 105+500 DRDP Constanţa- Secţia de 
Drumuri Naţionale Călăraşi 

Secţia de Drumuri 
Naţionale Călăraşi 

termenul de 
finalizare se 
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Drajna va stabili prin 
aprobarea 
indicatorilor 
tehnico-
economici, 
conform 
prevederilor 
legale 

Siguranţă rutieră 

24 

Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie 
pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, 
protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi 
siguranţa rutieră 

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Călăraşi 

Şeful Inspectoratului 31.12.2018 

25 

Acţiuni ale Autorităţii Rutiere Române-
Agenţia Călăraşi, desfăşurate în conformitate 
cu HG 625/1998, modificată şi completată. 
Punerea în aplicare a normelor şi 
reglementărilor specifice transporturilor 
rutiere de către operatorii de transport. 

Autoritatea Rutieră Română-
Agenţia Teritorială Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

14.POLITICIÎN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR. CONVERGENŢĂ DIGITALĂ    

Obiective: 
- Atingerea obiectivelor specifice stabilite prin Strategia Naţională Agenda Digitală pentru România 2020, 

prim măsuri în domeniul e-guvernare, Open data şi IT&C în educaţie, sănătate şi cultură; 
- Promovarea educaţiei continue în sectorul TIC prin asigurarea bazei tehnice necesare instruirii elevilor; 
- Creşterea gradului de cunoaştere teoretică şi practică a folosirii instrumentelor Societăţii Informaţionale de 

către elevi, cadre didactice, personal medical şi dotarea unităţilor şcolare şi sanitare cu suficiente 
calculatoare şi căi de comunicaţie astfel încât să existe baza tehnică necesară instruirii, adaptarea 
programelor şcolare la cerinţele Societăţii Informaţionale şi în acord cu cerinţele pieţei de forţă de muncă 
româneşti şi europene; 

- Îmbunătăţirea actului de guvernare şi a serviciilor publice, predictibilitate, transparenţă şi e-Guvernare prin 
acţiuni în domeniul Open data. 

 

Nr. 
crt. 

ACŢIUNEA 
Entitatea implicată în 

realizare 
Persoana 

responsabilă 

Termen 
de 

finalizare
0 1 2 3 4 

1 

Colaborarea între structurile locale şi centrale 
ale administraţiei publice, pentru oferirea 
unor servicii de calitate. Implicare în 
implementarea serviciilor specifice 
domeniului TIC 

Autorităţi publice judeţene şi 
locale 
Servicii publice deconcentarte 
ale ministerelor 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

2 
Dotarea unităţilor şcolare cu suficiente 
calculatoare şi acces la internet 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Călăraşi 
Primăriile localităţilor 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

3 
Asigurarea accesului cetăţenilor şi 
organizaţiilor la servicii publice electronice 

Autorităţi publice judeţene şi 
locale 
Servicii publice deconcentrate 
ale ministerelor 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

4 
Creşterea accesului la informaţii de interes 
public  

Autorităţi publice judeţene şi 
locale 
Servicii publice deconcentrate 
ale ministerelor 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

5 
Îmbunătăţirea practicilor privind accesul la 
informaţiile de interes public 

Autorităţi publice judeţene şi 
locale 
Servicii publice deconcentrate 
ale ministerelor 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

6 
Publicarea constantă pe site-urile proprii a 
informaţiilor de interes public 

Autorităţi publice judeţene şi 
locale 
Servicii publice deconcentrate 
ale ministerelor 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

7 
Îmbunătăţirea practicilor privind procesele de 
consultare publică 

Autorităţi publice judeţene şi 
locale 
Servicii publice deconcentrate 
ale ministerelor 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

20018 

8 Transparenţa procesului de achiziţii publice 

Autorităţi publice judeţene şi 
locale 
Servicii publice deconcentrate 
ale ministerelor 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 

9 
Promovarea transparenţei procesului de 
luare a deciziilor publice 

Autorităţi publice judeţene şi 
locale 
Servicii publice deconcentrate 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

2018 
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ale ministerelor 

10 Harta etnografică C.J.C.C.Călăraș 
U.A.T.-uri din județ 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

11 Banca de date etnografice C.J.C.C.Călărași 
Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

12 

Evidenţa Patrimoniului Cultural 
a) Digitizarea Patrimoniului mobil din 
colecţiile Muzeului Dunării de Jos 
- Proiectul multianual urmăreşte întocmirea 
unor evidenţe fotografice a colecţiilor şi 
realizarea unor baze de date; 
- clasarea patrimoniului muzeal în categoriile 
Tezaur şi Fond; 
- continuarea evidenţei informatizate a 
patrimoniului în programul de evidenţă 
DOCPAT- CIMEC; 
- continuarea operaţiunile de inventariere 
periodică a colecţiilor de arheologie, istorie, 
etnografie, artă conform legislaţiei în vigoare 

Muzeul «Dunării de Jos», în 
parteneriat… 

Valentin Parnic 
Personalul MDJ şi 
colaboratorii 
 

martie-
decembrie 

15. AFACERI INTERNE   

Obiective: 
- Întărirea relaţiei cu cetăţeanul şi comunitatea prin realizarea unei colaborări mai strânse a instituţiilor şi 

structurilor subordonate MAI cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu orice entităţi publice 
sau private care pot contribui la dezvoltarea şi simplificarea serviciului public oferit, la protejarea intereselor 
cetăţeanului; 

      Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi 

- Asigurarea unui serviciu public de calitate  prin continuarea eforturilor pentru îmbunătăţirea pregătirii 
profesionale (cu accent pe activităţile practice, aplicate), consolidarea eticii profesionale a personalului, 
optimizarea managementului de personal, urmărirea modului de îndeplinire a atribuţiilor din fişa postului şi 
a ordinelor operative curente; 

- Creşterea capacităţii administrative şi operaţionale a Poliţiei Române, având ca scop final optimizarea 
activităţii acestei instituţii.Ducerea la bun sfârşit a proiectelor finanţate din fonduri europene. 

- Creşterea siguranţei cetăţeanului prin combaterea fenomenului infracţional stradal, precum şi prin 
creşterea siguranţei civice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar; 

- Prevenirea şi combaterea corupţiei în rândurile personalului Ministerul Afacerilor Interne la toate nivelurile 
şi în toate structurile; 

- Prevenirea şi combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de droguri şi a celorlalte substanţe interzise; 
- Scăderea dinamicii accidentelor de circulaţie, cu prioritate a acelora care au drept consecinţe pierderea de 

vieţi omeneşti. 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi 

- Obiectiv general 1: Creşterea performanţei structurilor operative în îndeplinirea misiunilor 
- Obiective specifice: 

 Creşterea calităţii serviciului de ordine şi siguranţă publică precum şi perfecţionarea dispozitivelor 
Jandarmeriei Române, în beneficiul cetăţeanului; 

 Creşterea performanţei activităţilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, prin promovarea 
unei politici coerente în domeniul prevenirii criminalităţii, prin proiectarea şi derularea de acţiuni şi 
campanii de prevenire, în baza priorităţilor naţionale şi locale stabilite la nivel instituţional; 

 Creşterea capacităţii operaţionale şi a performanţei structurilor de intervenţie antiteroristă şi acţiuni 
speciale; 

 Creşterea nivelului de siguranţă a obiectivelor, bunurilor şi i valorilor din competenţă; 
 Perfecţionarea  activităţii în domeniul realizării capacităţii operaţionale a structurilor Jandarmeriei 

Române şi managementului situaţiilor de urgenţă conform competenţelor; 
 Creşterea performanţei în activitatea de cooperare  interinstituţională; 
 Creşterea performanţei în activitatea de management stări excepţionale; 

- Obiectiv general 2: Eficientizarea managementului structurilor de suport şi dezvoltarea capacităţii 
administrative şi operaţionale 

- Obiective specifice: 
 Creşterea performanţei în activitatea de control managerial intern şi prevenirea corupţiei; 
 Creşterea performanţei activităţii de comunicaţii; 
 Creşterea performanţei activităţii de tehnologia informaţiei. 
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Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean „Barbu Ştirbei” 

- Creşterea capacităţii operaţionale şi îmbunătăţirii calităţii misiunilor executate în folosul populaţiei prin 
reducerea impactului efectelor situaţiilor de urgenţă; 

- Creşterea capacităţii de a gestiona evenimente majore care implică un număr foarte mare de persoane 
afectate; 

- Perfecţionarea sistemului de colaborare şi cooperare cu administraţia publică locală, cu dezvoltarea 
complementării şi disponibilităţii celorlalte forţe ale MAI din judeţ; 

- Creşterea nivelului de securitate personală a cetăţeanului prin îmbunătăţirea siguranţei în spaţiile publice, 
creşterea siguranţei în şcoli, a managementului şi capacităţii de intervenţie a ISU precum şi  pregătirea 
autorităţilor publice şi a populaţiei pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi dezastre naturale prin:  

 Îmbunătăţirea dotării şi înzestrării cu tehnică, echipamente, aparatură şi materiale de intervenţie a 
structurilor operative; 

 Creşterea calităţii asistenţei medicale de urgenţă şi descarcerare prin îmbunătăţirea pregătirii 
personalului şi investiţii în dotare; 

 Utilizarea cu eficienţă, eficacitate şi economicitate a resurselor avute la dispoziţie (umane, materiale, 
financiare, informaţionale etc.) pentru îndeplinirea atribuţiilor şi creşterea capacităţii de răspuns în 
situaţii de urgenţă; 

 Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii şi informaţii în situaţii de urgenţă şi asigurarea 
interoperabilităţii cu celelalte structuri cu responsabilităţi în domeniul managementului situaţiilor de 
urgenţă; 

 Sprijinirea activităţii serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă; 

 Dezvoltarea cooperării  în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă cu celelalte structuri cu 
responsabilităţi în domeniu; 

 Creşterea capacităţii de reacţie a structurilor operative prin participarea la exerciţii şi aplicaţii tactice de 
cooperare. 

Centrul de Prevenire, evaluare şi Consiliere Antidrog Călăraşi (CPECA) 

Prevenirea consumului  de droguri-  obiect ive speci f ice 
           Prevenirea în şcoală : 

- Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii sau 
întârzierii debutului consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a 
timpului liber; 

- Creşterea nivelului de  informare,  sensibilizare  şi conştientizare a populaţiei  şcolare  în vederea evitării 
transformării consumului experimental şi ocazional în consum regulat, în cadrul programelor şcolare, 
extraşcolare şi de petrecere a timpului liber. 

Prevenirea în familie : 
- Creşterea nivelului de sensibilizare şi responsabilizare a familiilor în vederea oferirii de modele pozitive 

copiilor, în cadrul programelor de informare, educare şi  conştientizare  cu  privire  la efectele consumului 
de droguri;  

- Dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viaţa copiilor în vederea formării sau întăririi abilităţilor pentru 
creşterea influenţei factorilor de protecţie.  

Prevenirea în comunitate : 

- Reducerea  influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea  influenţei factorilor de protecţie  în cadrul grupurilor 
vulnerabile, corelat cu nevoile şi particularităţile acestora; 

- Reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea influenţei  factorilor  de  protecţie  la categoriile 
profesionale ce sunt predispuse consumului de droguri, corelat cu nivelul de responsabilitate socială şi 
particularităţile acestora; 

- Adoptarea unui stil de viaţă sănătos la nivelul populaţiei generale, ca alternativă la consumul de droguri, în 
cadrul programelor de petrecere a timpului liber. 

Campani i  de reducere a cerer i i  de drogur i-obiect ive speci f ice 
- Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei generale şi  a  populaţiei  la risc asupra 

efectelor, riscurilor şi consecinţelor negative ale consumului de droguri în vederea neînceperii sau 
întârzierii debutului consumului de droguri;   

- Creşterea nivelului de informare şi sensibilizare a populaţiei generale cu privire la aspectele medicale, 
psihologice şi sociale ale consumului şi dependenţei de droguri în vederea diminuării stigmatizării şi 
marginalizării sociale a consumatorilor de droguri;   

- Creşterea nivelului de implicare a mediilor de comunicare în masă în promovarea şi susţinerea 
programelor de prevenire a consumului de droguri.  

Asisten ţa medicală ,  ps ihologică  ş i  socia lă ,  reducerea r iscur i lor  ş i  re inser ţ ia  socială  
- creşterea accesibilităţii prin dezvoltarea cantitativă şi calitativă a serviciilor şi a măsurilor medicale, 

psihologice şi sociale integrate, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare şi adaptare continuă 
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pentru fiecare persoană care solicită serviciile centrului. 
 

Nr. 
crt. 

ACŢIUNEA 
Entitatea implicată în 

realizare 
Persoana 

responsabilă 

Termen 
de 

finalizare
0 1 2 3 4 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi 

1 

Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie 
pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, 
protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi 
siguranţa rutieră 

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Călăraşi 
 

Şeful Inspectoratului 31.12.2018 

2 
Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii pe 
raza de competenţă  şi destructurarea 
grupărilor infracţionale 

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Călăraşi 

Şeful Inspectoratului 31.12.2018 

3 

Asigurarea climatului de legalitate mediului 
de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, 
contrabandei, corupţiei, contrafacerii de 
mărfuri, a infracţiunilor din domeniul 
achiziţiilor publice precum şi prin protecţia 
intereselor financiare ale Uniunii Europene 

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Călăraşi, 
Grupul GLO 

Şeful Inspectoratului 31.12.2018 

4 

Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor 
materiale financiare şi informaţionale 
necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii 
operaţionale a poliţiştilor 

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Călăraşi 
 

Şeful Inspectoratului 31.12.2018 

5 
Menţinerea sub control a infracţionalităţii 
judiciare la nivelul judeţului Călăraşi 

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Călăraşi 

Şeful Inspectoratului 31.12.2018 

6 

Accesarea fondurilor europene prin cele 
două programe: Programul Operaţional 
Regional 2014-2020   (ghidul specific pentru 
prioritatea de investiţii clădiri publice) şi 
Programul de Cooperare Transfrontalieră 
RO-BG 

Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Călăraşi 

Şeful Inspectoratului 31.12.2018 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi 

7 
Optimizarea proceselor de planificare, 
organizare, conducere şi executare a 
misiunilor din competenţă 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

trimestrele  
I-IV 

8 
Creşterea calităţii documentelor operative şi 
de suport pe segmentul ordinii publice 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

trimestrele  
I-IV 

9 

Elaborarea/actualizarea procedurilor interne/ 
de sistem şi a standardelor operaţionale; 
Elaborarea proiectelor de modificare a 
cadrului normativ cu incidenţă în segmentul 
ordinii publice. 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

trimestrele 
 I-IV 

10 

Realizarea unei estimări judicioase a 
efectivelor necesare pentru executarea 
misiunilor în situaţia solicitărilor de efective în 
sprijin 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

trimestrele 
 I-IV 

11 
Executarea de controale tematice şi 
inopinate pe segmentul ordinii publice 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

trimestrele 
 I-IV 

12 
Participarea în cadrul proiectelor cu finanţare 
externă gestionate de Jandarmeria Română 
sau de alte instituţii 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

trimestrele 
 I-IV 

13 
Punerea în aplicare a dispoziţiilor/planurilor 
de măsuri/concepţiilor de acţiune în domeniul 
ordinii publice transmise de eşalonul superior

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

trimestrele 
 I-IV 

14 

Participarea la seminarii, conferinţe, întâlniri 
de lucru pe teme privind domeniul ordinii şi 
siguranţei publice, precum şi organizarea şi 
coordonarea de convocări şi şedinţe de 
pregătire în domenii de interes 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

trimestrele 
 I-IV 

15 

Întocmirea de materiale privind activităţile 
desfăşurate pe linia prevenirii şi combaterii 
faptelor antisociale şi rezultatele obţinute 
(analize, sinteze, informări, studii, prognoze, 
statistici, grafice, etc.) 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

trimestrele 
 I-IV 

16 Coordonarea şi  monitorizarea activităţilor de Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

trimestrele 
 I-IV 
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constatare/sancţionare a faptelor de natură 
penală/contravenţională, precum şi 
verificarea rapoartelor întocmite cu această 
ocazie 

17 
Coordonarea, sprijinul şi îndrumarea 
activităţii de punere în executare a 
mandatelor de aducere 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

trimestrele 
 I-IV 

18 
Coordonarea activităţilor preventiv-educative 
desfăşurate de personalul Jandarmeriei 
Române 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

trimestrele 
 I-IV 

19 

Participarea la seminarii, conferinţe, întâlniri 
de lucru pe teme privind prevenirea şi 
combaterea faptelor antisociale, organizarea 
şi coordonarea de convocări şi şedinţe de 
pregătire în domenii de interes 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

trimestrele 
 I-IV 

20 

Executarea de controale tematice și 
controale inopinate vizând activitatea de 
prevenire și combatere a faptelor antisociale 
desfășurată de personalul Jandarmeriei 
Române 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

trimestrele 
 I-IV 

21 

Propuneri de modificare a cadrului legislativ 
cu incidență în domeniul de interes precum și 
a cadrului normativ intern privind organizarea 
și desfășurarea activității de prevenire și 
combatere a faptelor antisociale 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

trimestrele 
 I-IV 

22 

Actualizarea și modernizarea cadrului 
normativ ce reglementează activitatea 
structurilor de intervenție antiteroristă și 
acțiuni speciale 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

trimestrele 
 I-IV  

23 

Creșterea gradului de pregătire a structurilor 
de intervenție în domeniul antiterorist și  al 
intervențiilor speciale prin desfășurarea unor 
convocări de specialitate cu ofițerii specialiști 
/comandanții structurilor de intervenție 
antiteroristă și acțiuni speciale, precum și prin 
activități de pregătire organizate cu 
structurile în instituții de formare a 
Jandarmeriei Române 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

trimestrele 
 I-IV 

24 

Participarea la seminarii, conferințe, întâlniri 
de lucru pe teme privind prevenirea și 
combaterea terorismului, inovații ale tehnicii 
specifice de intervenție 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

trimestrele 
 I-IV 

25 
Consolidarea cooperării cu celelalte instituții 
cu competențe în domeniu 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

trimestrele 
 I-IV 

26 

Gestionarea modului de implementare a 
misiunilor în sistemele electronice de 
gestiune (SURE) și centralizarea datelor 
implementate de către structurile operative în 
vederea întocmirii analizelor privind 
activitatea desfășurată 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

trimestrele 
 I-IV 

27 

Adoptarea și adaptarea permanentă a unor 
dispozitive flexibile prin implementarea 
analizelor de risc la securitatea fizică a 
obiectivelor din responsabilitate și 
implementarea conceptului de supraveghere 
și intervenție 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Pază şi Protecție 
Instituțională 

trimestrele 
 I-IV 

28 
Coordonarea activităților de creștere a 
interoperabilității dintre structurile de pază și 
protecție și cele de intervenție 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Pază şi Protecție 
Instituțională 

trimestrele 
 I-IV 
 

29 

Monitorizarea permanentă a activităților 
desfășurate în obiective și zona adiacentă 
acestora, pentru prevenirea și combaterea 
faptelor cu caracter infracțional sau 
contravențional 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Pază şi Protecție 
Instituțională 

trimestrele 
 I-IV 
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30 Modernizarea sistemelor tehnice de pază și 
alarmare, la obiectivele proprii 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Pază şi Protecție 
Instituțională 

trimestrele 
 I-IV 

31 

Participarea la exerciţiile organizate de 
Ministerul Afacerilor Interne în cooperare cu 
celelalte structuri ale SNAOPSN (Sistemul 
Naţional de Apărare Ordine Publică şi 
Siguranţă Naţională)  pentru compatibilizarea 
structurilor Ministerului Afacerilor Interne cu 
structurile forţelor armate, în vederea 
gestionării situaţiilor speciale şi de criză 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul 
Management 
Operaţional 

trimestrele 
 I-IV 

32 
Verificarea capacităţii operaţionale prin 
exerciţii de alertare, conform Planului unic 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul 
Management 
Operaţional 

conform 
planurilor 
aprobate 

33 

Verificarea capabilităţilor structurilor 
teritoriale privind realizarea măsurilor de 
protecţie a personalului şi intervenţia în 
sprijinul populaţiei prin includerea în temele 
tactice elaborate cu ocazia exerciţiilor de 
alertare a unor situaţii tactice care să vizeze 
gestionarea unor situaţii de urgenţă 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul 
Management 
Operaţional 

cu ocazia 
executării 
planurilor de 
alertare 

34 

Analizarea planurilor/protocoalelor de 
cooperare/colaborare existente la nivelul 
Jandarmeriei Române, din perspectiva 
eficienţei activităţilor desfăşurate în baza 
acestora, stabilirea oportunităţii menţinerii 
actualizării planurilor/protocoalelor şi 
realizarea demersurilor  de menţinere/ 
actualizare/reziliere, după caz 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul 
Management 
Operaţional 

semestrial 

35 

Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri, 
comunităţi locale, asociaţii, mass-media etc. 
pentru implementarea la nivel 
naţional/regional/local de proiecte, acţiuni 
comune 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul 
Management 
Operaţional 

semestrial 

36 

Analizele de oportunitate privind încheierea 
unor planuri  de cooperare/colaborare la nivel 
local pentru care s-a solicitat acordarea 
mandatului inspectorului general 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul 
Management 
Operaţional 

semestrial 

37 
Participarea la grupuri de lucru 
interministeriale şi între structuri locale şi 
centrale 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul 
Management 
Operaţional 
Serviciul Ordine şi 
Siguranţă Publică 

semestrial 

38 
Actualizarea/îmbunătăţirea documentelor 
planului de mobilizare, în scopul creşterii 
viabilităţii acestora 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul 
Management 
Operaţional 

când apar 
modificări 
legislative/ 
organizatorice 
sau 
referitoare la 
încadrarea cu 
personal în 
activitate sau 
în rezervă 

39 

Organizarea şi desfăşurarea de 
antrenamente, instructaje sau alte activităţi 
de pregătire a personalului pe linia 
managementului stărilor excepţionale 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul 
Management 
Operaţional 

semestrial 

40 

Îndrumarea metodologică a personalului cu 
atribuţii pe linia dezvoltării controlului 
managerial intern din unităţile Jandarmeriei 
Române 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Preşedintele Comisiei de 
monitorizare 

semestrial 

41 

Asigurarea suportului informaţional, 
conducerii unităţii privind stadiul de 
dezvoltare sistemului controlului 
intern/managerial 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Preşedintele Comisiei de 
monitorizare 

semestrial 

42 

Crearea unui cadru unitar pentru acţiunile 
derulate la nivelul unităţii în vederea 
dezvoltării sistemului de control intern/ 
managerial 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Preşedintele Comisiei de 
monitorizare 

anual 

43 
Identificarea, descrierea, evaluarea şi 
stabilirea măsurilor de control a riscurilor de 
corupţie 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Preşedintele Comisiei de 
monitorizare 

semestrial 
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44 
Realizarea centrelor de comunicaţii mobile la 
nivelul unităţilor teritoriale de jandarmi 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul 
Tehnologia 
Informaţiei 

trimestrele 
 I-IV 

45 
Mentenanţa/modernizarea sistemului de 
comunicaţii (voce, video, date) de la nivelul 
Jandarmeriei Române 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul 
Tehnologia 
Informaţiei 

trimestrele 
 I-IV 

46 

Actualizarea, dezvoltarea şi întreţinerea 
Portalului de intranet al Jandarmeriei 
Române şi a site–ului de internet 
www.jandarmeriacalarasi.ro  precum şi a 
site-urilor de internet ale unităţilor teritoriale 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul 
Tehnologia 
Informaţiei 

trimestrele 
 I-IV 

47 
Managementul, dezvoltarea şi modernizarea 
sistemelor informatice din unitate 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul 
Tehnologia 
Informaţiei 

trimestrele 
 I-IV 

48 
Întreţinerea sistemelor IT existente, 
remedierea eventualelor probleme ce pot 
apărea în funcţionarea acestora 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Călăraşi 

Serviciul 
Tehnologia 
Informaţiei 

trimestrele 
 I-IV 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al Judeţului  Călăraşi 

49 

Efectuarea de analize şi evaluări ale 
posibilităţilor de producere a situaţiilor de 
urgenţă specifice unităţilor administrativ 
teritoriale de pe teritoriul judeţului, 
actualizarea şi completarea concepţiei de 
răspuns a inspectoratului şi informarea 
preşedintelui CJSU despre acestea. 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Şef centru operaţional trimestrial 

50 

Actualizarea „Planului de analiză şi acoperire 
a riscurilor” în baza reglementărilor 
Inspectoratului General pentru Situaţii de 
Urgenţă şi a riscurilor nou identificate 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Prim adjunct 30.06.2018 

51 

Actualizarea permanentă a planurilor de 
cooperare cu unităţile din structurile M.A.I. şi 
M.Ap.N., a planurilor operative şi de 
intervenţie în funcţie de modificările apărute 
în structura organizatorică a acestora şi 
întocmirea de planuri noi cu instituţiile cu 
atribuţii în managementul situaţiilor de 
urgenţă 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Şef centru operaţional permanent 

52 

Îmbunătăţirea bazei de date privitoare la 
posibilităţile de intervenţie, cu resurse umane 
şi mijloace tehnice existente la unităţile 
administrativ teritoriale ale judeţului, pentru 
îndeplinirea funcţiilor de sprijin 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Şef centru operaţional permanent 

53 

Monitorizarea permanentă a evoluţiei 
situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă 
şi coordonarea intervenţiei forţelor şi 
mijloacelor 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Prim adjunct permanent 

54 

Îmbunătăţirea răspunsului în situaţii de 
urgenţă prin înfiinţarea unei noi subunităţi în 
zona de nord a judeţului şi executarea de 
antrenamente cu personalul de serviciu în 
vederea cunoaşterii modului de acţiune în 
cazul creşterii operaţionale, a ridicării în 
trepte a capacităţii de acţiune şi de luptă în 
caz de mobilizare şi managementul situaţiilor 
de urgenţă 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Prim adjunct trimestrial 

55 
Executarea de exerciţii şi aplicaţii cu 
subunităţile subordonate pentru antrenarea 
efectivelor 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Şef centru operaţional permanent 

56 

Intocmirea „Planului pentru asigurarea 
resurselor umane, materiale şi financiare 
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în 
anul 2018” şi înaintarea acestuia Comitetului 
Naţional pentru Situaţii de Urgenţă 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Şef centru operaţional 28.02.2018 

57 

Actualizarea permanentă a Catalogul 
judeţean cu clasificarea unităţilor 
administrativ-teritoriale în funcţie de tipurile 
de riscuri specifice protecţiei civile 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Şef centru operaţional permanent 
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58 
Achiziţionarea de aparatură radio, 
radiotelefon şi de avertizare necesară 
desfăşurării în bune condiţii a activităţilor 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Prim adjunct şi Şeful 
Serviciului logistic 

permanent 

59 

Creşterea gradului de operativitate a 
serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă şi 
descarcerare prin îmbunătăţirea pregătirii 
personalului şi exploatarea judicioasă a bazei 
materiale din dotare 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Şef centru operaţional permanent 

60 
Actualizarea permanentă a „Schemei cu 
riscurile teritoriale din zona de competenţă” 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Şef centru operaţional permanent 

61 
Creşterea gradului de participare la stingerea 
incendiilor de către membrii serviciilor 
voluntare pentru situaţii de urgenţă 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Şeful Inspecţiei de 
prevenire 
Şef S.P.I.R.C. 

permanent 

62 

Executarea de activităţi de informare 
preventivă cu preponderenţă în zonele 
identificate cu risc crescut de manifestare a 
situaţiilor de urgenţă 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Şef S.P.I.R.C. permanent 

63 

Desfăşurarea de exerciţii aplicaţii şi simulări 
cu un pronunţat caracter aplicativ-practic în 
instituţiile de învăţământ şi la operatorii 
economici sursă de risc, organizarea de 
activităţi informativ-educative în unităţi şi 
subunităţi gen „Ziua porţilor deschise”, 
„Concursul Cu viaţa mea apăr viaţa” etc. 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Şef centru operaţional 
Şef S.P.I.R.C. 

permanent 

64 

Participarea în cadrul programelor europene 
transfrontaliere pentru îmbunătăţirea dotării 
cu tehnică de intervenţie şi a modului de 
monitorizare a situaţiilor de urgenţă 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Şef serviciu logistic 
Şet centru operaţional 

permanent 

65 
Executarea la timp şi de calitate a lucrărilor 
de întreţinere şi reparare a tehnicii de 
intervenţie şi de transport 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Şef Serviciu logistic permanent 

66 
Mediatizarea principalelor evenimente şi 
activităţi cu caracter public 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Subofiţer relaţii publice permanent 

67 

Elaborarea de materiale de presă, care să 
vizeze promovarea unor cadre ale 
Inspectoratului care s-au evidenţiat în 
activitatea profesională sau în cea extra 
profesională 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al 
Judeţului  Călăraşi 

Subofiţer relaţii publice permanent 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

68 

Organizarea de întâlniri publice, seminarii, 
mese rotunde pe teme de prevenire a 
consumului de droguri, cu public ţintă specific 
(profesori, psihopedagogi, părinţi, cadre 
medicale, poliţişti, alţi specialişti, psihologi, 
elevi, mass-media) 

CPECA 
Călăraşi 
Autorităţile publice locale şi 
ONG-uri 

Specialiştii CPECA 
decembrie 
2018 
 

69 

Organizare de cursuri de formare în 
domeniul adicţiilor destinate cadrelor 
didactice, poliţiştilor, jandarmilor, jurnaliştilor, 
altor specialişti 

 CPECA 
Călăraşi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean, 
CCD,CJRAE, Inspectoratul 
Judeţean de Jandarmi, 
Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean, Direcţia de Sănătate 
Publică, DGASPC, 
Autorităţile publice locale şi 
ONG-uri 

Specialiştii CPECA 
decembrie 
2018 

70 

Implementarea proiectului naţional „Mesajul 
meu antidrog”  

Implementarea proiectului naţional „FRED 
GOES NET”- Intervenţii timpurii pentru 
consumatorii de tutun, alcool şi droguri 

Implementarea proiectului naţional 
„NECENZURAT” prevenirea consumului de 
tutun, alcool şi droguri în rândul 
adolescenţilor cu vârsta între 12 şi 14 ani 

Implementarea proiectului naţional „CUM SĂ 
CREŞTEM SĂNĂTOŞI”  - în mediul 
preşcolar 

CPECA 
Călăraşi,  CJRAE,  
Inspectoratul Şcolar Judeţean, 
Casa Corpului Didactic, 
Inspectoratul Judeţean de 
Jandarmi,Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean, Direcţia de 
Sănătate Publică, 
DGASPC,Dirercţia Judeţeană 
pentru Sport şi Tineret 
Autorităţile publice locale şi 
ONG-uri  

Specialiştii CPECA 
decembrie 
2018 
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Implementarea proiectului naţional „ABC-ul 
EMOŢIILOR” adresat elevilor claselor I-a şi a 
II-a 

Implementarea Campaniei naţionale „#POT 
ALTFEL” prevenirea consumului de canabis 
adresat elevilor de liceu 

Implementarea proiectului local 
„ASCULTĂ!PRIVEŞTE!ALEGE!” iniţiat de 
DGASPC Călăraşi 

71 

Dezvoltarea activităţilor de petrecere a 
timpului liber a elevilor şi tinerilor (manifestări 
artistice, tehnice, sportive) ca alternativă 
sănătoasă la consumul de droguri (tutun, 
alcool şi alte substanţe) 

CPECA Călăraşi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Inspectoratul Judeţean de 
Jandarmi, Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean 
Autorităţile publice locale şi 
ONG-uri 

Specialiştii CPECA 
decembrie 
2018 

72 

Implementarea de campanii/activităţi de 
informare/educare/conştientizare a 
tinerelor/viitoarelor mame cu privire la 
riscurile ce derivă din consumul de tutun, 
alcool şi droguri 

CPECA 
Călăraşi 
Direcţia de Sănătate Publică, 
DGASPC 
ONG-uri 

Specialiştii CPECA 
decembrie 
2018 

73 

Activităţi de informare/educare/ 
conştientizare a familiilor şi comunităţii 
privind factorii de risc şi de protecţie, 
individuali şi de grup, prin întâlniri interactive, 
dezbateri, pliante, broşuri, filme 

CPECA 
Călăraşi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean, 
DGASPC, AJPIS, Direcţia de 
Sănătate Publică 
ONG-uri 

Specialiştii CPECA 
decembrie 
2018 

74 

Activităţi de informare/sensibilizare în scopul 
prevenirii implicării copiilor în cele mai grave 
forme de exploatare prin muncă, inclusiv 
utilizarea copiilor în producţia şi traficul de 
droguri  

CPECA Călăraşi 
DGASPC, AJPIS, 
IPJ,ISJ, Direcţia pentru Sport şi 
Tineret, Inspectoratul Judeţean 
de Jandarmi 

Specialiştii CPECA 
decembrie 
2018 

75 

Dezvoltarea reţelei de voluntari, elevi, tineri şi 
părinţi în scopul promovării unor alternative 
de viaţă sănătoase, cultivarea abstinenţei la 
consumul de droguri, inclusiv alcool şi tutun 

CPECA Călăraşi 
Autorităţile publice locale şi 
ONG-uri 

Specialiştii CPECA 
decembrie 
2018 
 

76 

Implementarea Strategiei Judeţene Antidrog 
2014-2020 şi a Planului de Acţiune 2017-
2020 în parteneriat cu autorităţile locale şi 
ONG-urile locale 

CPECA  Călăraşi 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Primăria municipiului Călăraşi 
Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 
DGASPC, IPJ,ISJ,DJST,DSP, 
Inspectoratul Judeţean de 
Jandarmi, SJCCO., 
AJOFM,AJPIS, ONG-uri 

Specialiştii CPECA 
decembrie 
2018 

77 

Desfăşurarea de campanii de informare-
educare–comunicare pentru marcarea zilelor 
naţionale si internaţionale (Ziua 
Internaţională Mondială fără Tutun, Ziua 
Internaţională de Luptă Împotriva Traficului şi 
Consumului Ilicit de Droguri, Ziua Naţională 
fără Tutun, altele) 

CPECA Călăraşi 
Instituţia Prefectului Călăraşi, 
Consiliul Judeţean Călăraşi,  
Primăria mun. Călăraşi, ISJ, 
DSP, IJJ, IPJ,  şi ONG-uri 

Specialiştii CPECA 
decembrie 
2018 

78 
Transmiterea periodică de informaţii către 
mass-media locală în legătură cu activităţile
de prevenire a consumului de droguri 

CPECA Călăraşi Specialiştii CPECA 
decembrie 
2018 

79 

Actualizarea permanentă a bazei de date 
prin colectarea fişelor de înregistrare a 
urgenţelor medicale produse ca urmare a 
consumului de substanţe psihoactive 

CPECA Călăraşi,  
Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi 

Specialiştii CPECA 
decembrie 
2018 

Eliberarea şi de evidenţa paşapoartelor simple 

80 
Soluţionarea cererilor pentru eliberarea 
paşapoartelor simple, în conformitate cu 
prevederile legii 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 
Serviciul public comunitar 
pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

81 

Colaborarea cu serviciile publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor pentru 
asigurarea eliberării paşapoartelor simple, în 
sistem de ghişeu unic 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 
Serviciul public comunitar 
pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

82 
Administrea şi gestionarea registrului 
judeţean, de evidenţă a paşapoartelor simple 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

permanent 
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şi valorificareaă datelor cuprinse în acesta Serviciul public comunitar 
pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple 

domeniu 

83 

Asigurarea furnizării permanente, în cadrul 
Sistemului naţional informatic de evidenţă a 
persoanelor, a informaţiilor necesare 
actualizării Registrului naţional de evidenţă a 
paşapoartelor simple 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 
Serviciul public comunitar 
pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

84 
Asigurarea înscrierii de menţiuni în 
paşapoartele simple, în condiţiile legii 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 
Serviciul public comunitar 
pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

85 
Organizarea la nivelul judeţului, a gestionării 
şi controlului eliberării paşapoartelor simple 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 
Serviciul public comunitar 
pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

86 
Asigurarea soluţionării contestaţiilor depuse 
la serviciul public comunitar pentru eliberarea 
şi evidenţa paşapoartelor simple 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 
Serviciul public comunitar 
pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

Regimul permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi al plăcilor cu 
numere de înmatriculare 

87 

Constituirea şi actualizarea registrul 
judeţean, de evidenţă a permiselor de 
conducere şi a autovehiculelor înmatriculate 
şi valorifică datele cuprinse în acesta 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 
Serviciului Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere 
şi Înmatriculare a Vehiculelor al 
judeţului Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

88 
Organizarea examenelor pentru obţinerea 
permiselor de conducere a autovehiculelor, 
în condiţiile legii 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 
Serviciului Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere 
şi Înmatriculare a Vehiculelor al 
judeţului Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

89 

Soluţionarea cererile pentru eliberarea 
permiselor de conducere, a certificatelor de 
înmatriculare şi a plăcilor cu numere de 
înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în 
condiţiile legii 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 
Serviciului Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere 
şi Înmatriculare a Vehiculelor al 
judeţului Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

90 

Colaborarea cu serviciile publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor pentru 
asigurarea eliberării certificatelor de 
înmatriculare şi a plăcilor cu numere de 
înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în 
sistem de ghişeu unic 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 
Serviciului Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere 
şi Înmatriculare a Vehiculelor al 
judeţului Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

91 

Asigurarea eliberarării permiselor de 
conducere, a certificatelor de înmatriculare a 
autovehiculelor şi a plăcilor cu numere de 
înmatriculare pentru autovehicule rutiere 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 
Serviciului Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere 
şi Înmatriculare a Vehiculelor al 
judeţului Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

92 

Monitorizarea şi controlul modului de 
respectare a prevederilor legale referitoare la 
asigurarea protecţiei datelor cu caracter 
personal, în domeniul de competenţă 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 
Serviciului Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere 
şi Înmatriculare a Vehiculelor al 
judeţului Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

93 
Asigurarea soluţionării contestaţiilor depuse 
la serviciul public comunitar regim permise 
de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 
Serviciului Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere 
şi Înmatriculare a Vehiculelor al 
judeţului Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

94 
Activităţi privind aplicarea apostilei pe actele 
oficiale administrative întocmite pe teritoriul 
României 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Serviciul Verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios 
administrativ Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 
domeniu 

permanent 

Alte acţiuni/activităţi ale Instituţiei Prefectului - Judeţul Călăraşi 

95 

Întocmirea, gestionarea prin evidenţă 
centralizată şi monitorizarea activităţii de 
relaţii şi de colaborări internaţionale a 
instituţiei prefectului 

Instituţia Prefectului-Judeţul 
Călăraşi 

Persoane din 
Compartimentul Afaceri 
europene, relaţii 
internaţionale, informatic 
şi dialog social  

permanent 

96 Elaborarea evidenţei centralizate a Instituţia Prefectului-Judeţul Persoane din permanent 
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rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu 
pentru orice activitate de relaţii internaţionale

Călăraşi Compartimentul Afaceri 
europene, relaţii 
internaţionale, informatic 
şi dialog social  

16.CULTURĂ.CULTE.MINORITĂŢI   

Obiective:  

          Cultură 
- Valorificarea patrimoniului cultural imaterial (festivaluri, manifestări culturale naţionale şi internaţionale şi, 

mai ales, creaţia vie) şi conservarea patrimoniului construit; 
- Promovarea parteneriatului între operatori culturali, mediul de afaceri şi administraţia publică locală, care 

să susţină investiţiile în cultură şi în creaţia vie; 
- Digitizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea accesului publicului şi atragerea unui nou public; 
- Dezvoltarea educaţiei artistice şi culturale la nivelul învăţământului preuniversitar judeţean; 
- Punerea în valoare şi promovarea moştenirii culturale autohtone; 
- Celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1918; 
- Susţinerea sistematică şi continuă a participării româneşti la evenimente culturale de talie internaţională; 
- Dezvoltarea relaţiilor transfrontaliere şi extinderea cooperării în domeniul culturii. 

Minorităţi: 
- Asigurarea dreptului de a-şi păstra şi dezvolta liber exprimarea identităţii etnice pentru toţi cetăţenii 

aparţinând minorităţilor naţionale, astfel încât să se poată manifesta pe deplin în viaţa publică, în 
administraţie şi justiţie, în sfera culturii, limbii, religiei, educaţiei, vieţii publice, în conformitate cu Constituţia 
României, cu angajamentele României în procesul de integrare în Uniunea Europeană, precum şi cu 
documentele europene şi internaţionale în materie; 

- Susţinerea minorităţilor naţionale în scopul menţinerii identităţii etnice, culturale religioase şi lingvistice prin 
politici publice afirmative; 

- Combaterea discriminării şi promovarea toleranţei; 
- Promovarea valorilor diversităţii culturale; 
- Încurajarea dialogului interetnic; 
- Eliminarea oricărei forme de extremism, şovinism, antisemitism; 
- Îmbunătăţirea situaţiei romilor şi continuarea politicilor de reducere a decalajelor dintre populaţia romă şi 

societate în ansamblu; 
- Sprijinirea instituţiilor culturale ale minorităţilor naţionale, întreţinerea patrimoniului cultural mobil şi imobil al 

acestora; 
- Continuarea şi consolidarea protecţiei sectoriale a drepturilor minorităţilor naţionale, în acord cu cerinţele 

integrării României în Uniunea Europeană; 
- Promovarea valorilor ce decurg din diversitatea etnică şi culturală la nivel naţional şi local prin finanţarea 

unor activităţi pe bază de proiecte; 
- Dezvoltarea, cu respectarea condiţiilor de finanţare, a diverselor domenii ale infrastructurii comunităţilor 

locale aparţinând minorităţilor naţionale; 
- Promovarea diversităţii culturale în scopul eliminării prejudecăţilor şi recunoaşterii valorilor comune; 
- Sprijinirea şi încurajarea programelor regionale, a accesului la fonduri de dezvoltare comunitare, în 

vederea realizării unei dezvoltări durabile în comunităţi tradiţionale; 
- Consolidarea structurilor de implementare a strategiei naţionale pentru romi la nivel local; 
- Realizarea unui parteneriat viabil între structurile administraţiei publice şi comunităţile de romi; 
- Rezolvarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi locuinţelor deţinute de romi şi 

implementarea unor programe de reabilitare a locuinţelor din zonele locuite de romi prin asigurarea 
energiei electrice, a apei potabile, a canalizării, a gazului metan, a salubrităţii;  

- Eficientizarea măsurilor ce vizează aspecte sectoriale (accesul pe piaţa muncii, promovarea de activităţi 
generatoare de venit, accesul la servicii medicale, reducerea abandonului şcolar, promovarea valorilor 
artistice, crearea unor programe de educaţie civică, prevenirea infracţionalităţii). 

Nr. 
crt. 

ACŢIUNEA 
Entitatea implicată în 

realizare 
Persoana 

responsabilă 

Termen 
de 

finalizare
0 1 2 3 4 

Cultură 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Călăraşi 

1 

“ZIUA CULTURII NAŢIONALE” – 15 
IANUARIE declarată în baza Legii 
nr.238/2010, art. 2 alin (2, Ediţia a VIII-a, 
2018 

Un complex de manifestări culturale prilejuite 
de sărbătorirea Culturii Naţionale şi naşterea 

Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale (MCIN) 
Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură (DJC) 
Biblioteca Jud. Călăraşi (BJC) 
Centrul Cultural Jud.Călăraşi 
(CCJ) 
Muzeul “Dunării de Jos” (MDJ) 

Personalul DJC şi 
instituţiile culturale din 
judeţ 
Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

15 ianuarie 
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Poetului Naţional Mihai Eminescu –
manifestări organizate de instituţiile culturale 
din judeţ 

 „ZIUA PORŢILOR DESCHISE la DIRECŢIA 
JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ” –
Vizitarea clădirilor restaurate ale Direcţiei –
monumentul istoric „Casa Ana şi Marinache 
Popescu” 

Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa-
Olteniţa (MCGO) 

2 

ACŢIUNI CULTURALE – evenimente 
organizate în parteneriat cu alte instituţii 
(expoziţii, vernisaje, lansări de carte, 
programe de divertisment, spectacole de 
teatru, concerte de muzică uşoară, populară, 
folk, programe speciale organizate cu prilejul 
sărbătorilor, datini, obiceiuri)/Spectacole 
televizate periodic, în care vor evolua 
interpreţi şi ansambluri reprezentative din 
judeţ 

MCIN – DJC – în colaborare cu
Instituţii culturale 
Formaţii artistice, interpreţi 

Personalul DJC şi 
organizatorii 
Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

3 

Spectacol-muzical coregrafic – Eveniment 
cultural dedicat “ZILEI INTERNAŢIONALE A 
FEMEII” - organizat de Palatul Copiilor 
Călăraşi, în parteneriat cu DJC – Sala 
“Euterpe” 

MCIN -  DJC – în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Palatul Copiilor Călăraşi 

Personalul DJC şi 
organizatorii 
 

8 martie  

4 

Realizarea de programe Multimedia de 
promovare a valorilor de patrimoniu din judeţ:

Emisiunea de Televiziune “Călăraşi –
Patrimoniu”, care prezintă realizările şi 
problemele monumentelor istorice din judeţ, 
precum şi noutăţile legislative în domeniu, 
precum şi realizarea de filme de promovare a 
proiectelor culturale de importanţă locală, 
naţională şi internaţională 

DJC 
Televiziunea Călăraşi1 
Televiziunea 1+1TV 

Sorin Danciu periodic 2018

5 

Editarea ziarului: “Călăraşi–Patrimoniul 
Cultural”, publicaţie în care sunt prezentate 
valorile de patrimoniu din judeţ – ziar difuzat 
prin intermediul mass-mediei locale, a 
instituţiilor culturale ale judeţului şi în 
desfăşurarea marilor proiecte culturale 

MCIN - DJC 
Muzeul Dunării de Jos 
Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa 
Olteniţa 
Biblioteca Judeţeană 
Centrul Cultural Judeţean 
Mass-media 
TV Călăraşi1, JdeC 

Sorin Danciu 
Personalul DJC şi 
organizatorii 

 
periodic 2018

6 
Editarea Revistei „CÂMPIA” – Revistă 
culturală a Bărăganului 
 

MCIN – DJC 
Muzeul Dunării de Jos 
Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa  
Olteniţa 
Biblioteca Judeţeană 
Centrul Cultural Judeţean 
Mass-media 
TV Călăraşi1, JdeC 

Sorin Danciu 
Personalul DJC şi 
organizatorii 

 
2018 

7 

“ŞCOALA ALTFEL !” – Să ştii mai multe, să 
fii mai bun !” – acţiuni naţionale la sediul 
Direcţiei pentru Cultură – devenit pentru 
câteva ore spaţiul de desfăşurare a unei lecţii 
de istorie locală pentru elevi 

MCIN - DJC 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Palatul Copiilor Călăraşi 

Personalul DJC şi 
organizatorii 

aprilie  

8 

„SALONUL ARTEI”/DJC – „CASA 
EXPOZIŢIILOR”. Participă artişti plastici 
(pictură, sculptură, grafică, acuarelă, 
ceramică, sticlă, metal) 

MCIN -  DJC  
WHIZ ART 
UAP – artiştii plastici 

Personalul DJC şi 
organizatorii 

2018 

9 

ZEP – “ZILELE EUROPENE ALE 
PATRIMONIULUI”, Ediţia XXVI, 2018 -
Manifestări organizate şi realizate în 
colaborare cu instituţiile culturale din judeţ 
(Biblioteca Judeteană, Centrul Cultural 
Judeţean, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul 
Civilizaţiei Gumelniţa-Olteniţa)  şi mass-
media locală 

MCIN - DJC 
Muzeul Dunării de Jos 
Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa 
Olteniţa 
Biblioteca Judeţeană 
Centrul Cultural Judeţean 
Mass-media 

Personalul DJC 
şi organizatorii 
Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

septembrie  

10 
“ZIUA JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI” – Proiect prin 
intermediul căruia vor fi promovate valorile 
de patrimoniu de la nivelul fiecărei localităţi 

DJC - în colaborare cu 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
şi primăriile din judeţ 

Personalul DJC şi 
organizatorii 
Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

septembrie   
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11 

“ZILELE MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI” – 423 
de ani de atestare documentară (1595-2018) 
– Editia a XXIV-a, 2018. Evenimente cultural-
artistice, istorice, sportive, concursuri, 
expoziţii, lansări de carte, concerte, teatru 
etc. 

DJC - în colaborare cu Primăria 
Municipiului Călăraşi,  
Inspectoratul Şcolar Judeţean, 
Consiliul Judeţean Călăraşi, 
Centrul Cultural Judeţean 

Instituţiile organizatoare septembrie   

12 

Promovarea Culturii în spaţiul rural. 
Identificarea de valori culturale în satele 
judeţului: 

Proiectul „DĂ PERSONALITATE 
LOCALITĂŢII TALE!” – în colaborare cu 
primăriile localităţilor din jud. Călăraşi –
pentru conservarea valorilor tradiţionale şi 
patrimoniale din spaţiul rural. 

În vederea diversificării ofertei culturale 
pentru acoperirea nevoilor culturale ale 
comunităţii, precum şi pentru revigorarea 
vieţii culturale, DJC a lansat acest proiect 
adresat tuturor primăriilor din judeţ, având ca 
obiective: 

- realizarea de puncte muzeale în localitate; 

- punerea in valoare a monumentelor istorice 
aflate în localităţile respective; 

-stabilirea Zilei Localităţii pentru toate oraşele 
şi comunele judeţului; 

- realizarea Monografiei localităţii. 

DJC - în colaborare cu 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
şi primăriile din judeţ 

Personalul DJC şi 
organizatorii 
Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

13 

Festivalul Naţional al Producătorilor de Film 
din România „LEON POPESCU”, în cadrul 
căruia va fi acordat Premiul Naţional pentru 
Producţie de Film, din România 

MCIN – DJC în colaborare cu: 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Centrul Judeţean de Cultură şi 
Creaţie Călăraşi, 
Asociaţia Producătorilor de 
Film din România 
Arhiva Naţională de Filme 

Personalul DJC şi 
organizatorii 
Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

2018 

14 
Festivalul Mondial de Umor «DICTATORII 
RÂSULUI»/Caricatură cu tema “Lumea şi 
Banii” 

MCIN – DJC – în colaborare 
cu: 
FECO ROMÂNIA – Federaţia 
Internaţională a Organizaţiilor 
de Caricaturişti 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Primăria Municipiului Călăraşi 
Agenţia de Presă 
“SORIDAPRESS” 

Personalul DJC şi 
organizatorii 
Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

octombrie  

15 
Concursul Naţional de Proză „Alexandru 
Odobescu” – Ediţia a XXXVIII-a, 2018 -  
Jurizarea creaţiilor prezentate în concurs 

Biblioteca Judeteană 
“Al.Odobescu” Călăraşi (BJC), 
în parteneriat cu Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură 
(DJC) 

BJC, DJC şi organizatorii 

15 noiembrie 
–  
15 
decembrie  

16 

„GALA CULTURALĂ A ANULUI 2018” -
PREMIILE CULTURALE – Ediţia a XII-a, 
2018 - Proiect sinteză a activităţii culturale 
din judeţ ! 

În timpul GALEI sunt decernate PREMIILE 
CULTURALE ALE ANULUI  

MCIN - DJC 
Centrul Cultural Judeţean 
Consiliul Judeţean Călăraşi 
Jurnalul de Călăraşi 
Televiziunea Călăraşi1 

Personalul DJC şi 
organizatorii 
Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

decembrie  

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi 

17 „PRIMĂVARA CULTURALA” 

Centrul  Județean de Cultură şi 
Creaţie Călărași (C..J.C.C.) 
Companii teatrale 
Centre Culturale 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 

semestrul I 
 

18 ROMÂNIA – CENTENAR 
C.J.C.C.Călărași 
U.A.T.-uri din 
județ,I.S.J.Călărași 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

19 “Dragobete” C.J.C.C.Călărași 
 U.A.T.-uri din județ 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 24 februarie 

20 “Șlagăre românești de altădată” C.J.C.C.Călărași 
Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

21 
Aniversare – “ZIUA MONDIALĂ A 
TEATRULUI” 

C.J.C.C.Călărași 
Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

22 SĂRBĂTOAREA PAŞTELUI C.J.C.C.Călărași 
U.A.T.-uri din județ 

Personal  
C.J.C.C.Călărași aprilie 

23 "Vin Floriile cu Soare" C.J.C.C.Călărași 
U.A.T.-uri din județ 

Personal  
C.J.C.C.Călărași aprilie 
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24 Serbare câmpenească C.J.C.C.Călărași 
U.A.T.-uri din județ 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

25 
Festival Naţional de Muzică uşoară „FLORI 
DE MAI” - Ediția a XXVII-a 

C.J.C.C.Călărași 
Personal  
C.J.C.C.Călărași 

mai 
2018 

26 
„Sărbătoarea salcâmului” 
In memoriam: DUMITRU SAVU 

C.J.C.C.Călărași 
U.A.T.-uri din județ 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

27 ROMÂNIA – CENTENAR C.J.C.C.Călărași 
I.S.J.Călărași 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

28 
1 IUNIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A 
COPILULUI 

C.J.C.C.Călărași 
U.A.T.-uri din județ 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 

1 iunie 
2018 

29 „Camerata – 40” C.J.C.C.Călărași 
Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

30 „REUNIUNE CORALĂ” 

C.J.C.C.Călărași 
U.A.T.-uri din județ 
Episcopia Sloboziei și 
Călărașilor 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

31 ROMÂNIA – CENTENAR 
C.J.C.C.Călărași 
U.A.T.-uri din judeţ 
I.S.J.Călărași 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

32 Noaptea albă a muzicii Folk C.J.C.C.Călărași 
Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

33 
Festival Internaţional de Folclor  “HORA 
MARE” – Ediţia a XXVI-a 

C.J.C.C.Călărași 
U.A.T.-uri din județ 

Personal  
C.J.C.C.Călărași august 

34 „ZILELE JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI” C.J.C.C.Călărași 
U.A.T.-uri din județ 

Personal  
C.J.C.C.Călărași septembrie 

35 „TOAMNA CULTURALĂ” 
C.J.C.C.Călărași 
Companii teatrale 
Centre culturale 

Personal  
C.J.C.C.Călărași semestrul II 

36 ROMÂNIA – CENTENAR 
C.J.C.C.Călărași 
U.A.T.-uri din județ 
I.S.J.Călărași 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

37 FESTIVAL NAŢIONAL DE FILM 
C.J.C.C.Călărași 
CNC 
DJC Călărași 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

38 „7  Zile, 7 Arte” 
C.J.C.C.Călărași 
Companii teatrale 
Centre culturale 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

39 „Ion Luican” C.J.C.C.Călărași 
Asociații culturale 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

40 „PASTEL DE TOAMNĂ” C.J.C.C.Călărași 
I.S.J.Călărași 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

41 Ziua  Pensionarului C.J.C.C.Călărași 
Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

42 Ziua internațională a filmului de animație 
C.J.C.C.Călărași 
Asociații Culturale 
Organizații non-profit 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

43 Gala expozițiilor C.J.C.C.Călărași 
Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

44 Festivalul de teatru „Trepte către...” C.J.C.C.Călărași 
Așezăminte culturale 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

45 Flores Campi - 18 C.J.C.C.Călărași 
Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

46 "CHITARA DUNĂRII" C.J.C.C.Călărași 
Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

47 „Clinchet de argint...” C.J.C.C.Călărași 
U.A.T.-uri din județ 

Personal  
C.J.C.C.Călărași decembrie 

48 Parteneriate C.J.C.C.Călărași 
Instituții publice 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

49 Înnoirea repertoriului formațiilor proprii C.J.C.C.Călărași 
Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

50 Mari evenimente, mari personalități 
C.J.C.C.Călărași 
DJC Călărași;  
Asociații culturale 
Instituții publice 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

51 Promovare prin spectacol C.J.C.C.Călărași 
Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

52 Cinemateca C.J.C.C.Călărași 
CNC 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

53 Conservarea și promovarea tradițiilor locale 
C.J.C.C.Călărași 
U.A.T.-uri din județ 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

54 Harta etnografică C.J.C.C.Călăraș 
U.A.T.-uri din județ 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

55 Banca de date etnografice C.J.C.C.Călărași 
Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 

56 Revista culturală C.J.C.C.Călărași 
DJC Călărași 

Personal  
C.J.C.C.Călărași 2018 
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Biblioteca Judeţeană “Alexandru Odobescu” Călăraşi 

57 

“Personalităţi culturale, ştiinţifice şi politice. 
Evenimente. Aniversări. Comemorări” –
Scoaterea în evidenţă a principalelelor 
evenimente/aniversări/ comemorări ale 
anului, de importanţă locală, naţională şi 
mondială. Manifestările sunt menţionate în 
Calendarele anuale, întocmite de Biblioteca 
Judeţeană. Programul are drept  scop 
promovarea valorilor autentice şi 
cunoaşterea trecutului. 

Biblioteca Judeţeană 
“Alexandru Odobescu” Călăraşi
Biblioteci publice din judeţ 

Enciu Marinela 
Macovei Adrian-Marius 

conform 
Calendarului 
manifestărilor 
cultural-
artistice pe 
anul 2018 

58 

Concursul Naţional de Proză „Alexandru 
Odobescu” – Ediţia a XXXVIII-a, 2018 -  

Programul se adresează tuturor creatorilor, 
nemembri ai Uniunii Scriitorilor din România 
şi urmăreşte descoperirea şi promovarea de 
noi talente / valori 

Biblioteca Judeţeană 
“Alexandru Odobescu” Călăraşi
 

Enciu Marinela 
Macovei Adrian-Marius 

1 noiembrie 
–  
15 
decembrie 

59 

d) Întâlniri cu editori, scriitori, oameni de 
cultură, ştiinţă şi artă, lansări de carte. 
Programul are caracter de periodicitate şi are 
drept  scop punerea în temă a publicului 
cititor cu evenimentele literare, editoriale şi 
ştiinţifice. 

Biblioteca Judeţeană, în  
parteneriat cu alte instituţii 

Enciu Marinela 
 

periodic 

60 

“Scriitori în devenire”  - Programul se 
materializează în volumul ce cuprinde 
lucrările premiate la Concursul Naţional de 
Proză, cu scopul depistării şi promovării 
noilor valori literare 

Biblioteca Judeţeană 
Enciu Marinela 
Macovei Adrian-Marius 

semestrul II 

61 

“Dicţionarul personalităţilor călărăşene”  - 
Programul se concretizeză în volum al cărui 
cuprins se referă la personalităţi remarcabile 
de pe aceste meleaguri 

Biblioteca Judeţeană 
Muzeul Dunării de Jos 

Enciu Marinela 
Parnic valentin 

permanent 
cu termen de 
finalizare 
2018 

62 

Pliante, afişe, materiale  culturale şi 
profesionale  - Program concretizat în 
diverse materiale de popularizare a 
activităţilor organizate de Biblioteca 
Judeţeană, cu  scopul de a îmbunătăţi 
imaginea instituţiei şi a profesiei 

Biblioteca Judeţeană 
Enciu Marinela 
Macovei Adrian-Marius 
Calciu Simona 

periodic 

63 

“Completarea colecţiilor – achiziţii” - Program 
concretizat în comenzi către edituri şi 
depozite de carte, pentru apariţii editoriale, 
cu scopul de a satisface nevoile de lectură, 
de informare şi documentare ale publicului 
cititor 

Biblioteca Judeţeană 
Chiriţă Gabriela 
Popescu Lavinia 

lunar 

Muzeul „Dunării de Jos Călăraşi” 

64 

CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI EVIDENŢA 
PATRIMONIULUI CULTURAL: 
 
Cercetarea Arheologică Sistematică 
a) Organizarea, amenajarea şi utilizarea 
spaţiului la comunităţile eneolitice din bazinul 
inferior al Dunării. 
 
b) Cercetarea arheologică pluridisciplinară 
din tell-ul neo-eneolitic Sultana Malu Roşu, 
com. Mănăstirea, jud. Călăraşi. 
Finalizarea acestor programe de cercetare 
urmăreşte: 

- descoperirea unor noi piese muzeistice; 
- îmbogăţirea patrimoniului cultural al 
judeţului; 
- publicarea unor materiale ştiinţifice (studii, 
articole, monografii, cataloage şi rapoarte de 
cercetare) despre istoria judeţului Călăraşi. 
Cercetarea arheologică preventivă 
a) Repertoriul Arheologic al Judeţului 

 
Muzeul «Dunării de Jos» 
Secţia Tezaur şi Arheologie 
Secţia Etnografie şi Artă 
Populară (Arcadia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valentin Parnic 
Personalul MDJ şi 
colaboratorii 
 

 
august – 
septembrie 
 
 
 
 
 
 
 
iulie – august 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
martie  – 
noiembrie 
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Călăraşi 
- cercetări de suprafaţă în judeţ pentru 
identificare de zone cu potenţial arheologic; 
- săpături de salvare la solicitarea 
beneficiarilor de investiţii din judeţ. 
Cercetarea documentară 
a) Cercetarea şi cunoaşterea istoriei 
medievale, moderne şi contemporane 
- Cercetarea documentelor de arhivă privind 
viaţa economică,socială, politică şi militară 
din Călăraşi în scopul valorificării ştiinţifice şi 
expoziţionale 
Cercetarea etnografică 
a) Gospodăria ţărănească la Dunărea de Jos
- Cercetarea de teren în satele călărăşene în 
vederea recuperării tradiţiilor şi obiceiurilor 
pierdute sau pe cale de a fi pierdute 
- Rezultatele programului vor fi prezentate 
publicului prin intermediul mass-media, 
organizare de expoziţii, editare de pliante, 
lucrări de popularizare, studii monografice -
date de interes ştiinţific cât şi necesare 
procesului instructiv-educativ al elevilor 
Evidenţa Patrimoniului Cultural 
a) Digitizarea Patrimoniului mobil din 
colecţiile Muzeului Dunării de Jos 
- Proiectul multianual urmăreşte întocmirea 
unor evidenţe fotografice a colecţiilor şi 
realizarea unor baze de date; 
- clasarea patrimoniului muzeal în categoriile 
Tezaur şi Fond; 
- continuarea evidenţei informatizate a 
patrimoniului în programul de evidenţă 
DOCPAT- CIMEC; 
- continuarea operaţiunile de inventariere 
periodică a colecţiilor de arheologie, istorie, 
etnografie, artă conform legislaţiei în vigoare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muzeul «Dunării de Jos», în 
parteneriat… 

 
 
 
 
 
martie – 
decembrie 
2018 
 
 
 
 
 
martie – 
noiembrie   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
martie – 
decembrie  
 
 
 
 

65 

CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA 
PATRIMONIULUI CULTURAL : 
Conservarea Patrimoniului cultural 
a) Proiect multianual de protejare a 
patrimoniului 
Proiect care vizează protejarea patrimoniului 
cultural mobil administrat de MDJ. 
- întocmirea fişelor de conservare; stabilirea 
coeficientului de prioritate în procesul de 
restaurare a obiectului muzeal; 
- lucrări de conservare curativă a 
patrimoniului din expozițiile muzeului; lucrări 
de conservare primară a patrimoniului aflat 
în expunere şi în depozite; 
- aplicarea tratamentelor periodice de 
dezinsecţie a patrimoniului aflat în expunere 
şi în depozite, conform Normelor de 
Conservare în vigoare; 
- spălări, degresări, tratamente chimice, 
tratamente mecanice, neutralizări, uscări, 
marcare a materialului ceramic arheologic 
rezultat în urma cercetării arheologice. 
Restaurarea Patrimoniului cultural 
a) Proiect multianual de recuperare şi 
restaurare a patrimoniului 
Proiectele propuse pentru anul 2018 sunt: 

- Întocmirea documentaţiei de restaurare fişe, 
dosare de restaurare; 

- Restaurarea patrimoniului din colecţia de 
arheologie; 

 
Muzeul «Dunării de Jos», 
Secţia Tezaur şi Arheologie 
Secţia Etnografie şi Artă 
Populară (Arcadia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valentin Parnic 
Personalul MDJ şi 
colaboratorii 
 

 
anul 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
anul 
2018 
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- Restaurarea patrimoniului din colecţia de 
textile etnografice. 

66 

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI 
CULTURAL 
Expoziţii temporare 
a) “ZIUA CULTURII NAŢIONALE” – Mari 
artişti plastici români în colecţiile MDJ 
- Manifestarea este organizată cu prilejul 
celebrării Zilei Culturii Naţionale, care se 
sărbătoreşte în fiecare an în data de 15 
Ianuarie. 
Cu această ocazie vor putea fi admirate 
lucrări ale pictorilor Corneliu Baba, Marcel 
Chirnoagă, Eugen Crăciun, Gheorghe Şaru, 
Traian Brădean, Florin Niculiu, Ştefan 
Pelmuş, Dan Hatmanu ş.a. 
b) Cucuteni – Apogeul artei neolitice 
- Proiect realizat în colaborare cu Complexul 
Muzeal Piatra Neamţ. Expoziţia valorifică 98 
de piese reprezentând, practic marile 
capodopere ale lumii preistorice descoperite, 
în partea de est a Moldovei, culmea 
civilizaţiei mileniului V a. Ch. În Europa. 
c) SALONUL DE PRIMĂVARĂ 
Expoziţia de pictură. Curator Ana Amelia 
Dincă 
d) Artă şi viaţă în viziunea marilor artişti 
călărăşeni: GEORGE TEODORESCU şi 
ALEXANDRU PARASCHIV 
- Expoziţie de pictură şi sculptură, cu lucrări 
din patrimoniul Muzeului Dunării de Jos 
e) Salonul anual de acuarelă - Ediţia a II a 
- În întreaga lume exită şcoli specializate 
pentru învăţarea tehnicii acuarelei. La noi, 
artiştii au experimentat singuri efectele 
culorilor de apa, ajungând la adevărate 
performanţe. Acuarela este una dintre cele 
mai dificile tehnici plastice, motiv pentru care 
mulţi au renunţat la abordarea ei. Datorită 
efectelor sale, este considerată o specie a 
picturii şi are o preţiozitate şi o frumuseţe 
aparte. 
f) Retrospectivă TUDOR LORMAN 
Expoziţie de pictură cu lucrări realizate de 
marele artist Tudor Lormann, aflate în 
colecţiile Muzeului Dunării de Jos. 
g) Anul 1918 – anul împlinirii unui vis 
Expoziţie şi dioramă realizate cu ocazia 
sărbătoririi Centenarului Marii Uniri. 
h) Am fost odată copii 
Expoziţie de jucării de epocă realizată în 
colaborare cu Muzeul Jucăriilor. 
i)ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI
- Organizat de către Consiliul Europei și 
Uniunea Europeană, evenimentul își propune 
prin temele alese anual să aducă în atenția 
publicului larg aspecte privind patrimoniul 
cultural, sub toate formele sale.
- Muzeul Dunării de Jos, cu sprijinul 
Consiliului Județean Călărași, se alătură și în 
acest an acestei initiative. 
j) Exponatul lunii 
-  Ciclu expoziţional care aduce în faţa 
publicului lună de lună, obiecte inedite aflate 
în patrimoniul Muzeului Dunării de Jos. 
k) SALONUL DE TOAMNĂ 
Expoziţia de pictură  

Muzeul « Dunării de Jos 
 
Secţia Tezaur şi Arheologie 
Secţia Etnografie şi Artă 
Populară (Arcadia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muzeul « Dunării de Jos » în 
parteneriat cu alte muzee 

 

Valentin Parnic 
Personalul MDJ şi 
colaboratorii 
 

ianuarie – 
februarie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
februarie – 
martie  
 
 
 
 
 
 
 
februarie – 
martie  
 
 
martie – 
aprilie  
 
 
 
 
 
 
septembrie  
 
 
 
 
 
 
 
aprilie 
 
 
 
mai – 
decembrie 
 
 
septembrie – 
octombrie 
 
 
septembrie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ianuarie – 
decembrie 
 
 
 
 
 
noiembrie 
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Curator Ana Amelia Dincă 

67 

Sesiuni ştiinţifice,simpozioane, mese 
rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări 
de carte 
a) Comoara de la Muzeu 
Concurs de treasure hunting "Comoara de la 
muzeu" - organizat în cadrul proiectului 
european Noaptea Muzeelor. 
b) Şcoala de Vară 
Activităţi interactive realizate la muzeu în 
perioada vacanţei de vară. 
c) Şcoala Altfel – Să ştii mai multe, să fii mai 
bun! 
Săptămâna consacrată activităţilor de 
educaţie nonformală a constat în organizarea 
unui program atractiv şi diversificat de 
activităţi, focalizat pe ”învăţarea altfel” decât 
în timpul programului şcolar tradiţional. 
d) NOAPTEA MUZEELOR 
Iniţiată de Ministerul Culturii şi Comunicării 
din Franţa şi patronată în prezent de 
Consiliul Europei, de UNESCO şi de 
Consiliul Internaţional al Muzeelor, Noaptea 
Muzeelor este un eveniment de succes 
european desfăşurat la nivel internaţional şi 
aflat anul acesta la a 14-a ediţie. 
Mii de  muzee şi instituţii culturale din 30 de 
ţări europene își aprind luminile și deschid 
porțile în aceeași noapte. 
e) 9 MAI – ZIUA EUROPEI. Semnificaţii 
istorice 
Simpozion 
- MDJ, în colaborare cu Şc.Gimn.Carol I, 
organizează la ora 13.00, Secția Arheologie, 
o serie de manifestări “Împreună în Europa”.
Vor fi marcate Ziua Europei și Ziua 
Independenței de Stat a României. 
f) Pedagogie muzeală 
“Să confecţionăm, să ne jucăm...” 
Atelier hand made. 
g) Atelier de modelaj în lut 
Tinerii artisti vor invata si descoperi 
materialele si instrumentele de modelaj, 
formele si metodele de texturare si modelare 
a volumului. Atelierul dezvolta creativitatea, 
imaginatia si incurajeaza copilul sa se 
exprime liber prin intermediul modelajului. 
h) Atelier de pictură 
Acest atelier isi propune sa exploreze latura 
artistica a copiilor invatandu-i diferite tehnici 
de pictura si desen dar in acelasi timp 
imbogatindu-le cultura generala cu informatii 
despre marii pictori ai lumii. 
i) Să învăţăm prin imagini – Filmul 
 Proiecţii filme istorice şi documentare 

Muzeul «Dunării de Jos» 
Secţia Tezaur şi Arheologie 
Secţia Etnografie şi Artă 
Populară (Arcadia) 

 

Valentin Parnic 
Personalul MDJ şi 
colaboratorii 
 

mai  
 
 
 
 
 
 
 
 
iulie – august 
 
 
 
aprilie – iunie
septembrie – 
decembrie 
 
 
 
 
 
 
mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Mai 
 
 
 
 
 
 
 
septembrie – 
decembrie 
 
 
 
septembrie – 
decembrie 
 
 
 
 
 
 
 
septembrie – 
decembrie 
 
 
 
 
 
septembrie – 
decembrie 
 

Muzeul Civilizaţiei “Gumelniţa” Olteniţa 

68 

Programul Organizarea de expoziţii 
temporare: 

  „Ziua Porţilor Deschise” – în cadrul 
„ZILEI CULTURII NAŢIONALE” – 15 
IANUARIE, Ediţia a VIII-a, 2018; 

 Expoziţia de pictură „REVERIE” –
artist Maria Măncianu-Bogatu; 

 
 Expoziţie de fotografie:  

             „In Memoriam – Deportaţii”; 

 
 
 
Muzeul Civilizației „Gumelnița” 
Oltenița 
 
Muzeul Civilizației Gumelnița 
Olteniţa 
Muzeul Dunării de Jos Călărași
 
 
 
 

 
 
 
Theodor Ungureanu, 
Silviu Cristache 
 
Theodor Zavalaș, 
Theodor Ungureanu, 
Olga Androne 
Silviu Cristache 
 
 
 

 
 
 
15 ianuarie  
 
 
 
februarie- 
martie  
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 „LUMINĂ DIN LUMINA ÎNVIERII” 

Ediția a XIII-a, expoziție concurs; 
 

 Expoziție de fotografie „Remember –
Pionerii din judeţul Călărași”; 

 
 Expoziție  de fotografie „Oina –

sportul național”; 
 

 Expoziție de fotografie „Viața Reginei 
Maria”; 

 
 Expoziție „Remember Barbu 

Ionescu”; 
 

 Expoziție de fotografie „Reprezentări 
din viața de pe front și viața cotidiană 
1918. 

 
 
Protoieria Oltenița,  
Clubul Copiilor Oltenița, 
Muzeul Civilizației Gumelnița 
Olteniţa 
Muzeul Civilizației Gumelnița 
Olteniţa 
Arhivele Naționale Călărași 
 
Muzeul Civilizației Gumelnița 
Olteniţa 
 
Muzeul Civilizației Gumelnița 
Olteniţa 
Clubul Universitar de Cartofilie, 
Maximafilie și Filatelie 
Muzeul Civilizației 
GumelnițaOlteniţa 
 
Muzeul Civilizației 
GumelnițaOlteniţa 
Muzeul Județean Ialomița 

 
Personalul muzeului 
 
 
 
 
Personalul muzeului 
 
 
Silviu Cristache 
Theodor Ungureanu 
 
 
Theodor Zavalaș 
Theodor Ungureanu 
 
 
Personalul muzeului 
 
 
 
Personalul muzeului 
 

 
aprilie 
 
 
 
 
aprilie 
  
 
iIunie 
 
 
 
iulie 
 
 
 
septembrie 
 
 
 
decembrie 

69 Protejarea și conservarea Sitului Gumelniţa
Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa 
Olteniţa 

Personalul muzeului, 
Pers.cu atribuţii în 
domeniu 

august  

70 

Programul de perpetuare a mesajelor 
proiectului transfrontalier „Aurul verde al 
Dunării” 

 Peisaje dunărene – expoziţie 
organizată în cadrul muzeului din 
Olteniţa, cât și la Trutrakan; 

 Festival folcloric organizat de „Ziua 
internaţională a Dunării”; 

 Sprijinirea formaţiilor artistice de 
amatori din zona Olteniţei al căror 
scop este promovarea folclorului 
românesc. 

 
 
 
Muzeul Civilizaţiei „Gumelniţa” 
Olteniţa 
Clubul Copiilor Olteniţa 
 

 
 
 
Gureşoaie Viorica 
Androne Olguţa 

 
 
 
5 ianuarie – 
30 
decembrie  

71 

ZIUA PORŢILOR DESCHISE 
 Şantierul Arheologic Radovanu; 
 
 „Noaptea Muzeelor”. 

Colectivul Şantierului 
arheologic Radovanu 
 
Muzeul Civilizaţiei „Gumelniţa” 
Olteniţa 

Theodor Zavalaş 
Mădălina Dimache-
arheolog 
 
Personalul muzeului 

24– 28 
august  
 
 
mai  

72 

Programul de Restaurare a materialului 
arheologic: 

 Restaurarea materialului arheologic 
recoltat din situl de la Căscioarele; 

 Restaurarea materialului arheologic 
recoltat din situl de la Radovanu;. 

 Restaurarea materialului arheologic 
recoltat din situl de la Vlădiceasca; 

 Replici – „Perechea primordială”; 
 Restaurare Vas Cup din situl 

Radovanu; 
 Amenajat depozit 1 – sediul 

Muzeului. 

 
Muzeul Civilizaţiei „Gumelniţa” 
Olteniţa  

 
Gureșoaie Viorica 
Androne Olguța 
Mădălina Dimache 
Theodor Ungureanu 

 
2018 

73 

Programul de Evidenţă ştiinţifică a 
descoperirilor: 

 Realizarea unui duplicat pe 
calculator al inventarului 
patrimoniului muzeistic; 

 Clasare a 10 de piese arheologice; 
 Realizare 20 replici – perechea 

primordială; 
 Introducere în sistem DOCPAT 300 

obiecte; 
 Introducere lunar 10 obiecte în 

registru inventar; 
 Refacere expoziție permanentă. 

 

 
 
Muzeul Civilizaţiei „Gumelniţa” 
Olteniţa  

 
Androne Olguţa 
Silviu Cristache 
 
Androne Olguța și 
Mădălina Dimache 
 
Viorica Gureșoae 
 
Mădălina Dimache 
 
Androne Olguța și 
Mădălina Dimache 
 
Personal muzeu 

 
ianuarie – 
decembrie  
 

74 Programul Îmbunătăţirea expoziţiei de    
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bază a muzeului: 
 Se va ţine o strictă evidenţă a 

vizitatorilor muzeului şi distinct, pe 
categorii: (nr. vizitatori ai expoziţiei 
de bază, nr. vizitatori la expoziţii 
temporare);  

 Nr. vizitatori care au plătit taxă de 
intrare, nr. vizitatori care au 
beneficiat de gratuitate;  

 Se va ţine o strictă evidenţă a 
sumelor încasate. 

Muzeul Civilizaţiei „Gumelniţa” 
Olteniţa  

Silviu Cristache permanent 

75 
Stabilirea unui program de vizitare pentru 
Casa  Memoriala Alexandru Sahia din 
comuna Mânăstirea 

Muzeul Civilizaţiei „Gumelniţa” 
Olteniţa  

Silviu Cristache 2018 

76 

Încheierea de protocoale de colaborare cu 
diverse instituţii de cultură din ţară, dar și cu 
unităţi de învăţământ, asociaţii şi organizaţii 
al căror scop principal fiind promovarea 
culturii. 

 
Muzeul Civilizaţiei „Gumelniţa” 
Olteniţa  

 
Theodor Zavalaş 

2018 

77 

Promovarea patrimoniului Muzeului 
Civilizaţiei Gumelniţa” Olteniţa în cadrul unor 
expoziţii naţionale şi internaţionale: 

  „Aurul şi Argintul României”   

Muzeul Național de Istorie 
 
Muzeul Civilizației Gumelnița 
Olteniţa 

Theodor Zavalaș 
5 Ianuarie- 
31 
decembrie 

78 

Promovarea potenţialului turistic al 
municipiului Olteniţa prin activităţi de 
markenting specifice şi punerea în valoare a 
Culturii Gumelniţa 

 
Primăria Olteniţa,  
Muzeul Civilizaţiei „Gumelniţa” 
Olteniţa  
 

Personalul muzeului martie  

79 

Acţiuni: 
 CENTENAR – 2018; 
 
 „ZILELE ORAŞULUI OLTENIŢA”; 

 
 
 

 Simpozion ed a III-a de arheologie și 
numismatică; 

 
 

 Colocviu – „Marea Unire”; 
 
 
 

 „Ziua Culturii Naționale”; 
 
 
 
 

 Creare album cu monumentele 
comemorative de război ridicate în 
județul Călărași în memoria eroilor 
căzuți în Primul Război mondial. 

 

Primăria Olteniţa,  
Muzeul Civilizaţiei 
„Gumelniţa”Olteniţa  
 
Muzeul Civilizaţiei „Gumelniţa” 
Olteniţa 
Primăria Municipiului Oltleniţa 
Profesori locali de istorie 
 
Primăria Municipiului Oltleniţa 
Muzeul Civilizaţiei 
„Gumelniţa”Olteniţa  
 
Muzeul Civilizaţiei „Gumelniţa” 
Olteniţa 
Muzeul Municipiului București 
Institutul de Arheologie „Vasile 
Pârvan” București 
 
Muzeul Civilizației Gumelnița 
Olteniţa  –  
UNIBUC 
Muzeul Militar București 
Muzeul Civilizației Gumelnița” 
 
Muzeul Civilizației Gumelnița 
Olteniţa 
Muzeul Municipal Călărași 
Muzeul Dunării de Jos Călărași
 
 

Theodor Zavalaş 
 
Theodor Zavalaş 
Theodor Ungureanu 
 
 
 
Theodor Zavalaș 
Mădălina Dimache 
 
 
Theodor Zavalaș 
 
 
 
 
Theodor Zavalaș 
Theodor Ungureanu 
 
 
 
 
Theodor Zavalaș 
Theodor Ungureanu 
 

 
 
2018 
 
 
 
23 Ianuarie 
 
 
 
septembrie 
 
 
 
mai 
 
 
 
 
 
15 Ianuarie 
 
 
 
 
2018 

MINORITĂŢI 
Educaţie 

80 Dezvoltarea reţelei de mediatori şcolari 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
Inspectoratul Şcolar al  
Judeţului Călăraşi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu  

permanent 

81 
Cresterea participării copiilor romi la educaţia 
preşcolară 

Ministerul Educaţiei Naţionale  
Inspectoratul Şcolar  al 
Judeţului Călăraşi  
Cadre didactice 
Mediatori şcolari 
Experţi locali pentru romi  

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

permanent 

82 
Identificarea copiilor cu vârstă de şcolarizare 
şi întreprinderea demersurilor necesare 
pentru frecventarea şcolii 

Ministerul Educaţiei Naţionale  
Inspectoratul Şcolar  al 
Judeţului Călăraşi  
Cadre didactice 
Mediatori şcolari 
Experţi locali pentru romi  

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

permanent 
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83 
Stimularea finalizării educaţiei obligatorii/ 
reducerea abandonului şcolar 

Ministerul Educaţiei Naţionale  
Inspectoratul Şcolar  al 
Judeţului Călăraşi 
ONG-uri 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

permanent 

84 
Stimularea participării copiilor romi la 
nivelurile superioare de educaţie 

Ministerul Educaţiei Naţionale  
Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Călăraşi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

permanent 

85 
Alocarea de locuri speciale pentru candidaţii 
romi la admiterea în liceu, în învăţământul 
profesional şi în învăţământul superior 

Ministerul Educaţiei Naţionale  
Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Călăraşi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

permanent 

86 

Conceperea şi implementarea unor 
programe şi activităţi de educaţie parentală şi 
de încurajare a participării părinţilor romi la 
procesul educaţional din şcoală şi din afara 
ei 

Inspectoratul Şcolar  al 
Judeţului Călăraşi 
Casa Corpului Didactic 
Călăraşi 
CJRAE 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

permanent 

87 
Implementarea programul "A doua şansă" în 
funcţie de cererile înregistrate  

Ministerul Educaţiei Naţionale  
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Călăraşi 
ANR  
ONG-uri  

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

permanent 

88 

Informarea în comunităţile de romi din judeţ 
cu privire la atribuirea  locurilor speciale 
pentru admiterea în liceu şi învăţământul 
superior 

Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Călăraşi 
Mass media locală   

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

permanent 

Ocupare 

89 

Organizarea bursei generale a locurilor de 
muncă, a bursei absolvenţilor promoţia 2018 
precum şi a altor burse organizate la 
solicitarea pieţei muncii 

AJOFM 
Biroul Judeţean pentru Romi 
ONG-uri 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu 

aprilie 
septembrie 
la solicitarea 
pieţei muncii 

90 

Furnizarea de programe de formare 
profesională la locul de muncă sau în afara 
acestuia în vederea asigurării mobilităţii şi 
reintegrării acestora pe piaţa muncii 

AJOFM  
ONG-uri 
Biroul Judeţean pentru Romi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

91 

Diseminarea informaţiilor cu privire la 
drepturile şi serviciile specifice de care pot 
beneficia persoanele înscrise în evidenţa 
agenţiei, conform prevederilor legale în 
vigoare 

AJOFM  
ONG-uri 
Biroul Judeţean pentru Romi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

92 

Identificarea şi înregistrarea în evidenţa 
agenţiei a cetăţenilor români de etnie romă 
care nu au loc de muncă şi doresc să fie 
ocupaţi pe piaţa muncii 

AJOFM 
Experţi locali pentru romi 
Biroul Judeţean pentru Romi 
ONG-uri 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

Sănătate 

93 Dezvoltarea reţelei de mediatori sanitari 
Autorităţile de Sănătate Publică 
judeţene 
Biroul Judeţean pentru Romi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

94 

Identificarea persoanelor de etnie romă care 
nu sunt înscrise la medic de familie şi 
demararea procedurilor necesare inscrierii 
acestora 

Direcţia de Sănătate Publică 
Experţi locali pentru romi 
Primăriile localităţilor 
Mediatorii sanitari  

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

95 

Informarea cetăţenilor români de etnie romă 
asupra dreptului la pachetul minimal de 
servicii de sănătate pentru persoanele care 
nu sunt incluse în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate 

Direcţia de Sănătate Publică 
prin Compartimentul de 
Promovare a Sănatăţii  
Mediatori sanitari 
Biroul Judeţean pentru Romi  
Experţi locali pentru romi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

96 
Realizarea unor programe de educaţie 
sanitară în şcoli 

Direcţia de Sănătate Publică 
Biroul Judeţean pentru Romi  
ONG-uri  
Consilii locale 
Şcoli 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

97 
Campanii de depistare şi prevenire a TBC –
ului, precum şi instituirea regulilor de igienă 
în vederea unui mod de viaţă sănătos 

Direcţia de Sănătate Publică 
prin Compartimentul de 
Promovare a Sănatăţii  
Mediatori sanitari 
Biroul Judeţean pentru Romi  
Experţi locali pentru romi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

98 

Informarea şi consilierea femeilor şi 
adolescentelor privind sănătatea 
reproducerii, riscurile asociate mariajelor 
timpurii, sănătatea mamei şi copilului, 
prevenirea şi combaterea violenţei domestice 

Direcţia de Sănătate Publică 
prin Compartimentul de 
Promovare a Sănatăţii  
Mediatori sanitari 
Biroul Judeţean pentru Romi  
Experţi locali pentru romi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 
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şi a traficului de persoane 

99 
Reducerea incidenţei bolilor transmisibile şi 
netransmisibile în rândul cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii rome 

Direcţia de Sănătate Publică 
prin Compartimentul de 
Promovare a Sănatăţii  
Mediatori sanitari 
Biroul Judeţean pentru Romi  
Experţi locali pentru romi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

100 
Creşterea acoperirii vaccinale la copiii din 
categoriile vulnerabile 

Direcţia de Sănătate Publică 
prin Compartimentul de 
Promovare a Sănatăţii  
Mediatori sanitari 
Biroul Judeţean pentru Romi  
Experţi locali pentru romi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

Locuire şi mică infrastructură 

101 
Reglementarea statutului juridic al locuinţelor 
persoanelor de etnie romă 

Biroul Judeţean pentru Romi 
Primăriile localităţilor unde 
există comunităţi de romi 
Experţi  locali pentru romi  
Consilii locale 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

102 
Identificarea şi inventarierea familiilor care nu 
au acte de proprietate 

Biroul Judeţean pentru Romi 
Primăriile localităţilor unde 
există comunităţi de romi  
Experţi  locali pentru romi   

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

103 

Sprijinirea familiilor pentru obţinerea actelor 
de proprietate şi pentru prezentarea în 
instanţă (suportarea costurilor de 
reprezentare în instanţă, a celor notariale) 

Biroul Judeţean pentru Romi 
Primăriile localităţilor unde 
există comunităţi de romi 
Experţi  locali pentru romi   

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

104 
Extinderea reţelelor de apă, canalizare, 
energie electrică, pietruirea drumurilor 

Consilii locale 
Consiliu Judeţean Călăraşi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

105 
Conceperea şi implementarea unor 
programe locale de construcţie de locuinţe 
sociale 

Consilii locale 
Biroul Judeţean pentru Romi 
Guvern, 
ANR 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

106 

Sprijin acordat comunităţilor de romi afectate 
de calamităţi naturale sau aflate în situaţii de 
extremă dificultate prin: 
- procurarea de materiale de construcţii, 

refacerea surselor de apă potabilă sau 
construirea acestora acolo unde nu există; 

- dezvoltarea unor proiecte de sprijin în 
regim de urgenţă pentru familii cu venituri 
foarte mici (alimente, imbrăcăminte, 
rechizite, etc.). 

Primăriile localităţilor 
Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă 
ONG-uri 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

Cultură 

107 
Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii 
culturale a minorităţii rome 

Primăriile localităţilor unde 
există comunităţi de romi 
ONG –uri 
DJCCPNC 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

108 

Sprijinirea şi finanţarea din surse locale a 
unor proiecte privind realizarea unor 
evenimente culturale cu specific inspirat din 
folclorul şi cultura romani:Sărbătoarea Etniei 
Romilor- 8 aprilie;Dezrobirea Romilor- 19 
februarie, etc. 

Primăriile localităţilor în care 
există comunităţi de romi 
Experţi locali pe problemele 
romilor 
Biroul Judeţean pentru Romi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

109 
Organizarea unor expoziţii tematice care să 
reflecte aspecte ale vieţii şi istoriei minorităţii 
romilor pe teritoriul României 

Primăriile localităţilor în care 
există comunităţi de romi 
Experţi locali pe problemele 
romilor 
Biroul Judeţean pentru Romi  
ANR 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

Infrastructură socială 
Protecţia copilului 

110 

Sensibilizarea populaţiei asupra dispoziţiilor 
legale privind primordialitatea 
responsabilităţii părinţilor referitoare la 
creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, cât 
şi a sancţiunilor ce decurg din nerespectarea 
obligaţiilor părinteşti 

Primăriile localităţilor 
Expertul Local pentru Romi 
DGASPC  

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

111 

Diversificarea modalităţilor de informare a 
comunităţilor de romi privind respectarea 
drepturilor copilului şi promovarea unei 
atitudini proactive în activităţile de diseminare

Primăriile localităţilor 
Expertul Local pentru Romi 
DMSSF 
DGASPC 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

112 Intărirea capacităţilor parentale prin Primăriile localităţilor 
Experţi Locali pentru Romi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 
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asumarea responsabilităţilor faţă de 
creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor 
copii 

DMSSF 
DGASPC 

113 
Diminuarea numărului de copii 
abandonaţi/părăsiţi din cauza plecărilor  la 
muncă în străinătate 

Primăriile localităţilor 
Expertul Local pentru Romi 
DMSSF 
DGASPC 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

114 

Conştientizarea cetăţenilor de etnie romă, 
precum şi a autorităţilor/instituţiilor privind 
importanţa menţinerii relaţiilor dintre copii şi 
părinţi în cazul copiilor separaţi temporar de 
părinţii lor 

Primăriile localităţilor 
Expertul Local pentru Romi 
DMSSF 
DGASPC 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

115 Diminuarea fenomenului “Copiii străzii” 
Primăriile localităţilor 
Experţi Locali pentru Romi 
DGASPC 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

116 

Consilierea părinţilor care solicită plecarea în 
străinătate/familiilor în cadrul cărora ramâne 
copilul în ingrijire şi a copilului prin 
intermediul D.G.A.S.P.C. şi agenţiilor publice 
şi private care mediază plecarea la muncă în 
străinătate 

Primăriile din judeţ, 
Experţi Locali pentru Romi 
DMSSF 
DGASPC  

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

Justiţie şi ordine publică 

117 

Continuarea alocării de locuri distincte pentru 
admiterea la instituţiile de formare 
profesională ale Ministerului Afacerilor 
Interne la apropunerea Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie 

Inspectoratul  Judeţean de 
Poliţie 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

118 

Atragerea şi recrutarea din rândul cetăţenilor 
români aparţinând minorităţii rome a 
candidaţilor pentru instituţiile militare de 
învăţământ  

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean 
Biroul Judeţean pentru Romi  
ONG-uri 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

119 

Desfăşurarea unor activităţi de prevenire şi 
combatere a faptelor antisociale prin 
prezentarea/prelucrarea dispoziţiilor legale 
cu incidenţă asupra ordinii şi liniştii publice şi 
sancţionare a faptelor de încălcare a 
normelor de convieţuire socială 

Biroul Judeţean pentru Romi  
Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean  
Experţi  locali pentru romi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

120 

Identificarea, prevenirea şi rezolvarea 
operativă a stărilor conflictuale susceptibile 
să genereze violenţa familială, comunitară 
sau interetnică  

Biroul Judeţean pentru Romi  
Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean  
Experţi  locali pentru romi 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

121 

Continuarea procesului de identificare a 
persoanelor fără acte de stare civilă şi de 
identitate în vederea înregistrării în registrele 
de stare civilă a actelor şi faptelor de stare 
civilă aferente acestora, precum şi procurării 
certificatelor de stare civilă şi a actelor de 
identitate 

Biroul Judeţean pentru Romi    
Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie  
Experţi  Locali pentru Romi  
 

Persoane cu atribuţii în 
domeniu permanent 

17.TINERET ŞI SPORT   

Obiective:  
- Consiliere şi orientare în carieră în parteneriat cu AJOFM, Inspectoratul Şcolar Judeţean; 
- Promovarea,în parteneriat, a voluntariatului, educaţiei civice şi implicării sociale; 
- Asigurarea transportului gratuit pe calea ferată pentru toţi studenţii din România; 
- Construirea de locuinţe sociale pentru tineri; 
- Promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul tinerilor; 
- Sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viaţa economică, educaţională 

şi culturală a judeţului; 
- Înfiinţarea de asociaţii sportive şcolare, la nivelul instituţiilor de învăţământ din judeţ; 
- Promovarea educaţiei sportive şi de voluntariat în şcoli şi prezentarea beneficiilor obţinute prin practicarea 

unor activităţi sportive tuturor elevilor; 
- Folosirea activităţilor fizice şi a sportului ca o componentă importantă pentru integrarea în comunitate a 

invalizilor, copiilor cu dizabilităţi şi a celor orfani; 
- Dezvoltarea şi susţinerea practicării continue a activităţilor fizice şi sportive cu implicarea administraţiei 

publice locale, mai ales în mediul rural, acolo unde sportul este promovat insuficient pentru a vedea 
anunite rezultate; 
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- Încurajarea sportului de masă; 
- Susţinerea sportului de performanţă, Sportului pentru toţi şi Sportului pentru persoane cu handicap; 
- Cursuri de perfecţionare a antrenorilor români; 
- Organizarea de campionate şcolare prin colaborarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi federaţiile de 

profil; 
- Finaţarea activităţilor sportive.  

Nr. 
crt. 

ACŢIUNEA 
Entitatea implicată în 

realizare 
Persoana 

responsabilă 

Termen 
de 

finalizare
0 1 2 3 4 

Acţiuni în domeniul tineretului 

1 „Fii cetăţean european!” Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Stanciu Silviu martie 2018 

2 „Fă ceva cu cariera ta!” Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Stanciu Silviu 
aprilie-mai 
2017 

3 „Cupa Tineretului” Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Stanciu Silviu iunie 2018 

4 „Contract cu viaţa!” Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Stanciu Silviu 
iulie-august 
2018 

5 „Zilele Voluntariatului” Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Stanciu Silviu 
septembrie 
2018 

6 „Săptămâna Europeană a Voluntariatului!” Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Stanciu Silviu 
noiembrie 
2018 

7 „Ziua Internaţională a Voluntariatului! ” Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Stanciu Silviu 
decembrie 
2018 

8 „Gala voluntarilor” Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Stanciu Silviu 
decembrie 
2018 

Acţiuni în domeniul sportului 
Organizarea şi funcţionarea sistemului de educaţie fizică şi sport 

9 

Întărirea colaborării între autorităţile 
administraţiei publice locale şi structurile 
sportive publice şi private prin încheierea de 
protcoale de parteneriat pentru îndeplinirea 
obiectivelor sportului de performanţă şi a 
Sportului Pentru Toţi 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret  
Asociaţii Judeţene pe ramură 
de sport, cuburi şi asociaţii 
sportive 
Instituţii din administraţia 
publică locală 

Director Executiv 
Biroul Sport 

trimestrele I-
IV 

10 
Creşterea numărului de asociaţii sportive 
şcolare în cadrul şcolilor şi liceelor din judeţ 
sau în alte domenii  

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Biroul Sport 
trimestrele I-
IV 

11 Sprijinirea înfiinţării de cluburi sportive private Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Biroul Sport 
trimestrele I-
IV 

12 
Creşterea numărului de asociaţii judeţene pe 
ramură de sport 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Biroul Sport 
trimestrele I-
IV 

13 

Îmbunătăţirea fluxului informational între 
D.J.TS. Călăraşi şi Ministerul Tineretului şi 
Sportului, federaţii naţionale, structuri 
sportive, autorităţi locale, alte instituţii, mass 
media 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Biroul Sport 
trimestrele I-
IV 

14 
Aplicarea măsurilor pentru combaterea 
birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul 
şi asigurarea transparenţei 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Biroul Sport 
trimestrele I-
IV 

Sportul şcolar 

15 

Încheierea unui protocol de parteneriat cu 
I.S.J. Călăraşi pentru îmbunătăţirea  activităţii 
şi creşterea eficienţei în domeniul sportului 
şcolar (organizarea etapelor judeţene, 
zonale, finale a ONSS la nivelul judeţului şi a 
diferitelor acţiuni sportive şcolare) 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 
Inspectoratul Şcolar Călăraşi 

Director Executiv 
Biroul Sport 

trimestrul I 

16 

Creşterea numărului şi rolului asociaţiilor 
sportive şcolare; încurajarea practicării 
sportului organizat în cadrul asociaţiilor 
sportive şcolare 

Direcţia Judeţeană pentru 
Tineret şi Sport 
Inspectoratul Şcolar Călăraşi 
 

Biroul Sport trimestrele I-
IV 

17 

Organizarea în bune condiţii a competiţiilor 
şcolare din cadrul Calendarului Sportiv 
Judeţean, în cadrul Olimpiadei Naţionale a 
Sportului Şcolar 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 
Inspectoratul Şcolar Călăraşi 

Biroul Sport trimestrele I-
IV 

18 
Organizarea întâlnirilor de lucru în cadrul 
Comisiei mixte judeţene ISJ-DJST Călăraşi 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tinere 
 Inspectoratul Şcolar Călăraşi 

Director Executiv trimestrele I-
IV 

19 Utilizarea competiţiilor şcolare ca sursă de Direcţia Judeţeană pentru Biroul Sport trimestrele I, 
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selecţie pentru sportul de performanţă Sport şi Tineret 
Inspectoratul Şcolar Călăraşi 

II şi IV 

Sportul de performanţă 

20 
Susţinerea cu prioritate a activităţilor 
cluburilor sportive  cu rezultate notabile şi cu 
obiective de mare performanţă 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Director Executiv 
Biroul Sport 

trimestrele I-
IV 

21 

Sprijinirea ramurilor de sport cu rezultate, 
care au constituite grupe de performanţă şi 
înaltă performanţă: atletism, box, lupte, 
canotaj, handbal 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 
Asociaţii Judeţene  
pe ramură de sport Structuri 
sportive 

Director Executiv 
Biroul Sport 

trimestrele I-
IV 

22 
Intocmirea Calendarului Sportiv Judeţean 
2018 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Biroul Sport 
Compartiment 
Contabilitate 

trimestrul I 

23 

Realizarea în bune condiţii a Calendarului 
Sportiv Judeţean pentru anul 2018, care va 
cuprinde etape judeţene ale Campionatelor 
Naţionale, competiţii proprii – locale, 
judeţene şi interjudeţene 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Biroul Sport 
Compartiment 
Contabilitate 

trimestrele I-
IV 

24 

Susţinerea activităţii sportive la nivelul 
copiilor şi juniorilor. Creşterea numărului de 
acţiuni de selecţie, competiţii de verificare, 
asistenţă la pregătire 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret  
Cluburi sportive  

Biroul Sport 
trimestrele 
I,II,IV 

25 

Acordarea de sprijin financiar (alimentaţii de 
efort, echipament sportiv, cantonamente de 
pregătire) pentru sportivii de performanţă din 
judetul Călăraşi, în funcţie de obiectivele 
propuse şi rezultatele obţinute în anul 2018 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Director Executiv 
Biroul Sport 

trimestrele I-
IV 

26 

Participarea la adunările generale ale 
structurilor sportive din judeţ, îndrumarea 
tehnico-metodică a structurilor sportive 
publice, private şi asociaţiilor judeţene pe 
ramură de sport 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret  
Structuri sportive 

Director Executiv 
Biroul Sport 

trimestrele I-
IV 

27 
Menţinerea legăturii cu antrenorii şi sportivii 
din loturile naţionale aflaţi în centrele 
naţionale/olimpice de pregătire  

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Director Executiv 
Biroul Sport  

trimestrele I-
IV 

Sportul pentru toţi şi Sportul pentru persoane cu handicap  

28 
Creşterea numărului de participanţi de toate 
vârstele la acţiunile SPT, creşterea ariei de 
desfăşurare a acţiunilor SPT 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret  
Asociaţii Judeţene  
Sportul Pentru Toţi 

Biroul Sport 
trimestrele I-
IV 

29 
Includerea în calendarul sportiv judeţean şi 
organizarea a unei acţiuni pentru persoanele 
cu handicap 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret  

Director Executiv 
Biroul Sport 

trimestrul II 

Formarea şi perfecţionare resurselor umane în domeniul educaţiei fizice şi sportului 

30 
Sprijinirea antrenorilor pentru susţinerea 
examenelor de promovare într-o categorie 
superioară de calificare 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Director Executiv 
Biroul Sport 

trim.estrul IV 

31 
Informarea antrenorilor despre lucrări de 
specialitate  

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Biroul Sport 
trimestrele I-
IV 

Cercetare şi asistenţă ştiinţifică sportivă.Medicină sportivă. Informaţie sportivă 

32 

Colaborarea cu Institutul Naţional de 
Cercetare pentru Sport  în vederea 
îmbunătăţirii activităţii sportive şi creşterea 
nivelului de pregătire profesională a 
antrenorilor 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Director Executiv 
Biroul Sport 

permanent 

Finanţarea activităţii sportive 

33 
Creşterea contribuţiei autorităţilor locale şi a 
surselor private la finanţarea activităţii 
sportive de performanţă şi a SPT 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Director Executiv 
trimestrele 
 I-IV 

Valorile etice, imaginea sportului şi publicitatea sportivă 

34 

Combaterea violenţei, corupţiei şi dopajului 
în sport, întărirea rolului Comisiei Judeţene 
de Acţiune Împotriva Violenţei în Sport prin 
monitorizarea permanentă a competiţiilor, 
organizarea unor şedinte de lucru lunare ale 
Comisiei 

Comisia Judeţeană de Acţiune 
Împotriva Violenţei în Sport,  
Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Director Executiv 
trimestrele I-
IV 

35 
Încheierea unui protocol de colaborare cu 
Agenţia Naţională Antidoping, pentru 

Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret 

Director Executiv triimestrul I 
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