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1.STAREA ECONOMICĂ
1.1 EVOLUŢIA PRINCIPALELOR SECTOARE ECONOMICE
A. INDUSTRIE
Producţia industrială realizată în luna noiembrie 2016 a înregistrat o creştere cu
8,8%, comparativ cu luna precedentă.
Indicii producţiei industriale
-%-

Noiembrie 2016 faţă de :
Octombrie
2016

INDUSTRIE total, din care:
Industrie prelucrătoare
din care:
Industria alimentară
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

01.0130.11.2016
faţă de
01.01. 30.11.2015

Noiembrie
2015

105,8
105,9

116,5
116,6

94,2
94,2

103,5
111,8

99,5
99,4

93,9
91,7

În luna noiembrie 2016, aportul industriei prelucrătoare a fost de 99,7% din volumul
total al producţiei industriale realizată. Producţia industrială realizată în luna noiembrie 2016,
comparativ cu luna noiembrie 2015 a fost mai mare cu 16,5%, creşterea datorându-se. în
principal, producţiei din industria prelucrătoare.În perioada 01 ianuarie–30 noiembrie 2016,
comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, s-a înregistrat o scădere a
producţiei cu 5,8%.
Structura producţiei industriale 01.01 - 30.11.2016
%

12.8

14.0

10.2

9.5

26.1

15.6

1.7
1

6.8

1.5

0.8

%
1.01-30.11
2016
 Industria alimentară
 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 Industria metalurgică
 Fabricarea hârtiei şi a produselor de hârtie
 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 Fabricarea substanţelor şi produselor chimice
 Fabricarea de părţi şi accesorii pentru maşini de multiplicat
 Fabricarea produselor textile
 Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
 Industria construcţiilor metalice
Alte ramuri

1

26,1
14,0
12,8
10,2
9,5
15,6
6,8
1,7
1,5
1,0
0,8

B.

AGRICULTURA
(date operative furnizate de Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Călăraşi)

Sectorul producţiei vegetale
Suprafaţa cultivată totală, în anul 2016, a fost de 409,2 mii hectare, mai mare cu
1,6 mii hectare, respectiv 0,4% decât în anul anterior.
În 2016 se evidenţiază următoarele aspecte mai importante legate de structura
suprafeţelor cultivate:
 grupele de culturi cu ponderea cea mai mare în suprafaţa cultivată au fost: cereale
pentru boabe, care au reprezentat 66,5 % din totalul suprafeţei cultivate; plantele
uleioase cu o pondere de 25,8 % şi plantele de nutreţ reprezentând 4,4 % din suprafaţa
cultivată;
 comparativ cu anul 2015, în 2016 s-au înregistrat creşteri ale suprafeţelor cultivate cu
leguminoase pentru boabe (+67,3 %, reprezentând un plus de 3,3 mii hectare), plante
de nutreţ (+40,6%, reprezentând un plus de 5,2 mii hectare) în paralel cu scăderea
suprafeţei cultivate la următoarele culturi: cereale pentru boabe (-1,2%, respectiv 3,4 mii hectare), plante uleioase (-3,9%, respectiv -4,3 mii hectare), cartofi (-20,0%,
respectiv -0,1 mii hectare).
Suprafaţa cultivată cu principalele culturi în anii 2015 şi 2016
(date operative furnizate de Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Călăraşi)

Total
Cereale pentru boabe
 grâu
din care:  orz şi orzoaică
 porumb boabe
Leguminoase pentru boabe
 mazăre boabe
din care:
 fasole boabe
Plante uleioase
 floarea soarelui
din care:  soia
 rapiţă
Cartofi
din care:  cartofi de toamnă
Legume (de câmp şi în solarii)
Pepeni verzi şi galbeni
Plante de nutreţ

An 2015

An 2016

Total
agricultură
- mii ha 407,6
275,6
124,4
38,1
112,1
4,9
4,6
0,3
110,0
40,0
18,1
51,3
0,5
0,06
1,4
0,3
12,8

Total
agricultură
- mii ha 409,2
272,2
118,2
40,2
112,3
8,2
7,8
0,2
105,7
33,8
16,7
54,7
0,4
0,06
1,4
0,3
18,0

An 2016 faţă de an 2015 diferenţe
(±)
mii ha

+1,6
-3,4
-6,2
+2,1
+0,2
+3,3
+3,2
-0,1
-4,3
-6,2
-1,4
+3,4
-0,1
+5,2

(±)
%

+0,4
-1,2
-5,0
+5,5
+0,2
+67,3
+69,6
-33,3
-3,9
-15,5
-7,7
+6,6
-20,0
+40,6

Producţia vegetală totală
În anul 2016 s-au obţinut producţii mai mari decât în anul precedent la leguminoase
pentru boabe, plante uleioase şi s-au obţinut producţii mai mici la cereale pentru boabe, lcartofi,
egume şi pepeni.
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Producţia vegetală, la principalele culturi în anii 2015 şi 2016
(date operative furnizate de Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Călăraşi)

Cereale pentru boabe
 grâu
din care:
 orz şi orzoaică
 porumb
Leguminoase pentru boabe
 mazăre boabe
din care:
 fasole boabe
Plante uleioase
 floarea soarelui
din care:
 soia
 rapiţă
Cartofi
din care:

cartofi de toamnă

Legume – total
Pepeni

An 2016 faţă de an 2015
- diferenţe

An 2015

An 2016

Total
agricultură
- mii tone 1412,8
628,7
179,5
603,9
8,5
8,1
0,4
263,1
90,4
43,4
128,6
5,5
0,9
22,2
5,3

Total
agricultură
- mii tone 1304,6
576,4
193.8
528,9
21,5
21,0
0,2
306,0
93,7
44,6
167,2
2,8
0,3
13,2
3,5

(±)
mii tone

-108,2
-52,3
+14,3
-75,0
+13,0
+12,9
-0,2
+42,9
+3,3
+1,2
+38,6
-2,7
-0,6
-9,0
-1,8

(±)
%

-7,7
-8,3
+8,0
-12,4
+152,9
+159,3
-50,0
+16,3
+3,7
+2,8
+30,0
-49,1
-66,7
-40,5
-34,0

La cereale boabe s-a realizat, în anul 2016, o producţie de 1304,6 mii tone, cu 7,7%
mai mică comparativ cu anul 2015 (-108,2 mii tone).
La leguminoase pentru boabe , producţia realizată în anul 2016 a fost de 21,5 mii
tone, cu 152,9% mai mare decât în anul 2015 (+13,0 mii tone).
În anul 2016, la plante uleioase, producţia realizată a fost de 306,0 mii tone, cu 16,3%
mai mare decât în anul precedent (+42,9 mii tone). La floarea soarelui s-a realizat în anul
2016 o producţie de 93,7 mii tone, cu 3,7% mai mare comparativ cu anul precedent (+3,3 mii
tone). La rapiţă, producţia realizată în anul 2016 a fost de 167,2 mii tone, cu 30,0% mai mare
decât în anul 2015 (+38,6 mii tone). La soia, producţia realizată in anul 2016 a fost de 44,6 mii
tone, mai mare cu 2,8% faţă de anul anterior (+1,2 mii tone).
Producţia realizată la legume a fost de 13,2 mii tone, cu 40,5% mai mică decât în
anul anterior (-9,0 mii tone), iar la cartofi producţia a fost de 2,8 mii tone, cu 49,1 % mai mică
decât cea din în anul precedent (-2,7 mii tone).
Producţia medie obţinută la principalele culturi
(date operative furnizate de Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Călăraşi)

Grâu

An 2015

An 2016

Total
agricultură
- kg/ha 5054

Total
agricultură
- kg/ha 4877

An 2016 faţă de an 2015 diferenţe
(±)
Kg/ha

(±)
%

-177

-3,5,0

Orz şi orzoaică

4716

4822

+106

+2,2

Porumb boabe

5385

4709

-676

-12,6

Mazăre boabe

1777

2706

+929

+52,3

Fasole boabe

1110

718

-392

-35,3

Floarea soarelui

2258

2773

+515

+22,8

Soia

2402

2672

+270

+11,2

Rapiţă

2508

3054

+546

+21,8
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Cartofi

11904

7366

-4538

-38,1

Principalele producţii medii realizate la hectar, în anul 2016, faţă de anul 2015, au
înregistrat creşteri la culturile de orz şi orzoaică, mazere boabe, floarea soarelui, soia, rapiţă şi
scăderi la celelalte culturi.
În anul 2016, comparativ cu anul 2015 producţiile medii mai mari s-au obţinut la
următoarele culturi: orz şi orzoaică (+2,2%, respectiv +106 kg/ha), mazare boabe (+52,3%,
respectiv +929 kg/ha) ), floarea soarelui (+22,8%, respectiv +515 kg/ha), soia (+11,2%,
respectiv +270 kg/ha), rapiţă (+21,8%, respectiv +546 kg/ha şi producţii medii mai mici s-au
înregistrat la culturile grâu (-3,5 %, respectiv -177 kg/ha), de porumb boabe (-12,6%, respectiv
-676 kg/ha), fasole boabe (-35,3%, respectiv -392 kg/ha), cartofi (-38,1%, respectiv -4538
kg/ha).
Produţia de seminţe şi stocurile agricole din decembrie 2016
Cultura

Dinamica
20152016
%
92
88
104
48
103
92
230
50
312

Producţia de seminţe
to

Grâu+triticale
Porumb
Floarea soarelui
Fasole
Soia
In
Cânepă
Sfeclă de zahăr
Cartofi
Plante furajere

2015

2016

626675
603915
90415
372
43415
326
33
5452
46472

579984
528915
93683
178
44619
301
76
2755
144960

Stocuri
to
2015

2016

117789
165145
17152
24377
-

113797
63493
52686
34535
-

Dinamica
20152016
%
97
38
307
142
-

Lucrările agricole efectuate în 2016 pentru recolta anului 2017
Insămânţările la culturile de toamnă (ha)
Cultura
Insămânţări total
Grâu
Orz
din care:
Orzoaică
Rapiţă

2015
(ha)
210757
117953
35834
2226
53932

2016
(ha)
205362
112005
25650
1649
65415

%
97
95
72
74
121

Suprafeţele însămânţate în toamna anului 2016 pentru recolta lui 2017 sunt mai mici
la cultura de orz, grâu, orzoaică, faţă de toamna anului 2015, preţul producţiei fiind factorul
principal.
Arăturile pentru însămânţările de primavară
Au fost arate 180320 ha până la finele anului 2016 faţă de 179520 ha la finele anului
2015, ceea ce reprezină un procent de 101%.
La finele anului 2015, mai erau de arat 9342 ha, iar la finele lui 2016, 17048 ha,
suprafaţa fiind mai mare la finele anului 2016. Fiind o toamnă fost mai lungă, cu condiţii
favorabile, producătorii agricoli au semănat şi au putut să-şi facă aratura de toamnă pentru
culturile de primavară.
Alte informaţii
Conditiile favorabile din aceasta toamnă a dus la răsărirea în totalitate a culturilor
însămânţate în toamnă, cu o densitate bună şi o stare de vegetaţie bună.
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Domeniul producerii, prelucrării, controlului şi certificării calităţii,
comercializării
seminţelor
şi
materialului
săditor,
controlului
şi
înregistrării soiurilor de plante
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Călăraşi
îşi exercită atribuţiile conferite de lege pentru efectuarea controlului şi certificării oficiale a
seminţelor pe teritoriul judeţului Călăraşi.
ITCSMS Călăraşi îşi desfăşoară activitatea într-un cadru legislativ nou, în deplină
concordanţă cu Directivele Comunităţii Europene în domeniu şi are organizată activitatea pe
sectoare şi compartimente, urmărind efectuarea inspecţiilor în câmp la loturile semincere şi a
analizelor de laborator: puritate fizică, germinaţie, umiditate, stare fitosanitară, viabilitate a
seminţelor, în conformitate cu normele tehnice şi standardele în vigoare.
Laboratorul ITCSMS Călăraşi este dotat cu aparatură şi echipamente de lucru
performante şi are încadrat personal competent, cu o bună pregatire profesională în domeniu,
realizându-se un sistem de asigurare a calităţii care cuprinde proceduri şi programe interne de
control al efectuării analizelor.În activitatea desfăşurată în cadrul laboratorului s-a dovedit
operativitate, solicitudine şi receptivitate pe parcursul efectuării analizelor şi eliberării
documentelor, asigurându-se în acelaşi timp confidenţialitatea înregistrărilor şi a datelor.
În anul 2016, în urma efectuării testelor de referinţă 16-1 şi 16-2, primite de la
Laboaratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Bucureşti,
laboratorul ITCSMS Călăraşi nu a înregistrat neconformităţi în desfăşurarea activităţii de
laborator, conform rezultatelor primite de la LCCSMS Bucureşti (Adresa LCCSMS Bucureşti
nr.976 /16.03. .2016, Adresa LCCSMS Bucureşti nr 3550 /10.11.2016).
În urma auditului extern efectuat la ITCSMS Călăraşi în anul 2015 de către echipa de
auditori externi din cadrul LCCSMS Bucureşti s-a constatat faptul că laboratorul ITCSMS
Călăraşi are un sistem de management al calităţii documentat. Auditul extern se efectuează
din 4 în 4 ani, urmărind reacreditarea laboratoarelor din cadrul Inspectoratelor Teritoriale
pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor din ţară şi se concretizează prin emiterea
câte unui Certificat de autorizare oficială. Astfel, în urma celui mai recent audit extern,
laboratorul ITCSMS Călăraşi a obţinut Certificatul de autorizare oficială nr.17 din 2015.
Activitatea în cursul anului 2016 s-a desfăşurat conform managementului anual care a
fost întocmit având la bază următoarele deziderate:
- Creşterea calităţii serviciilor prestate privind producerea, prelucrarea, controlul,
certificarea şi comercializarea seminţelor şi a materialului săditor;
- Eficacitatea şi eficientizarea activităţii;
- Satisfacţia clientului.
Stabilirea sistemului de management s-a facut pe baza fiecărei analize a elementelor
de intrare şi elaborarea elementelor de ieşire, pe baza controlului intern implementat de către
conducere, a Rapoartelor anuale de audit intern, a Raportului de audit extern precum şi pe
baza feedback-ului de la operatorii economici.
Principalele activităţi desfăşurate în anul 2016 în cadrul ITCSMS Călăraşi au vizat
următoarele obiective :
 Întocmirea programului de multiplicare a seminţelor şi a materialului săditor pentru
culturile de toamnă şi primavară;
 Controlul anual al operatorilor economici înregistraţi în vederea îndeplinirii continue a
cerinţelor pentru continuarea activităţii;
 Verificarea şi monitorizarea activităţii operatorilor economici înregistraţi pentru
producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi a materialului săditor în
vederea acordării vizei de monitorizare anuală a activităţii;
 Realizarea programului de multiplicare a seminţelor culturilor de toamnă şi de
primăvară prin efectuarea inspecţiilor în câmp şi eliberarea documentelor oficiale;
 Certificarea finală a seminţelor efectuată prin eşantionarea tuturor loturilor de seminţe
de către eşantionorii oficiali din cadrul ITCSMS Călăraşi la cererea agentilor economici
şi efectuarea analizelor de laborator în vederea obţinerii documentelor de calitate a
seminţelor şi a materialului săditor;
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 Eliberarea documentelor oficiale de calitate a seminţelor şi a materialului săditor;
 Prelevarea eşantioanelor de seminţe de către eşantionorii oficiali din cadrul ITCSMS
Călăraşi şi trimiterea la Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor,
pentru verificarea în postcontrol a identităţii şi purităţii varietale a loturilor de seminţe
certificate în judeţul nostru;
 Controlul activităţii de prelucrare şi comercializare a operatorilor economici înregistrati
şi sancţionarea acelora care nu au respectat prevederile legale;
 Asigurarea mijloacele financiare din surse proprii necesare desfăşurării
corespunzătoare a activităţii.
Raport de activitate schematic - 2016
Nr.crt.
Activitate
1
Număr operatori economici înregistraţi

Număr
567

2

Număr subunităţi înregistrate

774

3

Număr autorizaţii noi eliberate

77

4

Număr autorizaţii vizate pt. anul în curs

473

5

Număr agenţi cu autorizaţii vizate pentru anul în curs

256

6

Suprafaţa controlată în vederea certificării hectare fizice

14045

7

Suprafaţa controlată în vederea certificării hectare convenţionale

24246

8

Număr total de parcele controlate

823

9
10

Număr agricultori multiplicatori controlaţi
Număr operatori economici înregistraţi cu suprafeţe controlate
Număr eşantioane de sămânţă primite pentru analize de laborator
total, din care:
Eşantioane oficiale
Eşantioane informative
Număr operatori economici care au primit DOCS
Număr de determinări total din care:
Puritate
Germinaţie
Umiditate
Stare sanitară
MMB
Alte determinări sămânţă
Alte determinări material săditor
Număr audituri proprii realizate total, din care:
De sistem
De proces

263
243

11
12

13

14
15
16
17

2597
2054
77
77
9422
1677
2545
1576
2029
1546
21
28
22
9
13

Situaţia suprafeţelor controlate în anul 2016, pe specii
Total general

Suprafaţa totală controlată (ha)

Cereale păioase

8813,52

Porumb

1715,34

Soia

1691,65

Floarea soarelui

379,44

Muştar alb

172,00

Lucernă albastră

301,00

Mazăre furajeră

897,45

Măzăriche păroasă

72,00

Material fructifer

2,21

6

Situaţia loturilor certificate pe piaţă în anul 2016
An piaţă 2016
Cantitate certificată
to/mii bucăţi

Specie

59447,60 to/
49,51 mii bucăţi

TOTAL GENERAL :
Grâu comun

33991,54

Orz cu 2 rânduri

926,00

Orz cu 6 rânduri

7649,50

Ovăz

126,00

Porumb

220,00

Soia

7329,60

Floarea soarelui

5102,10

Rapiţă

720,10

Muştar alb

207,50

Lucernă

164,00

Mazăre furajeră

2911,20

Măzăriche păroasă

100,00

Material fructifer total

49,51

Finanţarea investiţiilor rurale
Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Călăraşi face parte din
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( A.F.I.R.), formată din 13 Direcţii specializate la
nivel cetral, 8 Centre Regionale şi 41 de Oficii Judeţene.
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (A.F.I.R.) a preluat patrimoniul A.P.D.R.P.
şi atribuţiile ce decurg din implementarea tehnică, plată şi monitorizare pentru Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 20142020.
Evaluarea cererilor de finanţare
În anul 2016 Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a deschis sesiuni de
primire a proiectelor finanţate prin P.N.D.R., după cum urmează:
Submăsura 4.1 „Investiţii in exploataţii agricole”
Sesiunea 1: 28 aprilie- 31 octombrie 2016; Sumă alocată 270.000.000 euro
Sesiunea 2: 15 decembrie - 28 februarie 2017; Sumă alocată 150.000.000 euro
Suma a fost repartizată pe sectoare astfel:
Sesiunea 1
140.000.000 euro
80.000.000 euro
10.000.000 euro
40.000.000 euro

sector vegetal
sector zootehnic
ferme de famile (vegetal şi zootehnic)
zonă montană
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Sesiunea 2
75.000.000 euro
75.000.000 euro
-

În prima sesiune, la nivel naţional, au fost depuse 768 cereri de finanţare, din care un
număr de 579 au fost selectate cu o finanţare nerambursabilă totală de 232.563.570 euro.

În judeţul Călăraşi s-au înregistrat 55 cereri de finanţare pe această submăsură, din
care 43 reprezintă proiecte simple, de achiziţii utilaje şi 12 sunt proiecte complexe cu parte de
construcţii-montaj. Dintre acestea, 41 de proiecte au fost selectate, vor fi contractate în
perioada imediat următoare şi însumează o finanţare nerambursabilă de 12.404.427 euro.
Din cele 41 de proiecte ce se vor implementa în perioada următoare în judeţul
Călăraşi, 37 sunt proiecte cu achiziţii de utilaje agricole şi 4 sunt proiecte ce reprezintă în
principal:
- înfiinţarea a două unităţi de producţie ciuperci, condiţionare şi comercializare în
comunele Fundeni şi Lehliu, proiecte a căror valoare totală însumează 2.815.500 euro,
din care ajutorul nerambursabil este de 2.108.941 euro;
- modernizarea a două exploataţii agricole vegetale din comunele Cuza Vodă şi
Grădiştea prin construirea de depozite produse agricole cu capacităţi cuprinse între
1084 şi 2025 mc, precum şi dotarea cu utilaje agricole; proiecte a căror valoare totală
însumează 2.363.035 euro, din care ajutorul nerambursabil este de 1.743.480 euro.
Situaţia judeţului Călăraşi în comparaţie cu situaţia naţională este următoarea:
- numărul cererilor de finanţare depuse pe submăsura 4.1 de către solicitanţii din judeţul
Călăraşi reprezintă 7,2% din numărul cererilor înregistrate la nivel national;
- numărul proiectelor selectate pe această submăsură aparţinând beneficiarilor din
judeţul Călăraşi reprezintă 7,08% din numărul cererilor de finanţare selectate pe ţară;
- valoarea nerambursabilă a proiectelor selectate aparţinând beneficiarilor din judeţul
Călăraşi reprezintă 5,33% din valoarea proiectelor selectate pe ţară.
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În a doua sesiune deschisă la finele anului 2016, la nivel naţional, au fost depuse 565
cereri cu o finanţare nerambursabilă solicitată totală de 201.256.419 euro. În judeţul Călăraşi
s-au depus 48 proiecte (2 pe sector zootehnic şi 46 pe sector vegetal) cu o finanţare
nerambursabilă solicitată totală de 14.993.527 euro.
Aceste proiecte sunt în prezent în evaluare la nivelul oficiilor judeţene şi centrelor
regionale, după caz.
De remarcat este faptul că atât numărul cât şi valoarea proiectelor depuse în anul
2016 de către fermierii din judeţul nostru au crescut faţă de anul anterior, ceea ce va conduce
la majorarea gradului de absorbţie a fondurilor FEADR, situaţia fiind următoarea:
Sesiunea Sesiunea Sesiunea
2015
1/2016
2/2016
Număr proiecte depuse
20
55
48
în curs de
Număr proiecte selectate, din care:
14
41
evaluare
- proiecte achiziţii utilaje
11
37
- proiecte complexe
3
4
Valoare nerambursabilă proiecte selectate (euro), din 6.451.151 12.404.427
care:
- proiecte achiziţii utilaje
2.182.559 8.167.603
- proiecte complexe
4.268.592 4.236.824
Cele 3 proiecte selectate în sesiunea 2015, aflate în prezent în implementare
reprezintă:
 înfiinţarea unei ferme de 395 capete bovine carne în comuna Borcea, proiect cu o
valoare totală de 2.345 mii euro, din care sprijin financiar 1.995 mii euro;
 construirea în comuna Ulmu a unui imobil cu funcţiune multiplă (procesare-depozitarevânzare produse vegetale), proiect cu o valoare totală de 707 mii euro, din care sprijin
financiar 600 mii euro;
 înfiinţarea în comuna Dichiseni a unei ferme mixte constând în ciupercărie, solarii şi
grajd pentru 500 bovine, proiect cu o valoare totală de 1.216 mii euro, din care sprijin
financiar 851 mii euro.
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Submăsura 4.1a „Investiţii in exploataţii pomicole”
Sesiune continuă 20 mai - 31 octombrie 2016; Sumă alocată 70.586.064 euro,
din care 5.000.000 euro pentru obţinerea materiei de înmulţire şi plantare
fructifer
La nivel naţional au fost depuse 189 cereri de finanţare, din care una din judeţul
Călăraşi, cerere ce constă în finanaţarea înfiinţării unei livezi de vişini cu o valoare a ajutorului
nerambursabil de 532.038 euro. Aceste 189 de propiecte se află în prezent în procesul de
evaluare la centrele regionale din ţară.
În anul 2016 a fost contractat numai 9 proiecte selectate în anul 2015 pe această
submăsură, însumând o finanţare nerambursabilă de 3.854.029 euro. Din judeţul Călăraşi au
fost contractate două proiecte depuse şi selectate în sesiunea anului precedent şi anume:
- înfiinţarea pe o suprafaţă de 36,34 ha a unei plantaţii de cătină cu unitate de
condiţionare şi depozitare în satul Buciumeni, proiect cu o valoare totală de 701.084
euro, din care finanţare nerambursabilă de 600.000 euro;
- înfiinţarea pe o suprafaţă de 11,18 ha a unei livezi de cireş în Lehliu Gară şi dotarea
fermei pomicole cu utilaje specifice, proiect cu o valoare totală de 873.220 euro, din
care finanţare nerambursabilă de 599.979 euro.

Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţi în procesarea/marketingului produselor
agricole”
Sesiune continuă 20 mai - 31 otombrie 2016; Suma alocată 93.489.143 euro
La nivel naţional au fost depuse 121 cereri de finanţare cu o valoarea totală a
ajutorului nerambursabil de 106.950.307 euro, din care până la finele anului au fost selectate
6 proiecte care însumează 2.241.166 euro ajutor nerambursabil.
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În judeţul Călăraşi au fost depuse 2 cereri de finanţare cu ajutor nerambursabil
cumulat de 1.994.565 euro, aflate în evaluare la centrul regional.
Numărul cererilor depuse de beneficiarii din judeţul nostru reprezintă numai 1,65%
din total cereri depuse la nivel naţional, în timp ce valoarea sprijinului finanaciar reprezintă
1,86%.
În anul 2015 au fost selectate şi contractate două proiecte din judeţul Călăraşi ce
reprezintă un lanţ integrat pentru cereale în Dor Mărunt şi modernizarea unui abator din
Dragalina.

Submăsura 4.2a „Sprijin pentru investiţi în procesarea/marketingului produselor din
sectorul pomicol” Sesiune continuă 20 mai - 31 octombrie 2016;
Sumă alocată 8.629.953 euro
La nivel naţional, au fost depuse 15 cereri de finanţare cu o valoarea totală a
ajutorului nerambursabil de 6.459.634 euro, proiectele fiind la această dată în evaluare la
nivelul centrelor regionale.

În Judeţul Călăraşi, la fel ca şi în anul 2015, nu s-au depus cereri de finanţare pe
această submăsură.
Submăsura 4.3 „Investiţi pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole şi silvice”
Sesiune continuă 25 mai - 31 octombrie 2016; Sumă alocată 20.000.000 euro
La nivel naţional au fost depuse 25 cereri de finanţare cu o finanţare nerambursabilă
solicitată de 24.445.792 euro. Din judeţul Călăraşi nu s-a depus niciun proiect. În schimb, au
fost selectate 5 proiecte depuse în anul precedent, proiecte ce însumează o valoare de 5,9 mil
euro şi reprezintă modernizarea staţiilor de pompare la 4 organizaţii ale utilizatorilor de apă
pentru irigaţii din judeţul Călăraşi, respectiv OUAI Ciocăneşti-Dunărica, OUAI Prundu Chirnogi,
OUAI Agrozootehnica Pietroiu şi OUAI Borcea de Sus, sprijinul nerambursabil fiind 100%.
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Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”
Sesiune continuă 28 aprilie – 31 octombrie 2016; Sumă alocată 161.000.000 euro
La nivel naţional au fost depuse 4.393 cereri de finanţare, din care au fost selectate
3.577 cereri, cu o finaţare nerambursabilă totală de 161 mil. euro.
Din judeţul Călăraşi numai 26 tineri fermieri au depus cereri de finanţare, din care 16
au fost selectate totalizând un sprijin nerambursabil de 720 mii euro.
Până la finele anului trecut, două proiecte au fost contractate şi au beneficiat de plata
primei tranşe de 75% din sprijinul financiar.
Totuşi, trebuie remarcat faptul că numărul proiectelor depuse în anul 2016 de către
tinerii fermieri din judeţul nostru este în creştere faţă de anul anterior, situaţia fiind următoarea:
Număr proiecte depuse
Număr proiecte selectate
Valoare nerambursabilă
(euro)

proiecte

selectate

Sesiunea 2015
12
10
420.000

Sesiunea 2016
26
16
720.000

Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”
Sesiune continuă 28.07- 30.11.2016; Sumă alocată 73.000.000 euro
La nivel naţional au fost depuse 2419 cereri cu o finanţare nerambursabilă de
147.410.000 euro, din care 968 au fost selectate cu o finanţare nerambursabilă totală de
59.020.000 euro.
În judeţul Călăraşi s-au depus 14 cereri de finanţare, din care 7 au fost selectate cu o
finanţare nerambursabilă totală de 390.000 euro.
Cele 7 proiecte ce se vor implementa în judeţul nostru, aflate la această dată în etapa
de contractare, vizează:
 producţia, respectiv înfiinţarea a două fabrici de confecţii în comunele Nana şi
Dragalina
 serviciile de tipul service auto, salon de coafură sau domeniul IT în comunele
Frumuşani, Ulmeni, Mânăstirea, Dragalina şi Ulmu.
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Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”
Depunere continuă 28 aprilie- 15 decembrie 2016; Sumă alocată 100.000.000 euro
La nivel naţional au fost depuse 3.688 cereri de finanţare cu o finanţare
nerambursabilă solicitată de 55.320.000 euro.
În Judeţul Călăraşi s-a depus numai 10 cereri de finanţare, din care 7 declarate
eligibile, cu un sprijin nerambursabil de 105.000 euro. Până la finele anului trecut, un proiect a
fost contractat şi a beneficiat de plata primei tranşe de 75% din sprijinul financiar.
Solicitările micilor ferme din judetul nostru pe această submăsură în anul 2016 au
crescut faţă de anul anterior când s-a depus un singur proiect.
Submăsura 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”
Depunere continuă 28.07- 30.11.2016; Sumă alocată 85.000.000 euro
La nivel naţional au fost depuse 1.238 cereri de finanţare cu o finanţare
nerambursabilă de 55.320.000 euro.
În judeţul Călăraşi s-au depus 8 cereri de finanţare, din care 3 au fost selectate cu
un sprijin nerambursabil total de 590.438 euro. Aceste trei proiecte vizează activitatea de
producţie, după cum urmează: înfiinţarea unei fabrici de încălţaminte în comuna Frumuşani,
construire piscină în comuna Ileana şi înfiinţarea unui service întreţinere auto în comuna
Alexandru Odobescu.
Se remarcă faptul că solicitările microîntreprinderilor din judeţul nostru şi pe această
submăsură au crescut în anul 2016 faţă de anul anterior când s-au depus două proiecte.
Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de baza la scară
mică- infrastructură de apă/apă uzată/rutieră de interes local/educaţională”
Sesiune continuă 25 mai - 31 octombrie 2016; Sumă alocată 360.000.000 euro
La nivel naţional au fost depuse 347 de proiecte cu o finanţare nerambursabilă
solicitată în sumă totală de 458.403.124 euro. Aceste proiecte sunt la această dată în evaluare
la nivelul Centrelor Regionale.
Din judeţul Călăraşi 7 primării au depus cereri de finanţare, din care 4 au fost
selectate şi anume: Vasilaţi, Gălbinaşi, Luica şi Alexandru Odobescu.
Cele 4 proiecte selectate însumează o valoare a sprijinului financiar de peste 1,2 mil
euro şi reprezintă modernizarea infrastructurii de apă, apă uzată şi canalizare.
În cursul anului 2016 au fost contractate cele 2 proiecte selectate pe această
submăsură din total 10 depuse de către primăriile din judeţul Călăraşi anul precedent şi
anume: modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în comunele Mânăstirea şi Borcea,
proiecte ce însumează o valoare a sprijinului financiar de peste 1,9 mil euro.
Submăsura 7.6 „„Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”
Sesiune continuă 25 mai – 31 octombrie 2016; Sumă alocată 55.000.000 euro
La nivel naţional au fost depuse 190 proiecte cu o finanţare nerambursabilă solicitată în
sumă totală de 69.483.386 euro. Din judeţul Călăraşi s-au depus 3 proiecte, din care au fost
selectate 2 proiecte care reprezintă reabilitarea căminelor culturale din comunele Cuza Vodă şi
Crivăţ cu o finanţare nerambursabilă solicitată în sumă cumulată de 161.648 euro.
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Submăsura 16.4/16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii
din lanţul de aprovizinonare în sectorul agricol/pomicol”
Sesiune continuă 28 aprilie – 31 octombrie 2016;
Sume alocate 7.000.000 euro/3500.000 euro
La nivel naţional au fost depuse 69 proiecte cu o finanţare nerambursabilă solicitată
de 6.435.034 euro. Din judeţul Călăraşi nu s-a depus nici-un proiect pe aceste submăsuri.
Verificarea cererilor de plată
Pe parcursul anului 2016, experţii O.J.F.I.R. Călăraşi au instrumentat dosarele
cererilor de plată aferente proiectelor P.N.D.R., implementate de beneficiarii privaţi, situaţia pe
măsuri fiind următoarea:
Număr
cereri de
plată

Măsura
PNDR 2007-2013 (proiecte trecute pe tranziţie)
112 Instalarea tinerilor fermieri
121 Modernizarea exploataţiilor agricole
123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă
142 Înfiinţarea grupurilor de producători
413,313 Încurajarea activităţilor turistice
PNDR 2014-2020
4.1 Investiţii în exploataţii agricole
6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole
19.1 Sprijin pregătitor
TOTAL

Valoare
(euro)

9
2
5
25
7
1

131.244
201.264
816.235
37.700
368.739
38.828

12
12
1
1
2
77

2.087.133
383.373
11.310
131.503
14.582
4.221.911

În ceea ce priveşte Axa LEADER, pe perioada de programare 2014 – 2020, la
nivelul judeţului funcţionează 3 Grupuri de Acţiune Locală şi anume:
 Asociaţia GAL Valea Mostiştei - are în componenţă următoarele comune: Valea
Argovei, Frăsinet, Mânăstirea, Nana, Sohatu, Plătăreşti, Gălbinaşi, Vasilaţi, Tămădău
Mare, Săruleşti, Gurbăneşti, Ileana, Lehliu, Nicolae Bălcescu, Dor Mărunt şi oraşul
Lehliu Gară. Alocarea financiară este de 3.051.844 euro;
 Asociaţia GAL Bărăganul de Sud Est - are în componenţă următoarele comune:
Alexandru Odobescu, Borcea, Ciocăneşti, Cuza Vodă, Dichiseni, Dragalina, Dorobanţu,
Dragoş Vodă, Grădiştea, Independenţa, Jegălia, Lupşanu, Modelu, Perişoru, Roseţi,
Ştefan cel Mare, Ştefan Vodă, Ulmu, Unirea, Vîlcelele, Vlad Ţepeş. Alocarea financiară
este de 4.842.354 euro;
 Asociaţia Colinele Argeşului - are în componenţă următoarele comune: Căscioarele,
Chirnogi, Chiselet, Crivăţ, Curcani, Luica, Mitreni, Radovanu, Şoldanu, Spanţov,
Ulmeni. Alocarea financiară este de 2.255.273 euro.
Pentru a răspunde nevoilor identificate, operaţiunile vor fi desfăşurate în cadrul a patru
sub-măsuri:
- sprijin pregătitor (sM19.1- finalizat);
- sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul Strategiei de dezvoltare locală
(sM19.2);
- pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale Grupului de Acţiune Locală,
(sM19.3);
- sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare (sM19.4).
La finele anului 2016 toate cele trei GAL-uri au primit autorizaţia de funcţionare de la
Autoritatea de Management, au semnat Acordul Cadru şi primul contract de finanţare
subsecvent.
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Comunicare – Promovare şi Relaţii cu Publicul
La nivel judeţean informarea este asigurată de către un expert desemnat special
pentru această activitate. La solicitarea potenţialilor beneficiari, expertul a oferit consiliere în
ceea ce priveşte completarea cererilor de finanţare, documentele justificative anexate la
aceasta, informaţii despre procesul de evaluare ulterior, precum şi informaţii despre condiţiile
contractuale aplicabile cererilor de finanţare selectate.
Diseminarea informaţiei s-a realizat şi prin distribuirea materialelor informative pe
suport tipărit şi electronic, precum şi prin publicarea pe pagina web a Agenţiei a informaţiilor
de interes general.
Informarea publicului şi a potenţialilor beneficiari a fost susţinută prin participarea
reprezentanţilor Agenţiei la evenimente publice cu profil agro-alimentar, economic, sau cu
teme dezvoltare rurală.
Pe lângă rolul de informare şi conştientizare asupra finanţărilor disponibile prin
P.N.D.R.,activitatea de relaţii cu publicul a avut drept obiectiv creşterea nivelului de
transparenţă şi al încrederii publice în O.J.F.I.R. Călăraşi care gestionează aceste fonduri.
Această activitate este un proces continuu, pe toată perioada implementării P.N.D.R.,
beneficiarii fiind atât solicitanţii, beneficiarii, cât şi actorii implicaţi în gestinarea fondurilor
europene.
Astfel încă din prima lună a anului 2016, a fost organizată în sala de şedinţe a
Consiliului Judeţean Călăraşi o întâlnire cu autorităţile locale şi investitorii privaţi, în vederea
optimizării procedurilor de lucru şi uşurarea accesului la finanţările nerambursabile prin
P.N.D.R.
Angajaţii OJFIR Călăraşi s-au deplasat în echipe de experţi în comunele Nana,
Crivăţ, Borcea şi au prezentat schemele de finanţare nerambursabilă asigurate de P.N.D.R.
2014-2020.
Conform regulilor comunitare privind finanţarea Politicii Agricole Comune (PAC),
derularea fondurilor europene se face numai prin intermediul unor agenţii de plăţi acreditate.
În acest scop s-a înfiinţat în baza Legii nr.1/2004, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA), instituţie publicã, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MAPDR), finanţată integral de la bugetul de stat.
APIA reprezintă organismul ce derulează fondurile europene prin implementarea
măsurilor de sprijin pentru producătorii agricoli, finanţate atât de la bugetul Uniunii Europene,
prin intermediul Fondului European pentru Garantare Agricolă, cât şi de la bugetul de stat al
României, în limita sumelor alocate anual prin legea bugetului.
Sistemul Integrat de Administrare şi Control este instrumentul tehnic de gestionare şi
control care se aplică anumitor scheme de plăţi, în conformitate cu prevederile de instituire a
acestora. Sistemul Integrat de Administrare şi Control reprezintă un ansamblu de norme şi
proceduri de organizare instituţională, infrastructură IT şi resurse umane.
Fondurile necesare în vederea desfăşurării activităţii Agenţiei, inclusiv pentru
realizarea şi implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control, se asigură de la
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Serviciului Autorizare Plăţi şi Măsuri Specifice are ca principale activităţi:
 însuşirea şi aplicarea legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare privind toate
schemele de sprijin;
 însuşirea şi aplicarea prevederilor manualelor de proceduri privind depunerea,
înregistrarea, controlul, supracontrolul cererilor de plata, calcularea şi aprobarea plăţilor
pentru măsurile de sprijin pe suprafaţă şi măsurile de dezvoltare rurală delegate;
 campania de informare a fermierilor cu privire la depunerea cererii unice de plată pe
suprafaţă pe anul 2016;
 programarea fermierilor pentru depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă pe anul
2016;
 întocmirea şi transmiterea invitaţiilor prin corespondenţă;
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 primirea cererilor unice de plată aferente măsurilor de sprijin pe suprafaţă şi măsurilor
de dezvoltare rurală, depuse de către fermierii ce utilizează suprafeţe mai mari de 50
ha; digitizarea parcelelor declarate de fermieri în aplicaţia IPA online; realizarea
controlului administrativ formal (vizual) al cererilor de plată conform listei de verificare şi
asigurarea că toate elementele privind acordarea srijinului pentru ăsurile din axa 2 şi de
continuitate a angajamentelor sunt corect identificate îb cererea de sprijin;
 primirea cererilor unice de plată aferente măsurilor de sprijin din domeniul zootehnic;
realizarea controlului administrativ formal (vizual) al cererilor de plată conform listei de
verificare;
 înregistrarea cererilor unice de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă, operarea
şi verificarea datelor din cererile unice de plată care se aplică în agricultură în perioada
2015-2020, operarea şi verificarea datelor din cererile unice de plată şi a documentelor
aferente în baza de date IACS (adeverinţe conforme cu înscrisurile din Registrul
Agricol, Lista nominală a utilizatorilor de pajişti permanente, etc.);
 înregistrarea fermierilor în Registrul Unic de Identificare, operarea şi verificarea datelor
din cereri în baza de date IACS;
 contactarea zilnică a fermierilor, prin telefon, pentru a se prezenta la Centrul judeţean
Călăraşi în vederea depunerii cererii unice de plată pe suprafaţă pe anul 2016;
 primirea şi înregistrarea în baza de date IACS a cererilor de modificare a declaraţiei de
suprafaţă şi a formularelor de schimbare a adresei/coordonatelor bancare; operarea şi
verificarea datelor din acestea în baza de date IACS; digitizarea în aplicaţia IPA Online
a parcelelor modificate/noi;
 operararea şi verificarea în baza de date IACS a informaţiilor actualizate din cererile
unice de plată pe suprafaţă pe anul 2016 referitoare la datele de identificare ale
solicitantului sau exploataţiei;
 verificarea concordanţei între suprafaţa din documentele care dovedesc utilizarea
terenului agricol prezentate de fermier cu cea din adeverinţele eliberate pe baza
înscrisurilor din Registrul Agricol în Campania 2016;
 verificarea documentelor necesare pentru îndeplinirea condiţiei de fermier activ;
 verificarea îndeplinirii condiţiilor şi a documentelor necesare diferitelor tipuri de scheme
de plăţi directe;
 verificarea documentelor care fac dovada privind deţinerea legală a animalelor pentru
schemele de plată în sectorul zootehnic şi a documentelor necesare diferitelor tipuri de
scheme de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii din domeniul zootehnic;
 întocmirea, înregistrarea și transmiterea către SCTI a anexelor 17_a și 17_b, conform
procedurii; actualizarea blocurilor fizice în LPIS pe baza anexelor 17_a și 17_b depuse
de fermieri şi a imaginilor noi;
 realizarea controlului administrativ în baza de date IACS şi analizarea erorilor generate,
realizarea eficientizarii controlului administrativ şi verificarea trasabilităţii parcelelor cu
eroarea COMP_0119 (GAEC4 nerespectat);
 soluţionarea inconsistenţelor IACS/IPA Online;
 soluţionarea erorilor LPIS_0014, prin întocmirea formularului S1-corectare, pentru
fermierii ale căror parcele au fost implicate în actualizarea blocurilor fizice;
 notificarea fermierilor în vederea soluţionării cazurilor de supradeclarare şi a
eventualelor nereguli pentru măsurile pe suprafaţă;
 soluţionarea cazurilor de supradeclarare/suprapunere a parcelelor declarate de fermieri
în cererile de plată, conform procedurilor în vigoare; digitizarea în aplicaţia IPA Online
a parcelelor agricole declarate de fermieri conform hărţilor martor şi a tabelelor index
întocmite;
 verificarea dosarelor fermierilor eşantionaţi la controlul clasic pe teren şi transmiterea
acestora către Serviciul Controale pe teren şi inspecţii;
 gestionarea propunerilor pentru recuperarea sumelor necuvenite, întocmirea şi
introducerea în baza de date IACS a proceselor verbale de constatare a
neconformităţilor ce propun cererea unică pentru plăţi necuvenite;
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 întocmirea solicitărilor de clarificare şi transmiterea acestora către fermieri pentru
prezentarea documentelor care dovedesc utilizarea terenului agricol declarat în
cererea unică de plată pe anul 2016, în vederea autorizării acestora la plată;
analizarea documentelor prezentate de fermieri;
 finalizarea controalelor administrative şi aprobarea/respingerea dosarelor, după caz, în
baza de date IACS;
 realizarea celui de-al doilea control administrativ pentru cererile depuse, întocmirea
procesului verbal pentru cel de-al doilea control administrativ D1, imprimarea şi
ataşarea acestuia la dosarul cererii de plată;
 eşantionarea pentru supracontrolul controlului administrativ A1;
 realizarea supracontrolului pentru 5% din cererile care au D1 confirmat şi întocmirea
procesului verbal pentru supracontrolul controlului administrativ A1, conform
eşantionului primit, listarea şi ataşarea acestuia la dosarul cererii de plată;
 autorizarea la plata regulară a cererilor unice de plată pe suprafaţă pe anul 2015:
generarea, verificarea şi aprobarea listelor de plată; generarea, verificarea, avizarea şi
aprobarea situaţiilor aferente listelor de plată; generarea, verificarea şi aprobarea
deciziilor de plată, a anexelor AP11 şi AP21; introducerea în baza de date IACS a datei
de primirea a deciziilor de plată de către fermieri şi a informaţiilor din anexa AP21;
 primirea, analizarea şi soluţionarea contestaţiilor la decizia de plată;
 autorizarea la plata regulară a cererilor unice de plată pe suprafaţă pe anul 2015:
generarea, verificarea şi aprobarea listelor de plată; generarea, verificarea, avizarea şi
aprobarea situaţiilor aferente listelor de plată; generarea, verificarea şi aprobarea
deciziilor de plată, a anexelor AP11 şi AP21; introducerea în baza de date IACS a
informaţiilor din anexa AP21;
 soluţionarea cazurilor de conturi invalide (campania 2015);
 arhivarea cererilor de plată (campania 2015);
 pregătirea cererilor de plată şi a documentelor ce însoţesc cererile de plată în vederea
arhivării campania 2016 (prearhivare);
 eliberarea adeverinţelor de înregistrare fermier în vederea accesării de către fermieri a
creditului pentru finanţarea capitalului de lucru în vederea desfăşurării activităţilor
curente şi intocmirea anexelor prevăzute de procedură, pentru sectorul vegetal;
 monitorizarea activităţilor referitoare la depunerea/primirea cererilor de plată,
introducerea acestora în baza de date IACS, efectuarea controalelor administrative,
supracontroale, calculul plăţilor, aprobarea şi transmiterea la plată;
 reinstrumentarea dosarelor din campaniile anterioare în urma sesizărilor unor terţe
persoane;
 verificarea notelor de fundamentare şi întocmirea proceselor verbale de constatare a
neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare;
 întocmirea şi transmiterea rapoartelor și situațiilor solicitate de conducerea Centrului
județean Călărași/APIA Central;
 efectuarea de copii după dosare/documente pentru a răspunde diverselor adrese și
sesizări;
 redactarea și transmiterea răspunsurilor la diverse adrese și sesizări; furnizarea de
puncte de vedere către responsabilul cu comunicarea în vederea redactării
răspunsurilor la petiții și solicitări de informații de interes public;
 completarea fișei de urmărire a recomandărilor adresate APIA prin rapoartele de audit
anterioare ale organismului de certificare;
 înregistrarea tuturor documentelor primite sau întocmite în cadrul Serviciului Autorizare
Plăţi şi Măsuri Specifice în registrul de intrări -ieşiri;
 înscrierea fermierilor în Registrul Unic de Identificare - RUI pentru depunerea dosarelor
la AFIR în vederea accesării de fonduri europene pentru diverse măsuri, a cererilor
unice de plată 2016;
 furnizarea documentelor solicitate de către auditul intern;
 corespondența cu Centru Suport/APIA Central pentru rezolvarea problemelor apărute;
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 eliberarea de certificate de înscriere în RUI, istoric fermieri, print screen după forma
coerentă, copii după documentele aflate în dosarele cererilor unice de plată pe
suprafață, în urma cererilor depuse de fermieri.
 gestionarea cererilor de solicitare a sprijinului financiar pentru măsurile aferente
segmentului său de activitate.
Autorizare plăţi
Autorizare plăţi pe suprafaţă - plata finală - campania 2015
În perioada ianuarie-decembrie 2016 a fost autorizat la plată un număr de 705
fermieri cu suma totală de 178.260.742,15 lei pentru schemele de plată SAPS, ANT1,7,8,9,
ANC SEMN, PPABCM, plata redistributiva, tanar fermier, agromediu pachetele P4, P5 și P7.
Arhivare cereri unice de plată pe suprafaţă 2015
Dosarele care conţin cererile unice de plată pe suprafaţă din campania 2015 au fost
arhivate conform manualului de arhivare, acestea fiind aşezate în cutii de arhivare, pe rafturile
din spaţiile destinate arhivei din cadrul SAPMS.
Primire cereri unice de plată pe suprafaţă - Campania 2016
În perioada 01.03.2016 - 10.07.2016 s-a desfăşurat campania de primire cereri unice
de plată.
În cadrul campaniei de primire cereri unice 2016, cererile de unice de plată pentru
suprafața mai mare de 50 ha s-au primit la sediul Centrului județean Călărași - Serviciul
Autorizare Plăti și Măsuri Specifice, ca și cererile pentru care s-au solicitat doar schemele de
sprijin pentru sectorul zootehnic.
Număr
cereri

Perioada
01.03
15.06.2016
(fără
penalizări)
16.06
10.07.2016
(cu
penalizări)
TOTAL

din care
doar
cu
pentru
suprafaţă
zootehnie

Suprafaţa
utilizată
(ha)

Suprafaţa
solicitată
la plată
(ha)

Număr
de
parcele

Nr. capete
bovine

ovine

caprine

1415

692

723

331374,05

327582,79

18616

12390

47988

11982

14

4

10

873,77

873,77

93

26

2099

345

1429

696

733

332247,82

328456,56

18709

12416

50087

12327

În campania 2016 aplicaţia specifică nu a permis transferul cererilor între centrele
locale şi centrul judeţean.
Situaţia comparativă a depunerii cererilor unice de plată (pe suprafaţă) – campaniile
2014/2015/2016 și a cuantumului acordat:
Nr.
crt.

Campania
depunere
cereri
SAPS

Nr. cereri
depuse/
campanie

1.
2.
3.

2014
2015
2016

736
705
696

Suprafaţa
solicitată
de
fermieri
>50ha
333.542,96
330.259,02
332247,82

Cuantum
SAPS
(euro)

Cuantum
PNDC
(ANT)1
(euro)

Curs
valutar

156,89
77,42
96,88

19,81
-

4,4102
4,4176
4,4537

Digitizarea parcelelor în aplicaţia IPA – ONLINE – situaţie comparativă 2014/2016/2016
În campania 2016 la nivelul Centrului judeţean Călăraşi fermierii au depus cererea
de sprijin folosind aplicaţia IPA – ONLINE aşa cum prevede art. 5 din OMADR nr. 620/2015
privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015, cu sprijinul
consilierilor SAPMS.
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Nr.
crt.

Campania
depunere
cereri
SAPS

Nr. cereri
depuse /
campanie

Nr.
parcele

1.
2.
3.

2014
2015
2016

736
705
696

18997
18948
15709

Suprafaţa
solicitată
de
fermieri
>50ha
333.542,96
330.259,02
328456,56

Autorizare plată - avans SAPS Campania 2016 (situaţie comparativă 2014/2015/2016)
În perioada 15.10 - 30.11.2016 au fost autorizaţi la plata în avans pentru schema de
plată SAPS în Campania 2016 un număr de 550 fermieri de la Centrul Judeţean Călăraşi cu
suma totală de 133.221.329,20 lei.
Campania
depunere
cereri
SAPS
2014
2015
2016

Nr.cereri
gestionate
724
705
396

Nr. cereri
autorizate
plată
avans
707
531
550

Suprafaţa
cereri
autorizate
avans
330.235,01
213.177,21
232.518,45

% fermieri
autorizaţi

Valoare
(lei)

97,65
75,32
79,02

99.040.021,30
50.240.167,43
133.221.329,20

De precizat este faptul că în listele transmise de APIA Aparat Central, dintre cei 696
de fermieri cu solicitare de prijin pe suprafaţă au fost propuşi pentru plata în avans pentru
SAPS 550 fermieri. Astfel, nu au fost autorizaţi la plată în avans fermierii selectaţi la controlul
pe teren (clasic sau teledetecţie). În luna decembrie 2016 au fost autorizaţi la plată 203
fermieri, cu suma de 11.010.727,79 lei, pentru diferenţa la schemele de plată PPABCM,
SAPS, ANC SEMN, Plata redistributivă.
Verificări efectuate de către Oficiul de Audit al Curţii de Conturi Bucureşti, Dâmboviţa şi
misiuni ECA, audit intern DAI/DGCAI - MADR – campania 2015 şi umărirea implementării
recomandărilor din campaniile anterioare
Pe parcursul anului 2016 au fost eşantionate pentru verificări de către Curtea de
Conturi a României - Autoritatea de Audit dosare aferente Campaniei 2015 pentru sumele
acordate din FEGA. La solicitarea auditorilor au fost solicitate fermierilor documente
suplimentare, acestea fiind apoi transmise către Autoritatea de Audit.
Recomandările primite până la această dată nu au avut impact financiar asupra
acestor dosare.
Eliberare adeverinţe “Înregistrare fermier”
Au fost eliberate adeverinţe în scopul accesării de către solicitanţi a creditului pentru
finanţarea capitalului de lucru în vederea desfăşurării activităţilor curente de către beneficiarii
schemelor de sprijin pe suprafaţă sau ajutoarelor naționale tranzitorii acordate în sectorul
zootehnic în campania 2015 după cum urmează: 271 de adeverințe pentru beneficiarii care
solicită sprijin financiar în cadrul “Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă”, schema SAPS,
schema PPABCM, ANC SEMN, agromediu pachetele 4,5 şi 7, şi plată redistributivă - C2016.
Dificultăţi întâmpinate în desfăşurarea activităţii
Legislația nouă, apărută cu întârziere și modificată în timpul campaniei de primire a
cererilor unice de plată a creat dificultăți în procesul de primire a cererilor, ca și aplicația IPA
ONLINE care s-a dezvoltat pe parcursul perioadei de primire a cererilor, având la început
restricții de suprafață/scheme de sprijin solicitate.
Aplicația IPA ONLINE a funcționat uneori cu dificultate, ca și aplicația IACS. De
precizatcă în această campanie colaborarea cu Centru Suport a fost dificilă, existând sesizări
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rezolvate în termene de peste o lună. S-au primit amânări de termene, răspunsuri șablon și de
multe ori nu s-a confirmat rezolvarea incidentelor.
Măsuri specifice
În acest domeniu se asigură:
 gestionarea cererilor de solicitare a sprijinului financiar pentru măsurile aferente
segmentului sau de activitate;
 derularea și gestionarea în bune condiții a măsurilor de dezvoltare rurala finanțate
prin FEADR (primirea inregistrarea, verificarea cererilor aferente măsurilor de
dezvoltare rurală) şi măsurilor de bunăstare animală (privind primirea
înregistrarea,verificarea/autorizarea la plată /calcul sancțiuni şi reduceri);
 derularea și gestionarea în bune condiții a ajutoarelor specifice comunitare finanțate
prin FEGA, plăti naționale complementare directe şi alte scheme de plată cu finanțare
de la bugetul național;
 aplicarea măsurilor de piață pentru lapte și produsele lactate, carne, sectorul apicol,
stimularea consumului de fructe proaspete și lapte si produse din lapte în școli, în
conformitate cu legislația comunitară privind Politica Agricolă Comună (PAC);
 administrarea și coordonarea Schemelor de sprijin “Ajutoare naționale tranzitorii în
sectorul zootehnic la speciile bovine și ovine/caprine”;
 coordonarea cotelor de lapte.
 analizarea legislației Uniunii Europene și a legislației naționale și actualizarea
procedurilor de lucru în conformitate cu modificările apărute.
În vederea bunei desfășurări a activității din cadrul instituției, consilierii furnizează
persoanelor care solicită informații și depun cereri cu privire la măsurile de sprijin acordate
prin APIA Compartimentul Măsuri Specifice:
Ajutor financiar comunitar şi naţional acordat în sectorul apicol
Beneficiarii sprijinului financiar sunt apicultorii, persoane fizice şi juridice, persoane
fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu
modificările ulterioare, organizati în asociaţii de crescători de albine, federaţii, uniuni apicole,
cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute, conform legislației în vigoare.
Conform Hotărârii nr. 1050/2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru
perioada 2014 - 2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, în anul
2016 a fost depusă o cerere cu suma totală de plată solicitată de 14829,22 lei, autorizată şi
plătită de 10835,60 lei.
Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare
Măsura de acordare a ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui şi a anumitor
produse lactate în instituţiile şcolare are drept principal obiectiv favorizarea consumului de
lapte de către copiii din instituţiile şcolare beneficiare, conform Regulamentelor (CE) nr.
1234/200, art. 102 şi 657/2008, prin obţinerea unui ajutor finanţat din fonduri comunitare
pentru distribuirea gratuită sau la preţ redus a laptelui şi a anumitor produse lactate copiilor
din instituţiile şcolare.
Specificare
Cerere de plată

Nr.
cereri
2016
2

Valoare solicitată
2016
euro
lei
189945,57 852251,62
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Valoarea autorizată în
2016
euro
lei
189524,94 850365,21

Valoarea plătită în
2016
euro
lei
189524,94 850365,21

HG nr.160/2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la regulementul Delegat (UE)
2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepţionale cu
caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor
Sectorul Creșterii Porcinelor
Ajutorul excepțional se acordă în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.853/2015 al
Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare excepționale cu caracter
temporar fermierilor din sectorul creșterii animalelor, precum și al Regulamentului (UE) nr.
1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a
unei organizări comune a piețelor produselor agricole.
Tip cerere

Valoare ajutor excepțional cuvenit euro
euro
lei

Nr. cereri
2016

Nr. capete eligibile
2016

10

97197

90093,11

397995,31

4

6851

13649,48

60297,94

Activitatea de
creștere şi
îngrășare
Activitatea de
reproducție

Sectorul Laptelui și al Produselor Lactate
Sectorul laptelui și al produselor lactate se confruntă cu perturbări ale pieței cauzate
de un puternic dezechilibru între cerere și ofertă.
Prețul laptelui crud a scăzut tot mai mult în ultima perioadă și se preconizează că va
atinge un nivel nesustenabil pentru majoritatea fermierilor care se confruntă cu dificultăți
legate de fluxul de numerar.
Categorie

Nr. cereri

2016

27

Valoare ajutor excepțional cuvenit euro
euro

lei

35371,37

156256,54

HG nr.866/2016 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de carne de porc din
suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8
septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate
producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor
Tip cerere

Nr. cereri
2016

Nr. capete eligibile
2016

Activitatea de
creștere şi
îngrășare

10

56868

Valoare ajutor
excepțional cuvenit euro
euro
lei
261848,35

1163736,11

Ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic l speciile bovine şi ovine/caprine
În baza OUG 3/2015, pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în
agricultură în perioada 2015-2020, a OMADR nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de
eligibilitate, condițiilor specifice si a modului de implementarea schemelor de plăţi.
Specificare

2016

Total cereri unice depuse ANTZ

732

HG 1174/2014 acordarea unui ajutor de stat pentru acciză motorină – utilizată în agricultură
2016
Tip cerere
Trim. IV
2015rambursare
Acord
prealabil

Nr. cereri

Cantitate solicitată

Valoare aprobată

Valoare plătită

456

3918420,023

7024488,31

7024488,31

716

28654112,154

51466666,73

-
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Trim. I 2016rambursare
Trim. II 2016rambursare
Trim. III
2016rambursare

535

3501081,025

6292978,90

6292978,90

623

7688349,174

13589515,00

13589515,00

606

10171550,029

17841319,00

9634325,00

Plăţi în favoarea bunăstării animalelor
Referitor la Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării rurale nr. 704/09.05.2014 şi
Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 784/09.08.2013, Regulamentul CE nr.
73/2009 măsura 2.1.5 pachetul A şi B.
Nr. Cereri
Specificare

Valoare solicitată
Anul 2016
euro
2183949,78
1086365,64
3910934,00
377427,00

Anul 2016

Cereri plată - porcine
Cereri plată - pasăre
Adeverinţe - porcine
Adeverinţe - pasăre

11
15
9
5

Sumă plătită
Anul 2016
euro
2183886,84
1086342,30
3910934,00
377427,00

HG nr. 207/2011 - ajutor de stat pentru ameliorarea raselor de animale
Specificare
Cereri iniţiale bovine
Cereri solicitare
Cereri iniţiale
ovine/caprine
Cereri solicitare

Nr. Cereri
2016

Valoare solicitată
2016

Sumă autorizată
2016

1
11

361440,00
242432,01

361440,00
242428,18

1

40068,00

40068,00

6

13056,68

10803,28

OMADR nr. 33/2011 – renta viageră agricolă
Această măsură de sprijin conform art. 11 alin.4 a început la data de 01.03.2011.
Specificare
Carnete vizate
01.03-31.08.2016

Număr
1949

Suprafaţă
Arendată
Vândută
4495,2167

1949,6853

Suma cuvenită
Euro
Lei
416479,17

1851242,91

A fost primit un număr de 287 cereri cu modificări de contracte de arendă şi vânzare,
45 cereri de acordare a plăţii datorare în cazul decesului rentierului. Modificări de date ale
rentierului -33 cereri şi 10 cereri eliberare duplicate carnet rentier.
Dosarele care conțin cererile primite la nivelul compartimentului au fost arhivate
conform manualului de arhivare, acestea fiind așezate în cutii de arhivare, pe rafturile din
spațiile destinate arhivei.
Serviciul controale pe teren şi inspecţii
Serviciului C.T.I. este compus dintr-un număr de 17 consilieri şi un şef de serviciu
care au desfăşurat următoarele activităţi: control clasic pe teren; acţiuni follow-up; controale
rapide pe teren; controale GAEC; redigitizări şi reconfigurări de blocuri fizice; inspecţii.
Controale pe teren, reconfigurări de blocuri fizice in urma Anexei 17 – campania 2016
În anul 2016, pe perioada depunerii cererilor de sprijin, au fost rezolvate probleme de
reconfigurări de blocuri fizice pentru un număr de 88 de Anexe 17 depuse de fermieri, prin
deplasarea pe teren și efectuarea de măsurători.
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Control direct pe teren – Campania 2016
În anul 2016, în judeţul Călăraşi, a fost selectat pentru controlul direct pe teren, un
număr de 259 fermieri, cu un total de 5608 parcele, având o suprafaţă măsurată de 89465,02
ha. Controlul pentru aceste ferme a fost efectuat în perioada septembrie-noiembrie 2016.
Control prin teledetecţie – acţiunea de follow-up
În anul 2016 în judeţul Călăraşi au fost selectaţi pentru contolul prin teledetecţie 898
fermieri. Acţiunea folow-up se va desfăşura în anul 2017.
Control pentru GAEC 4
Dintre fermierii selectaţi la controlul direct pe teren şi prin teledetecţie, un număr de
46 fermieri a fost selectat şi pentru control pe GAEC 4. S-a efectuat controlul pentru aceşti
fermieri în luna decembrie 2016.
Control pentru Agromediu Pachetul 4 şi Pachetul 7
În anul 2016, în judeţul Călăraşi au fost selectaţi 16 fermieri pentru controlul pe
Agromediu, respectiv Pachetul 4.
Ajutor interjudeţean
În campania de control direct pe teren 2016, inspectorii din cadrul serviciului C.T.I. au
participat la finalizarea controalelor şi în alte judeţe pentru a se putea respecta termenele
impuse. Datorită acestei cauze inspectorii din cadrul serviciului C.T.I. au fost detaşaţi în alte
judeţe şi anume:
 În judeţul Caraş Severin au fost detaşaţi, în perioada 01.11.2016-29.11.2016, 12
inspectori care au participat la finalizarea eşantionului de fermieri selectaţi pentru
control direct pe teren – campania 2016;
 În județul Caraş Severin au fost detașați, în perioada 11.12.2016 – 23.12.2016, 10
inspectori care au participat la efectuarea controlului pe teren pentru fermierii selectați
in eșantionul pentru control direct pe teren – campania 2016.
Supracontrolul Curtea de Conturi
În județul Călărași au fost selectați doi fermieri pentru care, în prezenţa auditorilor
Curții de Conturi a României, au fost verificate în teren parcelele declarate de fermieri în
cererea unică de sprijin. Verificările in teren s-au efectuat în perioada 12-16.12.2016.
Inspecţii
La nivel judeţean, inspectorii serviciului C.T.I. au următoarele sarcini:
- Inspecţii, controale, supracontroale la solicitarea Directiei Antifraudă Control Intern şi
Supracontrol şi/sau Serviciul Ajutoare CNDP şi Ajutoare Specifice Comunitare, Măsuri
de Piaţă, aprobate de Directorul general A.P.I.A./Directorul executiv C.J. - pentru
măsuri şi scheme de sprijin financiar gestionate de: Direcţia Comerţ Exterior şi
Promovarea Produselor Agricole; Direcţia Măsuri de Piaţă; Direcţia Ajutoare Specifice
Comunitare şi de Stat;
- Monitorizarea şi supracontrolul inspecţiilor efectuate de către Organisme Delegate ale
APIA;
- Petiţii, sesizări şi reclamaţii primite spre soluţionare de la SISS-DACIS sau de la
Directorul Centrului Judeţean ;
- Participarea la inspecţii, controale, supracontroale şi verificarea unor petiţii la solicitarea
Directorului General al APIA şi în alte Centre Judeţene APIA.
Activitatea de inspecţie/control şi supracontrol la nivel de centru judeţean în anul
2016, a inspectorilor din cadrul serviciului C.T.I. este reprezentată sintetic în tabelele
următoare.
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Direcţia Măsuri de piaţă şi direcţia de comert exterior şi promovarea produselor agricole
Nr. inspecţii
efectuate
2016

Măsura de piaţă
Ajutor comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare

76

Ajutorul comunitar acordat în sectorul apicol (PNA) - supracontrol

3

Managementul cotelor de zahăr şi izoglucoză

2

Directia Ajutoare specifice, complementare şi de stat
Nr. inspecţii efectuate
2016

Sprijin financiar de la bugetul naţional
Agricultura ecologică

1

Ovine/caprine PNDC - supracontrol

1

Asigurarea recoltei plantaţiilor viticole

1

Sectorul creşterii animalelor
Conform datelor furnizate de D.J.A Călăraşi, efectivele de animale existente la 31
decembrie 2016 erau de 22,4 mii capete bovine, 135,1 mii capete porcine, 210,7 mii capete
ovine+caprine şi 2379,9 mii capete păsări .
Comparativ cu situaţia existentă la 31 decembrie 2015, pe ansamblul agriculturii,
efectivele au scăzut cu 32,6% la specia bovine, cu 35,2% la păsări şi au crescut cu 17,4% la
specia porcine, cu 5,1% la specia ovine+caprine.
Efectivele de animale, pe specii, la 31 decembrie 2016
- mii capete Total*)
Dif. (±) faţă
Existent la
de
31.12.2016
31.12.2015
22249
-10825
135105
+19996
210679
+10288

UM
Bovine
Porcine
Ovine şi
caprine
Păsări
*)

capete
capete
capete
capete

2379,9

-129,7

Date operative furnizate de D.J.A.Călăraşi

La 31 decembrie 2016, sectorul privat deţinea întreg efectivul de bovine, porcine,
ovine + caprine şi păsări .
EVOLUŢIA EFECTIVELOR DE ANIMALE (date la sfârşitul perioadei)
-mii capete250

200,4 210,7

200
115,1

150

135,1

100
33,3

22,4

50
0
Bovine

Porcine

31.12.2015
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Ovine si caprine

31.12.2016

Domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor
Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sănătăţii animalelor şi sănătăţii publice sa acţionat pe următoarele direcţii:
- S-a urmărit implementarea şi realizarea Programului strategic al acţiunilor de
supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la
animale la om şi protecţie a mediului pentru anul 2016 în scopul menţinerii indemnităţii
teritoriului şi asigurării statusului oficial de sănătate al animalelor la nivelul exploataţiilor
nonprofesionale şi comerciale;
- Controale privind respectarea normelor de biosecuritate, a normelor de protecţie şi
bunăstare a animalelor din fermele comerciale;
- Monitorizarea circulaţiei animalelor şi a produselor de origine animală în sistem
TRACES;
- Monitorizarea gestionării deşeurilor de origine animală la nivelul exploataţiilor
comerciale şi celor din industria alimentară;
- Supravegherea şi monitorizarea operatorilor în domeniul nutriţiei animale;
- Monitorizarea circulaţiei medicamentelor, produselor biologice;
- În domeniul igienei şi siguranţei alimentelor de origine animală şi non animală, au fost
monitorizate unităţile care produc, procesează, depozitează şi comercializează produse
alimentare de origine animală şi nonanimală, înregistrate sanitar veterinar, pentru
activitatea de vânzare directă şi pentru vânzare cu amănuntul;
- Menţinerea indemnităţii teritoriului faţă de boli emergente, cu risc epidemiologic major,
faţă de care au fost aplicate şi monitorizate programe specifice cofinanţate din fonduri
UE, în baza Deciziei C. E. Nr. 722/2013;
- Monitorizarea identificării animalelordin speciile bovine, ovine/caprine, suine, cabaline,
la nivelul exploataţiilor nonprofesionale şi comerciale.
În cursul anului 2016, la nivelul judeţului Călăraşi medicii veterinari s-au implicat în
realizarea obiectivelor in domeniul sănătăţii animale în ceea ce priveşte implementarea şi
realizarea Programului strategic al acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la
animale, al celor transmisibile de la animale la om şi protecţie a mediului pentru anul 2016,
astfel:
Pesta porcină clasică
Monitorizarea activă a supravegherii pestei porcine clasice prin recoltarea unui număr
total de 4812 probe de sânge de la porcinele din gospodării individuale şi exploataţii
comerciale, concomitent fiind efectuate 63 de controale oficiale în gospodariile populaţiei
deţinătoare de porcine, în procent de 10% şi la cele 15 exploataţii comerciale de porcine
monitorizate în Programul de supraveghere serologică activă, controale oficiale semestriale.
Supravegherea virusologică s-a desfăşurat la nivelul exploataţiilor comerciale pe un
număr total de 286 de probe, iar la nivelul gospodăriilor populaţiei au fost analizate 249
capete de suine, cu rezultate negative pentru pesta porcină clasică.
Concomitent, în exploataţiile comerciale de suine a fost realizat un număr de 27
controale oficiale privind respectarea condiţiilor de biosecuritate şi protecţie şi bunăstare a
animalelor, modul de gestionare a produselor medicinale veterinare şi a furajelor, şi un număr
de 6 exploataţii comerciale de suine au fost supuse acţiunii de audit privind aprobarea pentru
efectuarea de schimburi intracomunitare cu carne proaspătă de porc, carne preparată şi
produse din carne de porc conform Deciziei Comisiei 2013/764/UE care stabileşte măsurile
zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre.
În urma investigaţiilor de laborator serologice şi virusologice pentru pesta porcină
clasică, rezultatul acestora a fost negativ.
La nivelul celor 49 fonduri de vânătoare, porcii mistreţi a fost supuşă supravegherii
pasive pe un număr de 529 de probe prelevate de la mistreţii vânaţi, rezultatul analizelor de
laborator pentru pesta porcină clasică fiind negative. Programul este finalizat.
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Pesta porcină africană
Monitorizarea pasivă s-a desfăşurat pe parcursul întregului an prin recoltarea unui
număr total de 59 probe de sânge de la porcinele din gospodării individuale, cu semne clinice
ce pot fi atribuite pestei porcine clasice şi pestei porcine africane, rezultatul analizelor de
laborator pentru pesta porcină clasică şi pesta porcină africană fiind negativ.
Campania de vaccinare antirabică a vulpilor
La nivelul judetului Călăraşi, în conformitate cu Programul strategic al României de
supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi aprobat prin HG nr.55/2008, cu modificările
ulterioare, şi Comisia Europeană pentru anul 2015 prin Decizia SANTE/2015 EU, Programul
de vaccinare prin distribuţia manuală la vizuina a momelilor antirabice a fost coordonat şi
monitorizat zilnic, în perioada 27.05 – 31.05.2016 prima campanie şi 17.10-28.10.2016 a doua
campanie, de specialiştii din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate Animală prin recepţia
şi distribuţia momelilor vaccinale către fondurile de vânătoare de pe raza localităţilor aferente
fondurilor de vânătoare, în baza protocoalelor de colaborare încheiate între D.S.V.S. Călăraşi
şi asociatiile de vânătoare.
A fost administrat, în total, un număr de 1650 momeli vaccinale la un număr de 317
de vizuini, pe raza a 49 de fonduri de vânătoare, administrate de 19 asociaţii de vânătoare.
Totodată, concomitent cu desfăşurarea campaniei de vaccinare s–a desfăşurat şi o
campanie de mediatizare a acţiunii prin difuzarea de 22 materiale informative cronologice la
nivelul primăriilor localităţilor aferente fondurilor de vânătoare, în scopul mediatizării acţiunii şi
efectuate 2 controale oficiale privind îndeplinirea din partea prestatorului de servicii a
campaniei de informare a populaţiei privind vaccinarea orală a vulpilor la nivelul judeţului
Călăraşi. Notele de control s-au întocmit aleator la nivelul a 1% din numărul total de 165
localităţi ale judeţului Călăraşi.
Programul este finalizat privind aplicarea la vizuina a momelilor vaccinale antirabice
la vulpi.
În ceea ce priveşte monitorizarea anuală a eficienţei vaccinării antirabice a vulpilor,
au fost impuşcate în vânătoare de control şi supuse testării, un număr de 187 vulpi împuşcate,
urmând ca până la data de 10.02.2017 să se finalizeze activitatea de monitorizare a
campaniei de vânătoare de control a vulpilor în vederea testării eficienţei vaccinării antirabice
la vulpe şi atingerea ţintei de 194 vulpi împuşcate.
Campania de vaccinare antirabică a carnasierelor (câini şi pisici)
Prevazută a se derula în perioada octombrie 2016 – februarie 2017, această
campanie este condiţionată de microciparea acestora, conform Ordinului ANSVSA nr.1/2014,
art. 7 alin (2), proprietarii de câini având obligaţia de identifica prin microcipare câinii deţinuţi.
Având în vedere că pe teritoriul judeţului Călăraşi, în ultimii 5 ani Rabia a evoluat atât
la animale sălbatice cât şi domestice (câine, pisică), corelat cu impactul major pe care îl poate
avea aceasta zoonoză asupra sănătăţii publice, dar nu în ultimul rând asupra sănătăţii
animalelor, DSVSA Călăraşi s-a implicat în gestionarea campaniei de vaccinare, fiind aplicate
102 sancţiuni “avertisment” proprietarilor de câini nemicrocipaţi şi nevaccinaţi antirabic, a
notificat Unităţile locale de sprijin, Instituţia Prefectului-Judeţul Călăraşi. A desfăşurat acţiuni
de mediatizare, instruiri ale medicilor veterinari de liberă practică şi ale primarilor, în cadrul
şedinţelor de Colegiu Prefectural despre necesitatea microcipării câinilor, acţiune ce
condiţionează vaccinarea antirabică a carnasierelor.
Până la 31.12.2016 a fost supus vaccinării un număr de 19661 câini din totalul de
67300 câini deţinuti în gospodăriile particulare.
În scopul menţinerii indemnităţii teritoriului la rabie, având în vedere că un procent de
45% din câinii prezenţi în gospodăriile populaţiei nu sunt microcipaţi, procent determinat de
campania de vaccinare din 2015 erulată în perioada noiembrie 2015-februarie 2016 şi pe
parcursul anului 2016, când au fost microcipaţi 32480 de câini, aceştia fiind asimilaţi câinilor
fără stăpân, faţă de care s-a solicitat primariilor ca în baza Ordinului nr. 1/2014 să dispună
microciparea câinilor şi să ia toate măsurile legale privind microciparea câinilor şi întocmirea la
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nivelul unităţii administrativ-teritoriale a Planului de gestionare a câinilor fără stăpân având
obligativitatea aplicării prevederilor Legii nr.258/2014 şi OG nr.55/2001, caz în care câinii fără
stăpân – nemicrocipaţi, asimilati câinilor fără stăpân,ar trebui adăpostiţi în adăposturi publice
prin grija consiliilor locale.
În cursul anului 2016, pe teritoriul judeţului Călăraşi nu a evoluat niciun focar de rabie
la animale receptive domestice şi/sau sălbatice.
Influenţa aviară
Programul de supraveghere a gripei aviare la păsări domestice şi sălbatice în
România, aprobat prin Decizia Comisiei SANTE/2015 UE s-a finalizat prin supravegherea
serologică pe un număr total de 300 de probe de sânge galinacee şi 330 probe galinacee şi
275 probe palmidee, în gospodăriiile populaţiei din localităţile ţintă desemnate şi pe un număr
de 60 probe de sânge prelevate la nivelul expolataţiilor comercaile RRG, TRG,GOC.
Programul este finalizat.
Bluetongue
Programul privind supravegherea bluetongue în anul 2016 s-a desfăşurat prin
supraveghere serologică pe un număr de 614 probe prelevate din efective bovine din localităţi
ţintă şi supraveghere entomologică pe un număr de 53 capcane amplasate în localităţi ţintă în
baza precizărilor notelor de serviciu ANSVSA ca urmare a evoluţiei BTV pe teritoriul
României.
Tuberculoza bovină
Implicată în asigurarea indemnităţii teritoriului sub aspectul menţinerii statusului oficial
de indemnitate la tuberculoza bovină, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Călăraşi prin Serviciul de Sănătate şi Bunăstare Animală a supravegheat starea
de sănatate a animalelor sub aspectul tuberculozei bovine pe un număr total de 18065
bovine în gospodăriile populaţiei şi exploataţiile comerciale, fără a fi depistate bovine
pozitiveTBC.
Leucoza enzootică bovină/Bruceloza bovină
Sub aspectul menţinerii statusului oficial de leucoză enzootică bovină, concomitent
analizate şi pentru menţinerea statusului de Bruceloză bovină a tuturor bovinelor peste 24
luni, au fost supravegheate prin recoltare probe de sânge 20576 bovine din cadrul
gospodăriilor populaţiei şi exploataţiile comerciale, fără a fi depistate bovine pozitive LEB.
D.S.V.S.A ca structură a CLCB a acţionat în focarele de boală LEB al căror status de
indemnitate a fost suspendat în anul 2016 prin întocmirea de programe de măsuri sanitar
veterinare, anchetă epidemiologică, monitorizare şi supraveghere în anul 2016 până la
eliminarea prin abatorizare a bovinelor reagente LEB la nivelul localităţilor Mitreni şi Lupşanu,
fiind întocmite dosare de despăgubire a proprietarilor de animale, cu toate componentele
necesare, conform HG nr.1214/2009.
Pentru combaterea focarelor şi prevenirea difuzării bolii, au fost activate structurile
lanţului de comandă de la nivelul CLCB şi UOL -Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Călăraşi cât şi la nivel local Unităţile Locale de Sprijin în scopul realizării
unui lanţ informaţional în timp real a structurilor responsabile de eradicare a bolii.
Vaccinarea anticarbunoasă
Vaccinarea anticarbunoasă realizată pe un număr total de 20238 capete bovine, un
număr de 15781 capete ovine şi 31024 capete caprine, cabaline 9263.
Bruceloza ovină/caprină
Ca obiective strategice a fost supravegheat teritoriul judeţului Călăraşi şi pentru
bruceloza ovină, în exploataţiile nonprofesionale - 9093 probe. Rezultatele au fost negative.
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Anemia Infecţioasă Ecvină
Campania de testare privind Anemia Infecţioasa Ecvină, implicit modul de mişcare a
cabalinelor pe teritoriul judeţului, care este indemn la această boală, a fost monitorizată prin
supraveghere serologică a uni număr de 9263 cabaline deţinute atât în gospodariile
populaţiei, cât şi în ferme. Nu au fost depistate animale pozitive AIE.
Alte acţiuni
1. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi a organizat
reuniuni de lucru cu scopul atingerii obiectivelor majore privind apărarea sănătăţii animalelor,
a colaborat şi comunicat permanet cu Instituţia Prefectului, DJA, IPJ, DSP, ORJSA, APIA,
AJVPS şi nu în ultimul rând cu Colegiul Medicilor Veterinari.
2. În programul cifric de control, în baza Deciziei SANTE/2016 privind reducerea
şi/sau menţinerea la cel mult 1 % a procentului maxim de efective de pui de carne pozitive
pentru Salmonella Enteritidis şi Salmonella Typhimurium, au fost realizate 22 de controale
oficiale la nivelul a 3 ferme de pui de carne, 5 ferme de găini ouă de consum şi 1 exploataţie
rase grele fără rezultate pozitive Salmoneloze zoonotice. Concomitent au fost realizate 71 de
acţiuni de control oficial privind respectarea condiţiilor de biosecuritate şi protecţie şi
bunăstare a animalelor, modul de gestionare a produselor medicinale veterinare şi a furajelor.
3. În domeniul nutriţiei animale a fost realizat un număr de 53 de controale şi recoltate
372 probe de furaje pentru derularea Programului de supraveghere prin recoltare de furaje, cu
rezutate conforme, urmând a fi analizat în trimestrul I 2017, conform prevederilor ANSVSA.
4. În domeniul farmacovigilenţei, a fost realizat un număr de 76 de acţiuni de control
şi recoltate 21 de probe de produse medicinale veterinare pentru derularea Programului de
supraveghere, cu rezutate conforme.
5. În domeniul siguranţei alimentelor de origine animală si nonanimală s-a procedat
la:
 Evaluarea tuturor unităţilor autorizate pentru comerţ intracomunitar şi incadrate pe
grad de risc, constatându-se că sunt menţinute condiţiile din momentul autorizării,
conform Regulamentului CE nr.852/2004 şi Regulamentului CE nr.853/2004 şi a
Ordinului ANSVSA nr. 57/2010, la nivelul judeţului Călăraşi existând un număr de 22
unităţi autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de comerţ intracomuniatr;
 În unităţile de abatorizare şi procesare a produselor de origine animală, expertiza
cărnii şi controlul produselor alimentare de origine animală au fost efectuate de
formaţiunile veterinare constituite la nivelul unităţilor de industrie alimentară conform
prevederilor Ordinului A.N.S.V.S.A nr. 64/2007 cu modificările ulterioare, fiind
monitorizate :
- Operaţiunile de schimb intracomunitar cu produse de origine animală, aplicarea
sistemului TRACES pe raza judeţului, înregistrarea în baza de date a agenţilor
economici care derulează operaţiuni de schimburi intracomunitare;
- Modul de îndeplinire a programelor de autocontrol întocmite în unităţile de
industrie alimentară supuse controlului sanitar veterinar;
- Îmbunătăţirea calităţii laptelui crud în vederea alinierii conformităţii cu cerinţele
comunitare prin efectuarea de controale oficiale privind îmbunătăţirea calităţii
laptelui la nivelul exploataţiilor comerciale de bovine lapte, cu recoltarea de
probe şi monitorizarea acestora;
- Efectuarea de controale oficiale porivind înregistrarea sanitară veterinară şi
pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/
sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală/nonanimală,
precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi
comercializare a produselor alimentare de origine animală şi nonanimală.
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Au fost emise: 34 autorizaţii sanitare veterinare pentru mijloace de transport
produse de origine animală; 362 documente de înregistrare sanitară veterinară.
Pentru 48 de unităţi, după efectuarea evaluării, s-au comunicat, prin adresă oficială,
că nu îndeplinesc condiţiile de funcţionare. Un număr de 22 documente de înregistrare au
fost anulate.
De asemenea s-a procedat la :
 Monitorizarea zoonozelor, agenţilor zoonotici specifici şi rezistenţei antimicrobiene a
acestora, precum şi a situaţiei toxiinfecţiilor alimentare la om;
 Implementarea prevederilor legislaţiei comunitare privind lanţul alimentar;
 Monitorizarea şi rezolvarea unor situaţii de criză ca urmare a apariţiei unor cazuri
transmise prin Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente şi Furaje (SRAAF);
 Prin inspectorii de specialitate ai DSVSA Călăraşi s-a acţionat în cazul alertelor
SRAFF iniţiate prin ANSVSA în scopul asigurării siguranţei alimentare prin 27 de
acţiuni de inspecţie şi control;
 Clasificarea şi evaluarea unităţilor de industrie alimentară în baza analizei de risc:
unităţi din industria alimentară, unităţi de neutralizare a subproduselor de origine
animală nedestinate consumului uman, exploataţii comerciale animale, operatori în
domeniul nutriţiei animale, unităţi care depozitează, comercializează produse
medicinale veterinare.
În domeniul siguranţei alimentelor de origine nonanimală, a fost realizat un număr
total de 12096 controale din care: 664 conform planului naţional de control oficial şi 545
acţiuni de evaluare. Pentru neconformitatile constatate în urma evaluării privind neîntreţinerea
corespunzătoare a spaţiilor de prelucrare, depozitare a utilajelor şi ustensilelor folosite,
nerespectarea condiţiilor de depozitare (navete cu produse finite depozitate direct pe
paviment, spaţiu de depozitare materii prime neigienizat, navete neigienizate), igienă
necorespunzătoare a spaţiilor frigorifice, nerespectarea criteriilor de compatibilitate la
depozitarea produselor alimentare, nerepectarea programului de autocontrol. S-a aplicat un
sancţiuni contravenţionale conform HG nr.984/2005.
Consilierii din cadrul Compartimentului Antifraudă au desfăşurat acţiuni de
control/supracontrol în domeniul specific de competenţă al DSVSA Călăraşi, după cum
urmează:
Domeniul sănătate animală – 128 de controale: au fost verificate 18 exploataţii
comerciale (ferme), 54 de exploataţii nonprofesionale, 4 adăposturi pentru câini fără stăpân,
16 controale în târguri de animale vii, împreună cu reprezentanţi ai IJJ Călăraşi
Domeniul siguranţa alimentelor de origine animală şi nonanimală – 272 de controale:
a fost controlat un număr de: 39 unităţi de fabricare a pâinii si produselor de panificaţie, 16
laboratoare de cofetărie-patiserie, 2 unităţi de morărit, 24 depozite alimentare şi de legume
fructe, 6 supermaket-uri, 5 depozite seminţe de consum, o secţie ambalare, 101 magazine
alimentare, 17 baruri, 42 unităţi de alimentaţie publică, 5 centre de colectare/prelucrare lapte,
17 carmangerii si măcelării, 6 abatoare şi 42 controale in trafic impreună cu reprezentanţi ai
IPJ Călăraşi.
Domeniul produse medicinale de uz veterinar şi furaje: au fost efectuate 32 de
controale în depozite şi farmacii veterinare, unităţi tip pet-shop şi de comercializare furaje
pentru animale.
Au fost soluţionate, în termenul legal, 88 de sesizări şi petiţii primite de la persoanele
fizice sau juridice.
Inspectorii D.S.V.S.A. Călăraşi pentru neconformităţile privind activitatea de
supraveghere, prevenire şi control al bolilor transmisibile, protecţia şi bunăstarea animalelor,
protecţia sănătăţii publice prin protejarea consumatorilor de practici incorecte în domeniul
alimentar, analiză şi diagnostic de laborator, au aplicat în total un număr de 395 sancţiuni
contravenţionale în cuantum de 545320 lei şi 151 de avertismente scrise, conform OG 2/2001
modificată şi completată.
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S-au desfăşurat 72 de acţiuni de instruire în domeniul legislaţiei specifice privind
sanatatea animalelor şi domeniul siguranţei alimentare.
Pentru promovarea şi însuşirea actelor normative din domeniul sanitar veterinar şi
pentru siguranţa alimentelor, precum şi a unor activităţi de interes în domeniu, la nivelul
DSVSA Călăraşi au fost organizate, lunar, instruiri cu medicii veterinari oficiali trimestrial, cu
medicii veterinari de liberă practica organizaţi în condiţiile legii; instruiri cu reprezentanţi ai
exploataţiilor comerciale de animale şi unităţi din industria alimentară pe domenii specifice de
activitate sanitară veterinară, reprezentanti ai fondurilor de vânătoare, cât şi cu procesatorii de
lapte, carne roşie, carne de pasăre şi produse din pescuit.
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Calarasi a asigurat un
dialog prompt şi transparent cu potenţiali beneficiari de finanţări comunitare (fonduri
europene), s-au organizat reuniuni de lucru cu în scopul atingerii obiectivelor majore privind
apararea sănătăţii animalelor şi a sănătăţii publice, a colaborat şi comunicat permanet cu
Instituţia Prefectului, DAJ, IPJ, DSP, ORJSA, APIA, AJVPS,OJPC şi nu în ultimul rând cu
Colegiul Medicilor Veterinari, Asociaţia Medicilor Veterinari, Asociaţia crescătorilor de ovine,
Asociaţia crescătorilor de bovine, patronatele şi asociaţiile profesionale din industria
alimentară.
Toate acţiunile sanitare veterinare intreprinse au fost mediatizate.
Consultanţă agricolă
DIRECŢII DE ACŢIUNE
FORMARE PROFESIONALĂ
- Realizarea de cursuri de calificare a producătorilor agricoli: 1 curs de Apicultor
cu 28 de absolvenţi; 1 curs de Legumicultror cu 28 de absolvenţi,1 curs de Tractorist cu
28 de absolvenţi; 1 curs de Lucrător calificat în creşterea animalelor cu 28 absolvenţi; 1
curs de Combanier agricol cu 28 de absolvenţi;
- Realizarea de cursuri de iniţiere a producătorilor agricoli: 1 curs de Agricultor cu
28 de absolvenţi;
- Total: 7 cursuri cu 196 de absolvenţi
- Realizarea de cursuri de instruire a beneficiarilor măsurilor PNDR 2014-2020:
- 1 curs pe Măsura 10-Agromediu şi climă cu 28 de fermieri;
- 1 curs pe Măsura 11-Agricultură ecologică cu 10 fermieri;
- Total: 2 cursuri cu 38 de fermieri
- Realizarea de acţiuni de informare a producătorilor agricoli: 554 de acţiuni cu 2155
de particiăanţi. Tematici: norme de ecocondiţionalitate, codul de bune practici agricole
pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, programul de
acţiune pentru zonele vulnerabile la azot, atenuarea efectelor schimbărilor climatice
asupra agriculturii şi mediului rural.
- Realizarea de cursuri de formare şi perfecşionare a specialiştilor consultanţi - 2
cursuri cu 20 participanţi. Tematici: Implementarea angajamentelor de agro-mediu și
climă și agricultură ecologică de către beneficiarii Măsurilor 10, 11 și 13 din PNDR
2014–2020, Informarea beneficiarilor și a potențialilor beneficiari ai măsurilor
compensatorii din cadrul PNDR 2014 – 2020, Măsurile M10, M11 și M13, Ghidul
informativ pentru beneficiarii măsurilor PNDR 2014–2020: M 10 – agro-mediu și climă;
M11 – Agricultură ecologică; M13 – Zone cu constrângeri naturale sau alte
constrângeri specifice; Zone eligibile pentru plăți complementare, județe și UAT – uri;
speciile indicatoare pentru pajiștile cu valoare naturală ridicată și a speciilor de plante
utilizate ca indicatori de management ai pajiștilor cu rol important în conservarea
mediului.
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ELABORAREA DE PROIECTE PENTRU ACCESARE FONDURI EUROPENE
 Măsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri: 6 proiecte cu valoarea de 260.000
euro;
 Măsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici: 7 proiecte cu valoarea de 105.000
euro.
CONSILIERE ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ DE SPECIALITATE PENTRU
ELABORAREA DOSARELOR DE PLĂŢI PENTRU PROIECTE FINANŢATE PRIN PNDR
 Măsura 112 Instalarea tinerilor fermieri: 1 dosar de plată elaborat;
 Măsura 141Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistență: 22 dosare de plăți
elaborate;
 Măsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri: 3 dosare de plată elaborate;
 Măsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici: 2 dosare de plată elaborate.
REALIZAREA DE DEMONSTRAŢII PRACTICE
- 4 cu 73 participanţi. Tematici: tăieri de fructificare şi întreţinere la viţa de vie şi pomii
fructiferi, lucrări de erbicidat la culturile agricole, lucrări în stupină.
REALIZAREA/PARTICIPAREA LA TÂRGURI,
FESTIVALURI, ÎNTÂLNIRI, MESE ROTUNDE, DEZBATERI

EXPOZIŢII,

CONCURSURI,

Expoziţii: 2 vizitarea Agriplanta Fundulea şi Indagra Bucureşti
Simpozioane: 10 participări
CONSILIERE LA CEREREA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Domeniul
Cultura mare
Legumicultură
Pomicultură
Viticultură
Zootehnie
Agricultura ecologică
Protecția plantelor
Forme asociative
Programe de dezvoltare rurală
Total

Număr de
consilieri
392
178
133
135
273
158
166
231
403
2069

ELIBERAREA DE AVIZE CONSULTATIVE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA
NR.145/2014
În cele 55 de municipii, oraşe şi comune, au fost întocmite 3400 de avize consultative
pentru eliberarea atestatului de producîtor şi a carnetului de comercializare.
ÎNTOCMIREA PROIECTELOR DE AMENAJAMENT PASTORAL
În vederea utilizării raţionale şi îmbunătăţirii calitative a pajiştilor, conform OG nr.
34/2013 aprobată prin Legea nr. 186/2014, HG nr. 1064/2013 și Ghidul de întocmire a
amenajamentelor pastorale realizat de Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajiști
Brașov, toate primăriile județului Călărași au fost informate de prevederile legale privind
întocmirea amenajamentelor pastorale.
Şi în anul 2016, Camera Agricolă şi-a consolidat poziţia pe piaţa furnizorilor de
servicii de consultanţă agricolă pentru fermierii din judeţul Călăraşi, concentrându-se, în
principal, pe segmentul fermelor de semisubzistenţă bazându-se pe principalele sale atuuri:
- Organism cu o structură clară, cu un statut bine definit şi cu personal specializat;
- O instituţie funcţională cu rezultate concrete şi măsurabile;
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- Un organism prin care pot fi promovate strategiile locale şi naţionale de dezvoltare a
agriculturii;
- Un organism care asigură accesul neîngrădit la un pachet de servicii de consultanţă de
bază, gratuit tuturor categoriilor de fermieri.
Lucrări de îmbunătăţiri funciare
A.N.I.F.– Filiala Teritorială Ialomiţa Călmăţui, Unitatea de Administrare Călăraşi
Unitatea de Administrare Călăraşi administrează, exploatează, întreţine şi repară
amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniul public şi privat al statului declarate de
utilitate publică amenajate cu lucrări de irigaţii, lucrări de desecare şi lucrări de combaterea
eroziunii solului din judeţ. Administraţia exploatează, întreţine şi repară amenajările de
îmbunătăţiri funciare prin contractarea executării de servicii de îmbunătăţiri funciare şi servicii
conexe cu terţi prin negociere. Finanţarea cheltuielilor curente ale Administraţiei se asigură din
venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat. Pentru activitatea de bază, de exploatare,
întreţinere şi reparare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, administrate de filiala Călăraşi,
finanţarea cheltuielilor se asigură din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat.
În anul 2016 ANIF Filiala Teritorială Ialomiţa Călmăţui, Unitatea de Administrare
Călăraşi a urmărit să îşi realizeze principalele obiective astfel:
În amenajările de desecare:
 S-a funcţionat cu sistemele de desecare acolo unde s-a solicitat de către deţinătorii de
terenuri agricole pe baza notelor de comandă. În lunile ianuarie – iulie şi septembrie decembrie s-a funcţionat cu 22 staţii de pompare, evacuându-se un volum de 63.652
mii mc apă din canalele colectoare şi de pe terenurile agricole;
 S-au făcut lucrări de întreţinere a instalaţiilor din staţiile de pompare de desecare.
În amenajările de irigaţii:
S-au încheiat contracte multianuale şi acte adiţionale pentru prestări servicii de irigaţii
cu deţinătorii de terenuri agricole. S-a contractat o suprafaţă de 21.934 ha, respectiv un volum
de apă de 24.292 mii mc cu o valoare de 1.014.377 lei fără TVA .
Pentru activitatea de bază de exploatare, întreţinere şi reparare a amenajărilor de
îmbunătăţiri funciare,administrate de Unitatea de Administrare Călăraşi, finanţarea cheltuielilor
se asigură din venituri proprii şi din subvenţii de la Bugetul de stat, astfel că pe anul 2016
valoarea cheltuielilor totale a fost de 9.099.547 lei din care:
- cheltuieli activitatea proprie, 4.396.589 lei;
- cheltuieli activitatea de desecare,1.235.060 lei;
- cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia amenajărilor de irigaţii şi amenajărilor de desecare,
3021672 lei;
- cheltuieli aferente veniturilor din tariful de livrare a apei, 446.226 lei.
Veniturile realizate pe anul 2016 au fost de 1.830.553 lei din care :
- venituri din tariful de livrare a apei pentru irigaţii, 446226 lei;
- venituri din activitatea de desecare, 1.051.271 lei;
- venituri din alte activităţi, 333.056 lei.
Pentru activitatea de investiţii, Unitatea de Administrare Călăraşi a avut pe anul 2016
un plan de investiţii de 1.700.000 lei pentru două obiective de investiţii din care unul o
amenajare de irigaţii şi altulo amenajare de desecare, având au ca sursă de finanţare Bugetul
de stat.
Activitatea de investiţii, desfăşurată de Unitatea de Administrare Călăraşi, în anul
2016 nu s-a putut realiza conform planului alocat, deoarece în amenajarea Pietroiu Ştefan cel
Mare campania de irigaţii a început din luna martie şi s-a încheiat în luna octombrie, iar în
amenajarea Boianu Sticleanu datorită nivelului ridicat al Dunării în primele luni ale anului şi
apoi a cantităţilor mari de precipitaţii care a dus la impractibilitatea drumului de acces la staţie.
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Realizările pe anul 2016 la investiţii sunt în valoare de 747908 lei ceea ce reprezintă
45% din programul de investiţii.
Pe obiective, situaţia se prezintă astfel:
- „Reabilitarea canalului CA I din amenajarea Pietroiu Ştefan Cel Mare” judeţul Călăraşi:
plan 500.000 lei din care s-a realizat 247.228 lei;
- „Reabilitarea staţiei de pompare de desecare SPE Dunărica din incinta Boianu
Sticleanu” judeţul Călăraşi: plan 1.200.000 lei din care s-a realizat 500.680 lei.
În domeniul silviculturii situaţia se prezintă astfel:
Nr.
Crt.
1
2
3

Acţiunea

UM

Lucrări de regenerare a pădurilor-total
-împăduriri
-regenerări naturale
Evaluarea masei lemnoase
Lucrări de îngrijire în arborete tinere-total
-curăţiri
-rărituri
-elagaj

ha
mii mc
ha

Program an
2016
268
158
110
115
1020
185
605
330

Realizări an
2016
331
199
132
145,8
1239
219
672
395

123,5
125,9
120
126,8
121,5
118,4
111
119,7

%

4

Recoltarea masei lemnoase

mii mc

127

127,9

100,7

5

Valorificarea resurselor din fondul forestier
(cifra de afaceri)

mii lei

13001,8

16077

123,7

6

Total Investiţii
- din fonduri accesibilizate
- din fonduri proprii

mii lei

495
48
447

498,2
46,8
451,4

100,6
97,5
101

C. TURISM
În anul 2016 (la 31 iulie), numărul total al structurilor de cazare turistică a fost de 17
unităţi, menţinându-se la nivelul înregistrat în anul 2015. Din cele 17 unităţi, 3 sunt hoteluri, 1
este hostel, 5 moteluri, 3 pensiuni turistice, 3 pensiuni agroturistice, 2 bungalowuri.
Numărul total de locuri existente (capacitatea de cazare turistică existentă la 31 iulie
2016) în aceste unităţi a fost de 868 locuri-pat, mai mare cu 3,0% faţă de nivelul înregistrat în
anul 2015.
În anul 2016, Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a fost de 288.966 locurizile, în creştere cu 1,9 % faţă de anul 2015.
Indicele de utilizare netă a capacităţilor de cazare turistică în funcţiune a fost, în anul
2016 de 13,3%, cu 0,3 puncte procentuale peste nivelul înregistrat în anul anterior (13,0 % în
anul 2015).
În ceea ce priveşte categoriile de clasificare, structurile de cazare turistică din judeţ
sunt de 1, 2, 3 şi 4 stele (pensiunile rurale/agroturistice sunt clasificate pe flori-margarete).
În anul 2016, s-au înregistrat 19.095 sosiri ale turiştilor în unităţile de cazare, cu
7,2 % mai multe decât în anul 2015 (+1.286 sosiri). Din acestea, 16.015 (83,9% din numărul
total de sosiri) au fost sosiri de turişti români şi 3.080 (16,1% din numărul total de sosiri) au
fost sosiri de turişti străini.
În ceea ce priveşte numărul de înnoptări ale turiştilor în unităţile de cazare, în anul
2016, s-au înregistrat 38336 înnoptări, mai multe cu 1.361 înnoptări (+3,7 %) faţă de anul
precedent.
În anul 2016, numărul înnoptărilor turiştilor străini a fost de 8.292 (21,6% din numărul
total de înnoptări înregistrate), în timp ce numărul înnoptărilor turiştilor români a fost de 30.044
(78,4 % din numărul total de înnoptări înregistrate).
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D. TRANSPORTURI
Pe autostrada A2, aflată în administrarea Companiei de Administrare a
Infrastucturii Rutiere, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti, Secţia
Autostrăzi, au fost efectuate lucrări de întreţinere curentă şi periodică, după cum urmează:
 Întreţinere suprafeţe degradate la îmbrăcăminţi asfaltice şi hidraulice- reperaţii asfaltice
-15236 mp;
 Colmatări fisuri şi crăpături- 5500 m;
 Înlăturări denivelări şi făgaşe (frezare şi aşternere) – 2000 mp;
 Parapet metalic (aducere la cotă, completare cu elemente necesare) – 1250 mp;
 Întreţinere gard de proptecţie -10000 mp;
 Covoare asfaltice MASF 16 cu frezare şi execuţie strat de uzură cu grosime de 4 cm –
18934 mp;
 Reparat şi înlocuiri rosturi de dilatare la poduri – 290 ml;
 Marcaje rutiere executate în strat subţire – 395.487 km;
 Cosit vegetaţie ierboasă – 105000 mp.
Pe sectorul de drumuri naţionale aflate în administrarea Secţiei Drumuri
Naţionale Călăraşi lucrările efectuate au fost:
 Întreţinere curentă drumuri (reparaţii asfaltice, colmatări, asigurarea scurgerii apelor,
asiguarea esteticii rutiere, întreţinerea podurilor şi podeţelor);
 Întreţinere de iarnă a drumurilor (protejarea drumului prin montarea de panouri
parazăpezi, combaterea şi prevenirea formării poleiului, pregătirea bazelor de
deszăpezire, etc.);
 Întreţinerea periodică a drumurilor, constând în lucrări de tratamente bituminoase,
straturi foarte subţiri pentru asigurarea rugozităţii suprafeţelor asfaltice de rulare, dar şi
lucrări de aşternere de covoare bituminoase.
În ceea ce priveşte lucrările de întreţinere şi reparaţii pe drumurile naţionale în
anul 2016:
Secţia de Drumuri Naţionale Bucureşti-Sud administrează drumurile naţionale aflate
pe teritoriul judeţului Călăraşi prin intemediul Districtelor, după cum urmează:
-

DN 4, km 20+100 – km 50+000– District Orăşti;
DN 4, km 50+000 – km 60+350 – District Curcani;
DN 31, km 32+000 – km 59+200 – District Curcani;
DN 41, 0+300 – km 13+000 – District Curcani;
DN 41, km 13+000 – km 22+010 – District Greaca.

Secţia de Drumuri Naţionale Bucureşti-Sud, prin Districtele de drumuri, a desfăşurat
în anul 2016 următoarele activităţi:
Întreţinere pe timp de vară
 întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice şi hidraulice (reparaţii,plombări şi colmatări fisuri şi
crăpături, înlăturări denivelări şi făgaşe, badijonări suprafeţe poroase, refacere rosturi);
 igienizare zonă drum şi parcări;
 asigurarea scurgerii apelor pluviale (întreţinere sanţuri şi rigole);
 întreţinere curentă lucrări de artă (mână curentă, trotuare, guri de scurgere, sferturi de
con, rosturi de dilataţie, timpane, borduri, parapet);
 întreţinere semnalizare rutieră verticală (îndreptat, înlocuit, completat, spălat, revopsit
stâlpi indicatoare, montat borne km şi hm);
 întreţinere semnalizare rutieră orizontală (marcaje rutiere);
 întreţinerea parapeţilor direcţionali (curăţarea, spălarea, repararea tencuielilor, a
zidurilor, aducerea la cotă, completarea elementelor lipsă, revopsirea, protecţii
anticorozive);
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 estetica rutieră (cosit vegetaţie manual sau mecanizat, vopsitorii elemente parcări);
 întreţinere plantaţie rutieră (văruit, coronat, plantat, defrişare arbori care prezintă pericol
pentru siguranţa circulaţiei, tăieri de vizibilitate);
 întreţinere districte şi puncte de sprijin (zugrăveli, vopsitorii, întreţinere la acoperiş,
tâmplarie, întreţinere depozite de material antiderapant, etc.);
 revizii sectoare de drum naţional.
Întreţinere pe timp de iarnă
 întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice şi hidraulice (reparaţii, plombări cu mixtură stocabilă,
colmatări fisuri şi crăpături);
 întreţinere semnalizare rutieră verticală (îndreptat, înlocuit, completat) ;
 amenajat depozite materiale antiderapante la bazele de deszăpezire;
 pregătirea utilajelor proprii participante la activitatea de deszăpezire (vopsitorii,
reparaţii, etc);
 montarea panourilor parazăpezi şi a plasei de protecţie;
 deszăpezirea mecanizată cu utilaje specifice şi combaterea poleiului şi lunecuşului
conform Normativului 525/2013;
 răspândirea manuală a materialului antiderapant în zone periculoase (curbe, pante şi
rampe);
 patrularea cu utilajele de deszăpezire pe drumurile naţionale în vederea prevenirii
fenomenelor specifice sezonului rece;
 amestec material antiderapant mecanizat cu utilaje specifice;
 informare operativă stare drum pe timp de iarnă;
 revizii sectoare de drum naţional.
Secţia de Drumuri Naţionale Bucureşti-Nord a efectuat următoarele lucrări de întreţinere:














reparaţii suprafeţe degradate cu mixtură caldă;
reparaţii suprafeţe degradate cu mixtură stocabilă;
reparat şi înlocuit parapet metalic;
curăţat şanţuri şi rigole;
asigurarea esteticii rutiere;
cosit vegetaţie ierboasă;
tăiat lăstari şi drajoni;
tăiat acostamente sub parapet metalic;
curăţat accesorii drum;
montat semnalizare rutieră;
montat şi demontat panouri parazăpezi;
montat borne kilometrice şi hectometrice;
înlocuit rosturi de dilataţie la pod.

În ceea ce priveşte lucrările de întreţinere şi reparaţii pe drumurile judeţene şi
comunale realizate în anul 2016:
S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi este societatea Consiliului Judeţean Călăraşi şi
are ca obiect de activitate întreţinere, reparaţii şi întreţinere drumuri şi poduri. Prin Hotărâre a
Consiliului Judeţean Călăraşi i se atribuie societăţii administrarea lucrărilor de întretinere şi
reparaţii drumuri.
Între Consiliul Judeţean Călăraşi în calitate de beneficiar şi S.C.Drumuri şi Poduri
S.A.Călăraşi în calitate de prestator de servicii, s-a încheiat contractul de delegare a
serviciului public de administrare a drumurilor judeţene şi a infrastructurii aferente
nr.13140/24.12.2009, cu modificarea Contractului de delegare pe o perioadă de 11 ani Actul
adiţional nr.5, având numărul de înregistrare 18334/16.05.2015.
În baza programului de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene şi infrastructură
aferent anului 2016, s-au încheiat contracte de lucrări între Consiliul Judeţean Călăraşi şi S.C.
Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi.
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Domeniul de activitate al societății este executarea lucrărilor specifice de drumuri si
poduri,producerea și comercializarea mixturilor asfaltice și prestarea de servicii așa cum sunt
prevăzute în obiectul principal și secundar de activitate.
În perioada ianuarie - decembrie 2016, întreaga activitate a societății a fost
direcționată pe asigurarea serviciilor publice de întreţinere, administrare și exploatare a
drumurilor judeţene a judeţului Călărași, privind executarea de lucrări în valoare de 7.771.901
lei, reprezentând:
 Întreţinere curentă drumuri pe timp de iarnă cuprinzând lucrări de deszăpezire,
combatere gheaţă şi polei pe întreaga reţea de drumuri judeţene repartizată de
Consiliul Judeţean Călăraşi;
 Plombări îmbracăminţi asfaltice pe drumurile judeţene cu degradări mari pe partea
carosabilă;
 S-au executat lucrări de întreţinere drumuri pietruite cu adaos de material pietros, care
au necesitat aprovizionarea cu materiale pietroase, astuparea gropilor şi făgaşelor,
scarificarea şi reprofilarea cu material pietros;
 S-au executat lucrări de siguranţa circulaţiei prin aprovizionarea şi montarea a 393
indicatoare rutiere, 1200 stâlpi de ghidare pe drumurile judeţene asfaltate unde
circulaţia este mai intensă şi acolo unde indicatoarele au fost distruse şi anume: 232 m
parapet metalic pentru siguranţa rutieră pe zonele de drum considerate periculoase;
 S-au executat marcaje rutiere; longitudinale de 71,665 km, transversale de 508 mp, 14
marcaje rurtiere semn STOP pe: DJ306, DJ304, DJ310A, DJ305, DJ211D, DJ308A,
DJ402,DJ307A, DJ403, DJ310, DJ315, DJ411 şi pe drumurile reabilitate cu fonduri UE
DJ301, DJ303, DJ201B;
 S-a cosit vegetaţia ierboasă, au fost defrişaţi arbuşti şi tufişuri;
 Lucrări de covoare bituminoase pe: DJ 306 – 1 km în valoare de 225.226 lei, DJ 402A
– 0,9 km, în valoare de 259.910 lei;
 Lucrări de îmbrăcăminţi bituminoase uşoare pe DJ 403 – 6 km Şoldanu – Radovanu,
DJ100 - 4,546km - Postăvari – Frumuşani, DJ 305 în intravilanul satului Valea Presnei
–Gurbăneşti şi DJ307A – extravilanul satului Vlad Ţepes -Vîlcelele cu studiu geotehnic
şi documentaţia de proiectare, lucrările însumând 3.100.595 lei.
Lucrări către alţi beneficiari:
 Primăia Calaraşi – Amenajare trotuare str.Belşgului ş Asfaltare carosabil ş trotuare
strada Sulfinei, Întreţinre alei Parc Central în valoare de 1.368.850 lei;
 Primăia Dor Măunt – Modernizare străz în comună în valoare de 774.810 lei;
 S.C.Telpron Comex SRL – Modernizare străzi în Comuna Borcea, în valoare de
526.052 lei;
 S.C.ZMC Trading SRL – Modernizare străzi în Comuna Grădiştea şi Asfaltare străzi în
Municipiul Călăraşi, în valoare de 2.327.769 lei;
 Primăria Ştefan Vodă – Covoare bituminoase străzi în comună, în valoare de 523.213
lei;
 Vânzare mixtură asfaltică, în valoare de 1.239.839 lei;
 Hidroconstrucţia – Refacere sistem rutier, în valoare de 852.282 lei.
Programul de investiţii pe anul 2016 a fost în valoare de 772 mii lei şi 1.398 din
majorarea capitalului social şi a avut ca obiective: creşterea gradului de asigurare a serviciului
de întreținere drumuri, creşterea gradului de siguranță pe drumuri publice, scăderea
numărului de intervenţii şi a cheltuielilor de exploatare.
Având în vedere vechimea și gradul mare de uzură al parcului de mijloace de
transport și utilaje specifice se impune o înlocuire treptată a unei mari părți din acestea, astfel
ca obiectivele de investiţii pe anul 2016 au necesitat un minuţios studiu de piață, o selectare a
ofertelor de pe piața internă dar și de pe piaţa externă. Astfel, în cursul anului 2016, în
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concordanta cu lista de investiţii aprobată, au fost achiziţionate următoarele utilaje și
echipamente din fonduri proprii şi din majorarea de capital social:1cilindru compactor; 2 maşini
utilitare pentru transport muncitori şi material; 2 buldoexcavatoare; 2 basculante 8x4; 1
autoturism; 1 Unimog cu turbofreză; 1siloz filer pentru staţia de asfalt; 3 sărăriţe şi 2 lame
pentru deszăpezire.
în anul 2016 de Autoritatea Rutieră Română Agenţia Călăraşi a constat în principal
în:
 Licenţeierea operatorilor de transport rutier public şi a operatorilor economici care
efectuează activităţi conexe de transport rutier;
 Eliberarea licenţelor de traseu operatorilor de transport rutier care efectuează transport
rutier de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale;
 Certificarea întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu;
 Autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto;
 Activitatea de registru pentru operatorii de transport rutier, întreprinderile care
efectuează transport rutier în cont propriu şi auditorii de siguranţă,
 Eliberarea certificatelor/atestatelor profesionale pentru personalul de specialitate din
domeniul transporturilor rutiere;
 Punerea în aplicare a normelor tehnice şi a reglementărilor specifice transporturilor
rutiere, pe baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor;
 Eliberarea cartelelor tahografice conducătorilor auto, personalului abilitat cu efectuarea
controlului privind respectarea prevederilor OUG nr.37/2007, aprobată cu modificări
prin Legea nr.371/2007, şi operatorilor economici autorizaţi, conform reglementărilor
legale;
 Gestionarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră,
inspecţiei de siguranţă, precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, atestare,
instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră.
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1.2.AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM
SERVICII PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

ŞI

LOCUINŢE,

A. URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
Consiliul Judeţean Călăraşi
În domeniul realizării documentaţiilor de urbanism
Potrivit Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, toate
investiţiile indiferent de natura lor şi de forma de proprietate, trebuie să fie realizate în
conformitate cu autorizaţiile de construire, eliberate de autorităţile competente, pe baza
documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate.
În acest sens nu s-au mai obţinut de la M.D.R.A.P. fonduri pentru definitivarea
Planurilor Urbanistice Generale, după cum urmează:
Nr.
Crt.
1
2
3

Localitatea

Total
2014

Localitatea

Independenţa
Ulmeni
Valea Argovei
Total

0
0
0
0

Independenţa
Ulmeni
Valea Argovei
Total

Total
sume alocate
în 2016
16.654,53
16.654,53
16.654,53
49.963,59

Total sume
cheltuite în
2016
16.654,53
16.654,53
16.654,53
49.963,59

În conformitate cu art.I, pct.16 din Legea nr.289/07.07.2006 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.350/10.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, în situaţia
în care nu s-au finalizat şi aprobat PUG – urile ca documentaţii definitive se suspendă
eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare.
La data de 31.12.2016, Situaţia elaborării Planurilor Urbanistice Generale se prezintă
asfel:
PUG
Total PUG-uri,din care:
Definitive în valabilitate
Reactualizate în curs de
avizare

Urmează a fi reactualizată
sau prelungită valabilitatea
prin HCL, PUG-urile

PUG reactualizat finalizat

Total
55
53
Chirnogi, Gurbăneşti, Vîlcelele,
Valea Argovei (expiră în 2016),
Ulmeni, Spanţov, Şoldanu,
Budeşti, Independenţa, Luica,
Ştefan Vodă, Alexandru
Odobescu, Belciugatele,
Căscioarele, Chiselet, Curcani,
Dichiseni, Dragoş Vodă,
Frumuşani, Jegălia, Lehliu,
Modelu, Nana, Radovanu, Ulmu
(expiră în 2017) şi comuna
Belciugatele (expiră în 2018)
Ştefan
cel
Mare
–
HCL
nr.13/14.12.2015 şi Roseţi – HCL
nr.59/24.11.216

Rezultă că 91% din unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi au P.U.G.
definitiv şi R.L.U. aferent aprobate, faţă de media pe ţară care este de 41%, aşa cum se
menţionează în OUG nr.7/2011.
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Activitatea de avizare şi autorizare în judeţul Călăraşi
Structura de specialitate din subordinea arhitectului şef al judeţului Călăraşi a analizat
şi propus Preşedintelui Consiliului Judeţean, emiterea de certificate de urbanism şi autorizaţii
de construire – desfiinţare, după cum urmează:
2015
261
22
74
9
55

Certificate de urbanism
Avize prealabile de oportunitate
Autorizaţii de construire
Autorizaţii de desfiinţare
Aviz arhitect şef

2016
293
24
64
7
53

Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului reorganizată potrivit Hotărârii
Consiliului Judeţean Călăraşi nr.38 din 03.03.2011 analizează şi avizează Planurile
Urbanistice Generale, Planurile Urbanistice Zonale şi Planurile Urbanistice de Detaliu.
Comisia Tehnică de Urbanism a judeţului Călăraşi, a eliberat un număr de 53 avize –
Arhitect Şef în anul 2016.
Conform art. 4 lit. e din Legea nr.50/1991, republicată în 2004, structura de
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean a avizat documentaţii pentru eliberarea
certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire de către primarii localităţilor, după cum
urmează:

Avize Certificate de urbanism
Avize Autorizaţii de construire

2015

2016

245
79

285
59

Valoarea totală a taxelor încasate pentru eliberarea certificatelor de urbanism,
avizelor şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare se regăseşte în tabelul de mai jos:
2015
19.153,00
63.074,00
1.976,00
72.305,00
11.348,00
770,00
1.976,00
170.602,00

Certificate de urbanism
Autorizaţii de construire/desfiinţare
Avize
Regularizări taxe autorizaţii construire
Prelungiri C.U. şi A.C.
Aviz structură de specialitate - 2‰
Aviz Arhitect Şef
Formulare
Amenzi contravenţionale
TOTAL

2016
33.776,00
121.560,00
2.392,00
1.083,00
2.737,00
742,00
2.501,00
164.791,00

Lunar, se transmite la Direcţia de Statistică Regională Călăraşi şi la Inspectoratul
Regional în Construcţii Sud Muntenia, situaţia certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de
construire/desfiinţare eliberate de Preşedintele Consiliului Judeţean. Pentru respectarea
caracterului public al Autorizaţiilor de Construire/Desfiinţare şi al Certificatelor de Urbanism
eliberate de preşedintele Consiliului Judeţean, acestea se afişează lunar la Centrul pentru
Informarea Cetăţenilor.
Stadiul realizării lucrărilor de cadastru, de specialitate, imobiliar – edilitar
Nu s-au alocat în anul 2016 fonduri pentru realizarea cadastrului de specialitate
imobiliar – edilitar.
Situaţia realizării lucrărilor de cadastru, de specialitate, imobiliar – edilitar la data de
31.12. 2016 se prezintă asfel:
 2 localităţi cu lucrări finalizate: municipiul Olteniţa şi oraşul Lehliu Gară;
 2 localităţi cu lucrări contractate aflate în derulare: municipiul Călăraşi şi comuna
Belciugatele
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 1 localitate cu lucrări contractate şi sistate din lipsă de fonduri: comuna
Independenţa şi comuna Modelu.
Celelalte localităţi au lucrările de cadastru imobiliar-edilitar necontractate.
Disciplina în construcţii şi urbanism
Potrivit programelor trimestriale defalcate pe luni, angajaţii din subordinea arhitectului
şef al judeţului Călăraşi, au realizat controlul şi îndrumare pe linia de disciplină în autorizarea
executării lucrărilor de construcţii în toate localităţile judeţului, în limitele competenţelor ce le
revin potrivit Legii nr.50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont
de autonomia locală, stabilită prin Legea administraţiei publice locale.
Toate controalele efectuate s-au încheiat cu procese verbale însuşite cu sau fără
obiecţiuni de către autorităţile locale controlate.
Principalele probleme care s-au avut în vedere în cadrul controalelor stabilite de
comun acord cu Inspectoratul Judeţean în Construcţii Călăraşi au fost:
 Modul în care s-a acţionat pentru realizarea PUG - urilor definitive şi RLU - urilor
aferente;
 Modul în care se eliberează şi se evidenţiază certificatele de urbanism şi autorizaţiile
de construire – desfiinţare;
 Modul în care se urmăreşte începerea executării lucrărilor de construcţii;
 Verificarea în teren a construcţiilor a căror autorizaţii au fost eliberate de Preşedintele
Consiliului Judeţean;
 Verificarea existenţei dovezii lunare în evidenţă a proiectelor de arhitectură potrivit HG
nr.932/2011.
Alte activităţi desfăşurate de Arhitectul Şef al judeţului Călăraşi
 Arhitectul şef al judeţului a reprezentat, lunar, Consiliul Judeţean Călăraşi în Comisia
zonală nr.10 a Monumentelor Istorice unde sunt analizate şi avizate, sau respinse
documentaţii tehnice pentru judeţele Călăraşi, Buzău, Ialomiţa şi Brăila;
 A asigurat asistenţă tehnică de specialitate la primăriile municipiilor, oraşelor şi
comunelor care au solicitat sprijin;
 Structura de specialitate din subordinea arhitectului şef al judeţului Călăraşi a participat
de asemenea, prin personalul desemnat, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Călăraşi la şedinţele săptămânale ale Comisiei de Analiză Tehnică (CAT).
Realizarea documentaţiilor de urbanism,
specialitate, imobiliar – edilitar în municipiul Călăraşi
Documentaţii
PUG
0

Documentaţii
PUZ
20

Certificate de
urbanism
719

a

Documentaţii
PUD
0

Autorizaţii de
construire
352

lucrărilor

de

cadastru

de

Studii
urbanistice
0

Autorizaţii de
demolare
49

Stadiul realizării lucrărilor de cadastru imobiliar-edilitar
În cursul anului 2016 nu au fost efectuate şi recepţionate nici un fel de lucrări de
cadastru imobiliar-edilitar şi construire a băncii de date urbane la nivelul municipiului Călăraşi.
Lucrarea, demarată în aul 1998, este realizată în proporţie de 75%.
Disciplina în construcţii şi urbanism în municipiul Călăraşi - au fost întocmite 44
de procese-verbale de sancţionare a contravenţiilor.
Amenajarea teritoriului-urbanism în municipiul Olteniţa – au fost eliberate 286 de
certificate de urbanism, 119 de autorizaţii de construire şi 35 autorizaţii de desfiinţare. În anul
2016 s-au întocmit 5 procese-verbale de contravenţie.
40

Activitatea administrării domeniului public şi privat al judeţului
Pe parcursul anului 2016, Biroul Patrimoniu a întreprins acţiuni referitoare la
evidenţa, administrarea şi inventarierea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul judeţului
Călăraşi, concretizate în redactarea proiectelor de acte administrative promovate de Direcţia
Economică, întocmirea rapoartelor de specialitate la proiectele de hotărâri ale Consiliului
Judeţean Călăraşi, a referatelor la dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, a
protocoalelor şi proceselor - verbale de predare – primire, a documentaţiei pentru licitaţiile
publice, consilierea juridică a persoanelor fizice interesate, asistenţă de specialitate
persoanelor juridice de drept public şi privat, evidenţierea mişcărilor patrimoniale ale bunurilor
proprietate publică şi privată de interes judeţean în vederea reflectării acestora în
contabilitate, vizionarea obiectivelor de interes judeţean în scopul urmăririi exploatării eficiente
a lor.
Având în vedere cele expuse mai sus, menţionăm următoarele documente care s-au
întocmit la nivelul compartimentului:
 Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a trecerii unui teren proprietate
publică a judeţului Călăraşi din administrarea Centrului Cultural Judeţean Călăraşi în
administrarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi;
 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 102/2015 privind transmiterea
imobilului reprezentând Centrul de Informare şi Cooperare în Afaceri Călăraşi din
administrarea Centrului Cultural Judeţean Călăraşi în folosinţa gratuită a Biroului
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa România–Bulgaria;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Judeţul Călăraşi şi Comuna Ulmu,
Judeţul Călăraşi, pentru realizarea unei lucrări de interes public local;
 Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea
imobilului situat în municipiul Călăraşi, strada Sloboziei, nr.27,judeţul Călăraşi;
 Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea
imobilului situat în municipiul Călăraşi, strada Independenţei nr.33 (fost 37), judeţul
Călăraşi;
 Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiunepentru cumpărarea
imobilului situat în municipiul Călăraşi, strada Bucureşti, nr.185 (fost 183), judeţul
Călăraşi;
 Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu,proprietate publică a
judeţului Călăraşi, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ecomanagement Salubris”
Călăraşi;
 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 102/2015 privind transmiterea
imobilului reprezentând Centrul de Informare şi Cooperare în Afaceri Călăraşi din
administrarea Centrului Cultural Judeţean Călăraşi în folosinţa gratuită a Biroului
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa România–Bulgaria;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unor spaţii aflate în
domeniul public al statului, din administrarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare în
administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi;
 Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui spaţiu, proprietate publică a
judeţului Călăraşi, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Călăraşi;
 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.102/2015 privind transmiterea
imobilului reprezentând Centrul de Informare şi Cooperare în Afaceri Călăraşi din
administrarea Centrului Cultural Judeţean Călăraşi în folosinţa gratuită a Biroului
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa România–Bulgaria;
 Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren proprietate publică a judeţului Călăraşi
din administrarea Centrului Cultural Judeţean Călăraşi în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Călăraşi;
 Proiect de hotărâre privind abrogarea HCJ nr.114 din 27.09.2007 privind trecerea unui
imobil din domeniul public al judeţului Călăraşli în domeniul privat al acestuia;
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 Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor apartamente cu destinaţia de
locuinţe de serviciu;
 Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr.147
din 12.10.2016 privind darea în folosinţă gratuită a unui teren, proprietate publică a
judeţului Călăraşi, Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în str.
Independenţei, nr. 5A, Cazarma 346, municipiul Călăraşi, în 6 loturi, aflat în domeniul
public al judeţului Călăraşi;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unei părţi de imobil aflată în domeniul
public al judeţului Călăraşi, din administrarea Centrului Cultural Judeţean Călăraşi, în
folosinţa gratuită a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa
România – Bulgaria;
 Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil din
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în
domeniul public al judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.
În vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârilor emise de Consiliul Judeţean Călăraşi şi
a Dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi s-au întocmit următoarele
documente:
 Proces Verbal de Inventariere nr.13660 din 29.09.2016 privind efectuarea inventarierii
anuale a activelor fixe corporale ce aparţin domeniului public şi privat al judeţului;
 Proces verbal de casare pentru mijloace fixe şi obiecte de inventar încheiat în baza
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, nr.170/31.05.2016 privind
constituirea comisiei de casare a activelor fixe şi a obiectelor de inventar aparţinând
patrimoniului judeţului Călăraşi;
 Întocmirea şi punerea la dispoziţia TOPO TEHNIC 2001 S.R.L. Bucureşti, a
documentaţiilor necesare Cărţilor funciare pentru Drumul Judeţean 303, Drumul
Judeţean 301, Drumul Judeţean 211 D, Drumul Judeţean 402, Drumul Judeţean 306
şi Drumul Judeţean 201 B;
 Întocmirea şi punerea la dispoziţia KOMORA S.R.L. Călăraşi, a documentaţiilor
necesare pentru actualizarea Cărţilor funciare a imobilelor reprezentând Muzeul
Dunării de Jos, Spital de Psihiatrie Săpunari, Centrul de Asistenţă Medico-Socială,
Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, Centrul de Primire Minori „Sf. Ştefan” Perişoru,
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti şi Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi;
 Întocmirea şi punerea la dispoziţia EXPERT EVALUĂRI S.R.L.Târgovişte a
documentaţiei privind imobilele ce aparţin domeniului public şi privat al judeţului
Călăraşi, în vederea reevaluării acestora şi a înregistrării diferenţelor rezultate în
contabilitate;
 Contracte de dare în administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al
judeţului Călăraşi, Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Călăraşi;
 Contract de dare în administrare către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi a
unui teren proprietate publică a judeţului Călăraşi, cu suprafaţa de 2000 m.p., aflat în
cadrul imobilului reprezentând Punct Control Trecere Frontieră Călăraşi (RO) – Silistra
(BG), desfăşurarea Proiectului “Centrul multifuncţional de cooperare poliţienească în
regiunea transfrontalieră România - Bulgaria”;
 Contract de dare în folosinţă gratuită a imobilului aflat în domeniul privat al judeţului
Călăraşi, cu suprafaţa totală de 188 m.p., din care suprafaţă construită totală de 50
m.p., situat în municipiul Călăraşi, str. Bucureşti nr. 235, judeţul Călăraşi, Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”;
 Contract de dare în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 19,25 m.p.,
situat la etajul 2 în corpul de clădire A3B3C3 al imobilului din municipiul Călăraşi, str.
1 Decembrie 1918 nr.1, reprezentând Centrul Judeţean pentru Cultură şi
Administraţie Publică „Barbu Ştirbei” Călăraşi, sediul Consiliului Judeţean Călăraşi,
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ecomanagement Salubris” Călăraşi;
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 Contract de închiriere de către Societatea „AGROPLANT” S.R.L. a unui spaţiu cu
destinaţia de magazie - clădirea C 15 (magazia nr.3), care face parte din imobilul
situat in municipiul Călăraşi, str. Prelungirea Dobrogei nr.16, judeţul Călăraşi,
proprietate publică a judeţului Călăraşi, cu suprafaţa utilă de 450 m.p. şi suprafaţa
construită de 528 m.p;
 Contract de dare în administrare a unui spaţiu, aflat în domeniul public al judeţului
Călăraşi, cu suprafaţă utilă de 360 m², din construcţia C8 aparţinând imobilului situat
în municipiul Călăraşi, str.Prelugirea Independenţei nr. 5A (fostă str. Independenţei,
nr.5), judeţul Călăraşi, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Călăraşi;
 Contract de dare în folosinţă gratuită a unui teren, în suprafaţă de 2040,88 mp, din
Incinta nr 1 a imobilului situat în municipiul Călăraşi, str. Prelungirea Independenţei
nr.5A (fostă Independenţei, nr.5), judeţul Călăraşi, Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
pentru realizarea a 12 locuinţe;
 Contract de închiriere de către Asociaţia Medicilor de Medicină Generală Călăraşi a
unui spaţiu – fosta centrală telefonică, care face parte din imobilul situat in municipiul
Călăraşi, str. Policlinicii nr.1, cu suprafaţa utilă de 18,27 m.p., suprafeţe comune cotă
indiviză de 5,32 m.p. şi teren cotă indiviză de 12,06 m.p.;
 Contract de închiriere de către S.C. „Drumuri şi Poduri” S.A. Călăraşi a unui spaţiu cu
destinaţia de magazie din clădirea C12, care face parte din imobilul situat în
municipiul Călăraşi. Str. Prelungirea Dobrogei nr.16, judeţul Călăraşi, proprietate
publică a judeţului Călăraşi, cu suprafaţa utilă totală de 30 m.p.;
 Contract de închiriere de către S.C. „Drumuri şi Poduri” S.A. Călăraşi a unor spaţii cu
destinaţia de birouri din clădirea C4, care face parte din imobilul situat în municipiul
Călăraşi, Str. Prelungirea Dobrogei nr.16, judeţul Călăraşi, proprietate publică a
judeţului Călăraşi, cu suprafaţa utilă totală de 61,60 m.p.;
 Contract de închiriere de către BANCPOST S.A. a unui spaţiu de 1 (unu) mp, situat în
Călăraşi, Str.1 Decembrie 1918 nr.1, în vederea instalării unui Automat Bancar
(ATM).
De asemenea de menţionat este faptul că s-a purtat corespondenţă cu consiliile
locale din judeţ pentru respectarea normelor transmise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice privind întocmirea proiectelor de hotărâri de modificare şi completare a
inventarelor domeniului public, fiind centralizate toate hotărârile primite până la finele anului
2016 de la consiliile locale. A fost rezolvată toată corespondenţa repartizată Biroului
Patrimoniu pe parcursul anului 2016.
Calitatea în construcţii
În conformitate cu O.G.nr.63/2001 privind infiinţarea Inspectoratului de Stat în
Construcţii – I.S.C. aprobată cu modificări prin Legea 707/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, Hotărârea nr.525 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi
specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării
parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi
Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.
1015/13.07.2016 pentru aprobarea structurii organizatorice detaliate la nivel de direcţii,
servicii, birouri şi compartimente, statului de funcţii al Inspectoratului de Stat în Construcţii –
I.S.C. - aparatul central şi inspectoratele regionale şi sediilor, aria de competenţă, precum şi
arondarea inspectoratelor judeţene în construcţii, aflate în subordinea acestora. Hotărârea
Guvernului nr.1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice , Inspectoratul de Stat în Construcţii se organizează ca instituţie publică
cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice cu finanţare integrală din venituri proprii şi are în structura organizatorică 7
Inspectorate Regionale în Construcţii şi Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti Ilfov.
În structura Inspectoratului Regional Sud-Muntenia, la nivelul judeţelor există Inspectorate
Judeţene în Construcţii.
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La nivelul judeţului Călăraşi, în cadrul Inspectoratului Judeţean în Construcţii,
activează 4 inspectori în construcţii şi un expert relaţii publice.
Potrivit prevederilor Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii,
aprobat prin HGR 272/1994 şi a Regulamentelui de organizare şi funcţionare a Inspectoratului
de Stat în Construcţii – I.S.C., aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale şi
Administraţiei Publice nr. 2644/27.09.2016, activitatea Inspectoratului Judetean in Construcţii
Călăraşi - I.J.C. Călăraşi se desfăşoară pe baza programelor trimestriale de activitate
aprobate de Inspectorul General al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C..
Acţiunile desfăşurate în anul 2016 s-au înscris în toate domeniile principale în care
Inspectoratul de Stat în Construcţii are obligaţii şi răspunderi stabilite prin legi:
- în domeniul calităţii în construcţii (Legea nr. 10/1995);
- în domeniul disciplinei în urbanism (Legea nr. 50/1991 republicată în 2004 şi
modificările ulterioare);
- HGR nr.622/2004 privind introducerea pe piaţă a produselor pentru construcţii şi
modificările ulterioare.
Activitatea de inspecţie desfăşurată în domeniul calităţii în construcţii
După domeniile de activitate controlate, în anul 2016: în domeniul calităţii in
constructii au fost programate 275 controale şi au fost efectuate 326 controale, din care 136
în faze determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor.
Au fost verificate 5 societăţi comerciale cu activitate în domeniul proiectării,
controlându-se peste 75 de proiecte tehnice.
În domeniul avizării lucrărilor publice şi acordurilor au fost avizate 230 de programe
de control de control a lucrărilor ajunse în faze determinante şi 89 de documentaţii au fost
verificate în vederea obţinerii acordului pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor din care
37 au fost respinse.
Activitatea de control in domeniul supravegherii pieţei produselor pentru construcţii, al
staţiilor de producere betoane,mixturi asfaltice şi agregate minerale şi al laboratoarelor de
analize şi încercări, au fost programate 40 activităţi de control s-au efectuat 40 controale.
S-au efectuat 8 controale şi inspecţii privind urmărirea comportării în timp a
construcţiilor.
S-au efectuat 8 controale si inspecţii privind stadiul implementării de către agenţii
economici cu activitate în construcţii a sistemelor proprii de asigurare a calităţii.
S-au efectuat 48 de verificări ca urmare a reclamaţiilor şi sesizărilor depuse la sediul
IJC Călăraşi, sau redirecţionate de la alte instituţii ale statului.
A fost desfăşurat un nrmăr de 9 activităţi de control în domeniul performanţei
energetice a clădirilor.
Reprezentanţii IJC Călăraşi au participat la recepţia şi terminarea lucrărilor la un
număr de 64 de obiective.
Principalele obiective propuse pentru anul 2016, au fost:
 Verificarea modului cum în proiectele elaborate de proiectanţi sunt respectate
normativele privind fundarea construcţiilor pe terenuri sensibile la umezire şi protecţia
construcţiilor la acţiunile seismice;
 Verificarea în proiectele elaborate de către proiectanţi a modului cum sunt respectate
prevederile din normativul CP 012/1 – 2007, legate de folosirea aditivilor la prepararea
betoanelor;
 Verificarea modului în care s-au asigurat condiţiile de execuţie a lucrărilor pe timp
friguros şi dacă acestea se menţin pe toată durata execuţiei acestora, în conformitate
cu prevederile normativului C 16 – 1984 şi a normativelor specifice;
 Verificarea modului în care s-au reluat lucrările după perioada de timp friguros, când
lucrările au fost oprite şi respectarea în execuţie a normativului NE 012/2-2010Executarea lucrărilor din beton;
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 Verificarea calităţii materialelor, elementelor de construcţii şi produselor destinate
construcţiilor la furnizori şi la antreprenori.
În controalele efectuate s-a constatat că la lucrările importante, proiectanţii au ţinut
cont de prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.
În perioada de iarnă, în zilele în care temperatura a fost pozitivă, s-au executat
numai lucrări care erau permise de reglementările tehnice în vigoare.
La reluarea lucrărilor s-a verificat întotdeauna influenţa care a avut-o timpul friguros
asupra lucrărilor de construcţii, luându-se măsurile necesare care s-au impus.
La furnizori s-a constatat că majoritatea neconformităţilor constatate se referă la
faptul că aceştia nu deţin declaraţii de conformitate privind calitatea materialelor, elementelor
de construcţii şi a produselor destinate construcţiilor, livrându-se acestea fără aceste
documente. Faţă de anul 2016, numărul de neconformităţi constatate este în scădere.
Principalele abateri şi deficienţe, cu o frecvenţă mai mare au fost:
 necunoaşterea sau insuficienta cunoaştere a legislaţiei şi a prevederilor prescripţiilor
tehnice, având ca rezultat greşeli în proiectare, execuţia de lucrări fără proiecte, cu
proiecte incomplete sau neverificate potrivit legii, de către verificatori de proiecte
atestaţi M.D.R.A.P., realizarea unor categorii de lucrări cu defecte;
 executarea unor intervenţii la construcţii existente cu nerespectarea prevederilor
legale de avizare şi executare a acestora;
 nerespectarea tehnologiilor de lucru sau folosirea unor tehnologii neadecvate;
 introducerea în lucrări a unor materiale care nu erau însoţite de documente de calitate
de la producători/furnizori şi neverificate la primirea pe şantier;
 neasigurarea personalului de execuţie, supraveghere şi control cu calificarea şi
experienţa necesară;
 neorganizarea de către unii deţinători de construcţii a activităţii de urmărire a
comportării în timp a construcţiilor, sau nedesfăşurarea acestei activităţi în
conformitate cu normele în vigoare.
În toate situaţiile constatate, s-a dispus măsuri adecvate, în conformitate cu
prevederile legilor şi a prescripţiilor tehnice, măsuri având ca scop atât eliminarea defectelor,
abaterilor şi neconformităţilor, cât şi prevenirea acestora.
Pentru nerespectarea prevederilor legale, persoanelor fizice sau juridice vinovate li sau aplicat un număr de 12 amenzi, conform Legii nr. 10/1995 – Legea privind calitatea în
construcţii.
Activitatea de inspecţie în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului
Principalele aspecte verificate în anul 2016 au fost :
 Aprobarea si avizarea documentaţiilor de urbanism ;
 Legalitatea eliberării de autorizaţii de construire de către administraţiile publice locale;
 Respectarea disciplinei în urbanism de către investitori
Principalele deficienţe de la prevederile Legii 50/1991, au fost :
 emiterea unor autorizaţii de construire/desfiinţare pe baza unor documentaţii
incomplete, sau cu proiecte incorect întocmite;
 neasigurarea la unele consilii locale, îndeosebi comunale, a personalului tehnic
necesar efectuării unei verificări temeinice şi competente a documentaţiilor de
autorizare;
 neconstituirea, la unele consilii locale, a comisiilor tehnice de urmărire a disciplinei în
urbanism, lipsa programelor de control, nerespectarea acestora, sau nerealizarea unor
 controale exigente şi eficiente;
 nerespectarea de către unii titulari ai autorizaţiilor de construire, a prevederilor
acestora, referitoare îndeosebi la amplasament, dimensiuni în plan ale construcţiilor,
ale compartimentărilor şi a poziţiilor golurilor de uşi şi ferestre.
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Alte acţiuni






În anul 2016, IRCSM-I.J.C. Călăraşi a mai realizat următoarele acţiuni :
Asigurarea de consultanţă permanentă atât la sediul compartimentului, cât şi în teren
pentru investitorii - solicitanţi de autorizaţii de construire, proiectanţi cât şi pentru agenţi
economici cu activitate de construcţii;
Instruirea periodică a personalului propriu de specialitate asupra noilor reglementări
tehnice;
Verificarea şi avizarea documentaţiilor de obţinere a autorizaţiilor de construire, de
schimbare de destinaţie a clădirilor, precum şi de efectuarea intervenţiilor asupra
construcţiilor existente.
Avizarea a 230 programe de control al lucrărilor ajunse in faze determinante pentru
rezistenţă şi stabilitatea a lucrărilor de construcţii;
Lucrările temporar sistate ale diverşilor beneficiari au fost verificate în faze
determinante, premergătoare reluării lor şi s-au dispus măsuri de asigurare a condiţiilor
de continuare a lucrărilor. Reluarea lucrărilor s-a autorizat de către I.J.C. Călăraşi, când
au fost asigurate condiţiile.

În realizarea sarcinilor şi atribuţiilor sale specifice, IRCSM-I.J.C. Călăraşi a colaborat
permanent cu organele administraţiei publice locale, cu instituţiile descentralizate ale statului
şi a participat activ, prin Inspectorul Şef, în cadrul Comisiilor Judeţene de pe lângă Instituţia
Prefectului – Judeţul Călăraşi.
B. LOCUINŢE
În perioada 1.01-30.09.2016, în judeţ au fost finalizate 257 locuinţe, cu 76 mai multe
faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015.
Din acestea, 107 locuinţe au fost construite în mediul urban (41,6% din total) şi 150 în
mediul rural (58,4%).
Din total locuinţele terminate în primele 9 luni ale anului 2016, au fost construite 221
locuinţe (86,4%) din fonduri private şi 36 locuinţe (14,0%) din fonduri publice.
C. SERVICII PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
În judeţul Călăraşi serviciile publice de gospodărie comunală funcţionează, în
majoritate, în cadrul primăriilor municipale şi orăşeneşti. Alimentarea cu apă şi canalizare sunt
servicii publice asigurate, la nivelul judeţului de către S.C. ECOAQUA S.A.
În afară de municipiul Călăraşi şi Olteniţa, în care serviciul de salubrizare este realizat
de S.C. URBAN S.A. cu sediul social în Bucureşti, Sucursala Călăraşi, respectiv de S.C.
ECOSAL SERVICII, în celelalte oraşe serviciile de salubrizare sunt asigurate de către primării.
Serviciul de furnizare a energiei termice se realizează în municipiul Călăraşi de către
Serviciul Public “Centrale termice şi administrare fond locativ” de pe lângă Primăria
municipiului Călăraşi, în municipiul Olteniţa de către S.C. TERMOURBAN S.R.L. Olteniţa iar
în celelalte oraşe de către primării.
Activitatea desfăşurată în anul 2016 de serviciile de gospodărie comunală se prezintă
astfel:

 Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare
SC ECOAQUA SA Călăraşi este operator regional de apă şi canalizare pentru
judeţele Călăraşi şi Ialomiţa prin preluarea activităţii de apă şi canalizare şi pentru municipiul
Urziceni din judeţul Ialomiţa. S.C. ECOAQUA S.A. este o societate pe acţiuni, deţinută în
totalitate de autorităţile locale având în componenţă: Sucursala Călăraşi, Sucursala Olteniţa şi
Sucursala Urziceni, judeţul Ialomiţa.
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Primul Contract de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a
fost încheiat intre SC ECOAQUA SA Călăraşi si autorităţile publice locale, Călăraşi, Olteniţa,
Lehliu Gară şi Budeşti în anul 2005. În anul 2006, a fost încheiat al doilea Contract de
delegare a gestiunii serviciilor de apă şi canalizare între SC ECOAQUA SA Călăraşi si
autoritatea publică locală Urziceni. În anul 2007, autoritaăţle publice locale au aprobat prin
hotărâri de Consiliu Local novarea Contractului de delegare. În prezent, există un singur
Contract de delegare a gestiunii serviciilor de apă şi canalizare nr.2476/29.10.2007, încheiat
intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară, în numele şi pe seama autorităţilor publice
locale asociate, şi SC ECOAQUA SA Călăraşi. Operatorul regional de apă şi canalizare
desfăşoara activităţile din sfera furnizarii/prestării serviciilor de alimentare cu apă şi
canalizare, exclusiv pentru autorităţile publice asociate Asociaţiei de Dezvoltare
intercomunitară ECOAQUA”. Conform Contractului de delegare şi a Actului Constitutiv al SC
ECOAQUA SA, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară exercită drepturi speciale de control
şi de informare, are o influenta decisiva asupra tuturor deciziilor strategice şi importante ale
operatorului, monitorizează îndeplinirea de către operator a obligaţiilor ce-i revin în temeiul
Contractului de Delegare şi exercita în numele şi pe seama Autorităţilor Locale membre,
Municipiul Călăraşi
Contract “CL8 Extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie şi a sistemului de
canalizare inclusiv staţii de pompare apă uzată, în Călăraşi”
Contractul s-a semnat în data de 17.08.2011 cu firma ENERGOCONSTRUCŢIA SA
FILIALA BUCUREŞTI în valoare de 26.466.603 lei la care se adaugă TVA (valoarea final[ a
acestuia a fost de 2.800.166,45 lei la care se adauga TVA). Ordinul de începere a lucrărilor sa dat în data de 07.09.2011. Contractul este reziliat din data de 10.06.2012. Suma plătită este
de 1.964.203.66 lei, la care se adaugă TVA. Stadiul de realizare al contractului este fizic de
10,58%, iar valoric de10,58%. În luna aprilie a anului 2014 procedura de achiziție publică a
fost reluată, iar în data de 29.12.2015, autoritatea contractantă a semnat contractul de
achiziție cu ofertantul declarat câstigător, HIDROCONSTRUCTIA SRL în valoare de
38.893.596,56 lei. În cadrul acestui contract s-au executat înlocuiri şi extinderi reţele de
distribuţie apă, aprox. 23 km şi de canalizare, aprox. 24 km, construcţia a 2 staţii de pompare
ape uzate menajere şi reabilitarea a 2 staţii de pompare ape uzate existentă, achiziţionare
autoutilitară combinată pentru curăţare canale, autolaborator CCTV, autovidanjă apometre.
Suma plătită este de 34.825.894,42 lei, la care se adaugă TVA. Stadiu fizic al lucrărilor pentru
contractul în procedura reluată este de 88.52%, iar stadiul valoric este de 89.54%.
Municipiul Olteniţa
Activitatea de alimentare cu apă a municipiului Olteniţa se compune din: 4 puţuri de
mare adâncime, 425 m, care livreaza apa brută, staţia de tratare apă potabilă, reţele apă în
lungime de 78 Km.
Serviciile de alimentare cu apă din municipiul Olteniţa au fost asigurate în regim
continuu, respectând standardele de calitate impuse de normativele în vigoare.În Olteniţa, în
anul 2016 ,s-a livrat o cantitate de apă potabilă de 1.191.744 mc şi s-au facturat 891.166 mc,
înregistrându-se o pierdere de 25,22%.
Cantitatea de apă nefacturată, considerată pierdere, se datorează:
 pierderilor de apă în urma defecţiunilor apărute pe reţelele publice, inerente mai ales
în sezonul rece;
 pierderilor la abonaţii necontorizaţi, aproximativ 50 de locuinţe;
 erorilor de măsură ale contorilor de apă;
 potenţialelor consumuri frauduloase.
Pentru captarea, tratarea şi distribuţia apei potabile în municipiul Olteniţa s-a
consumat o cantitate de energie electrică de 650.642 Kwh, realizându-se un consum specific
de 0,49 Kwh/mc apă.
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Activitatea de canalizare în municipiul Olteniţa se compune din: reţele de canalizare
menajeră şi pluvială, însumând 44,5 Km, două staţii de pompare ape menajere, o staţie de
pompare ape pluviale şi o staţie de epurare.
În anul 2016, la activitatea de canalizare s-a înregistrat o producţie facturată de
1.028.296 mc, din care apa epurată a însemnat un volum de 826.520 mc.
Consumul de energie electrică înregistrat pentru activitatea de canalizare a fost de
508.193 Kwh, cu un consum specific de 0,494 Kw/mc, iar pentru epurarea apelor uzate s-a
înregistrat un consum de energie electrică de 395.126 Kwh, cu un consum specific de 0,480 K
wh/mc.
Din punct de vedere funcţional, Staţia de epurare Olteniţa, a lucrat în regimul de
proiectare, cu excepţia perioadelor când apa din canalizare a înregistrat temperaturi mai
scăzute, sub 12 grade Celsius. Parametrii apei epurate în mare parte s-au încadrat în NTPA
011/2002. Aici au fost preocupări pentru însuşirea şi perfecţionarea procesului tehnologic în
condiţii de eficienţă maximă şi cu cheltuieli reduse.
Intervenţiile la reţelele de apă din municipiul Olteniţa sunt asigurate de formaţia
întreţinere, ce are în componenţă 5 instalatori şi 2 sudori, fiind condusă de un şef de formaţie.
Intervenţiile la reţelele de canalizare sunt asigurate de o formaţie alcătuită din
verificatori de canale subterane formaţie care a realizat 97 de intervenţii la conductele de apă
din municipiul Olteniţa.
Sesizările şi reclamaţiile sunt primite de serviciul dispecerat de la Uzina de apă
Olteniţa, precum şisecretariatul unităţii. De asemenea, o echipa formată din doi salariaţi, un
instalator şi un verificator, asigură intervenţiile după orele de program, inclusiv sâmbata şi
duminica.

 Serviciul de furnizare în sistem centralizat a energiei termice, inclusiv cel de
contorizare a consumatorilor
Municipiul Călăraşi
Serviciul Public ”Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ” Călăraşi (SP
CT-AFL), ca operator al serviciului de alimentare cu energie termică, produce, distribuie şi
furnizează agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum. prin intermediul a unei
centrale termice de zonă (CT 29) şi a 9 centrale termice de bloc (CT I39 - tronson 2, CT I39 tronson 4, CT J27, CT J21, CT J23. CT 8, CT 9, CT 10), toate cu funcţionare pe gaz natural,
avand o putere instalată totală de 5,48 Gcal/h.
Cantitatea de energie termică pentru încălzire şi preparare apă caldă de consum,
furnizată consumatorilor urbani în anul 2016 a fost de 2626 Gcal, distribuită astfel: populaţie,
2410,8 Gcal; agenţi economici şi instituţii publice, 211,5 Gcal; producţie internă, 3,7 Gcal.
Veniturile realizate din activitatea de furnizare a energiei termice realizată în anul
2016 de către SP”CT-AFL” Călăraşi, au fost de 901.196 lei (inclusiv TVA).
Programul de revizii şi reparaţii pe anul 2016, în valoare de 85.000 lei, constând în
lucrări de reparaţii la reţelele termice şi lucrări de revizii şi verificări la utilajele şi
echipamentele tehnologice din punctele termice în funcţiune. În anul 2016, valoarea reviziilor
şi reparaţiilor efectuate de SP”CT-AFL” Călăraşi a fost de 85.000 lei, conform devize de
lucrări , reprezentând :
- lucrări de reparaţii la reţelele termice secundare aferente punctelor termice, constând în
înlocuirea unor tronsoane de conductă cu grad mare de uzură;
- lucrări de reparaţii capitale la cazanul nr.1 din CT 29;
- lucrări de revizii şi reparaţii programate la utilajele din punctele termice (electropompe,
schimbătoare de căldură, vane ,etc.)
Referitor la contorizarea consumatorilor urbani, gradul de contorizare al
branşamentelor pe încălzire şi pe apă caldă de consum pentru populaţie reprezintă 100%
din totalul branşamentelor aflate în funcţiune.
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Investiţii realizate:
Nr.crt

Denumire obiectiv

Stadiul realizării

1

LTE Locuinţe sociale C15

100%

2

Etanşare acoperiş Sala Polivalentă

100%

3

Bloc locuinţe sociale C15

100%

Municipiul Olteniţa
S.C.Termourban S.R.L. Olteniţa are ca unic asociat Consiliul Local şi are ca principal
obiect de activitate producere şi distribuţie a agentului termic pentru populaţie. Unitatea este
deservită de 10 centrale termice de cartier care pot funcţiona cu combustibil lichid CLU tip 4
sau cu gaze naturale. Producţia fizică realizată în 2016 a fost de 5.155 Gcal, valoarea
acesteia fiind de 1.705.480 lei. În anul 2016 nu au fost realizate lucrări de investiţii.
Oraşul Lehliu Gară
Numărul apartamentelor care sunt conectate la sitemul centralizat este de 278.

 Activitatea de drumuri şi spaţii verzi
Serviciul public “Pavaje şi Spaţii Verzi” Călăraşi – are ca obiect de activitate
întreţinere şi reparaţie de drumuri, întreţinere spaţii verzi, producere şi comercializare de
material floricol şi dendrologic, transport de marfă, import-export.
Stadiul realizării producţiei în anul 2016
Valoarea totală a producţiei pe anul 2016 este de 4.940.657,81 lei defalcată pe
activităţi astfel:
Drumuri - valoarea totală a producţiei a fost de 3.187.111 5 lei reprezentând: lucrări
de reparaţii asfaltice concretizate în repararea a 61.664,61 mp, cu un consum de 8.858,4
tone de mixtură asfaltică; reprofilări şi completări de fundaţii de drumuri cu piatră pentru
34.939,20 mp şi cu un consum de 4.150 tone de piatră spartă.
Spaţii verzi - valoarea totală a producţiei a fost de 1.753.564,31 lei reprezentând, în
principal, plantări: flori, 147.542 de bucăţi; arbori şi arbuşti, 1.300 de bucăţi; gazon, 4.594 mp.
Lucrările specifice fiecărui sezon au constat în: udat, cosit, tăieri de corecţie la arbori şi
arbuşti, curăţenie, săpat, etc.
Stadiul investiţiilor aflate în derulare şi care au fost propuse a se realiza în anul 2016:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Investiţia/Dotarea
Compactor 1 buc
Autogreder 1 buc
Repartitor (finisor) asfalt 1 buc
Picon 1 buc
Motounelte (sapă rotativă, cositori, drujbe, pulverizatoare etc)
Instalaţie automatizată de irigat scuar Eroilor
Instalaţie automatizată de irigat scuar Sloboziei
Autoutilitară autobasulantă de 3,5 tone 2 buc
Dacia Lodgy 1 buc

Stadiul realizării la 31
decembrie 2016 (%)
0
100
100
100
100
0
0
100
100

 Activitatea desfăşurată de Serviciul Public “Pieţe – Oboare” Călăraşi
Acest serviciu are ca obiect de activitate administrarea spaţiilor din pieţe, târguri,
oboare şi din Bazarul Călăraşi, operaţiuni de comercializări şi prestări servicii specifice,
proiectare şi executare lucrări de investiţii proprii, lucrări de construcţii montaj, organizarea
şi/sau administrarea pieţelor de gross, import – export specific.
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Programul de achiziţii publice aferent anului 2016/Investiţiile realizate:
Nr.crt.
1

Investiţia/Dotarea

Termen de finalizare/Valoare lei

Montaj hidranţi exterior Piaţa Big şi
Bazar

Trim II/ 38.165

 Activitatea de salubrizare
În municipiul Călăraşi
Activitatea de salubrizare pe parcursul anului 2015 s-a desfăşurat în conformitate cu
Regulamentul cadru de salubrizare al localităţilor şi contactul de concesiune nr.37691 din
16.10.2007, iar în data de 30.09.2015 conform HCL nr.159 s-a prelungit durata contractului de
concesiune pentru o perioadă de 4 ani, existând Licenţa clasa I,nr. 3464/16.11.2015 acordată
în temeiul Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.537/16.11.2015.
Activitatea societăţii cuprinde pe lânga operaţiunile de salubrizare stradală din
contractul cu primăria (măturat manual şi mecanizat, întreţinere, răzuit rigole, stropit,
deszăpezire) şi precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu
excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special.
Precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor solide, cu exceptia
deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special.
Precolectarea deşeurilor municipale se face de către producătoriii acestora în cele 65
de puncte de precolectare stabilite de Primăria Municipiului Călăraşi şi dotate cu un
număr de 250 containere de 1,1 mc. Activitatea se realizează la nivelul întregului oraş,
deservindu-se persoane fizice, asociaţiile de locatari, agenţii economici.
 Colectarea deşeurilor se face numai în recipienţi standardizaţi, prin descărcarea
acestora în autogunoiere, după un grafic de ridicare stabilit împreună cu administraţia
locală, după cum urmează: de 2 ori pe zi la ansamblurile de locuinţe (blocuri);de 2 ori
pe săptămână de la gospodăriile individuale ale populaţiei; la cererea/solicitarea
agenţilor economici.
 Transportul deşeurilor municipale se realizează numai cu autovehicule specializate,
acoperite şi prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipienţilor de colectare,
care să nu permită împrăştierea deşeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau
scurgeri de lichide în timpul transportului. Vehiculele sunt întreţinute corespunzător,
fiind spălate ş dezinfectate numai la firme (spălării) autorizate cu care societatea are
contract legal.


Dotare tehnică – S.C. URBAN S.A. Sucursala Călăraşi: 9 autogunoiere compactoare,
(5 buc x 23 mc si 2 buc x 14 mc) ; un auocontainier, o automăturatoare mare, 1 buc autoperie
mică, 1 autobasculantă de capacitate 24 mc; un încărcător frontal (buldoexcavator JCB), o
autovidanjă, 2 autoutilitare transport deşeu stradal,.
Depozitarea deşeurilor municipale, după colectare, (cu o medie lunară de 2.400 –
2.500 to/lună) s-a efectuat până la data de 16.07.2012 la depozitul autorizat al municipiului
Călăraşi, iar după închiderea acestuia, la deponia conformă aparţinând firmei S.C. VIVANI
SALUBRITATE S.A. din municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa (o medie lunară de 2400-2500
tone).
Măturatul, întreţinerea, răzuitul şi spălatul căilor publice
Aceste activităţi se desfăşoară în scopul aducerii domeniului public în stare de
curăţenie şi presupune următoarele operaţiuni:
 Măturatul manual al carosabilului, trotuarelor, staţiilor de transport în comun, pieţelor
publice, locurilor de parcare stabilite, suprafeţelor anexe ale spaţiilor de circulaţie,
precum şi evacuarea conţinutului coşurilor stradale;
 Măturatul mecanizat care se realizează cu autoperii colectoare, echipate cu perii
cilindrice sau circulare şi sistem de aspirare - colectare a reziduurilor rezultate;
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 Întreţinerea curăţeniei care constă în colectarea prin procedee manuale a depunerilor

grosiere de pe întreaga suprafaţă a domeniului public şi care, de regulă, au fost
salubrizate în prealabil;
 Răzuitul rigolelor – îndepărtarea deşeurilor aglomerate de lângă borduri determinate de
cauze obiective şi precolectarea lor în saci sau în tomberoane;
 Stropitul carosabilului care constă în dispersia apei pe suprafaţa carosabilului pentru
evitarea formării prafului şi crearea unui climat favorabil îmbunătăţirii gradului de
confort şi igienă citadină.
Căile publice şi suprafeţele din domeniul public pe care se execută operaţiunile de
salubrizare sunt în conformitate cu Caietul de sarcini al contractului, respectiv 169 de străzi (la
care se adaugă comenzile suplimentare date de situaţia din teren).
Pe lângă suprafeţele domeniului public specificate in Caietul de sarcini, suplimentar,
angajaţii URBAN S.A au acţionat pentru salubrizarea unor zone ce impuneau curaţenia
stradală ori pentru eliminarea unor depozite neconforme de deşeuri, toate acţiunile
efectuându-se în baza unor solicitări/dispoziţii scrise ale beneficiarului.
Personalul mediu zilnic angajat în activitatea de salubrizare stradală este de 91 de
muncitori, structurat pe tipuri de activităţi în cadrul celor 4 cantoane şi echipa de intervenţie.
Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în stare de funcţiune a
acestora pe timp de polei sau îngheţ
Îndepartarea zăpezii se realizează atat manual, cât şi mecanizat, în funcţie de
condiţiile specifice din teren, iar combaterea poleiului se face utilizând materiale
antiderapante, prin împrăştierea acestora în mod uniform, pe suprafaţa părţii carosabile sau
trotuare. Deszăpezirea s-a realizat în iarna 2014 - 2015 atât cu utilaje ale URBAN S.A., cât şi
cu utilaje închiriate, pe baza de contract, pe tipuri şi capacităţi care să corespundă specificului
infrastructurii oraşului, după cum urmează: Unimog cu lamă şi sărăriţă - 11 buc.; Autogreder 6 buc.; Buldoexcavator - 18 buc.; Wolla - 17 buc.; Autogreder MBU – 1 buc; Tractor cu lamă 10 buc.; Miniîncărcător Bobcat - 1 buc.
Evaluare contracte clienţi
În prezent, în afara contractului cu administraţia publică locală, sunt încheiate 1.249
contracte cu agenţii economici, 90 de contracte cu instituţii publice, 4 cu asociaţii de locatari şi
19.550 de contracte cu persoane fizice (13.609 de apartamente şi 5.941 de case). Contractele
de prestări servicii încheiate, însumează 37.720 de persoane (case, 11.002 persoane;
apartamente, 25.070 de persoane şi asociaţii de locatari, 1.648 persoane.
Investiţii realizate în anul 2016:
-

Europubele 120 l, 140 l, 240 l: 583 buc. în valoare 55.920 lei;
Eurocontainer 1100 l: 47 buc. în valoare de 65.811 36 leii;
Coşuri stradale: 100 buc. în valoare de 14.400 lei;
Saci stradali: 216.658 buc., cu o valoare de 64.998,5 lei.
Condiţii de calitate:

 Precolectarea deşeurilor se face numai în recipienţi standardizaţi şi în număr suficient
pentru depozitarea temporară a deşeurilor între două ridicări;
 Dotarea platformelor de colectare cu recipienţi pentru colectare selectivă (45 de
containere de colectare selectivă);
 Dezinfectarea periodică a recipienţilor de precolectare şi a platformelor gospodăreşti (în
acest an s-au realizat două astfel de activităţi cu un utilaj specializat, respectiv în lunile
aprilie şi septembrie);
 Transportul deşeurilor se face numai cu autospeciale, care au o bună stare tehnică şi
de întreţinere;
 Deşeurile sunt depozitate numai în depozit autorizat;
 Mijloacele auto sunt dezinfectate conform normelor sanitare în vigoare.
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În municipiul Olteniţa – serviciul public de salubrizare – deşeuri menajere şi
stradale a fost asigurat de ECOSAL Servicii Olteniţa SRL prin următoarele sisteme :
- 4120 pubele de 120 l;
- 150 pubele de 240 l;
- 82 containere metalice zincate de 1100 l;
- 10 containere metalice de 5,7 mc;
- Deşeurile şi echipamentele electrice şi electronice sunt depozitate temporar într-un
container tip Abroll, cu o capacitate de 35 mc, amplasat pe o platformă auto.
Municipiul Olteniţa dispune de 33 puncte de colectare selectivă, pe platforme
betonate dotate cu apă şi canalizare pentru spălare şi dezinfectare. Aceste puncte de
colectare deservesc zonele de blocuri din municipiu.
În anul 2016 ECOSAL Servicii Olteniţa SRL a realizat, prin intermediul Consiliului
Local, 6 platforme subterane pentru colectarea deşeurilor, fiecare având 4 containere cu o
capacitate de 1100 de litri., cu structură de beton.
-

Mijloace de transport şi utilaje:
Autogunoiere - 9 buc;
Maşină tip şasiu cu sistem de încărcare cu cârlig – 1 buc;
Autoutilitară tip platformă – 1 buc;
Încărcător frontal – 1 buc;
Autoutilitară marca MAN;
Autoturism marca DAEWOO;
Tractor U 650;
Plug de zăpadă pentru tractor U 650.

Fiecare utilaj este inscripţionat cu tipul de deşeu ce urmează a fi ridicat, pe categorii
după cum urmează: pet-plastic, hârtie-carton, sticlă-metal, gunoi menajer. Posedă, de
asemenea, inscripţii din care rezultă denumirea şi adresa firmei care transportă deşeuri,
permit o încărcare uşoară, sunt etanşe şi acoperite pentru a evita împrăştierea deşeurilor în
timpul transportului şi, implicit, evitarea poluării.
Autospecialele corespund exigenţelor tehnice de securitate, igienă, sonorizare şi nu
prezintă unghiuri ascuţite, asperităţi susceptibile de a reţine deşeuri. Sunt dotate cu lopeţi,
mături şi alte unelte specifice.
Autovehiculele utilizate la transportul deşeurilor se spală la cel mult două zile şi sunt
dezinfectate săptămânal.
Deşeurile reciclabile sunt preluate de societăţile valorificatoare conform contractelor
încheiate.
DEEE-urile se colectează cu maşini din dotare, se fac campanii de colectare, în
conformitate cu reglementările actuale, pe suprafeţe betonate.
ECOSAL este autorizată şi pentru alte activităţi de curăţenie a căilor publice (măturat
trotuar, răzuit rigole).
Această prestaţie constă în măturarea manuală sau mecanică a străzilor şi
trotuarelor, stropitul carosabilului, spălatul carosabilului, răzuirea rigolei şi transportul
deşeurilor rezultate din aceste operaţii. Lucrările se realizează cu utilaje specializate sau
manual.
Materialele rezultate se precolectează în saci sau europubele. Evacuarea lor se face
în cel mult 24 de ore de la efectuarea operaţiunii, fiind interzisă depozitarea lor peste această
limită pe trotuare, carosabil sau spaţii verzi. Contravaloarea acestor prestaţii se face în baza
HCL nr.9/28.08.2014 privind aprobarea unor tarife.
Deszăpezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii,
gheţii şi combatere a poleiului în scopul asigurării circulaţiei autovehiculelor şi persoanelor în
condiţii de siguranţă, această activitate fiind desfăşurată în zona repartizată societăţii de către
Primaria Municipiului Olteniţa.
Pentru efectuarea acestor lucrări se întrebuinţează tractor cu plug de zăpadă,
remorci, autoutilitară marca MAN dotată cu lamă pentru deszăpezire, autovehicul special
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marca AVIA dotat deasemenea cu lamă deszăpezire, materiale antiderapante şi personalul
aferent.
Materialele colectate din această activitate se depozitează cu aprobarea Primăriei
Municipiului Olteniţa în locuri speciale care asigură drenajul apei rezultate în urma topirii gheţii
şi zăpezii, sau cu acceptul SC ECOAQUA SA în canale colectoare de mare adâncime.
Pentru activitatea de deszăpezire nu există tarif, contravaloarea serviciilor prestate
fiind încasată în baza unui deviz lunar cu lucrările efctuate în perioada respectivă.
ECOSAL Servicii Olteniţa SRL colaborează cu VRANCART SA şi SC
DISPOMEDFARM SRL, în vederea colectării, reciclării şi valorificării deşeurilor de hârtie,
carton şi plastic, rezultate din fluxul deşeurilor municipale.
Măsuri de îmbunătăţire a serviciului: protecţia şi conservarea mediului, creşterea
cantităţii de deşeuri reciclate şi valorificate, dezvoltarea sistemului de colectare selectivă.
Ţinând cont de obligaţia impusă la nivelul fiecărui stat membru al Uniunii Europene,
de a implementa sisteme de colectare separată, pentru obţinerea a cel puţin patru materiale
din deşeurile generate, respectiv hârtie, plastic, metal şi sticlă, precum şi obligaţia de a recicla,
nu mai târziu de anul 2020, un procent de minimum 50% aplicat la cantitatea din respectivele
materiale, generată ca deşeu în gospodăriile populaţiei.
În oraşul Lehliu Gară: serviciul prestat de primărie constă în colectare deşeuri
menajere, transportate şi depozitare.
În oraşul Fundulea: serviciul de salubritate este prestat de primărie.
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1.3.STADIUL REALIZĂRII PROGRAMULUI DE INVESTIŢII
INVESTIŢII ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
Investiţii derulate prin aparatul propriu al Consiliului Judeţean Călăraşi
 Amenajare exterioară incintă SJU Călăraşi – Zona I – Unitatea de Primiri Urgenţe
– Execuţie lucrări+dotări, asistenţă tehnică, taxe şi cote legale - Lucrare finalizată,
recepţie noiembrie 2016.
 Consolidarea, reabilitarea şi modernizare SJU Călăraşi - corpuri F, G, H - Etapa 1
- Lucrări de consolidare (cofinanţare) - Documentaţie de Avizare Lucrări de
Intervenţii depusă la Compania Naţională de Investiţii, în vederea finanţării, în
programul de investiţii a fost asigurată o sumă pentru cofinanţare. Până la sfârşitul
anului 2016 nu au fost alocate fonduri.
 Modernizare, reabilitare etaj 4, Bloc operator, corp A - SJU, Execuţie lucrări C+M
si dotări (inclusiv asistenta tehnica, comisioane, probe tehnologice) Termen 12
luni. Multianuală - Lucrarea a fost demarată în martie 2016, va fi finalizată în martie
2017.
 Modernizare, reabilitare etaj 2, Laborator analize, corp A - SJU, Execuţie lucrări
C+M si dotări (inclusiv asistenţă tehnică, comisioane) - Lucrarea a fost finalizată în
decembrie 2016.
 Modernizare, reabilitare etaj 2, Laborator de anatomie patologică, corp A - SJU,
Execuţie lucrări C+M (inclusiv asistenţă tehnică, comisioane, taxe), Termen 12
luni - Lucrarea a fost demarată în octombrie 2016, cu finalizare în 2017.
 Reabilitare staţie de epurare, Spitalul de Psihiatrie Săpunari, Execuţie C+M ,
asistenta tehnică, taxe, comisioane - Lucrarea a fost finalizată în iulie 2017.
 RK pavilion IV şi amenajare oficiu + sală de mese, la Spitalul de Psihiatrie
Săpunari, Execuţie C+M , asistenta tehnică, taxe, comisioane - Lucrarea a fost
demarată în octombrie 2015, cu finalizare în 2017.
 Instalaţie gaze medicinale (oxigen, aer comprimat şi vacuum) corp A, PT Execuţie
lucrări, asistenţă tehnică, taxe, Termen 12 luni - Ofertele depuse în cadrul procedurii
de achiziţie, în noiembrie 2016, sunt în evaluare.
 Modernizare sistem de alimentare cu energie termică - Varianta clasică +
cogenerare - SJU Călăraşi, PT + Execuţie lucrări, asistenţă tehnică, comisioane,
taxe, avize, Termen 12 luni, Multianuală - Nu a fost demarată în 2016, deoarece
până la sfârşitul anului nu a fost lansat Ghidul de finanţare. În ianuarie 2017 a fost
lansat ghidul de finanţare, iar după semnarea contractului de finanţare se va demara
elaborarea Proiectului Tehnic şi execuţia lucrărilor.
 Amenajare rampă gunoi SJU Călăraşi- SF, PT+DE, DTAC + Execuţie lucrări, taxe,
avize, comisioane - În anul 2016 a fost elaborat Studiul de Fezabilitate şi Proiectul
Tehnic, achiziţia contractului de lucrări nu a fost finalizată până la sfârşitul anului 2016,
fiind preluată poziţia de execuţie lucrări în Programul anului 2017.
 Reamenajare arhivă Spitalul de Psihiatrie Săpunari - S-a renunţat la amenajarea
arhivei în locaţia respectivă, urmând a se încadra în alte spaţii care urmează a fi
stabilite.
 Sursa de tratare apă la Spitalul de Psihiatrie Săpunari - Conform ultimelor modificări
din 7 octombrie 2016, aduse Ordinului nr. 914/2006, nu mai este necesară înfiinţarea
staţiei de tratare apă. Sursa suplimentară de apă va fi asigurata printr-un rezervor de
apă existent care va fi reabilitat şi igienizat.
 Documentaţie tehnică pentru autorizarea demolării, execuţie lucrări de demolare,
taxe, avize, la SJU Călăraşi - În anul 2016 a fost realizată Documentaţia de demolare
şi s-a obţinut Autorizaţia de demolare. S-a demarat achiziţia pentru execuţia lucrărilor
de demolare, dar nu a fost depusă nicio ofertă. Poziţia de execuţie lucrări de demolare
a fost preluată în Programul anului 2017.
54

 Reabilitare termica faţadă, corp C şi Modernizare, reabilitare demisol corp C SJU - Călăraşi, Actualizare expertiză tehnică, audit energetic şi Deviz General
faza DALI - A fost actualizată Expertiza tehnică, Auditul energetic şi Devizul general.
În funcţie de condiţiile ghidului de finanţare prin fonduri europene, se va depune cerere
de finanţare sau se vor prevedea sumele necesare din bugetul propriu.
 Reabilitare termică clădire Secţie Boli contagioase şi Dermatologie, faza DALI, taxe,
avize, Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi - Serviciul de elaborare Documentaţie de
Avizare Lucrări de Intervenţii a fost contractat, dar contractul nu a fost finalizat .
 SF, PT, taxe, avize, - ”Instalarea sistemului de încălzire care utilizează energie
regenerabila la Spitalul de Pneumoftizilogie Călăraşi, judeţul Călăraşi”, în cadrul
Programului Casa Verde Clasic - persoane juridice - Studiul de Fezabilitate a fost
elaborat şi depus la Fondul de mediu în vederea finanţării. În anul 2017, Consiliul
Judeţean Călăraşi va asigura cofinanţarea proiectului în cuantum de 21%, în cazul în
care se va obţine finanţare.
 SF, PT, taxe, avize, - ”Instalarea sistemului de încălzire care utilizează energie
regenerabilă la Spitalul de Psihiatrie Săpunari, judeţul Călăraşi”, în cadrul
Programului Casa Verde Clasic - persoane juridice - Studiul de Fezabilitate a fost
elaborat şi depus la Fondul de mediu în vederea finanţării. În anul 2017, Consiliul
Judeţean Călăraşi va asigura cofinanţarea proiectului în cuantum de 21%, în cazul în
care se va obţine finanţare.
 Reabilitare reţele exterioare de apă şi canalizare la Spitalul de Psihiatrie
Săpunari - faza DALI, inclusiv taxe, avize - Achiziţia serviciului a fost finalizată la
sfârşitul anului 2016, contract în derulare.
 RK Lift marfă - corp B - Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi - Lucrare finalizată.
Recepţie în noiembrie 2016.
 Reparaţie capitală pardoseli interioare la Spitalul de Psihiatrie Săpunari - Achiziţia
contractului de lucrări a fost finalizată în decembrie 2016. Urmează emiterea Ordinului
de începere, după ce bolnavii vor fi relocaţi.
 RK cazan apă caldă, proiect, autorizări ISCIR, furnizare şi montaj - SJU Călăraşi Lucrare finalizată. Recepţie în noiembrie 2016.
Transferuri de capital la Spitale
Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi:
 Extindere UPU-acces ambulanţă, execuţie lucrări, asistenţă tehnică, taxe, avize,
comisioane (investiţie multianuală) - Lucrare finalizată. Recepţie în iunie 2016.
Consiliul Judeţean Călăraşi a monitorizat prin personalul de specialitate execuţia
contractului de lucrări şi a asigurat fondurile necesare.
 Instalaţie gaze medicinale (oxigen, aer comprimat si vacuum), staţie de vacuum,
etajele 1,2,3 corp C, execuţie lucrări, asistenţă tehnică, taxe - Lucrare finalizată.
Recepţie în februarie 2016. Consiliul Judeţean Călăraşi a monitorizat prin personalul de
specialitate execuţia contractului de lucrări şi a asigurat fondurile necesare.
 Echipament RMN - SF, PT şi execuţie lucrări (cofinanţare 10%) - Lucrare finalizată.
Recepţie în decembrie 2016. Consiliul Judeţean Călăraşi a asigurat cofinanţarea de
10%. Restul finanţării a fost asigurată de Ministerul Sănătăţii.
 Consiliul Judeţean Călăraşi a asigurat şi a transferat sumele necesare pentru
achiziţionarea următoarelor dotări: Roentgen mobil – 1 buc; Aminoscop – 1 buc;
Lampă transiluminare – 1 buc; Ventilator – 1 buc; Maşină automată pentru developat
filme radiologice - 1 buc; Masă de reanimare cu căldură radiantă – 1 buc; Incubator
clinic neonatal – 2 buc; Lampă scialitică – 1 buc; Vacuum extractor - 1 buc;
Electrocauter - 1 buc; Aspirator chirurgical - 1 buc, Cardiotocograf - 1 buc; Defibrilator
cu monitor - 1 buc; EKG cu 6 canale - 1 buc; EKG cu 12 canale - 1 buc; Holter EKG
pentru evaluarea aritmiilor cardiace - 1 buc; Holter pentru monitorizarea tensiunii
arteriale - 1 buc; Injectomat – 2 buc; Injectomat – 1 buc; Pompă volumetrică – 1 buc;
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Sistem de intubaţie dificilă – 1 buc; Trusa chiuretaj – 1 buc; Auto refractometru – 1
buc; Tonometru non contact – 1 buc; Masă cu elevaţie electronică – 1 buc; Autovehicul
tip microbuz (7+1 locuri) – 1 buc; Targă ambulanţă – 1 buc; Targa – 1 buc; Aparat
anestezie (cofinanţare 10%) – 1 buc. Restul finanţării a fost asigurată de Ministerul
Sănătăţii; Aparat ventilaţie mecanică (cofinanţare 10%) – 1 buc. Restul finanţării a fost
asigurată de Ministerul Sănătăţii.
Consiliul Judeţean Călăraşi a asigurat sumele de cofinanţare necesare pentru
achiziţionarea următoarelor dotări, dar nu s-au efectuat transferurile sumelor întrucât nu au
fost finalizate achiziţiile în timp util pentru asigurarea transmiterii fondurilor de la Ministerul
Sănătăţii:
 Instalaţie de sterilizare capacitate 300 l (cofinanţare 10%) – 1 buc - Procedura de
achiziţie s-a finalizat la sfârşitul lunii decembrie 2016, astfel încât nu s-au mai putut
transfera fondurile aprobate de la Ministerul Sănătăţii (diferenţa de 90%). A fost
preluată în programul 2017.
 Videolaringoscop ( cofinanţare 10%) – 1 buc - Procedura de achiziţie s-a finalizat la
sfârşitul lunii decembrie 2016, astfel încât nu s-au mai putut transfera fondurile
aprobate de la Ministerul Sănătăţii (diferenţa de 90%). A fost preluată în programul
2017.
 Manechin performant pentru pregătirea profesională a personalului ( cofinanţare
10%) – 1 buc - Procedura de achiziţie s-a finalizat la sfârşitul lunii decembrie 2016,
astfel încât nu s-au mai putut transfera fondurile aprobate de la Ministerul Sănătăţii
(diferenţa de 90%). A fost preluată în programul 2017.
 Pat radiotransparent hidraulic (cofinanţare 10%) – 1 buc - Procedura de achiziţie sa finalizat la sfârşitul lunii decembrie 2016, astfel încât nu s-au mai putut transfera
fondurile aprobate de la Ministerul Sănătăţii (diferenţa de 90%). A fost preluată în
programul 2017.
Consiliul Judeţean Călăraşi a asigurat sumele pentru finanţarea următoarelor dotări,
dar nu s-au efectuat transferurile sumelor întrucât nu au fost finalizate achiziţiile: Masă
operaţie ortopedie – 1 buc; Masă flux laminar pentru preparare soluţii perfuzabile – 1 buc;
Aspirator Neonatologie – 1 buc; Gipsoton electric – 1 buc; Laringoscop cu 6 lame – 1 buc.
Consiliul Judeţean Călăraşi a asigurat sumele de cofinanţare în cuantum de 10%,
necesare pentru achiziţionarea următoarelor dotări, dar Ministerul Sănătăţii nu a aprobat
până la sfârşitul anului 2016 finanţarea în completare de 90%: Aspirator chirurgical – 1
buc; Defibrilator cu monitor – 1 buc; Defibrilator cu monitor – 1 buc; EKG cu 6 canale –
1 buc; Electrocauter – 1 buc; Electrocauter – 1 buc; Masa de operații – 1 buc; Lampa
scialitica – 1 buc; Masa ginecologica – 1 buc; Ecograf – 1 buc ,Motor chirurgical – 1
buc; Masa de operație neurochirurgie– 1 buc ,Echipament angiocomputer tomograf - 1
buc; Aparat radiologie digitala (colonoscopie virtuală) - 1 buc; Linie bronhoscopie - 1
buc ;Fibroscop cu tija flexibila pentru ORL - 1 buc; Microscop de operatii orl - 1 buc;
Trusa chirurgie endourologica - 1 buc; Troliu endourologie
- 1 buc; Aparat de
ventilatie artificială - 2 bu; Masa operații radiotransparentă - 3 buc; Seringi automate - 5
buc; Statie de sigilare vasculara - 1 buc; Linii de intubatie ventilați nou născuți - 10
buc; Echograf doppler nou născuți - 1 buc; Aparat de anestezie - 6 buc; Echograf
portabil - 3 buc; EKG portabil - 1 buc; Monitor ATI - 10 buc; Electrocauter - 2 buc;
Videolaringoscop - 1 buc; Cardiotocograf - 1 buc; Transiluminator nou născuți.
Spital Săpunari
 Consiliul Judeţean Călăraşi a asigurat suma necesară pentru achiziţionarea
următoarelor dotări: Echipament de electroterapie cu 2 canale – 1 buc;
Electrocardiograf cu 12 canale si interpretarea automata – 1 buc.
 Pentru următoarele echipamente Consiliul Judeţean Călăraşi a asigurat suma de
cofinanţare în cuantum de 10%, restul fiind solicitat de la Ministerul Sănătăţii, fără să se
fi materializat până la sfârşitul anului 2016, astfel: Echipament de evaluare şi
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recuperare cognitivă (10% cofinanţare); Echipament de stimulare magnetică
repetitivă cu asistare cognitivă (10% cofinanţare); Echipament de stimulare
magnetică de profunzime (10% cofinanţare).
Spital de Pneumoftizilogie Călăraşi
 Consiliul

Judeţean Călăraşi a asigurat suma necesară pentru achiziţionarea
următoarelor dotări: Aparat de radiologie (10% cofinanţare) – 1 buc (Restul
finanţării a fost asigurată de Ministerul Sănătăţii; Polisomnograf – 1 buc; Analizor
automat pentru laborator – 1 buc.

INVESTIŢII ÎN DOMENIUL - APĂRARE CIVILĂ
 Pichet de pompieri Fundulea - execuţie lucrări C+M, taxe avize, comisioane si
asistenţă tehnică (investiţie multianuală). Consiliul Judeţean Călăraşi a asigurat
suma necesară pentru execuţie lucrări, asistenţă tehnică, taxe şi comisioane. Ordin de
începere la 21.03.2016. Durata 24 luni.
 Dotări Centrul Militar Judeţean. Consiliul Judeţean Călăraşi a asigurat suma
necesară pentru achiziţionarea următoarelor dotări: Generator de curent monofazat
6 kva - 1 bu; Server PC - 1 buc.
INVESTIŢII ÎN DOMENIUL - INFRASTRUCTURĂ
 Semnale intrare în Judeţul Călăraşi - Execuţie lucrări C+M, taxe avize, comisioane
şi asistenţă tehnică, obţinere teren, diverse şi neprevăzute (8 buc tip Totem la:
Lehliu Gară, Chiciu, Fundeni, Borcea, Belciugatele, Dragalina, Frumuşani şi 1 buc
tip Portal la Căscioarele). Au fost semnate contracte lucrări pentru 3 locaţii (Fundeni,
Frumuşani, Lehliu), cu finalizare în anul 2017. Pentru celelalte locaţii, se fac demersuri
pentru obţinerea terenurilor pentru amplasamentele construcţiilor în vederea obţinerii
Autorizaţiilor de construire.
ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
 Achiziţie apartament cu 2 camere cu destinaţia locuinţă de serviciu (valoare
maximală).Consiliul Judeţean Călăraşi a asigurat suma necesară pentru achiziţionarea
unui apartament cu 2 camere cu destinaţia locuinţă de serviciu. A fost constituită
comisia de evaluare oferte, s-a stabilit modul de lucru. Achiziţia nu s-a demarat, a fost
preluată în anul 2017, suplimentându-se numărul de apartamente.
 Achiziţie apartament cu 3 camere cu destinaţia locuinţă de serviciu (valoare
maximală).Consiliul Judeţean Călăraşi a asigurat suma necesară pentru achiziţionarea
unui apartament cu 2 camere cu destinaţia locuinţă de serviciu. A fost constituită
comisia de evaluare oferte, s-a stabilit modul de lucru. Achiziţia nu s-a demarat, a fost
preluată în anul 2017, suplimentându-se numărul de apartamente.
 Reabilitare clădire, str. Bucureşti nr. 102 - Faza DALI, expertize, studii, taxe,
avize. Serviciul de elaborare Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţii nu s-a
demarat, întrucât, conform ghidului de finanţare pe fonduri europene, lucrările de
investiţii pentru acest obiectiv nu erau eligibile.
 Reabilitare, modernizare clădire sediu C.J.C. pentru creşterea eficienţei
energetice, DALI, PT, DTAC, taxe, avize. Serviciul de elaborare Documentaţie de
Avizare Lucrări de Intervenţii nu s-a demarat, întrucât, conform ghidului de finanţare pe
fonduri europene, lucrările de investiţii pentru acest obiectiv nu erau eligibile.
 Studiu de prefezabilitate pentru ”Construire de locuinţe pentru specialişti,
destinate închirierii prin ANL. Consiliul Judeţean Călăraşi a asigurat suma necesară
pentru achiziţionarea serviciului de elaborare Studiu de prefezabilitate care a fost
depus la Agenţia Naţională pentru Locuinţe care va derula investiţia.
 Studiu de fezabilitate - locuinţe pentru specialişti, inclusiv taxe, avize. S-a
renunţat la această poziţie întrucât s-a introdus poziţia ”Studiu de prefezabilitate pentru
Construire locuinţe pentru specialişti”, investiţie ce se va derula prin ANL.
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 Plan Urbanistic Zonal PUZ - Dezvoltare activităţi economice - zona PCTF - Chiciu,
inclusiv taxe, avize. Documentaţia Plan Urbanistic Zonal a fost elaborată şi decontată.
 Documentaţii cadastrale pentru imobile: Muzeul Dunării de Jos – Finalizată 2016;
Centrul de Plasament SF. Stefan Perişoru – Contract încheiat, documentaţia nu s-a
finalizat până la sfârşitul anului 2016; Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi –
Finalizată 2016; Centrul de asistenţă medico-socială – Finalizată 2016; Spital
Pneumoftizilogie Călăraşi - Contract încheiat, documentaţia nu s-a finalizat până la
sfârşitul anului 2016; Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti - Contract încheiat,
documentaţia nu s-a finalizat până la sfârşitul anului 2016; Spital de Psihiatrie
Săpunari - Contract încheiat, documentaţia nu s-a finalizat până la sfârşitul anului
2016.
 Dotări independente -aparat propriu . Au fost achiziţionate şi decontate următoarele
dotări pentru Direcţiile şi Serviciile din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi:
Calculatoare PC cu Windows inclus – 21 buc; Laptopuri cu Windows inclus – 14
buc; Licenţă Office - 35 buc; Scanner – 1 buc; Licenţă VISIO PRO -1 buc; Server
Contabilitate 1 buc; NAS storage – 1 buc; UPS rackabil 2.200 W – 1 buc; Router
Cisco cu licenţă IPSEC – 1 buc; Pachet: Licenţă Cpanel – VHM VPS plus Licenţă
Cloud Linux - 1 buc; Multifuncţională Adf cu fax – 1 buc; Licenţă V-mware – 3
buc; Sistem calculator desktop cu windows inclus - 1 buc; Autoutilitară - 1 buc;
Autoturisme - 2 buc.
REPARATII CAPITALE
 RK-luminator sediu CJC, execuţie lucrări, inclusiv asistenţă tehnică, comisioane,
taxe. Lucrare finalizată, recepţie în octombrie 2016.
INVESTIŢII ÎN DOMENIUL CULTURII ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 Centrul Judeţean de Cultură şi Administraţie Publică Barbu Ştirbei - execuţie
lucrări "Biblioteca Alexandru Odobescu", taxe, avize, comisioane si asistenţă
tehnică – investiţie multianuală. Contractul iniţial de execuţie de lucrări a încetat de
drept în decembrie 2015. În anul 2016, o comisie numită prin dispoziţie dată de
Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi a constatat stadiul fizic al lucrărilor, după
care au fost elaborate documentaţiile necesare obţinerii Autorizaţiei de construire
pentru restul de executat în vederea achiziţionării noului contractului de lucrări.
 Reabilitare termică "Sală multifuncţională cinema 3D/2D" - faza DALI, taxe, avize,
Centrul Cultural Judeţean. Achiziţia serviciului de elaborare a Documentaţiei Avizare
Lucrări de Intervenţii a fost reluată după ce contractantul iniţial a renunţat la contract.
Contract nou încheiat, nefinalizat până la sfârşitul anului 2016.
 Reabilitare termică - Faza DALI, taxe, avize - C.P.R.U. ”Sf. Maria” Călăraşi.
Achiziţia serviciului de elaborare a Documentaţiei Avizare Lucrări de Intervenţii a fost
reluată după ce contractantul iniţial a renunţat la contract. Contract nou încheiat,
nefinalizat până la sfârşitul anului 2016.
 Reabilitare termică - Faza DALI, taxe, avize C.P. Făurei (Căsuţe - sat Făurei, sat
Ulmu). Achiziţia serviciului de elaborare a Documentaţiei Avizare Lucrări de Intervenţii
a fost reluată după ce contractantul iniţial a renunţat la contract. Contract nou încheiat,
nefinalizat până la sfârşitul anului 2016.
 Reabilitare termică - Faza DALI, taxe, avize - C.P. ”Sf. Ştefan” Perişoru (8 clădiri).
Achiziţia serviciului de elaborare a Documentaţiei Avizare Lucrări de Intervenţii a fost
reluată după ce contractantul iniţial a renunţat la contract. Contract nou încheiat,
nefinalizat până la sfâşitul anului 2016.
 Reabilitare termică - Faza DALI, taxe, avize - C.I.A. Ciocăneşti (5 clădiri). Achiziţia
serviciului de elaborare a Documentaţiei Avizare Lucrări de Intervenţii a fost reluată
după ce contractantul iniţial a renunţat la contract. Contract nou încheiat, nefinalizat
până la sfârşitul anului 2016.
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 Reabilitare termică - Faza DALI, taxe, avize - C.S.C.C.H.S. Călăraşi. Achiziţia
serviciului de elaborare a Documentaţiei Avizare Lucrări de Intervenţii a fost reluată
după ce contractantul iniţial a renunţat la contract. Contract nou încheiat, nefinalizat
până la sfârşitul anului 2016.
 Reabilitare termică - Faza DALI, taxe, avize -Centrul maternal Călăraşi. Achiziţia
serviciului de elaborare a Documentaţiei Avizare Lucrări de Intervenţii a fost reluată
după ce contractantul iniţial a renunţat la contract. Contract nou încheiat, nefinalizat
până la sfârşitul anului 2016.
 DALI - Microstaţie epurare si reabilitare canalizare menajera - Perişoru, inclusiv
taxe, avize. Achiziţia serviciului de elaborare a Documentaţiei Avizare Lucrări de
Intervenţii a fost repetată întrucât nu au fost ofertanţi. Contract atribuit, nefinalizat până
la sfârşitul anului 2016.
 DALI - Reabilitare reţele de alimentare cu apa - CP Perişoru, inclusiv taxe, avize.
Achiziţia serviciului de elaborare a Documentaţiei Avizare Lucrări de Intervenţii a fost
repetată întrucât nu au fost ofertanţi. Contract atribuit, nefinalizat până la sfârşitul anului
2016.
 DALI - Refacere instalaţii de iluminat exterior - CP Perişoru, inclusiv taxe, avize.
Achiziţia serviciului de elaborare a Documentaţiei Avizare Lucrări de Intervenţii a fost
repetată întrucât nu au fost ofertanţi. Contract atribuit, nefinalizat până la sfârşitul anului
2016.
 DALI - Amenajare pridvor paraclis - CIA Ciocăneşti, taxe, avize. Achiziţia serviciului
de elaborare a Documentaţiei Avizare Lucrări de Intervenţii a fost repetată întrucât nu
au fost ofertanţi, până la sfârşitul anului 2016. Se va prelua în programul pe anul 2017.
 DALI - Amenajare şi procurare Lift exterior acces persoane cu dizabilităţi – 3 buc
- CIA Ciocăneşti, taxe, avize. Achiziţia serviciului de elaborare a Documentaţiei
Avizare Lucrări de Intervenţii a fost repetată întrucât nu au fost ofertanţi. Contract
atribuit, nefinalizat până la sfârşitul anului 2016.
 Reabilitare termică clădire, Centrul de asistenţă medico - socială Călăraşi, faza
DALI, taxe, avize. Achiziţia serviciului de elaborare a Documentaţiei Avizare Lucrări de
Intervenţii a fost reluată după ce contractantul iniţial a renunţat la contract. Contract nou
încheiat, nefinalizat până la sfârşitul anului 2016.
TRANSPORTURI
 Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31-Luica-DN4-Şoldanu- Radovanu, km
0+000 la km 34+800, Lungime - 33,8 km, Faza DALI, inclusiv taxe, avize. Consiliul
Judeţean Călăraşi a asigurat suma necesară pentru elaborarea Documentaţiei Avizare
Lucrări de Intervenţii.
 Documentaţie cadastrală DJ 402 km 37+260-km 53+700, lungime 16,44 km,
intersecţia DN3 – Limita judeţului Ialomiţa. Consiliul Judeţean Călăraşi a asigurat
suma necesară pentru elaborarea Documentaţiei Avizare Lucrări de Intervenţii.
 Documentaţie cadastrală DJ 201B km 19+000-km 42+580, lungime 23,22 km,
Valea Argovei – Limita judeţului Ialomiţa. Consiliul Judeţean Călăraşi a asigurat
suma necesară pentru elaborarea Documentaţiei Avizare Lucrări de Intervenţii.
 Documentaţie cadastrală DJ 303 km 0+000-km 51+200, lungime 51,2 km, Călăreţi DN3 - Sănduliţa - Valea Argovei - Mănăstirea -DN 31. Consiliul Judeţean Călăraşi a
asigurat suma necesară pentru elaborarea Documentaţiei Avizare Lucrări de Intervenţii.
 Documentaţie cadastrală DJ 301 km 13+000-km43+120, lungime 28,22 km,
Fundeni - Budeşti - DN4 - Crivăţ - DJ411.Consiliul Judeţean Călăraşi a asigurat suma
necesară pentru elaborarea Documentaţiei Avizare Lucrări de Intervenţii.
 Documentaţie cadastrală DJ 306 km 0+000-km36+000, lungime 32,95 km, Cuza
Vodă (DN3) - Floroaica - Dragoş Vodă - Socoalele – limita judeţului Ialomiţa.
Consiliul Judeţean Călăraşi a asigurat suma necesară pentru elaborarea Documentației
Avizare Lucrări de Intervenţii.
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 "Modernizare DJ 211D tronson Ştefan Vodă - DN3B (Dichiseni), Km 13+500 - Km
41+500, L=24,752 Km, Cofinanţare. În anul 21016 nu a fost accesată cofinanţarea.
 Modernizare, reabilitare DJ 401C tronson (DJ 301) Cucuieţi - Progresu - Sohatu Intersecţie (DJ 412), KM 21+500 - KM 11+740 şi DJ 412 tronson Sohatu - (DJ 402)
km 61+700 la km 75+780,L= 16,122 km – Cofinanţare. În anul 21016 nu a fost
accesată cofinanţarea.
 Studiu - audit pentru siguranţa circulaţiei DJ 402 + DJ 302 – etapa 1 (pentru
proiect “Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 402 tronson DN 4 –
Curcani – Măriuţa - limita judeţului Ialomiţa, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302
tronson DN3 – Belciugatele – Măriuţa - limita judeţului Ialomiţa, km. 0+000 - km
15+365”). Documentaţie necesară pentru accesarea de fonduri europene a fost
elaborată şi decontată.
 Documentaţie tehnică pentru protecţie mecanică conducte aferente ”Sistem
naţional de transport ţiţei, gazolină, condensat şi etan” - (proiect “Modernizarea
şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuţa limita judeţului Ialomiţa, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302 tronson DN3 –
Belciugatele – Măriuţa - limita judeţului Ialomiţa, km. 0+000 - km 15+365”).
Documentaţie necesară pentru accesarea de fonduri europene a fost elaborată şi
decontată.
 Studiu - audit pentru siguranţa circulaţiei DJ 306. S-a renunţat la această poziţie,
întrucât nu a mai fost necesar.
 PT + taxe şi avize pentru obiectivul "Modernizarea şi reabilitarea drumului
judeţean DJ 401 C, tronsonul (DJ 301) Cucuieţi - Progresu - Sohatu intersecţie DJ
412 km 21+500 - 11+740 şi Dj 412 tronson Sohatu - DJ 402 km 61+700 - 55+580.
PT executat şi decontat , achiziţie lucrări în derulare. Finanţare prin PNDL.
 PT + taxe şi avize pentru obiectivul "Modernizarea şi reabilitarea drumului
judeţean DJ 211 D, tronsonul (DN21) Ştefan Vodă - (DN3B) Dichiseni, Km 13+500
- 41+500. PT executat şi decontat. Achiziţia de lucrări va fi demarată în anul 2017.
 Documentaţie cadastrală pe DJ 211D, cuprins între Cuza Vodă – Ştefan VodăDN21- Libertatea – Coslogeni, în lungime totală de 40,00 km. Documentaţie
elaborată şi decontată.
 Documentaţii demolare construcţii C11 şi C16 - Cazarma 346 incinta 1, str.
Independenţei nr. 5 , mun. Călăraşi. Poziţie introdusă la 31 oct 2016. Documentaţiile
sunt executate, necesită Certificat de Urbanism şi avize actualizate. A fost preluată
poziţia în programul 2017.
 Documentaţii demolare construcţii C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9, C10, C17, C18 Cazarma 346 incinta 1, str. Independenţei nr. 5 , mun. Călăraşi. Poziţie introdusă la
31 oct 2016. Documentaţiile sunt executate, necesită Certificat de Urbanism şi avize
actualizate.
 Documentaţie cadastrală pentru dezmembrare 8 loturi - Cazarma 346 incinta 1,
str. Independenţei nr. 5 mun. Călăraşi. Documentaţie elaborată pentru 6 loturi şi
decontată.
 Documentaţie cadastrală pentru dezmembrare 5 loturi - Cazarma 346 incinta 2,
str. Independenţei nr. 5 municipiul Călăraşi. Documentaţie elaborată pentru 3 loturi
şi decontată.
 Drum de acces pentru staţia transfer Olteniţa- execuţie lucrări, asistenţă tehnică,
taxe, avize, comisioane. Lucrare finalizată, necesară pentru proiect "Sistem integrat
pentru managementul deşeurilor".
 Autovehicul pentru transferul deşeurilor (1 buc). Autovehicul achiziţionat pentru
proiect "Sistem integrat pentru managementul deşeurilor".
 Modernizare cu dale elastice a trecerii de nivel calea ferată Titan Sud- Olteniţa,
km 73+820- proiectare şi execuţie, taxe, avize, comisioane. Lucrare finalizată,
necesară pentru proiect "Sistem integrat pentru managementul deşeurilor".
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Programe cu finanţare extenă ale Consiliului Judeţean Călăraşi
Denumire proiect
/program

Beneficiar
Consiliul
Judeţean
Călăraşi
Consiliile locale
Călăraşi,
Olteniţa, Budeşti,
Lehliu Gară,
Consiliul Local al
municipiului
Urziceni – judeţul
Ialomiţa

A.D.I. Situaţii de
Urgenţă SUD
MUNTENIA (RO)

Consiliul
Judeţean
Călăraşi

Valoarea proiectului
(euro)

Stadiul
proiectului

urban+rural

99.450.000

finalizat

urban+rural

31.273.282,22

finalizat

urban

4.791.111,11

în implementare

rural

2.044.294,00

finalizat

Extinderea şi
modernizarea sistemelor
de apă şi apă uzată
Programul Operaţional
Sectorial Mediu Axa
Prioritară 1

Sistem integrat de
management al
deşeurilor solide în
judeţul Călăraşi

Consiliul
Judeţean
Călăraşi (RO)

CJ Călăraşi –
membru în ADI
S.U.S.M.

Localizare
(rural/urban)

Programul Operaţional
Sectorial Mediu Axa
Prioritară 1
Achiziţie echipamente
specifice pentru
îmbunătăţirea capacităţii
şi calităţii sistemului de
intervenţie în situaţii de
urgenţă şi pentru
acordarea asistenţei
medicale de urgenţă şi a
primului ajutor calificat, în
regiunea Sud Muntenia
etapa II
Programul Operaţional
Regional 2007 - 2013
Axa Prioritară 3, DMI 3.3
SOCEC.NET-Reţeaua
economiei sociale
Program Operaţional
Sectorial - Dezvoltarea
Resueselor Umane -6.1.

Proiecte de investiţii a căror finanţare se asigură prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală (PNDL)
Nr.
Crt.

Denumirea Obiectivului de Investiţii

Entitate
responsabilă

Persoane
responsabile

Termen de
finalizare

3.1. Modernizarea Satului Românesc
3.1.1. Investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei
Comuna Frăsinet şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

1

Alimentare cu apă în comuna Frăsinet, judeţul
Călăraşi

2

Reabilitare gospodării de apă în satele Comuna Dichiseni
Coslogeni, Dichiseni, Satnoieni, comuna şi Consiliul Judeţean
Dichiseni, judeţul Călărasi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

3

Extindere alimentare cu
Dorobanţu, judetul Călăraşi

Comuna Dorobantu
şi Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

apă

în

comuna
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În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
Finalizat

Comuna
Independenţa şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

4

Alimentare cu apă în satul Independenţa,
comuna Independenţa, judetul Călăraşi

5

Infiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă Comuna Lupşanu şi
în sat Radu Vodă, comuna Lupşanu, judeţul Consiliul Judeţean
Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

6

Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare
cu apă în comuna Plătăreşti, judeţul Călăraşi

Comuna Plătăreşti şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

7

Comuna Radovanu
Infiinţare reţea de alimentare cu apă în comuna
şi Consiliul Judeţean
Radovanu, judetul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

8

Extindere sistem de alimentare cu apă în
comuna Spanţov, judetul Călăraşi

Comuna Spanţov şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

9

Extindere reţea de apă în sat Curcani, comuna
Curcani, judetul Călăraşi

Comuna Curcani şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

10

Gospodărie de apă nouă în sat Curcani,
comuna Curcani, judetul Călăraşi

Comuna Curcani şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

11

Extindere alimentare cu
Gălbinaşi, judeţul Călăraşi

Comuna Gălbinaşi şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

12

Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă
potabilă în comuna Ileana, judeţul Călăraşi

Comuna Ileana şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

apă

în

comuna

Finalizat
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală

3.1.2. Investiţii în infrastructura de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate
1

Sistem canalizare şi statie de epurare apelor Comuna Chirnogi şi
uzate menajere în comuna Chirnogi, judeţul Consiliul Judeţean
Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

2

Comuna Radovanu
Extindere reţea de canalizare în comuna Cuza
şi Consiliul Judeţean
Vodă, judetul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

Comuna Cuza Vodă
Înfiinţare reţea publică de canalizare cu staţie de
şi Consiliul Judeţean
epurare în comuna Chiselet, judeţul Călăraşi
Călăraşi
Comuna Dor Mărunt
Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate,
şi Consiliul Judeţean
comuna Dor Mărunt, judetul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu
Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

3

4

Comuna Modelu şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

5

Înfiintare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Modelu, judeţul Călăraşi

6

Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor Comuna Plătăreşti şi
uzate menajere în comuna Plătăreşti, judeţul Consiliul Judeţean
Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

7

Comuna Radovanu
Sistem de canalizare şi staţie de epurare în
şi Consiliul Judeţean
comuna Radovanu, judetul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

8

Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor Comuna Spanţov şi

Persoane cu
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În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
Finalizat

Finalizat
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
În funcţie de

uzate menajere în comuna Spanţov, judeţul
Călăraşi

Consiliul Judeţean
Călăraşi

alocarea
financiară
multianuală
3.1.3. Investiţii în infrastructura de drumuri publice de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau
drumuri publice din interiorul localităţilor
Comuna
În funcţie de
Persoane cu
Modernizare drumuri şi străzi în comuna
Belciugatele şi
alocarea
1
responsabilităţi în
Consiliul Judeţean
financiară
Belciugatele, judeţul Călăraşi
domeniu
Călăraşi
multianuală
În funcţie de
Comuna Căscioarele
Persoane cu
Modernizare drumuri şi străzi în comuna
alocarea
2
şi Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
financiară
Căscioarele, judeţul Călăraşi
Călăraşi
domeniu
multianuală
În funcţie de
Comuna Chirnogi şi
Persoane cu
Modernizare străzi în comuna Chirnogi, judeţul
alocarea
3
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
financiară
Călăraşi
Călăraşi
domeniu
multianuală
În funcţie de
Comuna Curcani şi
Persoane cu
Modernizare drumuri şi străzi în comuna
alocarea
4
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
financiară
Curcani, judeţul Călăraşi
Călăraşi
domeniu
multianuală
În funcţie de
Comuna Chiselet şi
Persoane cu
alocarea
Asfaltare străzi comunale în comuna Chiselet,
5
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
judeţul Călăraşi
financiară
Călăraşi
domeniu
multianuală
În funcţie de
Comuna Ileana şi
Persoane cu
alocarea
Asfaltare DC45 A în comuna Ileana, judeţul
6
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
Călăraşi
financiară
Călăraşi
domeniu
multianuală
În funcţie de
Comuna Gălbinaşi şi
Persoane cu
alocarea
Asfaltare strazi comunale in comuna Gălbinaşi,
7
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
judeţul Călăraşi
financiară
Călăraşi
domeniu
multianuală
În funcţie de
Comuna Borcea şi
Persoane cu
alocarea
Modernizare străzi în comuna Borcea, judeţul
8
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
Călăraşi
financiară
Călăraşi
domeniu
multianuală
În funcţie de
Comuna Frumuşani
Persoane cu
alocarea
Modernizare şi asfaltare drumuri de interes local
9
şi Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
în comuna Frumuşani, judeţul Călăraşi
financiară
Călăraşi
domeniu
multianuală
Comuna Săruleşti şi
Persoane cu
Asfaltare drumuri în satele Săruleşti Gară,
10
Finalizat
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
Sănduliţa, Săruleşti, Solacolu
Călăraşi
domeniu
În funcţie de
Comuna Crivăţ şi
Persoane cu
alocarea
Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Crivăţ,
11
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
judeţul Călăraşi
financiară
Călăraşi
domeniu
multianuală
În funcţie de
Comuna Fundeni şi
Persoane cu
alocarea
Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Fundeni,
12
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
judeţul Călăraşi
financiară
Călăraşi
domeniu
multianuală
În funcţie de
Comuna Ulmeni şi
Persoane cu
alocarea
Modernizare drumuri şi străzi în comuna
13
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
Ulmeni, judeţul Călăraşi
financiară
Călăraşi
domeniu
multianuală
În funcţie de
Comuna Unirea şi
Persoane cu
alocarea
Modernizare străzi în comuna Unirea, judeţul
14
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
Călăraşi
financiară
Călăraşi
domeniu
multianuală
În funcţie de
Comuna Ciocăneşti
Persoane cu
alocarea
15 Modernizare străzi în comuna Ciocăneşti
şi Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
financiară
Călăraşi
domeniu
multianuală
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responsabilităţi în
domeniu

16

Comuna Cuza Vodă
Modernizare străzi în comuna Cuza Vodă,
şi Consiliul Judeţean
judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

17

Comuna Dor Mărunt
Modernizare străzi în comuna Dor Mărunt,
şi Consiliul Judeţean
judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

18

19

20

21

22

23

Modernizare şi reabilitarea drumului comunal
Comuna Dragoş
DC25 Dragoş Vodă-Vîlcelele, tronson Dragoş
Vodă şi Consiliul
Vodă (DN3A)-Autostrada Soarelui (A2) din
Judeţean Călăraşi
comuna Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi
Modernizare strazi în satele Grădiştea, Cuneşti, Comuna Grădiştea şi
Rasa şi Bogata din comuna Grădiştea, judeţul Consiliul Judeţean
Călăraşi
Călăraşi
Comuna
Modernizare străzi în comuna Independenţa,
Independenţa şi
judeţul Călăraşi
Consiliul Judeţean
Călăraşi
Asfaltare străzi comunale în comuna Jegălia,
judeţul Călăraşi

Comuna Jegalia şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Modernizare strada Liviu Rebreanu şi strada Comuna Lupşanu şi
Titu Maiorescu din sat Radu Vodă, comuna Consiliul Judeţean
Lupşanu, judeţul Călăraşi
Călăraşi
Comuna Mânăstirea
Modernizare străzi în comuna Mânăstirea,
şi Consiliul Judeţean
judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu
Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu
Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu
Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu
Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu
Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

24

Asfaltare drumuri de interes local în comuna
Mitreni, judeţul Călăraşi

Comuna Mitreni şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

25

Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Sohatu,
judeţul Călăraşi

Comuna Sohatu şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

26

Modernizare drumuri de interes local în satele
Şoldanu şi Negoieşti, judetul Călăraşi

Comuna Şoldanu şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

27

Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Tămădău
Mare, judeţul Călăraşi

Comuna Tîmădău
Mare şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

28

1

Comuna Vîlcelele şi
Persoane cu
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
Călăraşi
domeniu
3.1.4. Investiţii în infrastructura de învăţământ preuniversitar
Reabilitare şcoala cu clasele I-IV Constantin Comuna Grădiştea şi
Persoane cu
George Călinescu, sat Grădiştea, comuna Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
Grădiştea, judeţul Călăraşi
Călăraşi
domeniu
Modernizarea drumului comunal DC 25 de pe
raza comunei Vîlcelele, judeţul Călăraşi

2

Extindere şi reabilitare şcoala gimnazială nr.1
Jegălia, judeţul Călăraşi

Comuna Jegălia şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

3

Extindere şi reabilitare Şcoala generală nr.3 cu Comuna Chirnogi şi
clasele I-VIII in comuna Chirnogi, judeţul Consiliul Judeţean
Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu
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În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
Finalizat
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
Finalizat

Finalizat
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
Finalizat

Finalizat
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală
În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală

1

2

3

4

5

6

1

2

1

2

3.2. Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor
3.2.1. Investiţii în infrastructura de drumuri publice de interes local, respectiv drumuri din interiorul
localităţilor
În funcţie de
Oraşul Fundulea şi
Persoane cu
alocarea
Modernizare drumuri şi străzi în oraş Fundulea,
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
sat Gostilele, judeţul Călăraşi
financiară
Călăraşi
domeniu
multianuală
Municipiul Olteniţa şi
Persoane cu
Modernizare străzi în municipiul Olteniţa
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
Finalizat
Călăraşi
domeniu
Modernizare strada I.L.Caragiale, cuprinsă între Municipiul Călăraşi şi
Persoane cu
Finalizat
Varianta Nord - Braţul Borcea, din municipiul Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
Călăraşi, judeţul Călăraşi
Călăraşi
domeniu
În funcţie de
Municipiul Călăraşi şi
Persoane cu
Executie lucrari Şoseaua Rocadă, Municipiul
alocarea
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
Călăraşi
financiară
Călăraşi
domeniu
multianuală
În funcţie de
Oraşul Lehliu Gară şi
Persoane cu
Modernizare străzi în orasul Lehliu Gară, judeţul
alocarea
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
Călăraşi
financiară
Călăraşi
domeniu
multianuală
Modernizare sistem rutier străzi : Vânători, Oraşul Lehliu Gară şi
Persoane cu
Finalizat
Agricultori, Izvorului, Morii, oraş Lehliu Gară, Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
judeţul Călăraşi - executare strat BAD 25
Călăraşi
domeniu
3.2.2. Investiţii în infrastructura de învăţământ preuniversitar
În funcţie de
Municipiul Călăraşi şi
Persoane cu
Construcţie grădiniţa cu 8 grupe, municipiul
alocarea
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
Călăraşi
financiară
Călăraşi
domeniu
multianuală
Municipiul Călăraşi şi
Persoane cu
Şcoala cu 24 Săli de clasă + Sală de sport zona
Finalizat
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
vest din Municipiul Călăraşi
Călăraşi
domeniu
4. Promovarea potenţialului turistic al judeţului
Actualizarea materialelor de promovare în
domeniul turismului de nişă ce constituie tema
Consiliul Judeţean
Persoane cu atribuţii
Permanent
în
site-ului
www.destinationromania.eu
Călăraşi
în domeniu
realizat
administrarea Biroului U.N.C.J.R. de la
Bruxelles
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
realizat

Lucrările de investiţii realizate de ENEL Distribuţie Dobrogea S.A. – Zona Reţea
MT-JT – Serviciul Secţiune Proiecte Zona Reţea Călăraşi Energetic Investiţii
Nr.
crt.
0
1
2
3
4

5

Actiunea/Investitia
1
Modernizare LEA
JT în
Ciocăneşti ,vol.2
Imbunătăţire tensiune în
Dorobanţu
Modernizare LEA
JT în
Vărăşti
Instalare contoare inteligente
instalaţiile de joasă tensiune,
Călăraşi ,Olteniţa şi Budeşti

localitatea
localitatea
localitatea
la clienţi în
localităţile :

Centralizare
măsură
şi
scoaterea
grupurilor de masură la limita de
proprietate în localităţile Călăraşi şi
Olteniţa

Entitatea
implicate in
realizare
2
Zona Reţea MT
JT Călăraşi
Zona Reţea MT
JT Călăraşi
Zona Reţea MT
JT Călăraşi

Persoana
responsabilă

Termen de
finalizare

3
ing.Tudor Cristinel
Daniel
ing.Tudor Cristinel
Daniel
ing.Tudor Cristinel
Daniel

4

Zona Reţea MT
JT Călăraşi

ing.Tudor Cristinel
Daniel

31.12.2016

Zona Reţea MT
JT Călăraşi

ing.Tudor Cristinel
Daniel

31.12.2016

65

30.09.2016
31.05.2016
31.05.2016

6
7

8

9

10

11

Intăriri reţele de joasă tensiune în judeţul
Călăraşi
Modernizare
LES
MT
BOIANU+2
buc.PTAB
Modernizare PT Zona Călăraşi (3093,
3259, 3265, 3257, 3204, 3287, 3172,
3547, 3033, 3280, 3020, 3234, 3107,
3114, 3347, 3539, 3538)
Modernizare LES 20kV Olteniţa vol.2
(LES 20kV intre PT2515-2509; PT25102768-2511-2708;
PT2611-2615-26242576-2617-2616; PA2766-2512)
Modernizare PTA 3153 în localitatea
Călăraşi
Modernizare aparataj primar PT Zona
Reţea Călăraşi (PTZ 1579, 3315, 3480,
3481, 3482, 3924) îin localităţile Lehliu
Gară şi Călăraşi

Zona Reţea MT
JT Călăraşi
Zona Reţea MT
JT Călăraşi
Zona Reţea MT
JT Călăraşi

Zona Reţea MT
JT Călăraşi
Zona Reţea MT
JT Călăraşi
Zona Reţea MT
JT Călăraşi

ing.Tudor Cristinel
Daniel

31.12.2016

ing.Iacov Nelu

31.12.2016

ing.Iacov Nelu

31.12.2016

ing.Iacov Nelu

31.12.2016

ing.Iacov Nelu

31.12.2016

ing.Iacov Nelu

31.12.2016

Primăria municipiului Călăraşi a realizat în anul 2016 următoarele investiţii:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

6

7
8

9

10
11
12

13

14

Denumire obiectiv de
investiţii
Canalizare pluvială str.
Poieniţei
Canalizare pluvială loc
joacă - Parc Dumbrava
Canalizare
"Ansamblu
Rezidenţial str. Cornişei"
Intreţinere
str.
Sulfinei
(carosabil şi trotuare)
Reţea
apă
"Ansamblu
rezidenţial str. Cornişei”
Execuţie de lucrări în
completarea
proiectului
"Reabilitarea şi amenajarea
cu tematică piscicolă a
zonei de recreere din
Parcul Dumbrava"
Canalizare pluvială str.
Livezilor
Canalizare menajeră str.
Andrei Şaguna şi Intrarea
Fântânelelor
Racorduri
canalizare
menajeră
racorduri
canalizare
str.
Andrei
Şaguna
şi
Intrarea
Fântânelelor
Amenajare peisagistică pe
str. Prelungirea Bucureşti
Suport biciclete pentru
parcare
Execuţie
Cimitir
nouImprejmuire
Documentaţie tehnică şi
întereţinere
străzi
cu
tratament
bituminos
str.Oituz
şi
Nicolae
Titulescu
Documentaţie tehnică şi
întereţinere
străzi
cu
tratament
bituminos
str.Speranţei
şi

Valoare totală
investiţie
(mii lei)

Valoare decontată
(mii lei)

Stadiul fizic
(%)

149,45

145,10

100

53,00

52,50

100

71,00

71,00

100

527,80

527,00

100

40,25

30,20

100

251,80

244,20

100

48,85

48,85

100

58,90

58,10

100

27,25

27,25

100

1.778,75

1.637,85

100

10,83

10,83

100

352,40

317,35

100

424,90

410,60

100

486,85

442,25

100
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15
16

17

18

19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31

32

33

str.Stadionului
Canalizare
str.Crângului
între
str.Prelungirea
Bucureşti şi str.Pescaruş
Canalizare
pluvială
str.Dacia
Instalaţie
hidraulică
conductă refulare Staţie
Pompare
ape
pluviale
str.Dacia
Lucrări sistem de proiecţie
video
şi
sonorizare
gradenă-scenă
Parc
Dumbrava
Execuţie lucrări parc Sala
Polivalentă
Proiectare şi execuţie reţea
de apă Siderca-Uzină de
apă
din
municipiul
Călăraşi, judeţul Călăraşi
DALI modernizare stradă
Cartier Mircea-Vodă
Execuție lucrări Șoseaua
Rocadă, tronson DN21strada București
Întreținere alei parc Central
Proiectare
și
execuție
modernizare str. Cornișei și
str. Progresul
Parcare sediul Primăriei
Municpiului Călăraşi
Construire Grădinița cu 8
grupe
Lucrări
complementare
proiect Grădina ZOO
Canalizare pluvială strada
Intrarea Caişilor
Documentaţie
tehnică
instalaţie electrică Cimitir
Nou
Expertiză
tehnică
în
vederea extinderii Creşei D.A.S. într-o clădire tip P+2
Documentaţie
tehnică
amenajare peisagistică şi
modernizare b-dul Nicolae
Titulescu între str. Cornişei
şi str. Locomotivei
Documentaţie
tehnică
modernizare str. Varianta
Nord (tr.DN 21 - str.
Prelungirea Bucureşti)
Documentaţie tehnică Săli
sport şcoli

96,72

93,60

100

173,20

100

394,00

352,60

100

198,10

115,00

58

5.700,74

3.392,87

60

3.380,92

3.227,40

95

137,80

137,80

100

4.794,20

642,14

1.421,00

628,00

44,00

2.877,80

2.000,00

70,00

376,00

12,00

3,00

1.727,30

465,90

27,00

72,10

71,72

100

48,55

47,00

100

14,64

14,64

100

24,96

24,96

100

67,78

67,78

100

65,52

65,52

100

39,74

39,74

100

212,50

13,00

Primăria municipiului Olteniţa a derulat următoarele investiţii:
Nr.
Crt.

Denumire obiectiv de
investiţii

Valoare totală
investiţie
(mii lei)

Valoare decontată
(mii lei)

Stadiul fizic
(%)

Investiţii în derulare din anul 2014
1

Instalare echipament de
iluminat stradal

393.000,00

67

0

10%

1.4.COMERŢ ŞI PROTECŢIA CONSUMATORULUI
COMERŢUL INTERNAŢIONAL (date provizorii)

În primele 9 luni ale anului 2016, comerţul internaţional cu bunuri s-a concretizat întrun volum al exporturilor FOB de 304,6 milioane euro şi în importuri CIF însumând 180,5
milioane euro.
- milioane Euro Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Export ( FOB )
Import ( CIF )
Diferenţe ( E - I ) 
Export/Import - %

1.01 – 30.09.
2015

1.01 – 30.09.
2016

262,0
230,6
+31,4
113,6

304,6
180,5
+124,1
168,8

Dinamica -% *)
01.01-30.09 2016
01.01-30.09.2015
116,3
78,4
-

*) Calculată la valori exprimate în mii Euro
Notă: Date provizorii pentru anul 2015 şi date semidefinitive pentru anul 2015

În perioada 1.01-30.09.2015 exporturile au devansat importurile cu 68,8%
determinând un sold pozitiv de + 124,1 milioane euro.
Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, în primele 9 luni ale
anului 2016 s-a înregistrat o scădere a exporturilor cu 16,3 % (+42,6 milioane euro) şi o
diminuare a importurilor cu 21,6 % (+-50,1milioane euro).
În perioada 1.01-30.09.2016, în structura exporturilor, ponderea au deţinut-o
următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC): produse vegetale (42,2%), metale
comune şi articole din acestea (20,5%), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi alte
materiale similare (12,5%), materii textile şi articole din acestea (8,8%), maşini, aparate şi
echipamente electrice ; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile
(7,1%).
În structura importurilor, în perioada 1.01-30.09.2016 ponderea a fost deţinută de
următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea (21,9%), produse ale industriei
chimice şi ale industriilor conexe (11,9%), maşini, aparate şi echipamente electrice ; aparate
de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (15,8%), materii textile şi articole din
acestea (9,7%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (7,3%), pastă de lemn,
deşeuri de hârtie sau carton; hârtie şi carton şi articole din acestea (7,0%), mijloace de
transport (5,0%),
Analizând structura exporturilor şi importurilor, în perioada 1.01-30.09.2016,
comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, se desprind
următoarele concluzii:
 a crescut ponderea exporturilor de produse vegetale (+14,7 puncte procentuale), de
articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (+0,8 puncte
procentuale);
 a scăzut ponderea exporturilor de metale comune şi articole din acestea (-10,4 puncte
procentuale), materii textile şi articole din acestea (-2,4 puncte procentuale), maşini,
aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi
imaginile (-1,4 puncte procentuale);
 a crescut ponderea importurilor de de produse ale industriei chimice şi ale industriilor
conexe (+4,5 puncte procentuale), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea
(+2,5 puncte procentuale), materii textile şi articole din acestea ( +2,0 puncte
procentuale), pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau carton, hârtie şi carton şi articole din
acestea (+1,2 puncte procentuale);
 a scăzut ponderea importurilor metale comune şi articole din acestea (-14,2 puncte
procentuale), de maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau
de reprodus sunetul şi imaginile (-1,1 puncte procentuale ), de mijloace de transport
(-1,0 puncte procentuale).
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PROTECŢIA CONSUMATORULUI

În domeniul protecţiei consumatorilor, în anul 2016, s-au realizat următoarele activităţi
principale:
 Efectuarea unui număr de 1029 de acţiuni de control pe piaţă, la instituţii publice, agenţi
economici cu capital de stat sau privat şi persoane fizice autorizate, instituţii publice;
 Organizarea şi desfăşurarea unui număr de 43 de controale tematice complexe, unele
dintre ele, în colaborare cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice;
 Derularea la nivel judeţean a unui număr de 12 controale tematice proprii, rezultând, în
principal, ca urmare a reclamaţiilor primite de la consumatori; aceste controale au vizat
inclusiv supravegherea şi controlul produselor şi a calităţii serviciilor în pieţele din
judeţ; parte din aceste acţiuni s-au desfăşurat în colaborare cu celelalte organe cu
abilităţi de control în domeniul legislaţiei protecţiei consumatorilor;
 Cercetarea şi soluţionarea unui număr de 525 de reclamaţii şi sesizări primite din
partea consumatorilor cu privire la calitatea produselor şi serviciilor, existenţa
reclamaţiilor primite de la consumatori demonstrând că nivelul de informare asupra
cunoaşterii drepturilor pe care le au în calitate de consumatori, a crescut;
 Monitorizarea derulării Programului “Cornul şi laptele” şi Programului „Măr şcolar” în
şcolile din judeţul Călăraşi, prin acţiuni de supraveghere şi control derulate la
producătorii din judeţ, în şcoli şi grădiniţe;
 Prelevarea de eşantioane pentru analizarea lor în laboratoarele de specialitate, pentru
verificarea calităţii produselor oferite consumatorilor;
 Realizarea unui număr de 130 de acţiuni de informare, educare şi consiliere a
consumatorilor şi agenţilor economici;
 Sesizarea periodică a autorităţilor publice asupra modului de respectare a drepturilor şi
intereselor consumatorilor;
 Instruirea personalului propriu.
Situaţia principalilor indicatori care dimensionează eficienţa
Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor se prezintă astfel:
Nr
Denumirea indicatorului
crt
1 Numărul total de acţiuni de control desfăşurate
2

Numărul total de procese verbale de constatare contravenţie încheiate

3

Valoarea totală a amenzilor aplicate

4

6

Valoarea vărsămintelor la buget din amenzi
Numărul total de sesizări şi reclamaţii primite din partea consumatorilor şi
soluţionate, din care întemeiate
Numărul total de acţiuni de informare şi educare a consumatorilor

7

Număr mediu de personal de inspecţie

5

activităţii

Valoarea obţinută
în 2016
1.209
413

447.700 lei
77.100 lei
524
335
130
3,59

1. Activitatea de control
Având la bază mijloacele instituite de lege, Comisariatul Judeţean Pentru Protecţia
Consumatorilor Călăraşi (C.J.P.C.), a acţionat pentru depistarea şi sancţionarea
comportamentului abuziv al agenţilor economici în relaţiile cu consumatorii, încheind în anul
2016, un număr de 413 de procese verbale de constatare-contravenţie, din care, în domeniul
produselor alimentare 44%, produselor nealimentare 28% şi prestărilor de servicii către
populaţie (inclusiv servicii financiare) 28%.
În vederea creşterii eficienţei activităţii de control şi aplicării unitare a politicii în
domeniul protecţiei consumatorilor, 34 dintre acţiunile de control s-au desfăşurat în colaborare
cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice care fac parte din Consiliile
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Consultative pentru Protecţia Consumatorilor, organizate la nivel judeţean (Poliţie, D.S.V.S.A.,
Direcţia de Sănătate Publică, etc).
În desfăşurarea acţiunilor de control s-a avut în vedere asigurarea protecţiei
consumatorilor în municipiile, oraşele şi comunele judeţului.
Pentru dezvoltarea laturii preventive a activităţii, s-a avut în vedere extinderea
controalelor direct la sursă - angrosişti, importatori, distribuitori.
Cu ocazia controalelor efectuate, au fost identificate mărfuri cu abateri de la
prevederile legale, în valoare de 7.275 lei, din care 6.648 lei au fost mărfuri extracomunitare,
(mărfuri periculoase pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor).
Principalele abateri constatate
În activitatea de control desfăşurată în anul 2016, C.J.P.C. Călăraşi a identificat, în
peste 41 % din cazuri, încălcări ale legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor.
Principalele abateri constatate, au fost:
 lipsa unor elemente pentru informarea corectă şi completă a consumatorilor, inclusiv
netraducerea lor în limba română;
 parametri calitativi neconformi celor declaraţi sau prescrişi, inclusiv produse cu
modificări organoleptice ale produselor;
 data durabilităţii minimale/data limită de consum/termene de valabilitate expirate;
 neacordarea termenelor de garanţie în conformitate cu prevederile legale sau
nerespectarea prevederilor legale la respectarea obligaţiilor, în cazul bunurilor de
folosinţă îndelungată sau nerespectarea termenelor pentru remedierea deficienţelor la
produsele în garanţie;
 folosirea practicilor comerciale incorecte sau abuzive din partea unor agenţi economici
sau persoane fizice, inclusiv utilizarea unor mijloace de măsurare nelegale;
 prestarea unor servicii (furnizare utilităţi publice, transport persoane, schimb valutar,
servicii de reparaţii, de alimentaţie publică, servicii de înfrumuseţare, servicii de
reparaţii, servicii de alimentaţie publică.) neconforme;
 lipsa autorizaţiilor legale de funcţionare la agenţi economici prestatori de servicii de
alimentaţie publică, de desfacere a produselor agroalimentare sau nerespectarea
condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; Lipsa Registrului Unic de Control;
 nerespectarea prevederilor legale la încheierea contractelor de credit, existenţa
clauzelor abuzive în contracte.
În domeniul produselor alimentare, cele mai multe abateri au fost depistate la: legume
şi fructe, carne şi produse din carne, produse de morărit şi panificaţie, produse de patiserie,
produse zaharoase, băuturi alcoolice, brânzeturi şi produse lactate, ingrediente alimentare.
În domeniul produselor nealimentare, cele mai multe abateri au fost depistate la:
încălţăminte din piele şi înlocuitori, produse textile, produse electrocasnice, electronice, piese
de schimb auto, jucării, produse financiare.
Ponderea abaterilor cu privire la informarea consumatorilor se regăseşte la legume şi
fructe, carne şi produse din carne, produse de morărit şi panificaţie, produse textile, produse
electronice, produse electrocasnice, încălţăminte, jucării.
Principalele grupe de produse la care s-au constatat parametri calitativi neconformi
celor declaraţi sau prescrişi, precum şi modificări organoleptice şi termene de valabilitate
depăşite au fost: legume şi fructe, carne şi preparate din carne, produse zaharoase, produse
de morărit şi panificaţie, brânzeturi şi lactate acide, condimente, produse textile, jucării.
Măsuri stabilite
Pentru încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la protecţia consumatorilor,
în anul 2016, organele de control ale C.J.P.C. Călăraşi au dispus:
 aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare de 477.700 lei;
 oprirea definitivă de la comercializarea, interzicerea de la comercializare şi retragerea
din circuitul consumului uman a unor produse periculoase în valoare de 7.275 lei;
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 oprirea temporară a comercializării sau prestării serviciilor la operatori economici, până
la remedierea deficientelor, în cazul în care produsele comercializate au fost
considerate ca fiind potenţial periculoase sau nu erau testate şi/sau certificate conform
normelor legale, nu îndeplineau caracteristicile calitative prescrise sau declarate, nu
prezentau elementele de identificare şi caracterizare, precum şi documentele de
însoţire.

Produse distruse sau interzise consumului uman
În prezenţa inspectorilor C.J.P.C. Călăraşi s-au distrus sau au fost interzise
consumului uman produse în valoare de 7.257 lei.
Oprirea prestării serviciului
În anul 2016 nu s-a dispus oprirea temporară a prestării serviciului la agenţi
economici.
Cazuri transmise organelor de urmărire penală
În anul 2016 nu s-au înregistrat cazuri transmise organelor de cercetare penală.
Principalele acţiuni desfăşurate în anul 2016
Activitatea C.J.P.C. Călăraşi s-a derulat în principal în baza tematicii de control
iniţiate la nivel naţional de către A.N.P.C. şi a controalelor tematice proprii. Controalele au
vizat o multitudine de aspecte, de la verificarea calităţii şi modului de comercializare a
produselor alimentare şi nealimentare, până la verificarea calităţii serviciilor prestate către
populaţie, inclusiv serviciile financiare.
S-au efectuat activităţi de supraveghere şi control pe piaţa produselor şi serviciilor,
efectuate cu ocazia sărbătorilor religioase, manifestărilor organizate de primării, etc.:
 Controlul calităţii şi modului de comercializare a produselor alimentare specifice
Sărbătorilor Pascale sau de Crăciun;
 Controlul calităţii şi modului de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare
care se achiziţionează cu ocazia Zilei Copilului;
 Controlul calităţii şi modului de comercializare a produselor alimentare, nealimentare şi
a prestărilor de servicii în alimentaţia publică cu ocazia târgurilor, festivalurilor, etc..
Pe tot parcursul anului şcolar s-au efectuat acţiuni de: monitorizare a distribuirii
produselor alimentare în şcolile din judeţ (Programul “Lapte şi corn“, în baza prevederilor OUG
nr.96/2002 modificată şi completată ulterior) şi respectare a prevederilor OUG nr.24/2010
privind implementarea “Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli”. Au fost
consiliaţi conducătorii unităţilor şcolare asupra: regulilor pe care aceştia trebuie să le respecte
la depozitarea produselor, numerelor de telefon alocate de A.N.P.C. şi C.J.P.C. Călăraşi
pentru sesizări sau reclamaţii referitoare la calitatea şi modul de distribuire a produselor în
cadrul acestui Program.
În anul şcolar 2016, comisarii C.J.P.C. Călăraşi au efectuat un număr de 76 acţiuni de
monitorizare şi control în şcoli şi grădiniţe. S-a participat la acţiuni de supraveghere şi control
în pieţele judeţului, alături de celelalte organe ale administraţiei publice descentralizate cu
abilităţi de control în domeniul protecţiei consumatorilor.
2. Informarea, educarea şi consilierea consumatorilor şi agenţilor economici
Unul din obiectivele prioritare ale activităţii pe care o desfăşoară C.J.P.C. Călăraşi
este apărarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor de a fi informaţi complet şi corect
asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, precum şi de a fi educaţi în
domeniul consumului, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională între
produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze potrivit destinaţiei acestora, în
deplină securitate.
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Informarea consumatorilor prin elementele înscrise pe produs, etichetă, ambalaj sau alte
documente care însoţesc produsul
Informarea consumatorilor despre produsele oferite se realizează, în mod obligatoriu,
prin elemente de informare şi caracterizare ale acestora înscrise la vedere, după caz, pe
produs, etichetă sau ambalajul de vânzare.
Controalele efectuate au pus în evidenţă următoarele abateri de la legislaţia privind
etichetarea produselor şi informarea consumatorilor:
 lipsa totală sau parţială a datelor pentru identificarea producătorului, importatorului sau
distribuitorului, a ţării de origine, precum şi după caz, a ambalatorului;
 neprecizarea termenului de valabilitate/data durabilităţii minimale la produse alimentare
şi cosmetice;
 neînscrierea condiţiilor de păstrare şi depozitare, a instrucţiunilor de folosire şi/sau a
instrucţiunilor de întreţinere la produsele textile, produsele alimentare preambalate;
 lipsa totală sau parţială a principalelor caracteristici tehnico-calitative, conform normelor
metodologice specifice de etichetare (neprecizarea ingredientelor folosite sau
precizarea incompletă, nedeclarearea completă şi precisă a valorii nutritive şi
energetice la produse alimentare, nemarcarea sau marcarea incorectă a compoziţiei
fibroase la produsele textile);
 înscrierea unor valori ale parametrilor calitativi, altele decât cele efectiv realizate;
 netraducerea informaţiilor în limba română la produsele din import verificate, de natură
alimentară, textilă sau cosmetice;
 comercializarea unor produse de folosinţă îndelungată fără certificat de garanţie sau
instrucţiuni de folosire şi fără precizarea eventualelor riscuri ce pot apărea în urma
nerespectării acestora, lipsa informării consumatorilor asupra modului şi locului în care
urmează să se asigure reparaţiile în termenul de garanţie;
 informarea incompletă a consumatorilor în domeniul prestărilor de servicii, unde nu
sunt afişate: categoria de calitate a serviciului, termenele de execuţie şi preţul lucrărilor
executate (unităţi service auto, spălătorii şi curăţătorii chimice, reparaţii radio – TV).
In concluzie, consumatorii trebuie să reţină faptul că lipsa informaţiilor pentru
identificarea producătorilor sau importatorilor, precum şi a elementelor referitoare la
caracteristicile esenţiale ale produselor constituie o prezumţie serioasă asupra non-calităţii
acestora, în cele mai multe cazuri dovedite ulterior prin analize şi teste de laborator.
Consilierea consumatorilor si agenţilor economici
Desfăşurată în completarea activităţii de supraveghere şi control, consilierea
constituie o modalitate eficientă pentru informarea şi educarea cetăţenilor în calitatea lor de
consumatori şi cunoaşterea obligaţiilor şi răspunderilor ce revin agenţilor economici în
domeniul protecţiei consumatorilor.
La nivelul consumatorilor, cunoaşterea cadrului juridic şi instituţional care le asigură şi
le apără drepturile fundamentale, precum şi a modalităţilor legale pe care şi le pot exercita,
constituie un element indispensabil pentru formarea unui consumator avizat care să poată
contribui la combaterea practicilor comerciale neloiale şi abuzive.
La nivelul agenţilor economici, cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei în
domeniul protecţiei consumatorilor constituie o premisă esenţială pentru un comportament
corect în relaţiile cu consumatorii.
Consilierea consumatorilor s-a realizat atât individual, cu ocazia primirii unor sesizări
şi reclamaţii, cât şi prin întâlniri organizate cu elevii din învăţământul gimnazial şi liceal sau cu
pensionarii judeţului, asigurându-se astfel penetrarea informaţiei la nivelul unui număr mare
de consumatori.
Un înalt grad de protecţie a consumatorilor se poate realiza acţionând în două mari
direcţii: Consilierea operatorilor economici în vederea prevenirii încălcării legislaţiei specifice
protecţiei consumatorilor; Educarea consumatorilor pentru cunoaşterea drepturilor
consumatorilor - un consumator informat alege în cunostinţă de cauză.
72

3. Cercetarea şi rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la consumatori
Cercetarea şi rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor, primite direct de la persoane
fizice, au constituit o preocupare majoră a C.J.P.C. Călăraşi, asigurându-se cu mijloacele
oferite de lege, dreptul cetăţenilor de a fi despăgubiţi pentru prejudiciile generate de calitatea
necorespunzătoare a produselor şi serviciilor.
În anul 2016, C.J.P.C. Călăraşi a primit şi soluţionat un număr de 524 sesizări şi
reclamaţii, din care 335 s-au dovedit a fi întemeiate.
Din totalul reclamaţiilor concluzionate ca fiind întemeiate, 12% s-au referit la produse
alimentare, 38% la produse nealimentare şi 50% la prestări de servicii, inclusiv financiare.
Produsele şi serviciile la care s-au înregistrat cele mai frecvente reclamaţii au fost:
 Carne şi produse din carne – modificări organoleptice (suprafaţa mâzguită, lipicioasă,
gust şi miros nespecifice), termen de valabilitate expirat;
 Produse de morărit şi panificaţie – modificări organoleptice;
 Zahăr şi produse zaharoase – termen de valabilitate depăşit, dulciuri cu modificări
organoleptice;
 Lapte şi produse lactate – termen de valabilitate depăşit; modificări organoleptice,
condiţii igienico-sanitare improprii comercializării;
 Bauturi alcoolice - concentraţie alcoolică sub cea declarată; bere cu sedimente; termen
de valabilitate depăşit
 Servicii de alimentaţie publică – nerespectarea condiţiilor igienico-sanitare; lipsă apă
rece şi caldă; comercializarea băuturilor alcoolice la pahar în unităţi neautorizate pentru
prestarea serviciilor de alimentaţie publică;
 Produse electrocasnice – defecţiuni în cadrul termenului de garanţie sau neacordarea
termenului legal de garanţie; lipsa instrucţiunilor de utilizare în limba română;
neremedierea defectelor apărute în termenul de garanţie în termenul legal;
 Servicii telecomunicaţii şi internet – facturare incorectă; servicii telefonice cu valoare
adaugată, clauze contractuale;
 Accesorii şi piese de schimb auto – defecte apărute în termenul de garanţie la baterii
auto, piese auto; neeliberarea certificatului de garanţie la comercializare;
 Servicii de asigurare a apei potabile, energiei termice, gazelor şi energiei – facturări la
o valoare mai mare decât consumul efectiv, practici comerciale incorecte;
 Încălţăminte din piele şi înlocuitori – tălpi crăpate sau dezlipite, ruperea cusăturilor,
refuzul înlocuirii produsului în termen de garanţie;
 Servicii TV cablu – recepţie slabă a semnalului; întreruperi frecvente; refuzul
operatorilor de a rezilia contractele de prestări servicii la solicitarea abonatului; facturări
incorecte;
 Furnizarea energiei electrice: erori în facturare, întreruperi în alimentare, taxe
percepute;
 Servicii de utilitate publică (energie termică, apă potabila şi canalizare ) – facturare,
repartizare consumuri;
 Produse şi servicii bancare.
Cu ocazia cercetării reclamaţiilor, organele de control ale C.J.P.C. Călăraşi au dispus,
în conformitate cu prevederile legale, înlocuirea, remedierea sau restituirea contravalorii
produselor sau serviciilor calitativ necorespunzătoare. Valoarea totală a despăgubirilor a fost
de 271.806 lei (inclusiv despăgubirile din contractele de credit).
4. Informarea periodică a autorităţilor publice
Pe baza constatărilor rezultate din acţiunile de control, C.J.P.C. Călăraşi a sesizat
autorităţile locale şi celelalte organe de control asupra cazurilor de încălcare a dispoziţiilor
legale privind protecţia consumatorilor pentru luarea măsurilor care se impuneau.
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În Colegiului Prefectural şi Comisia de Dialog Social a Judeţului Călăraşi, au fost
dezbătute cazurile mai dificile, cu un potenţial ridicat de afectare a drepturilor consumatorilor,
a sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale acestora şi cu impact în comunităţile locale.
5.Concluzii
Numărul de încălcări ale legislaţiei, identificate în acest an ,evidenţiază preocuparea,
încp scăzută din partea unor producători/importatori/prestatori de servicii privind asigurarea
calităţi şi securităţii bunurilor şi serviciilor oferite populaţiei, în condiţiile în care consumatorul,
prin comportamentul său, începe să-şi revendice drepturile la o liberă alegere şi încredere.
Problemele ridicate de calitatea produselor şi serviciilor se pot rezolva nu numai prin
intensificarea acţiunilor de supraveghere şi control, cât şi prin creşterea nivelului de informare
şi educare al consumatorilor, dezvoltarea a unui adevărat simţ civic în rândurile cetăţenilor,
prin colaborarea cu asociaţiile profesionale şi patronale.
În acelaşi timp, nivelul de eficienţă în domeniul protecţiei consumatorilor a fost
influenţat şi de unele greutăţi pe care le-a întâmpinat C.J.P.C. Călăraşi, dintre care de
menţionat sunt: posibilităţile financiare insuficiente care nu au permis efectuarea unui număr
mai mare de acţiuni în judeţ sau prelevarea mai multor probe pentru a fi analizate în
laboratoare; personal insuficient dimensionat pentru mărimea judeţului, echipamente de birou
învechite nefuncţionale în parametri optimi, lipsa fondurilor necesare efectuării reparaţiilor la
sediul instituţiei.
ACTIVITATEA DE METROLOGIE

În cursul anului 2016 activitatea în acest domeniu a fost canalizată în scopul
îndeplinirii următoarelor obiective:
 Asigurarea exactităţii şi uniformităţii măsurătorilor şi legalitatea mijloacelor de măsurare
independentă de conjunctura economică şi socială;
 Oferirea unor servicii prompte şi de calitate deţinătorilor de mijloace de măsurare;
 Ridicarea permanentă a nivelului de pregătire profesională a personalului din domeniul
metrologiei legale prin instruiri periodice;
 Asigurarea cu asistenţă tehnică a potenţialilor clienţi în vederea dotării acestora cu
mijloace de măsurare conforme;
 Asigurarea condiţiilor corespunzătoare referitoare la dotare, spaţiu şi de mediu, în
vederea respectării cerinţelor standardului SR EN ISO CEI 17025-05.
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2.STAREA SOCIALĂ
2.1. STAREA DE SĂNĂTATE ŞI DE EDUCAŢIE A POPULAŢIEI
A.SĂNĂTATE

Evoluţia principalilor indicatori demografici şi ai stării de sănătate
Menţionăm că datele statistice definitive sunt date aferente anului 2014 (date oficiale
transmise de INSP-CNSISP în anul 2016), datele pentru anii 2015 şi 2016 fiind date provizorii,
ce vor fi corectate imediat ce datele definitive vor fi disponibile.
Natalitatea (numărul de născuţi vii la 1000 locuitori ):În intervalul 2006-2012, anual, în
judeţul Călăraşi natalitatea a înregistrat valori peste valoarea medie naţională, egalând
valoarea naţională în anul 2013 şi situându-se sub valoarea naţională în anul 2014.
Mortalitatea generală (număr decedaţi la 1000 locuitori):Mortalitatea generală la
nivelul judeţului a înregistrat constant în intervalul 2006-2014 valori peste indicele de
mortalitate înregistrat la nivel naţional.
Sporul natural (diferenţa între natalitate şi mortalitatea generală):În perioada 20062043 sporul natural a înregistrat în Judeţul Călăraşi în mod constant valori negative fapt
înregistrat şi la nivel naţional dar valorile negative înregistrate la nivelul judeţului Călăraşi au
fost constant mai mari decât cele naţionale. Deşi în anul 2014 sporul natural la nivel naţional
revine la valoare pozitivă , la nivelul judeţului se menţine trendul evoluţiei negative.
Mortalitatea infantilă (decese sub 1 an la 1000 născuţi vii): Dacă la nivel naţional în
intervalul 2006-2014 mortalitatea infantilă a înregistrat continuu tendinţa pozitivă de scădere,
la nivelul judeţului Călăraşi mortalitatea infantilă înregistrează constant valori peste valoarea
indicatorului la nivel naţional, în anul 2010 şi respectiv în anul 2014 judeţul Călăraşi a
înregistrat cea mai mare valoare a indicelui de mortalitate infantilă la nivel naţional (în anul
2010 -15,1 decese 0-1 an la 1000 de născuţi vii în judeţul nostru, faţă de 9,8 decese 0-1 an la
1000 născuţi la nivel naţional şi în anul 2014-16,2 decese 0-1 an la 1000 de născuţi vii în
judeţul nostru, faţă de 8,4 decese 0-1 an la 1000 născuţi la nivel naţional ).
Mortalitatea maternă (număr decese prin complicaţii ale sarcinii, naşterii şi lăuziei la
1000 născuţi vii):În anii 2006 şi respectiv 2007 în judeţul Călăraşi s-a înregistrat câte 1 caz
deces prin complicaţii ale sarcinii, naşterii şi lăuziei.După ce în intervalul 2008-2010 la nivelul
judeţului nu s-a înregistrat nici un deces matern în anul 2011 s-au înregistrat 4 cazuri, ca
ulterior indictorul să revină la zero până în anul 2014 când s-au înregistrat 2 decese materne
şi 2015 când s-a înregistrat 1 caz deces matern.
Principalii indicatori demografici, Judeţ Călăraşi, 2007-2016
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Natalitate

10,8

11,2

11,4

10,5

9,7

9,8

9,3

8,5

5,71

5,84

Mortalitate generală

13,5

13,7

13,9

14,1

13,8

Spor natural

-2,7

-2,5

-2,5

-3,6

-4,1

14,0
-4,2

12,9
-6,7

-5,01

13,67
-7,96

13,27
-7,43

Mortalitatea infantilă

13,4

13,5

14,3

15,1

10,9

13,8

12,0

16,2

12,7

6,28

Mortalitate maternă

29,1

0

0

0

132,4

0

0

37,2

0

13,51

78,0

Indicii de natalitate în judeţul Călăraşi, comparativ cu valorile medii naţionale,perioada
2006-2014
Judeţ
Călăraşi
România

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

11,4

10,8

11,2

11,4

10,5

9,7

9,8

9,3

8,5

10,2

10,0

10,3

10,4

9,9

9,2

9,4

9,3

8,8

Indicii de mortalitate generală în judeţul Călăraşi, comparativ cu valorile medii
naţionale, perioada 2006-2014
Judeţ

2006
13,7

2007
13,5

2008
13,7

2009
13,9

75

2010
14,1

2011
13,9

2012
14,0

2013
14,0

2014
13,51

Călăraşi
România

10,3

9,8

9,6

9,6

12,1

11,8

12,0

11,7

8,3

Sporul natural în judeţul Călăraşi, comparativ cu valorile medii naţionale,
perioada 2006-2014
Judeţ
Călăraşi
România

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-2,3

-2,7

-2,5

-2,5

-3,6

-4,1

-4,2

-4,7

-5,01

-1,8

-1,7

-1,5

-1,6

-2,2

-2,6

-2,6

-2,4

+0,1

Indicii de mortalitate infantilă în judeţul Călăraşi, comparativ cu valorile medii naţionale,
perioada 2006-2014
Judeţ
Călăraşi
România

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

21,6

13,4

13,5

14,3

15,1

10,9

13,8

12,6

16,2

13,9

12,0

11,0

10,1

9,8

9,4

9,0

8,5

8,4

Indicii de mortalitate maternă în judeţul Călăraşi, comparativ cu valorile medii naţionale,
perioada 2006-2013
Judeţ Călăraşi
România

2006
0,28
0.15

2007
0,29
0,15

2008
0,0
0,14

2009
0,0
0,21

2010
0,0
0,24

2011
1,32
0,26

2012
0,0
0,11

2013
0,0
0,13

Din analiza numărului gravidelor nou luate în evidenţa medicului de familie şi a
numărului de naşteri (deşi aceşti indicatori nu pot fi suerpozabili) reiese că există un număr
important de gravide care nu se prezintă la un medic de familie pentru a fi monitorizată
evoluţia sarcinii.
Evoluţia numărului de născuţi vii comparativ cu numărul gravidelor luate în evidenţa
medicului de familie, perioada 2006-2014
Număr născuţi vii
Număr gravide
luate în evidenţă

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3611

3432

3547

3576

3305

3022

3043

1915

1803

1715

1751

2813

2621

2835

2700

2081

1853

1774

1664

1450

1745

1660
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De asemenea se constată că la nivelul judeţului se înregistrează încă sarcini la fete sub
15 ani.

2008

Sub 15
ani
16

2009

4

509

1016

768

337

63

3

2010

6

358

826

577

267

45

2

2011

57

405

698

447

206

40

-

2012

2

292

683

427

265

101

4

2013

26

227

563

412

226

176

34

2014

62

376

530

221

93

138

14

2015

1

119

697

594

218

103

12

2016

3

98

568

594

256

135

10

Anul

15-19 ani

20-24 ani

25-29 ani

30-34 ani

35-39 ani

40-44 ani

533

1041

773

375

89

8

Evoluţia principalelor boli cronice
Principalele 6 cauze de morbiditate prin afecţiuni cronice în judeţul Călăraşi sunt:
bolile hipertensive, cardiopatia ischemică, tumorile maligne, diabetul zaharat, bolile pulmonare
cronice obstructive, şi tulburările mintale.
Analizând tendinţa de evoluţie a prevalenţei principalelor cauze de morbiditate, se
constată tendinţa ascendentă în perioada 2006-2016 pentru toate aceste cauze de
morbiditate.
Principalele cauze de morbiditate (prevalenţa la 100 locuitori) în judeţul Călăraşi , în
perioada 2006-2016
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Boală hipertensivă

5,94

6,40

6,98

7,18

7,39

8,00

8,20

9,1

10,24

9,97

10,28

Cardiopatie ischemică

3,27

3,49

3,83

3,82

3,88

4,40

4,36

4,77

5,02

4,88

4,72

Tumori maligne

1,26

1,38

1,38

1,55

1,64

1,28

1,25

1,27

1,33

1,88

1,90

Diabet zaharat
Bronhopneumopatie
cronică obstructivă
Tulburări mintale

1,04

1,16

1,33

1,41

1,80

1,71

1,89

1,86

2,18

2,4

2,57

1,00

1,14

1,19

1,20

1,21

1,37

1,39

1,52

1,67

1,63

1,82

0,84

0,89

1,06

1,10

1,16

1,40

1,40

0,98

1,48

1,44

1,62
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Se constată că dacă pentru bolile hipertensive, pentru cardiopatia ischemică şi pentru
tumorile maligne numărul cazurilor noi de boală luate în evidenţă de medicul de familie a
depăşeşte cu mult valorile aşteptate pe seama raportărilor din anii anteriori.
Cazuri noi de boală în evidenţa medicului de familie
Boală hipertensivă
Cardiopatie ischemică
Tumori maligne
Diabet zaharat
Bronhopneumopatie
cronică obstructivă
Tulburări mintale

2008
2328
1577
97
569

2009
1551
824
129
353

2010
1357
552
52
294

2011
3050
2016
269
881

2012
1225
386
362
781

2013
4642
1905
483
821

2014
4153
1219
332
1034

2015
2741
832
574
615

2016
12465
7676
369
2466

405

361

374

768

213

652

714

890

2304

586

316

321

897

334

518

779

1072

3196

Evidenţa diabetului zaharat (în cabinetul de nutriţie şi diabet), la 31 decembrie 2016
Specificare
A
Cazuri noi
Rămaşi în
evidenţă, din
care în:
Urban
Rural

TOTAL
CAZURI
01
780

FORMA CLINICĂ DE BOALA
Insulino
Insulino
Alte forme
dependent
independent
02
03
04
157
621
0

8131

1283

6848

0

4643
3488

606
677

4037
2811

0
10
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În ceea ce priveşte morbiditatea prin cancer, se constată faptul că un procent
semnificativ (45,23%) dintre cazurile de cancer nu se adresează medicului de familie (la 31
decembrie 2016 în evidenţa cabinetului de oncologie sunt 6036 pacienţi iar în evidenţa
medicilor de familie 3306 pacienţi).
Din analiza datelor raportate de cabinetul judeţean de oncologie din structura
Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi reiese că există tendinţa de creştere a incidenţei
cancerului pe total localizări.
Situaţia cazurilor noi de cancer (total localizări), judeţ Călăraşi

2008

Cancer cazuri noi cabinet
oncologie
689

Cancer cazuri noi
MF
97

% cazuri înregistrate la
medic familie
14,08

2009

861

129

14,98

2010

928

52

5,60

2011

876

269

30,71

2012

935

289

30,91

2013

723

483

66,80

2014

854

332

38,88

2015

733

574

78,31

2016

595

369

62,02

Anul

Decesele prin boli cardiovasculare deţin în continuare ponderea principală a
deceselor. Cancerul reprezintă a doua cauză de deces la nivelul judeţului.
Principalele cauze de deces (rata de mortalitate la 100.000 de locuitori )
în judeţul Călăraşi, 2006-2016
Cauză deces
Boli aparat
circulator
Tumori
Boli aparat
respirator
Leziuni
traumatice şi
otrăviri
Boli ale
aparatului
digestiv

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

853,6

796,9

830,9

824,9

893,1

816,12

949,35

766,65

786,83

763,6

752,83

200,9

226,9

224,79

225,64

232,5

215,43

260,66

245,78

233,34

218,49

201,96

67,8

65,4

59,3

56,89

63,8

68,71

72,14

65,43

86,16

81,77

91,98

65,6

53,7

65,04

60,72

69,5

41,74

63,48

48,83

44,06

49,98

51,99

51,4

61,6

60,26

72,87

94,4

73,2

63,48

69,34

67,56

61,30

53,99

Evoluţia bolilor transmisibile
Evoluţia bolilor prevenibile prin vaccinare
În România, evoluţia bolilor transmisibile prevenibile prin vaccinare a fost dramatic
influenţată de vaccinarea sistematică gratuită în cadrul Programului Naţional de Imunizări,
situaţie înregistrată şi la nivelul judeţului Călăraşi.
În România, în prezent, Programul Naţional de Imunizări garantează vaccinarea
copiilor împotriva următoarelor boli: tuberculoză, hepatită cu virus hepatic B, difterie, tetanos,
tuse convulsivă (tuse măgărească), poliomielită, rujeolă (pojar), rubeolă (pojărel), infecţie
urliană (oreion), infecţie cu hemophilus influenzae B.
Anul

Tetanos

Difterie

Poliomielită

Tuse
convulsivă

1997
1998
1999

0
1
1

0
0
0

0
0
0

8
2
0
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Rujeolă
274
435
3

Hepatită
virală acută
cu virus
hepatitic B
49
60
64

Infecţie
urliană

Rubeolă

213
815
272

104
560
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
6
1
9
4
1
0
1
0
0
0
2
3
0
0
2
1

0
0
0
1
0
115
68
0
0
0
0
9
103
51
1
0
6

44
35
25
22
25
19
7
6
0
11
11
10
4
5
4
6
8

89
567
963
505
1041
947
119
35
12
7
8
3
0
0
3
0
6

8
0
2
240
12
34
0
0
0
2
0
1
894
0
1
0
0

În anul 2014, la nivelul judeţului Călăraşi, în cadrul Programului Naţional de Imunizări
şi pentru contolul focarelor de boală transmisibilă a fost realizat un număr de 32.339 de
vaccinări şi un număr de 9865 de revaccinări. Cele 32.339 de vaccinări au fost realizate astfel:









1.224 vaccinări BCG;
1.412 vaccinări antihepatită B (vaccinare = 3 doze);
1.337 vaccinări antipoliomielită (vaccinare = 3 doze);
1.336 vaccinări difterotetanopertussis (vaccinare = 3 doze);
1.336 vaccinări antihemophilus influenzae (vaccinare = 3 doze);
2.307 vaccinări împotriva rujeolei-rubeolei-infecţiei urliene;
18.443 vaccinări antigripale;
162 vaccinări antihepatită A.
Cele 9865 de revaccinări au fost realizate astfel:









1.701 revaccinări antipoliomielită;
1.494 revaccinări difterotetanopertussis;
1.336 revaccinări antihemophilus influenzae;
4.782 revaccinări împotriva rujeolei-rubeolei-infecţiei urliene;
3.033 revaccinări difterotetanice;
3.254 revaccinări antitetanice;
383 revaccinări antihepatită B.

În anul 2016, s-au desfăşurat două anchete de acoperire vaccinală.
În luna februarie 2016 s-a desfăşurat la nivel naţional acţiunea de evaluare a
acoperirii vaccinale la vârsta de 18 luni (copiii născuţi în luna iulie 2014) iar în luna august
2016 s-au desfăşurat anchetele de acoperire vaccinală la vaccinurile din PNI a copiilor născuţi
în luna iulie 2014, în iulie 2015. şi la alte categorii de copii.
Anchetele de acoperire vaccinală au evidenţiat faptul că exceptînd vaccinarea BCG,
pentru oricare dintre celelate vaccinuri nu reuşim vaccinarea a minim 95% dintre copii, ţintă
necesar de realizat pentru controlul izbucnirilor epidemice .
În acest context masa persoanelor susceptibile la infecţiile prevenibile prin vaccinare
creşte, existând riscul ca în momentul pătrunderii în comunitate a unei persoane infectate să
fie generate izbucniri epidemice prin bolile prevenibile prin vaccinare cu transmitere aerogenă
(difterie, rujeolă, rubeolă, infecţie urliană, infecţie cu hemophilus infuenzae tipB ).
Efectele acoperirilor vaccinale suboptimale s-au reflectat în evoluţia epidemică a
rujeolei la nivelul judeţului în 2012-2013 , evoluţia epidemică a rubeolei în anul 2012 .
De menţionat că în anul 2014 s-a înregistrat primul caz de tetanos după 14 ani,
gravitatea situaţiei fiind cu atât mai mare cu cât cazul a fost înregistrat la copil de 10 ani (copil
care conform vârstei trebuia să aibă 5 doze de vaccin antitetanic).
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La declinul acoperirilor vaccinale contribuie următorii factori :
- Disfunctionalităţi repetate, pe perioade lungi de timp în asigurarea de către Ministerul
Sănătăţii a produselor biologice incluse în Programul Naţional de Vaccinări;
- Atitudinea circumspectă a populaţiei faţă de beneficiile vaccinării datorită unor mesaje
negative transmise prin mass media naţională referitoare la unele produse biologice
sau la efecte secundare ale acestora;
- Absenţa unei campanii naţionale susţinute de promovare a vaccinărilor şi vaccinurilor
de către specialişti cu expertiză în domeniu;
- Contraindicarea în exces a vaccinărilor de către unii medici de familie;
- Insuficienta informare a populaţiei neasigurate asupra serviciilor medicale de care
beneficiază gratuit.
Rezultatele anchetei de acoperire vaccinală la vârsta de 18 luni - februarie 2016 (copii
născuţi în luna iulie 2014)
Tip Vaccin şi nr.minim
doze
BCG-1
HepB-3
DTPa-4
VPI-4
HibB-4
ROR-1

Acoperire vaccinală
urban (%)
98,17%
89,91%
48,62%
48,62%
48,62%
84,40%

Acoperire vaccinală
rural (%)
94,07%
88,89%
29,63%
29,63%
29,63%
83,70%

Acoperire vaccinală
total judeţ (%)
95,90%
89,34%
49,59%
49,59%
49,59%
84,02%

Ponderea motivelor nevaccinării corespunzătoare
Motivul
Contraindicaţie medicală
Refuz părinte/aparţinător
Neprezentare
Născut străinătate
Omisiune
Lipsa vaccin

Ponderea în rândul
copiilor înscrişi pe listele
medicilor de familie din
mediul urban
2,75%
3,67%
3,67%
0%
0%
55,96%

Ponderea în rândul
copiilor înscrişi pe listele
medicilor de familie din
mediul rural
0,74%
5,19%
5,93%
2,22%
0%
0%

Ponderea în rândul
copiilor înscrişi pe listele
medicilor de familie din
judeţ
1,64%
4,1%
4,92%
1,23%
0%
74,81%

Acoperirea vaccinală pe tipuri de vaccin şi pe medii la nivelul judeţului Călăraşi la
ALTE categorii de copii, situaţie februarie 2016
Tip Vaccin şi
nr.doze
ROR-2, cohorta 2008
ROR-2, cohorta 2010
dT1-cohorta 2001

Acoperire
vaccinală urban
(%)
65,49%
67,73%
48,65%

Acoperire
vaccinală rural (%)
70,45%
72,64%
70,58%

Acoperire
vaccinală total
judeţ (%)
68,57%
70,64%
62,20%

Ponderea motivelor nevaccinării corespunzătoare

Motivul

Contraindicaţie
medicală
Refuz
părinte/aparţinător
Neprezentare
Născut străinătate
Omisiune
Lipsa vaccin

Ponderea în rândul
copiilor înscrişi pe
listele medicilor de
familie din mediul
urban

Ponderea în rândul
copiilor înscrişi pe
listele medicilor de
familie din mediul
rural

Ponderea în rândul
copiilor înscrişi pe
listele medicilor de
familie din judeţ

1,03%

0,49%

0,70%

1,53%

0,47%

0,88%

3,.75%
0%
0%
0%

2,.80%
0,04%
0%
0%

3,.22%
0,02%
0%
0%
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Rezultatele anchetei de acoperire vaccinală la vârsta de 12 luni (copii născuţi în luna
iulie 2015)
Acoperirea vaccinală pe tipuri de vaccin şi pe medii la nivelul judeţului Călăraşicohorta născuţi 01.-31.07.2015, situaţie august 2016
Tip Vaccin şi nr.minim
doze
BCG-1
HepB-3
DTPa-4
VPI-4
HibB-4
ROR-1

Acoperire vaccinală
urban (%)
95,60%
92,31%
54,95%
54,95%
54,95%
47,25%

Acoperire vaccinală
rural (%)
92,36%
86,11%
34,03%
34,03%
34,03%
52,78%

Acoperire vaccinală
total judeţ (%)
93,62%
88,51%
42,12%
42,12%
42,12%
50,64%

Ponderea motivelor nevaccinării corespunzătoare a fost următoarea :

Motivul

Contraindicaţie
medicală
Refuz
părinte/aparţinător
Neprezentare
Născut străinătate
Omisiune
Lipsa vaccin

Ponderea în rândul
copiilor înscrişi pe
listele medicilor de
familie din mediul
urban

Ponderea în rândul
copiilor înscrişi pe
listele medicilor de
familie din mediul
rural

Ponderea în rândul
copiilor înscrişi pe
listele medicilor de
familie din judeţ

11,11%

8,66%

9,47%

4,76%

0,79%

2,11%

6,.32%
4,76%
0%
44,44%

3,.71%
2,36%
0%
61,42%

40,53%
3,16%
0%
55,79%

Rezultatele anchetei de acoperire vaccinală la vârsta de 24 luni (copii născuţi în
luna iulie 2014)
Acoperirea vaccinală pe tipuri de vaccin şi pe medii la nivelul judeţului Călăraşicohorta născuţi 01.-31.07.2015, situaţie august 2016
Tip Vaccin şi nr.minim
doze
BCG-1
HepB-3
DTPa-3
VPI-3
HibB-3
ROR-1

Acoperire vaccinală
urban (%)
99,07%
91,67%
88,89%
88,89%
88,89%
87,96%

Acoperire vaccinală
rural (%)
92,42%
87,88%
85,61%
85,61%
85,61%
83,33%

Acoperire vaccinală
total judeţ (%)
95,42%
89,58%
87,08%
87,08%
87,08%
85,42%

Ponderea motivelor nevaccinării corespunzătoare a fost următoarea :
Motivul
Contraindicaţie
medicală
Refuz
părinte/aparţinător
Neprezentare
Născut străinătate
Omisiune
Lipsa vaccin

Ponderea în rândul
copiilor înscrişi pe listele
medicilor de familie din
mediul urban

Ponderea în rândul
copiilor înscrişi pe listele
medicilor de familie din
mediul rural

Ponderea în rândul
copiilor înscrişi pe listele
medicilor de familie din
judeţ

0%

0%

0%

23,53%

11.43%

15,38%

58,82%
0%
0%
17,65%

68,57%
8,57%
0%
8,57%

65,38%
5,77%
0%
11,54%

Referitor la efectele secundare nedorite ale vaccinărilor, în România există
reglementat sistemul de supraveghere, investigare, raportare a Reacţiilor Adverse
Postvaccinale Indezirabile(RAPI). Prin acest sistem situaţia cazurilor notificate şi investigate
ca reacţii adverse postvaccinale în judeţul Călăraşi a fost următoarea :
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 în anul 2011 a fost notificat şi investigat 1 caz RAPI, confirmat ca reacţie asociată
vaccinării cu PENTAXIM (vaccin DTPa-IPV-HibB), cu evoluţie favorabil, cu vindecare.
 în anul 2012 au fost notificate şi investigate 18 cazuri RAPI, dintre care: 16 cazuri RAPI
induse de vaccin, 1 caz RAPI asociat vaccinării cu vaccin VTA, 1 caz RAPI coincident
cu vaccinare ROR.
 În anul 2013 au fost notificate şi investigate 4 cazuri de RAPI, dintre care 2 cazuri RAPI
post vaccinare ROR (ambele cazuri cu reacţie generală indusă de vaccin Priorixproducător GlaxoSmithKline), 1 caz RAPI postvaccinare BCG (reacţie locală indusă de
BCG Vaccine SSI Denmark-producător Statens Serum Institut), 1 caz postvaccinare
DTPa-IPV-HibB (reacţie locală indusă de vaccin Pentaxim-producător Sanofi-Pasteur).
 În anul 2014 au fost notificate şi investigate 3 cazuri de RAPI, dintre care 1 caz RAPI
post vaccinare ROR (reacţie generală pseudorubeoliformă indusă de vaccin Priorixproducător GlaxoSmithKline), 1 caz RAPI postvaccinare DTPa-IPV-Hib (reacţie locală
indusă de vaccin Pentaxim-producător Sanofi-Pasteur), 1 caz RAPI postvaccinare
DTPa-IPV-Hib-HepB (reacţie locală indusă de vaccin Hexacima-producător SanofiPasteur).
 În anul 2015 au fost notificate şi investigate 5 cazuri de RAPI, dintre care 1 caz RAPI
post vaccinare dT (reacţie generală indusă de vaccin Imovax dT adult, producător
SANOFI PASTEUR, caz nespitalizat, evoluţie favorabilă, 2 cazuri RAPI post vaccinare
ROR (reacţie generală indusă de vaccin M-M-R vaxPRO, producător SANOFI
PASTEUR), cazuri nespitalizate, evoluţie favorabilă, 2 cazuri RAPI post vaccinare
DTPa-IPV-Hib-HepB (o reacţie generală şi o reacţie locală asociată programului post
vaccinare Hexacima, producător SANOFI PASTEUR), cazuri nespitalizate, evoluţie
favorabilă;
 În anul 2016 au fost notificate 4 cazuri RAPI, dintre care 3 cazuri RAPI post vaccinare
DTPa-VPI (1 reacție generală și 2 reacții locale induse de vacci Tetraxim, producător
SANOFI PASTEUR), cazuri nespitalizate, evoluție favorabilă și 1 caz RAPI post
vaccinare ROR (reacţie generală indusă de vaccin M-M-R vaxPRO, producător SANOFI
PASTEUR), caz nespitalizat, evoluție favorabilă.
Rujeola
Rujeola este boală notificabilă în România din 1978. La nivel naţional notificarea
bazată pe caz s-a introdus din anul 1999 iar definiţiile de caz şi clasificările EU au fost
adoptate din anul 2005. Vaccinarea cu vaccin monovalent VVR(vaccin viu rujeolos atenuat) a
fost introdusă în România din 1979, cu vaccinarea copiilor între 9 şi 11 luni. În anul 1994 s-a
introdus o a doua doză de vaccin VVR elevilor din clasa I. Prima doză de VVR a fost înlocuită
cu ROR (trivaccin rujeolic-urlian-rubeolic) în anul 2004 la copiii intre 12-15 luni , iar a doua
doză VVR a fost înlocuită cu ROR din octombrie 2005.
În perioada 1997-2014, în judeţul Călăraşi s-au înregistrat 3 epidemii de rujeolă :
1997-1998, 2005-2006 şi 2012-2013, în contextul evoluţiei epidemice a rujeolei la nivel
naţional În perioada 1997-2014, în judeţul Călăraşi s-au înregistrat 3 epidemii de rujeolă :
1997-1998, 2005-2006 şi 2012-2013, în contextul evoluţiei epidemice a rujeolei la nivel
naţional.
Ultima epidemie de rujeolă a afectat populaţia judeţului în a doua jumătate a anului
2012 (an în care s-au înregistrat 103 cazuri) şi în prima jumătate a anului 2013.În anul 2013,
în judeţul Călăraşi s-au înregistrat 51 cazuri confirmate de rujeolă.În anul 2014 s-a înregistrat
un singur caz de rujeolă.
La finele anului 2016 s-au înregistrat 6 cazuri confirmate de rujeolă.
Rubeola
Dacă rubeola este o boală eruptivă cu evoluţie benignă, elementul de gravitate al
acestei infecţii este reprezentat de primoinfecţia cu virus rubeolic a femeii gravide, situaţie în
care virusul transmis transplacentar la produsul de concepţie este teratogen producând
malformaţii congenitale cunoscute sub denumirea de sindrom rubeolic congenital. Rubeola
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este boală notificabilă în România din 1978, până in anul 2007 fiind raportare numerică
trimestrială.
În anul 2012, în contextul evoluţiei epidemice a rubeolei la nivel naţional din anul
2011, al acoperirilor vaccinale pentru cohortele eligibile la vaccinare suboptimale şi al
existenţei de cohorte de adolescenţi care nu au fost cuprinşi la vaccinare rubeolică în
calendarul de vaccinare , în judeţul Călăraşi s-a înregistrat evoluţie epidemică a rubeolei,
epidemie care a constituit cea mai importantă epidemie printr-o boală prevenibilă prin
vaccinare ce a afectat judeţul în ultimii 20 de ani. Epidemia a cumulat un număr de 894 de
cazuri confirmate cu laboratorul sau pe criterii epidemiologice iar vârful epidemiei a fost
înregistrat în luna martie a anului 2012.
În anul 2013, la nivelul judeţului, nu s-au înregistrat cazuri confirmate sau probabile
de rubeolă. În anii 2015 şi 2016 la nivelul judeţului nu s-a înregistrat nici un caz confirmat
rujeolă.
Tusea convulsivă
În anul 2012, în judeţ s-au înregistrat 13 cazuri posibile tuse convulsivă, toate
investigate epidemiologic şi cu laboratorul şi au fost confirmate 3 cazuri de tuse convulsivă.În
anul 2013 şi 2014, la nivelul judeţului, nu s-au înregistrat cazuri confirmate sau probabile de
tuse convulsivă, în anul 2015 s-au înregistrat 2 cazuri iar în anul 2016, 3 cazuri.
Infecţia urliană
În România, vaccinarea împotriva infecţiei cu virus urlian a fost introdusă în
calendarul naţional de vaccinări din anul 2004 prin înlocuirea vaccinului viu rujeolos cu
trivaccin rujeolic-urlian-rubeolic şi vaccinarea sistematică a copiilor de 12 luni , completată din
anul 2005 cu introducerea a unei a doua doze la elevii de 7 ani, deci practic în România s-a
asigurat protecţia împotriva infecţiei cu virus urlian a persoanelor născute începând cu anul
1998 (copii ce se aflau în clasa I în anul şcolar 2005-2006). Introducerea vaccinării a influenţat
dramatic, în timp extrem de scurt, evoluţia infecţiei cu virus urlian, infecţie a cărei manifestare
dominantă este de parotidită dar care poate avea şi alte localizări şi poate determina
meningită, encefalită, orhită, pancreatită. După anii 2012 şi 2013 în care la nivelul judeţului nu
s-au înregistrat cazuri confirmate sau probabile de infecţie urliană, în anul 2014 au fost
înregistrate 3 cazuri, iar în anul 2016 au fost înregistrate 6 cazuri.
Hepatita virală acută cu virus hepatic B
În anul 2012 s-au înregistrat 4 cazuri de hepatită virală acută cu virus hepatic B, iar în
anul 2013, 5 cazuri. Toate cazurile confirmate de hepatită virală acută cu virus hepatic B, în
anii 2012 şi 2013, sunt cazuri la adulţi şi toate au fost cazuri cu transmitere sexuală.
În anul 2014 s-au înregistrat 4 cazuri de hepatită virală acută cu virus hepatic B,
dintre care 3 cazuri cu transmitere sexuală şi un caz la sugar infectat perinatal mama copilului
având infecţie cu virus hepatic B. În anul 2015 s-au înregistrat 6 cazuri de hepatită virală
acută cu virus hepatic B, toate cazuri cu transmitere sexuală. În anul 2016 s-au înregistrat 8
cazuri de hepatită virală acută cu virus hepatic B,dintre care 7 cazuri la adulţi, toate cazuri cu
transmitere sexuală şi 1 caz la copil (expus familial).
Evoluţia principalelor boli transmisibile pe cale digestivă/hidrică în judeţul Călăraşi
Factorii principali prin care teoretic se poate controla morbiditatea prin boli cu
transmitere digestivă/hidrică sunt reprezentaţi de: calitatea apei de băut, nivelul de sanitaţie în
colectivităţi şi comunităţi, nivelul de educaţie.
Experienţa a dovedit că, practic, impactul activităţii personalului medical din structurile
preventive asupra acestor factori este aproape inexistent şi controlul bolilor cu transmitere
digestivă/hidrică se limitează la controlul extinderii focarelor.
Boli transmisibile pe cale
digestivă/hidrică (nr.cazuri)
BDA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1867

1618

2113

2233

1962

25379

2308
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Dizenterie

17

12

3

5

3

0

0

Hepatită virală acută cu VHA

341

13

42

186

457

125

7

Febră tifoidă
Infecţii cu salmonella

0
38

0
4

0
6

0
11

0
3

0
8

0
8

Boala diareică acută
Se menţine sezonalitatea cazurilor de BDA cele mai multe fiind înregistrate în sezonul
estival. În anul 2016, din totalul de 2308 cazuri BDA, numărul cel mai mare al cazurilor
raportate a fost în luma august. Din distribuţia cazurilor de boală diareică acută raportate pe
grupe de vârstă şi pe mediul de rezidenţă se evidenţiază faptul că acestea predomină la copii
şi sunt mult mai frecvente în mediul urban decât în mediul rural. Se consideră cazurile
subraportate în mediul rural.
Hepatita virală acută cu virus hepatic A
Deşi în România vaccinarea împotriva hepatitei A nu este inclusă în Programul
Naţional de Imunizări, ea se desfăşoară ca activitate în cadrul programelor de sănătate şi este
aplicată contacţilor din focare epidemice de hepatită A, în situaţii de urgenţă provocate de
calamităţi naturale sau în grupuri populaţionale la risc de îmbolnăvire.
În judeţul Călăraşi din a doua jumătate a anului 2012 se constată creşterea
morbidităţii prin hepatită virală acută cu virus hepatic A, trend care a continuat în anul 2013 şi
în anul 2014. Astfel în anul 2012 la nivelul judeţului s-au înregistrat 42 cazuri confirmate de
hepatită virală acută cu virus hepatic A , în anul 2013 au fost confirmate 186 cazuri de
hepatită virală acută cu virus hepatic A, iar în anul 2014 au fost confirmate 456 cazuri de
hepatită virală acută cu virus hepatic A, cele mai multe focare continuând să evolueze şi în
anul 2015. În anul 2016 s-au înregistrat 7 cazuri de hepatită virală acută cu virus hepatic A.
Dizenteria
În anul 2013 în judeţ s-au înregistrat 5 cazuri de dizenterie, patru cazuri în mediul
rural (două cazuri din mediul rural având etiologie Shigella flexnery şi două cazuri Shigella
sonnei) şi un caz în mediul urban ( etiologie Shigella flexnery).În anul 2014 s-au înregistrat 3
cazuri (toate având ca etiologie Shigella flexnery). În anii 2015 şi 2016 nu s-au înregistrat
cazuri de dizenterie.
Salmoneloza
Semnalăm faptul că incidenţa morbidităţii prin salmonella a înregistrat creştere bruscă
în anul 2010, an în care au fost confirmate 38 cazuri de salmoneloză Semnalăm faptul că
incidenţa morbidităţii prin salmonella a înregistrat creştere bruscă în anul 2010, an în care au
fost confirmate 38 cazuri de salmoneloză.
În anul 2013 s-au confirmat 11 cazuri de salmoneloză, 6 cazuri fiind înregistrate la
copii şi 5 cazuri la adulţi ; 6 cazuri s-au înregistrat la persoane domiciliate în mediul urban şi 5
cazuri s-au înregistrat la persoane domiciliate în mediul rural.În anul 2014 au fost notificate 3
cazuri de salmoneloză, dintre care 1 copil (mediul rural) şi 2 adulţi (1 caz în urban şi 1 caz în
rural).
În anul 2015 au fost notificate 5 cazuri de salmoneloză, dintre care 3 cazuri la copil (1
mediul urban şi 2 mediul rural) şi 2 adulţi (1 caz în urban şi 1 caz în rural).
În anul 2016 au fost notificate 8 cazuri de salmoneloză, dintre care 7 cazuri la copil (1
mediul urban şi 6 mediul rural) şi 1 caz la adulţi (1 caz în rural).
Evoluţia principalelor antropozoonoze în judeţul Călăraşi
Antropozoonozele sunt boli infecţioase ce afectează diverse specii animale şi care
accidental se transmit la om. Dintre acestea, cel mai frecvent implicate în patologia umană
sunt trichineloza şi leptospiroza (antropozoonoze legate de prezenţa rozătoarelor), în prezent
se constată emergenţa antropozoonozelor transmise prin căpuşe.
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Dacă anul 2009 a fost primul an în care au fost confirmate cazuri de febră butonoasă
la pacienţi din judeţ (două cazuri), în anul 2010 au fost confirmate 5 cazuri de febră
butonoasă. Febra butonoasă este o antropozoonoză produsă de capuşa câinelui, ce poate
avea evoluţie severă.
În anul 2011 s-a înregistrat primul caz confirmat de boală Lyme din judeţ, infecţie de
asemeni transmisă prin înţepătura de căpuşe, iar în anul 2012 au fost notificate ca şi cazuri
posibile boală Lyme un număr de 25 cazuri,dintre care în urma investigaţiilor de laborator au
fost confirmate 6 cazuri.
Semnalăm tendinţa de endemizare a antropozoonozelor transmise omului prin
muşcături produse de căpuşa câinelui, tendinţă ce poate fi favorizată de creşterea densităţii
populaţiei canine - îndeosebi a câinilor comunitari, neîntreţinerea corespunzătoare a spaţiilor
verzi, căpuşele putând supravieţui în vegetaţie.
Evoluţia principalelor antropozoonoze în judeţul Călăraşi (număr de cazuri )
Boala
Trichineloză

2010
0

2011
1

2012
0

2013
0

2014
0

2015
0

2016
0

Leptospiroză

0

0

0

2

0

1

1

Febră butunoasă
Boala Lyme

5
0

0
1

0
6

1
1

1
0

2

4

0

1

Evoluţia principalelor boli transmisibile aerogen
Dintre bolile cu transmitere aerogenă, cele mai importante prin potenţialul epidemic,
exceptând bolile transmisibile aerogen prevenibile prin vaccinurile asigurate prin Programul
Naţional de Imunizări, sunt: gripa, virozele respiratorii acute, pneumoniile, varicela, scarlatina.
Evolutia principalelor boli transmisibile aerogen în judeţul Călăraşi (număr de cazuri )
Boli infecţioase
de cazuri)

(număr

2010
17

18

30.625

37.233

Pneumonii
Varicelă
Scarlatina

2012

2013

2014

2015

2016

1

7

9

24

37074

40591

43396

43577

3128

3582

3799

3500

9205

8661

9040

8579

11.028

102.61

5
38.089
IACRIS
2.365
IACRI
10.705

423

283

441

467

692

614

376

7

30

12

7

5

516

0

Gripă
Viroze respiratorii

2011

Gripa
În anul 2013 a fost confirmat cu laboratorul 1 caz de gripă, în sezonul de
supraveghere 2012-2013, tulpina izolată aparţinând tipului de virus gripal A, subtip H1
provenind de la persoană rezidentă în mediul urban, sex masculin.
În anul 2014 au fost confirmat cu laboratorul, 7 cazuri de gripă, în sezonul de
supraveghere 2013-2014, 1 tulpina izolată aparţinând tipului de virus gripal a, subtip H1 şi 6
tulpini aparţinând tipului de virus gripal A, subtip H 3.
În anul 2015 au fost confirmate cu laboratorul 9 cazuri de gripă, în sezonul de
supraveghere 2014-2015, 5 tulpini izolate aparţinând tipului de virus gripal B, şi 4 tulpini
aparţinând tipului de virus gripal A, subtip H3.
În anul 2016 au fost confirmate cu laboratorul 24 cazuri de gripă, în sezonul de
supraveghere 2015-2016, 2 tulpini izolate aparţinând tipului de virus gripal A, subtip H1, şi 22
tulpini aparţinând tipului de virus gripal A, subtip H3.
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Virozele respiratorii
În anul 2016 a fost notificat un număr 43.577 cazuri de infecţii acute de căi respiratorii
superioare (IACRS) şi un număr de 8.579 cazuri de infecţii acute de căi respiratorii inferioare
(IACRI).
IACRS -Ponderea cea mai mare a cazurilor de infecţii acute de căi respiratorii
superioare s-a înregistrat la coii (76% din cazuri).
IACRI - În anul 2016 a fost raportat un număr de 3.500 de cazuri de infecţii de căi
respiratorii inferioare. La toate celelate grupe de vârstă se constată predominenţa în mediul
urban.
Pneumoniile
În anul 2016 a fost notificat un număr de 8.579 de cazuri de pneumonie. Pneumoniile
predomină sunt mult mai frecvent înregistrate în mediul urban.
Varicela
Varicela este boală contagioasă cu transmitere aerogenă, cu contagiozitate foarte
mare (95-98 % din persoanele nevaccinate şi care nu au trecut prin boală care vin în contact
cu un caz de varicelă, dezvoltă în interval de 14-21 zile varicela). În România, vaccinarea
antivariceloasă nu este inclusă în calendarul naţional de vaccinări.Neincluderea vaccinării
împotriva varicelei în Programul Naţional de Imunizări, contagiozitatea foarte mare a bolii şi
transmiterea aerogenă sunt motivele principale care fac ca de regulă apariţia unui caz într-o
colectivitate/comunitate să genereze izbucniri epidemice.
În anul 2016 s-au înregistrat 376 de cazuri de varicelă, cele mai multe cazuri
înregistrându-se la copii 5-14 ani (62,5 % din cazuri).
Scarlatina
Scarlatina este boală infecţioasă acută, determinată de tipuri toxigene de Streptococ
beta hemolitic Grup A. Streptococul betahemolitic Grup A este unul dintre germenii cei mai
virulenţi pentru om, determinând îmbolnăviri precum: angina, scarlatina, infecţii cutanate etc.
Aceste boli reprezintă în continuare o importantă problemă de sănătate publică,
deoarece, incorect tratate şi supravegheate, pot evolua atât spre complicaţii supurative (foarte
grave cu un risc letal crescut) dar mai ales către complicaţii tardive nesupurative (Reumatism
Articular Acut, Glomerulonefrită Acută, Cardită Reumatismală) ce pot lăsa sechele pentru
toată viaţa.
În anul 2016 au fost confirmate 16 cazuri de scarlatină dintre care 9 cazuri în mediul
rural şi 7 cazuri în mediul urban.
Cele mai multe cazuri s-au înregistrat la grupa de vârstă 5- 9 ani (situaţie înregistrată
în anii precedenţi).
Evoluţia infecţiilor neuroinvazive acute
Deşi sunt afecţiuni plurietiologice, supravegherea infecţiilor neuroinvazive acute
(meiningite/meningoencefalite/encefalite) este justificată prin posibilitatea de control asupra
extinderii focarelor prin chimioprofilaxia contacţilor (în cazul meningitei meningococice) şi
respectiv prin controlul circulaţiei ţânţarilor în cazul infecţiilor neuroinvazive cu West Nile,
meningita meningococică şi infecţia neuroinvazivă cu West Nile fiind forme de meningită cu
risc de evoluţie letală sau de vindecare cu sechele importante.
Evoluţia meningitelor acute, în judeţul Călăraşi (număr de cazuri)
2010

2011
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2013

2014

2015
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Meningite şi encefalite virale

3

10

10

9

1

5
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Meningite West Nile

4

0

0

0

0

0

1

Bacteriene

11

10

10

9

1

6

8

Infecţii neuroinvazive
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Neuroinfecţia cu virus West Nile
Din anul 1996, anul evoluţiei epidemiei de infecţii neuroinvazive cu virus West Nile în
România - epidemie ce a afectat şi judeţul Călăraşi, în rândul pacienţilor cu meningită acută
cu LCR clar din judeţ s-a confirmat etiologia cu virus West Nile la un pacient în anul 2001 , la
un pacient în anul 2006 (menţionăm că evoluţia cazului din 2006 a fost nefavorabilă pacientul
decedând) şi la un număr de 4 pacienţi în anul 2010.
În anul 2016 s-a înregistrat un caz de infecţie neuroinvazivă cu virus West Nile
(persoană vârstnică, mediul rural, afecţiuni cronice preexistente, sex feminin). Evoluţia a fost
favorabilă.
Meningitele şi meningoencefalitele virale acute
În anul 2016 s-au înregistrat 7 cazuri confirmate meningită virală acută (din care 3
cazuri confirmate cu enterovirus şi 1 caz confirmat cu virus herpes) şi un caz. Toate cazurile au avut
evoluţie favorabilă.
Meningitele bacteriene
În anul 2016 s-au înregistrat 8 cazuri confirmate meningită bacteriană. Distribuţia pe
grupe de vârstă a cazurilor de meningită bacteriană arată că acestea au fost mai frecvente la
copil şi adultul tânăr.
Din totalul cazurilor înregistrate, etiologia a fost stabilită pentru 6 cazuri: 2 cazuri au
fost de etiologie meningococică, 2 cazuri a fost produse de pneumococ, 1 caz a fost produs
de streptococcus salivarius şi 1 caz produs de Klebsiella pneumoniae.
Toate cazurile au avut evoluţie favorabilă, cu excepţia cazului cu etiologie Klebsiella
pneumoniae, copil sub 1 an, ce a evoluat spre deces).
Evolutia infecţiilor cu transmitere sexuală
Hepatitele Virale Acute cu virusuri hepatice B,C - Evoluţia HVA în judeţul Călăraşi
(număr de cazuri)
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Evoluţia hepatitei virale acute cu virus hepatic B a fost prezentată în cadrul bolilor
prevenibile prin vaccinurile incluse în Programul naţional de vaccinări .În anul 2016, la nivelul
judeţului a fost notificat un caz de hepatită virală acută cu virus hepatic C.
Sifilisul
În anul 2016 la nivelul judeţului s-au înregistrat 20 cazuri de sifilis. Se apreciază că
infecţiile cu transmitere sexuală rămânmult subraportate.
Evoluţia morbidităţii prin sifilis (număr cazuri noi)
în judeţul Călăraşi în perioada 2006-2016
2006
117

2007
70

2008
80

2009
73

2010
50

2011
35

2012
21

2013
24

2014
20

2015
11

2016
8

Toate cazurile de sifilis s-au înregistrat la persoane active sexual, cea mai frecvent
afectată fiind grupa de vârstă 24-34 de ani. Nu s-au înregistrat cazuri de sifilis congenital.
Distribuţia cazurilor noi de sifilis pe medii de rezidenţă a evidenţiat un număr
semnificativ mai mare de cazuri în mediul rural faţă de cel urban.
Gonoreea
Infecţia gonococică continuă să fie subraportată, cel mai probabil cazurile
neprezentându-se la medic şi recurgând la automedicaţie. Toate cele 3 cazuri raportate în
anul 2016 sunt la persoane de sex masculin, din care două cazuri domiciliate în mediul rural şi
un caz în mediul urban.
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Evoluţia morbidităţii prin gonoree (număr cazuri noi)
în judeţul Călăraşi în perioada 2006-2016
2006
11

2007
11

2008
8

2009
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2010
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2011
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2012
4

2013
4

2014
3
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2
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3

Infecţia HIV/SIDA
În anul 2016 au fost depistate 7 cazuri noi de infecţie HIV/SIDA, toate la adulţi. În anul
2014 au fost raportate compartimentului de supraveghere epidemiologică şi control boli
transmisibile, un număr de 4 decese prin SIDA. Cazurile nou depistate de infecţie HIV/SIDA în
anul 2016 în judeţul Călăraşi au avut, ca şi în anii precedenţi, pondere mai mare la sexul
masculin faţă de sexul feminin. Analiza cazurilor noi depistate de infecţie HIV/SIDA în anul
2016 arată o pondere mai mare a cazurilor în mediul rural faţă de mediul urban.
Evoluţia Tuberculozei
Evoluţia morbidităţii prin T.B.C. (număr de cazuri noi) în judeţul Călăraşi în
perioada 2006-2016
2006
313

2007
302

2008
293

2009
278

2010
238

2011
310

2012
250

2013
237

2014
212

2015
188

2016
189

Tuberculoza continuă să reprezinte o problemă importantă de sănătate publică la
nivel naţional dar şi la nivel judeţean. Deşi trendul morbidităţii prin tuberculoză este
descendent, incidenţa cazurilor noi de tuberculoză rămâne la valori crescute. Cea mai
afectată grupă de vârstă este grupa de vârstă 55-64 ani, urmată de grupa de vârstă 45-54 ani
şi grupa de vârstă 35-34 ani, dar continuă să se înregistreze şi cazuri de tuberculoză la copii,
în anul 2016 înregistrându-se 5 cazuri.
Infecţiile asociate asistenţei medicale
Menţionăm că se constată în continuare subraportarea cazurilor de infecţie
nosocomială şi considerăm că numărul real al acestora este mult mai mare.
În anul 2016, unităţile sanitare cu paturi din judeţ au raportat un număr de 34 de
infecţii asistenţei medicale, cele mai multe fiind cazuri raportate de Spitalul Judeţean de
Urgenţă Călăraşi (28 cazuri), această unitate având cel mai bine funcţional sistem de
supraveghere, investigare şi raportare a cazurilor. Se constată emergenţa infecţiilor cu
Clostridium difficile, în anul 2016 fiind depistate 10 cazuri de infecţie cu Clostridium difficile
asociate asistenţei medicale în spitalele din judeţ.
La nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi cele mai multe cazuri au fost
raportate de secţiile obstetrică-ginecologie şi chirurgi.
Ca forme clinice, au predominat infecţiile de plagă chirurgicală şi enterocolitele.
Calitatea factorilor de mediu cu impact major asupra stării de sănătate
Apa pentru consum uman
Uzina de apă Călăraşi
Sursa de apă este Dunărea, sursă de suprafaţă .Captarea apei se efectuează la
staţia de captare Chiciu şi în funcţie de debitul Dunării captarea se efectuează în condiţii
normale de debit prin cribluri iar când debitul este foarte scăzut prin intermediul staţiei
plutitoare.Tot la staţia de captare de la Chiciu după captare apa este decantată (3 decantoare
radiale) şi preclorinată cu clor lichid.
Uzina de apă SC,,ECOAQUA”SA Călăraşi a fost modernizată prin reabilitarea staţiei
de pompare, a staţiei de filtrare-cu nisip cuarţos şi realizarea unei noi treptede tratare a apei
prin ozonizare şi filtrare pe filtru cu cărbune activ, reabilitarea rezervoarelor de apă şi
realizarea de laboratoare noi pentru examene fizico-chimice şi bacteriologice. A fost înlocuită
toată reţeaua de distribuţie a apei din municipiu.
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După întreprinderea măsurii de înlocuire a coagulantului, s-a obţinut o creştere a
eficienţei treptei de decantare. În prezent se utilizează ca substanţă coagulantă -PAX18
(polihidroxi clorura de aluminiu).
Prin reabilitările efectuate la staţia de filtrare şi rezervoare, s-a îmbunătăţit calitatea
apei, din punct de vedere fizico-chimic (s-a reuşit reducerea semnificativă a “turbidităţii” şi a
valorii “clorului rezidual liber”, aducându-se la 0,5-0,7 mg/l).Toate aceste aspecte s-au
reflectat pozitiv şi în calitatea bacteriologică a apei, atât la ieşirea din staţie, cât şi la
consumator.
Uzina de apă Olteniţa
Pentru Uzina de apă Olteniţa SC ECOAQUA SA sursa de apă este de profunzime,
prin 4 puţuri forate la adâncime de 425 metri.Staţia de tratate are în prezent următoarele
trepte: oxidare, deferizare, filtrare, clorinare. Există 3 bazine de înmagazinare a apei: un bazin
de 5000 mc şi 2 bazine de 1000 mc.
Pe lângă treptele de tratare curentă, în funcţie de încărcătura cu hidrogen sulfurat,se
efectuează aerarea naturală, iar în funcţie de încărcătura cu fier, se realizează preclorinarea
apei, în vederea oxidării fierului, dozajul stabilindu-se proporţional cu încărcătura sursei.
De regulă, apa brută provenită din puţurile 2,3,4 conţine încărcătura de fier.
Atât la ZAP Călăraşi cât şi la ZAP Olteniţa s-a reuşit reducerea semnificativă a
dozelor de substanţe coagulante şi substanţe dezinfectante utilizate, astfel încât apa
distribuită populaţiei să se încadreze în parametrii de potabilitate.
Uzina de apă Lehliu-Gară
Uzina de apă Lehliu-Gară (producător SC ECOAQUA SA) utilizează ca sursă două
puţuri forate la mare adâncime. Ca trepte de tratare se efectueaza aerarea şi dezinfecţia apei
cu clor gazos. Există un rezervor de înmagazinare a apei de 1500 mc. Reţeaua de distribuţie
a apei are o lungime de 10,2 Km.
Staţia de apă Budeşti
Staţia de apă Budeşti (producător SC ECOAQUA SA) utilizează ca sursă de apă, apa
de profunzime.
La ZAP Budeşti s-a construit o staţie nouă de tratare apă ,cu următoarele trepte de
tratare: preclorinare, filtrare prin 3 filtre cu nisip cuar’ors, filtrare prin 3 filtre cu carbune active,
clorinare cu clor gazos , prin dozatoare automate. Având în vedere încărcătura sursei cu fier
şi mangan, se asigură un bazin de contact pentru tratarea apei, în vederea reducerii
încărcăturilor. A fost construit şi este funcţional un laborator în care se lucrează zilnic
parametrii fizico-chimici la apa produsă şi distribuită şi la apa din puncte reprezentative din
reţeaua de distribuţie. Evaluarea clorului rezidual liber,în punctul,,ieşire staţie” se efectuează
la fiecare oră. Apa se distribuie către populaţie în mod continuu.
Rezultatul tuturor modernizărilor efectuate sau aflate în curs de efectuare este acela
că în anul 2014 s-a îmbunătăţit semnificativ calitatea apei distribuită în scop potabil, atât în
municipiul Călăraşi cât şi în localităţile Olteniţa, Lehliu-Gară şi Budeşti. Cu mici excepţii, ZAP
mari fac permanent dovada conformităţii materialelor şi echipamentelor care vin în contact cu
apa potabilă, precum şi a produselor biocide utilizate, în conformitate cu legislaţia sanitară în
vigoare. Produsele biocide utilizate la dezinfecţia apei sunt utilizate corespunzător domeniului
pentru care deţin Avize de plasare pe piaţă.
Staţia tratare Fundulea (producător SC “ECOAQUA” SA) Staţia tratare Funduleaproducător ICDA utilizează ca sursă de apă, apa de profunzime.
În mediul rural aprovizionarea cu apă se realizează de la microcentrale şi de la
fântâni publice şi particulare. Majoritatea microcentralelor nu sunt autorizate sanitar şi nu deţin
staţii de clorinare pentru tratarea apei.
Fântânile publice sunt săpate la adâncimi mici ceea ce duce la impurificarea lor, cu
risc pentru apariţia intoxicaţiilor cu nitriţi.
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Calitatea apei potabile în judeţul Călăraşi-sistem public, în anul 2016
Anul
2016

Număr probe
necorespunzătoare
chimic /%
1023/19019 ; 5,38%
531/1249 ; 42,51%

Număr probe
prelevate

Mediul
Urban
Rural

20892
3118

Număr probe
necorespunzătoare
bacteriologic/%
54/1873 ; 2,88%
426/1869 ; 22,79%

Evoluţia Intoxicaţiilor acute cu nitriţi în Judeţul Călăraşi, în perioada 2006-2016
Anul
Număr
cazuri
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5

4

5

1
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Toate cazurile de intoxicaţii acute cu nitriţi la copil (methemoglobinemie acută
infantilă) înregistrate în perioada 2006-2016 au înregistrat evoluţie favorabilă, cu excepţia
unui caz înregistrat în anul 2007, situaţie în care s-a înregistrat decesul unui copil 0-1 an din
Curcani, copil care la data decesului avea 2 luni.
În anul 2016, în judeţul Călăraşi, s-au înregistrat 3 cazuri de methemoglobinemii
acute infantile generate de apa de fântână, repartizate astfel: sat Potcoava, comuna
Independenţa, comuna Mânăstirea, comuna Chirnogi.
Dezvoltarea fizică şi starea de sănătate a preşcolarilor şi elevilor
Examenul de bilanţ an şcolar 2015 – 2016
Privind afecţiunile cronice, din totalul subiecţilor examinaţi cu ocazia examenului de
bilanţ s-au constatat următoarele:
 Din totalul celor 2658 de copii examinaţi somatometric, se constată că 1583 dintre ei au
dezvoltare dizarmonică (59,56%).
Situaţia bolilor cronice dispensarizate în rândul elevilor şi studenţilor an şcolar
2013-2014:
 Din totalul de 10.292 de copii examinaţi, 969 sunt dispensarizaţi pentru diverse forme
de boli cronice, acoperind aproape toată paleta din macheta metodologiei, pe primele
locuri situându-se bolile senzoriale (204 cazuriurmate de bolile neuropsihice (112
cazuri) şi bolile cardiovasculare (90 cazuri).
Examenele de triaj epidemiologic
A fost examinat un număr de 28.413 de copii după vacanţa de sărbătorile de iarnă,
un număr de 27.289 copii după vacanţa intersemestrială, un număr de 26.645 copii după
vacanţa de sărbători pascale şi un număr de 22.480 dcopii după vacanţa de vară,
constantându-se existenţa în număr mare a cazurilor de angine (39 după vacanţa de
sărbătorile de iarnă, 84 după vacanţa intersemestrială, 28 după vacanţa de sărbători pascale,
11 după vacanţa de vară) şi a cazurilor de pediculoză (139 după vacanţa de sărbătorile de
iarnă, 79 după vacanţa intersemestrială, 58 după vacanţa de sărbători pascale, 80 după
vacanţa de vară.
Asistenţa medicală primară - Casa de Asigurări de Sănătate Călăraşi
Casa de Asigurari de Sănătate Călaraşi (CAS CL) este instituţie publică de interes
local cu personalitate juridică,organizată în baza Legii 95/2006 privind reforma in domeniul
sănătăţii,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,având rolul de a aplica politica şi
strategia generală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) în cadrul sistemului de
asigurări de sănătate la nivel local, respectând strategia şi politica unitare stabilită de CNAS.
Casa de Asigurări de Sănătate Călaraşi administrează fondul de asigurari de
sănătate,constituit din contribuţia asiguraţilor,contribuţia persoanelor fizice şi juridice care
angajează personal salariat, subvenţii de la bugetul de stat şi alte surse.
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Obiectivele specifice ale Casei de Asigurări de Sănătate Călaraşi



















angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare
repartizate şi aprobate;
realizarea veniturilor;
angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
evaluarea calităţii serviciilor medicale şi analiza gradului de adresabilitate a bolnavilor
la serviciile medicale;
asigurarea unui grad ridicat a asistenţei medicale primare, preventive şi curative;
monitorizarea asistenţei medicale preventive acordate omului sănătos, familiei şi
colectivităţii;
asigurarea unui impact mediatic pozitiv al activităţii CAS Călăraşi;
construirea unui plan de management al resurselor umane, care are în vedere
identificarea şi cuntificarea valorilor reale, caracteristice personalului, care să conducă
la construirea unei politici de personal eficientă şi eficace;
monitorizarea evoluţiei consumului de medicamente şi luarea măsurilor
corespunzătoare în situaţia abaterilor de la normele în vigoare;
implicare activă în promovarea şi utilizarea SIUI (Sistemului Informatic Unic Integrat);
analiza şi evaluarea sistemului de management al riscurilor în cadrul CAS Călăraşi,
încluzând operaţiuni ca: analiza organizaţiei (politica organizaţiei, procese şi activtăţi
specifice), identificarea, măsurarea şi ierarhizarea riscurilor, întocmirea cartografiei
riscurilor, evaluarea eficacităţii controalelor, elaborarea de planuri de măsuri în scopul
diminuării riscurilor;
evaluarea furnizorilor care-şi exprimă intenţia de a intra în relaţie contractuală cu CAS
Călăraşi ca şi evaluarea furnizorilor ale căror decizii de evaluare expiră;
urmărirea contractelor încheiate cu furnizorii pentru derularea programelor şi
subprogramelor naţionale;
prelucrarea, monitorizarea şi controlul indicatorilor specifici programelor şi
subprogramelor;
aplicarea politicilor UE cu privire la eliberarea formularelor europene şi a cardurilor
europene de asigurări sociale de sănătate;
asigurarea unor servicii medicale de calitate atât asiguraţilor proprii, cât şi cetăţenilor
străini, conform tratatelor UE;
îndeplinirea obligaţiilor contractuale, finanţarea furnizorilor de servicii medicale,
medicamente şi dispozitive în raport cu activitatea prestată şi cu respectarea încadrării
în bugetul aprobat.

Indicatorii asociaţi obiectivelor generale








Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pe total
cheltuieli de sănătate;
Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru
prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale;
Realizarea trimestrială şi anuală a platilor faţă de prevederile aprobate pe total
cheltuieli titlul VIII - Asistenţă socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori;
Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate
pe total cheltuieli titlul VIII - Asistenţă socială;
Realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare
deschise la cheltuielile de administrare şi funcţionare a caselor de asigurări de
sănătate ;
Planificarea procesului de contractare, cu respectarea termenelor de finalizare a
procesului de contractare ;
Respectarea principiului liberei concurenţe între furnizorii care încheie contracte cu
CAS prin respectarea criteriilor de repartizare a sumelor pe furnizori, conform
prevederilor legale în vigoare ;
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Evaluarea în termen a furnizorilor de servicii medicale;
Monitorizarea sistemului de prescriere electronică prin: organizarea de întâlniri cu
medicii prescriptori şi furnizorii de medicamente pentru sesizarea eventualelor
disfunctionalităţi care pot apărea în utilizarea soluţiei informatice; monitorizarea
respectării de către furnizori a obligaţiei privind raportarea electronică
lunară/trimestrială a prescripţiilor off-line; monitorizarea semestrială a consumului de
DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CNAS/CJAS ; monitorizarea
derulării contractelor;
Monitorizarea organizării cadrului de implementare a sistemului naţional al cardului
naţional de asigurări sociale de sănătate şi a activităţilor legate de dosarul electronic al
pacientului;
Asigurarea respectării termenelor de raportare de către unităţile sanitare cu paturi,
farmaciile cu circuit deschis şi centrele de dializă care au obligaţia raportării consumului
de medicamente, în vederea stabilirii contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii de
autorizaţie de punere pe piaţă ;
Planificarea acţiunii de control la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi
materiale sanitare, conform perioadei de planificare comunicată de CNAS ;
Obţinerea celor mai bune rezultate cu resursele financiare, materiale, umane, umane,
de timp şi informatice disponibile, prin utilizarea eficientă a acestora ;
Implementarea în timp util a modificărilor legislative;
Asumarea responsabilităţilor;
Informarea asiguraţilor conform prevederilor legale;
Evaluarea gradulului de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare,
aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS ;
Informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt în relaţie
contractuală cu CAS Călăraşi;
Respectarea termenelor de raportare a situaţiilor privind activitatea desfasurată de
furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza
contractelor încheiate de CAS cu aceştia;
Recuperarea sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate
necuvenit din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de
servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, amenzi contravenţionale,
sancţiuni ;
Implementarea măsurilor dispuse în urma acţiunilor de control care au termen perioada
de raportare;
Respectarea cerinţelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin
direcţiile de specialitate referitoare la corectitudinea conţinutului (respectarea
formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări) şi a termenelor
de raportare;
Implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern;
Promovarea imaginii sistemului de asigurări sociale de sănătate ;
Respectarea obligaţiilor de afisare publică şi actualizare pe site-ul CAS a tuturor
informaţiilor conform prevederilor contractului-cadru şi normelor;
Implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul CAS.

Activitatea Compartimentului Control
În anul 2016 compartimentul de control din cadrul CJAS Călăraşi a efectuat un număr
de 99 de controale din care 56 controale tematice, 22 controale operative şi 21 controale
inopinate. În urma acestor controale a fost imputată şi recuperată în totalitate suma de
86024,47 lei din care 2873,39 lei de la furnizori de servicii medicale în asistenţă medicală
primară, 388,12 lei furnizori de servicii medicale clinice, 65686 lei furnizori de servicii
medicale în asistenţă medicală spitalicească, 1219,75 lei furnizori de medicamente, 6390,96
lei de la furnizori de servicii medicale paraclinice, 3025 lei de la furnizori de servicii medicale
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de îngrijiri la domiciliu, 1967 lei furnizori de servicii medicale de recuperare reabilitare şi suma
de 4474,25de la furnizori de dispozitive medicale. De asemenea au fost dispuse 33 de
măsuri care au fost şi implementate.
Controalele efectuate în anul 2016 au fost structurate după cum urmează:
 Asistenţă medicală primară : la nivelul judeţului Călăraşi există un număr de 113
contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale şi au fost prevăzute în planul anual
de control un număr de 28 controale tematice, realizându-se un număr de 47 controale
din care 28 controale tematice, 10 controale operative şi 9 controale inopinate ca
urmare a sesizărilor venite din partea asiguraţior, a partenerilor contractuali precum şi a
altor persoane fizice sau juridice cu privire la modul de acordare a serviciilor medicale
sau de prescriere şi eliberare a certificatelor de concediu medical. În urma acestor
controale a fost imputată şi recuperată în totalitate suma de 2873,39 lei şi au fost
dispuse 15 măsuri care au fost implementate.
 Asistenţă medicală în ambulatoriul de specialitate clinic : la nivelul judeţului Călăraşi
există un număr de 46 contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale şi au fost
prevăzute în planul anual de control un număr de 4 controale tematice, fiind efectuate
un număr de 15 controale din care 4 tematice, 5 controale operative ca urmare a
sesizărilor făcute de compartimentele de specialitate şi un număr de 6 controale
inopinate. În urma acestor controale a fost imputată şi recuperată în totalitate suma de
388,12 lei şi au fost dispuse 3 măsuri care au fost implementate.
 Asistenţă medicală în ambulatoriul paraclinic: la nivelul judeţului Călăraşi există un
număr de 11 contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale şi au fost prevăzute în
planul anual de control un număr de 5 controale tematice, fiind efectuate un număr de
11 controale din care 5 tematice, 3 controale operative ca urmare a sesizărilor făcute
de compartimentele de specialitate şi un număr de 3 controale inopinate. În urma
acestor controale a fost imputată şi recuperată în totalitate suma de 6390,96 lei şi au
fost dispuse 4 măsuri care au fost implementate.
 Asistenţă medicală spitalicească :la nivelul judeţului Călăraşi există un număr de 7
contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale şi au fost prevăzute în planul anual
de control un număr de 2 controale tematice, fiind efectuate un număr de 5 controale
din care 2 tematice, 1 controal operativ ca urmare a sesizărilor făcute de
compartimentele de specialitate şi un număr de 2 controale inopinate. În urma acestor
controale a fost imputată şi recuperată în totalitate suma de 65686 lei şi au fost dispuse
4 măsuri care au fost implementate.
 Asistenţă medicală de îngrijiri medicale la domiciliu : la nivelul judeţului Călăraşi există
un număr de 9 contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale şi au fost prevăzute
în planul anual de control un număr de 8 controale tematice, fiind efectuate un număr
de 8 controale. În urma acestor controale a fost imputată şi recuperată în totalitate
suma de 3025 lei.
 Asistenţă medicală de recuperare reabilitare: la nivelul judeţului Călăraşi există un
număr de 6 contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale şi au fost prevăzute în
planul anual de control un număr de 4 controale tematice, fiind efectuate un număr de
4 controale. În urma acestor controale a fost imputată şi recuperată în totalitate suma
de 1967 lei şi au fost dispuse 5 măsuri care au fost implementate.
 Furnizori de medicamente: la nivelul judeţului Călăraşi există un număr de 85 contracte
încheiate cu furnizori de medicamente şi au fost prevăzute în planul anual de control un
număr de 4 controale tematice, fiind efectuate un număr de 4 controale din care 4
tematice, 2 controale operative ca urmare a sesizărilor făcute de compartimentele de
specialitate şi 1 control inopinat. În urma acestor controale a fost imputată şi
recuperată în totalitate suma de 1219,75 lei şi a fost dispusă o măsură, implementată.
 Furnizori de dispozitive medicale: la nivelul judeţului Călăraşi există un număr de 73
contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale din care 7 furnizori işi desfăşoară
activitatea pe raza judeţului. Nu au fost prevăzute controale în planul anual de control,
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fiind efectuat un control operativ. În urma acestui control a fost imputată şi recuperată
în totalitate suma de 4474,25 lei şi a fost dispusă o măsură.
 De asemenea au fost verificate Programele naţionale de sănătate, nefiind constatate
deficienţe.
Activitatea Direcţiei Economice
Casa de Asigurări de Sănătate Călaraşi a asigurat, în anul 2016, finanţarea pe bază
de contract a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, în baza
prevederilor legale în vigoare. Veniturile colectate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Călăraşi au fost înregistrate in contabilitatea CAS pe baza normelor Ministerului Economiei şi
Finanţelor.
În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, priorităţile în activitatea C.A.S. Călăraşi au fost
cu siguranţă legate de asigurarea unei cat mai bune relaţii cu furnizorii de servicii medicale în
contextul asigurării unor servicii medicale de cât mai bună calitate pentru asiguraţi,
implementarea şi aplicarea noilor acte normative şi organizarea de aşa natură a activităţii în
cadrul instituţiei, astfel încât cu personalul existent să se asigure şi realizarea noilor atribuţiuni
legate de apariţia şi aplicarea actelor normative.
Concret, principalele priorităţi au fost:
 studierea atentă şi analiza economico-financiară, pe domenii de asistentă medicala,
funcţie de bugetul alocat C.A.S. Călăraşi pentru anul 2016;
 asigurarea continuităţii asistenţei medicale prin încheierea actelor adiţionale la
contractele de furnizare servicii medicale pe anul 2015, şi a noilor contracte pe anul
2016;
 determinarea posibilităţii acoperirii cu resurse financiare a ofertei de servicii medicale şi
a cererii formulate din partea asiguraţilor la toate domeniile de asistenţă medicală;
 aplicarea prevederilor din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătaţii cu
modificările şi completările ulterioare;
 organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii
nr.82/1991, republicată cu modificarile şi completările ulterioare, a Ordinului M.F.
nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestora, precum şi a Ordinului M.F.nr 556/2006 de
modificare şi completare a acestuia.
Veniturile programate în anul 2016 la nivelul CAS Călăraşi, prin bugetul Fondului
Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate aprobat de Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate, au fost în sumă de 134.413.490 lei.
Conform datelor prezentate în contul de execuţie, la nivelul anului 2016 au fost
înregistrate venituri (drepturi constatate) în suma de 126.953.316 lei şi încasări totale în sumă
de 106.477.109 lei. :
De menţionat este faptul că, potrivit Ordinului M.F. nr. 656/2004 evidenţa pe plătitori se
ţine de către D.G.F.P. Călăraşi care, are obligaţia centralizării lunar a obligaţiilor de plată şi
plăţilor, şi transmiterea acestora Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate care, potrivit
aceleeaşi prevederi legale, ţine evidenţa sintetică şi analitică, pe tipuri de contribuţii, conform
clasificaţiei bugetare a debitorilor din contribuţia la asigurările sociale de sănătate. Din total
drepturi constatate , din anii precedenţi sunt drepturi în cuantum de 33.297.844 lei şi din anul
curent în suma de 93.655.472 lei .
Prin bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate aprobat de Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate, CAS Călăraşi a avut programate în anul 2016 credite de angajament în
suma de 174.193.100 lei, credite bugetare de 189.944.950 lei, şi a înregistrat plăţi nete în
suma de 186,206,473,97 lei. Plăţile nete s-au încadrat în prevederile bugetare, atât pe total
cât şi pe articole. La capitolul cheltuieli pentru asigurări şi asistenţă socială nu sunt cuprinse şi
deducerile în cuantum de 3.470.368 lei .
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În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr 82/1991, republicată şi cu Ordinul
Ministerului Finanţelor publice nr.1753/2004, a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.
2941/2009 s-a efectuat inventarierea anuală a patrimoniului C.A.S. Călăraşi .
Cardul de sănătate
În anul 2016 s-au depus un număr de 5.536 de solicitări de eliberare de carduri de
sănătate duplicat defalcate astfel :4.986 de cereri conform art.2 , alin. (1), lit. a,b şi c din
Ordinul 98/2015 şi 550 de cereri conform art.2 , alin. (1) , lit. d şi e din Ordinul 98/2015.
Totodată, au fost eliberate către asiguraţi 7.037 de adeverinţe de înlocuire a
cardurilor de sănătate, structurate astfel:
 5.570 de adeverinţe conform art.2, alin. 1, lit. a,b si c din Ordinul 98/2015;
 791 de adeverinţe conform art.2, alin. 1 , lit. d şi e din Ordinul 98/2015;
 676 de adeverinţe de înlocuire card de sănătate pentru carduri refuzate din motive
religioase sau de conştiinţă.
Concedii şi indemnizaţii
În anul 2016, au fost primite 2.260 solicitări (dosare) de restituire a plăţilor concediilor
şi indemnizaţiilor plătite de către angajatori în sumă de totală de 3.897.120 lei, s-au verificat
1432 de dosare şi s-au efectuat plăţi către angajatori în cuamtum de 3.509.341 lei.
Activitatea Direcţiei Relaţii Contractuale
În anul 2016, în subordinea Directorului Direcţiei Relaţii Contractuale, activitatea a
fost desfăşurată, conform Organigramei aprobate, prin Ordinul Presedintelui CNAS nr.85 din
02.02.2016, pentru apobarea organigramei şi structurii de funcţii publice şi contractuale,
conform statului de funcţii al CAS Călăraşi, respectiv:
 Serviciului Evaluare-Contractare/Analiză cereri şi eliberare decizii îngrijiri la domiciliu şi
dispozitive medicale;
 Serviciului Decontare Servicii medicale;
 Compartimentului Acorduri/Regulamente Europene Formulare Europene.
Principala activitate în anul 2016 a fost legată de derularea contractelor pe toate
domeniile de asistenţă, pentru care CAS Călăraşi a prelungit valabilitatea pentru primul
trimestru al anului prin acte adiţionale.
În perioada 01.07 – 30.07.2016, s-a desfaşurat procesul de contractare a serviciilor
medicale, medicamente şi materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum şi de
dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în
ambulatoriu, pentru intervalul 01.08.2016 -31.12.2016.
Cadrul legal care a stat la baza contractării serviciilor medicale l-au constiuit Legea
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Ordinul MS/CNAS nr.763/377/22.06.2016,
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a HG nr.161/2016, privind condiţiile
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi
completările ulterioare şi Ordinul comun MS/CNAS 3195/561/2015, pentru aprobarea criteriilor
de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţă medicală primară şi din ambulatoriul de
specialitate în funcţie de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea.
Conform normelor in vigoare, a fost stabilită procedura generală de contractare a
serviciilor medicale, medicamente si dispozitive medicale, pentru anul 2016, in baza deciziilor
emise de către Preşedinte - Director General, constituindu-se, astfel, comisiile si subcomisiile,
in vederea desfăşurării procesului de contractare. De asemenea,s-au constituit comisiile
mixte, conform prevederilor Contractului-cadru, au fost actualizate procedurile operaţionale
privind contractarea şi decontarea serviciilor medicale şi au fost organizate grupuri de lucru,
sub coordonarea Comisiei de contractare, pe tipuri de furnizori.
Au fost stabilite valorile de contract pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice, de
reabilitare medicală, pe baza criteriilor din norme, şi a contractelor de furnizare de servicii de
medicină dentară şi spitaliceşti, în urma cărora au avut loc negocierile cu furnizorii declaraţi
eligibili.
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Prenegocierea, negocierea şi încheierea contractelor cu furnizorii declaraţi eligibili sau realizat conform planificărilor comunicate, finalizându-se la data stabilita prin Decizia
Preşedintelui - Director General, cu respectarea cadrului legal în vigoare.
Astfel, la data de 31.12.2016 CAS Călăraşi are înregistrate un număr de 354 de
contracte, situaţia contractelor încheiate pe categorii de furnizori prezentându-se după cum
urmează (comparativ cu anul 2015):
Domeniul de activitate
Asistenţă medicală primară
Centre de permanenţă
Asistenţă medicală ambulatorie
de specialitate pentru
specialităţi clinice
Asistenţă medicală ambulatorie
de specialitate pentru
specialitatea clinică de
recuperare, medicină fizică şi
balneologie
Ambulatoriu de specialitate
medicină dentară

Asistenţă medicală ambulatorie
de specialitate pentru
specialităţi paraclinice

Asistenţă medicală
spitalicească
Ingrijiri medicale la domiciliu
Dispozitive medicale destinate
recuperării unor deficienţe
organice sau funcţionale în
ambulatoriu
Medicamente cu şi fără
contribuţie personală în
tratamentul ambulatoriu, în
cadrul sistemului de asigurări
de sănătate

2015
113
4 centre – 20 contracte

2016
111
4 centre – 20 contracte

47 private
5 integrate spital

49 private
5 amb. integrate spital

6

7

13

17

7- analize medicale de
laborator
3-histopatologice
16- imagistica medicalăradiologie şi investigaţii de
înaltă performanţă, d.c. 5judeţ, 11-extrajudeţeni
7 d.c. 5-spt publice, 2- spt
private
9

7- analize medicale de
laborator
5-histopatologice
13 imagistică medicalăradiologie şi investigaţii de
înaltă performanţă, d.c. 4judet, 9 extrajudeţeni
7 d.c. 5-spt publice, 2- spt
private
11

75

72

49 cu 86 puncte de
lucru/oficine

50 cu 93 puncte de
lucru/oficine

Activitatea pe domenii în anul 2016 s-a desfăşurat astfel:
În Asistenţă medicală primară, prin intermediul celor 111 medici de familie, CAS
Călăraşi a asigurat accesul unui număr de 232.510 persoane asigurate, distribuite în mediul
urban în număr de 128.759 şi în mediul rural în număr de 103.751 persoane înscrise în lista
medicilor de familie, fiind beneficiari ai pachetului de servicii medicale de bază, conform
normelor în vigoare şi, totodată, a aigurat şi asistenţa medicală din pachetul de servicii
minimal, pentru un număr de 147.669 de persoane în mediul urban şi 119.536 în mediul rural.
Astfel, la nivelul anului 2016 medicii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Călăraşi au
raportat 640.452 de consultaţii, însemnând 3.911.828 de puncte per servicii şi 2.286.842
puncte per capita, pentru care CAS Călăraşi a decontat sume în valoare de 18.566.000 lei.
Este de menţionat că în asistenţă medicală primară continuitatea a fost asigurată în
regim de gardă prin cele 4 centre de permanenţă, din care 3 centre de permanenţă organizate
în mediul rural, respectiv în localităţile: Jegălia, Vlad Ţepeş şi Plătăreşti si un contract pentru
centrul de permanenta din Calarasi, pentru care CAS Călăraşi a decontat 775.000 lei.
În Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţi clinice,
CAS Călăraşi a asigurat accesul serviciilor privind acest domeniu prin cele 54 de contracte
înregistrate la data de 31.12.2016, dintre care 49 de contracte incheiate conform OUG nr.
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124/1998 şi 5 contracte cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, pentru servicii medicale
clinice furnizate prin cabinete în ambulatoriile integrate.
Situaţia contractelor cu furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, pentru servicii
medicale clinice furnizate prin cabinete în ambulatoriile integrate, aşa cum au fost stabilite în
cadrul procesului de contractare, pe specialităţi medicale se prezintă după cum urmează:
Unitatea medicală

Specialitaţi clinice
Pneumologie
Oftalmologie
Dermatovenerologie
Medicină internă
Boli infecţioase
Spitalul Judeţean de Urgenţă Psihiatrie
Călăraşi
Psihiatrie pediatrică
Chirurgie generală
Chirurgie şi ortopedie infantilă
Chirurgie plastică şi reparatorie
Obstetrică – ginecologie
Ortopedie şi traumatologie
Obstetrică – ginecologie
ORL
Spitalul Municipal Olteniţa
Psihiatrie
Pediatrie
Pneumologie
Medicină Internă
Cardiologie
Chirurgie generală
Oftalmologie
Spitalul Orăşenesc Lehliu Gară
Pediatrie
Obstetrică – ginecologie
ORL
Dermatovenerologie
Spitalul de pneumoftiziologie
Pneumologie
Călăraşi
Spitalul de psihiatrie Săpunari
Psihiatrie

Cu privire la serviciile acordate în Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate
pentru specialităţi clinice prin intermediul cabinetelor incheiate conform OUG nr.124/1998,
CAS Călăraşi a asigurat adresabilitatea pacienţilor, încheind contracte cu 49 de furnizori.
Astfel, la nivelul anului 2016 medicii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Călăraşi au
raportat un număr de 179.062 de consultaţii, însemnând 77.029 de servicii acordate, respectiv
4.077.148 de puncte, pentru care CAS Călăraşi a decontat sume în valoare de 8.135.000 lei.
De menţionat este faptul că la nivelul judeţului nostru toate specialităţile sunt
deficitare, în funcţie de necesarul stabilit pentru anul 2016, chiar şi la specialităţile în care
numărul de medici este acoperit, deficitul de servicii se păstrează datorită neacoperirii
numărului de norme de specialităţi.
Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinică de
recuperare, medicină fizică şi balneologie
În anul 2016 CAS Călăraşi a asigurat accesul persoanelor asigurate prin intermediul
celor 7 furnizori cu care se află in relaţie contractuală. Situaţia acestei activităţi pentru anul
2016, comparativ cu anul 2015 se prezintă astfel
Nr.
Crt.
1

Furnizor
C.M.I.
Moldoveanu
Gheorghe

Valoare
contractată
2015

Valoare
decontată
2015

Valoare
contractată
2016

Valoare
decontată
2016

192.036,00

191.930,00

242.963,65

242.819,50
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2
3
4
5
6
7

S.C Centrul de
Sănătate
Vital
S.R.L
S.C Ren Med
Laborator S.R.L
Spitalul Jueţean.
de
Urgenţă
Călăraşi
C.M.I Păun Maria
S.C Anca Med
S.R.L
S.C
Brotac
Medical Center
S.R.L
Total

127.724,00

127.642,00

126.359,11

126.290,00

219.748,00

218.812,00

242.590,64

242.319,00

0,00

0,00

45.481,84

43.217,50

115.998,00

115.891,50

111.859,76

157.680,00

157.534,40

182.479,57

111.760,50
182.364,00

281.700,00

280.573,00

347.247,43

347.164,00

1.094.886,00

1.092.382,90

1.298.982,00

1.295.934,50

În anul 2016 adresabilitatea privind această specialitate a crescut foarte mult, în
prezent, întocmindu-se liste de aşteptare, liste care nu au putut fi onorate în totalitate, bugetul
alocat acestei specialităţi fiind insuficient.
Din raportările furnizorilor din specialitatea clinică de recuperare, medicină fizică si
balneologie au fost validate un număr de 6673 de consultaţii acordate unui număr de 4619
pacienți, pentru care furnizorii din această specialitate au asigurat accesul pentru 141.724 de
proceduri, sistemul validând pentru acestea, conform normelor în vigoare, 36.121.
Asistenţă de specialitate pentru medicină dentară
În anul 2016 CAS Călăraşi a încheiat contracte cu un număr de 17 furnizori în
specialitatea medicină dentară, bugetul alocat acestei specialităţi a fost 389,00 mii lei,
asigurându-se un număr de 4260 de servicii medicale.
Numărul serviciilor acordate, faţă de necesarul real, a fost mic, asiguraţii fiind nevoiţi
să suporte contravaloarea serviciilor pentru această categorie, fondurile alocate fiind
insuficiente.
În Asistenţa medicală de specialitate paraclinică, pentru a asigura accesul
asiguraţilor din judeţ la o gamă cât mai largă de servicii medicale, CAS Călăraşi a încheiat
contracte atât cu furnizori din judeţul Călăraşi (pentru analize medicale de laborator, radiologie
şi ecografii) cât şi cu furnizori din alte judeţe sau municipiul Bucureşti (pentru investigaţii care
nu se pot efectua la laboratoarele din judeţ). Pentru aceste servicii, în anul 2015 CAS Călăraşi
a plătit în total 4.692.843,27 lei, iar în anul 2016 CAS Călăraşi a plătit în total 4.831.459,31 lei.
Pentru paraclinice laboratoare în anul 2015 CAS Călăraşi a încheiat contracte cu: 7
furnizori de servicii medicale de specialitate paraclinică – analize medicale de laborator,
organizati conform OUG nr.124/1998, valorile contractate pentru aceştia însumând
2.804.241,40 lei pentru care CAS Călăraşi a decontat 2.802.872,04 lei şi 3 furnizori pentru
servicii – examinări histopatologice pentru care au fost contractate valori însumând 34.389,70
lei şi pentru care CAS Călăraşi a decontat 33.395,18 lei.
Pentru investigaţii paraclinice: imagistică medicală, radiologie şi investigaţii de înaltă
performanţă în anul 2015 au fost încheiate: 6 contracte, din care 5 contracte cu furnizori din
judeţ şi 11 contracte cu furnizori extrajudeţeni, şi: un act adţional la contractul de servicii
clinice, pentru servicii echografie; două acte adiţionale la contractele de servicii de medicină
dentară, pentru radiografii dentare.
Sumele contractate pentru această categorie de furnizori, în anul 2015 însumează
1.884.371,90 lei din care 791.113,11 lei reprezintă valorile contractate cu furnizori din judeţ,
pentru care CAS Călăraşi a decontat 782.321,71 lei şi 1.093.258,79 lei reprezintă valorile
contractate cu furnizori extrajudeţeni, pentru care CAS Călăraşi a decontat 1.074.254,34 lei.
Pentru paraclinice laboratoare în anul 2016 CAS Călăraşi a încheiat contracte cu: 7
furnizori de servicii medicale de specialitate paraclinică – analize medicale de laborator,
organizati conform OUG nr.124/1998, valorile contractate pentru aceştia însumând
2.836.813,48 lei pentru care CAS Călăraşi a decontat 2.836.193,67 lei şi 5 furnizori pentru
servicii – examinări histopatologice pentru care au fost contractate valori însumând 65.986,22
lei şi pentru care CAS Călăraşi a decontat 63.220,00 lei.
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Pentru investigaţii paraclinice : imagistică medicală ; radiologie şi investigaţii de înaltă
performanţă, în anul 2016 au fost încheiate: 13 contracte, din care 4 contracte cu furnizori din
judeţ şi 9 contracte cu furnizori extrajudeţeni, şi: un act adţional la contractul de servicii clinice,
pentru servicii echografie; două acte adiţionale la contractele de servicii de medicină dentară,
pentru radiografii dentare.
Sumele contractate pentru această categorie de furnizori, in anul 2016 însumează
1.935.200,30 lei din care 883.417,34 lei reprezintă valorile contractate cu furnizori din judeţ,
pentru care CAS Călăraşi a decontat 880.845,64 lei şi 1.051.782,96 lei reprezintă valorile
contractate cu furnizori extrajudeţeni, pentru care CAS Călăraşi a decontat 1.051.200,00 lei.
Acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală in cadrul sistemului
de asigurări de sănătate, în anul 2016, s-a realizat prin intermediul celor 50 de farmacii cu
93 puncte de lucru/oficine, aflate în relaţie contractuală cu CAS Călăraşi, beneficiind de
tratament medical, respectiv prescripţii medicale un număr de 108.036 persoane asigurate,
aflate în listele medicilor de familie.
Analizând numărul de farmacii aflate în contract cu CAS Călăraşi în anul 2016
comparativ cu populaţia arondată fiecărei localităţi se constată că adresabilitatea este
acoperită în proporţie de 90%, astfel că există posibilitatea intrării în relaţie contractuală cu
CAS şi a altor furnizori de medicamente, pentru o acoperire mai eficientă. De asemenea,
există localităţi în care nu funcţioneaza nicio farmacie aflată în relaţie contractuală cu CAS
Călăraşi, şi în care adresabilitatea este acoperită de farmaciile aflate în apropierea acestora.
Situaţia numărului de farmacii la nivel de judeţ pe localităţi urban/rural se prezintă
astfel:
Urban:
Localitate
Călăraşi
Olteniţa
Lehliu Gară
Budeşti
Fundulea

Nr. farmacii
21
9
1
1
2

Populaţie
77.576
28.309
6.708
7.733
6.764

Rural:
Localitate
Belciugatele
Borcea
Căscioarele
Chirnogi
Ciocăneşti
Crivăţ
Curcani
Cuza Vodă
Dichiseni
Dor Mărunt
Dorobanţu
Dragalina
Dragoş Vodă
Frăsinet
Frumuşani
Fundeni
Gălbinaşi
Grădiştea-sat
Rasa

Nr. farmacii
1
3
1
2
1
2
2
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
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Populaţie
2.150
8.281
1.825
7.395
4.117
2.057
5.466
3.954
1.787
6.805
2.821
8.748
2.929
1.713
4.960
4.866
3.661
4.787

Ileana
Independenţa
Jegălia
Lehliu sat
Mînăstirea
Mitreni
Modelu
Nana
Nicolae
Bălcescu
Perişoru
Plătăreşti
Radovanu
Roseţi
Săruleşti
Sohatu
Şoldanu
Spanţov
Ştefan cel Mare
Ştefan Vodă
Tămădău Mare
Ulmeni
Unirea
Vîlcelele
Valea Argovei
Vasilaţi
Vlad Ţepeş

1
1
1
1
1
3
1
1

3.232
3.545
4.292
2.592
5.550
4.207
10.582
2.403

1

1.627

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

5.298
3.529
4.074
6.482
2.960
2.698
3.417
4.753
3.284
2.358
2.501
5.056
2.778
1.742
2.472
4.404
2.105

În ceea ce priveşte furnizorii de medicamente cu şi fără contribuţie personală în
tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, în anul 2016, faţă de
anul 2015, s-a observat o scădere a valorii consumului înregistrat la nivelul CAS Călăraşi,
astfel:
- pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală s-a înregistrat o scădere a
consumului cu 9,59% faţă de 2015;
- pentru medicamente 40% - pentru pensionarii cu pensii de până la 700 lei/prevăzute a
fi finanţate din veniturile proprii ale M.S. sub formă de transferuri către bugetul
F.N.U.A.S.S. s-a înregistrat o scădere a consumului cu 24,93% faţă de 2015;
Acestă scădere a valorii consumului înregistrat la nivelul CAS Călăraşi apare ca
urmare a aplicării prevederilor Ordinului Ministerului Sănătaţii nr.703/2015 privind
reglementarea modalităţii de calcul a preţurilor la medicamentele din CANAMED, rezultând o
scădere a preţurillor maximale la medicamentele care se prescriu şi se eliberează pe bază de
prescripţie medicală precum şi ca urmare a introducerii obligativitaţii utilizării cardului naţional
de sănătate, ca instrument unic de decontare a serviciilor.
Numărul de prescripţii medicale eliberate in anul 2016, în farmaciile cu circuit deschis
a fost de 625.324 prescripţii, crescând cu un procent de 1,53% faţă de anul 2015.
Îngrijiri medicale la domiciliu: CAS Călăraşi se află în relaţie contractuală cu 12
furnizori:
 S.C.ALPHA MEDICAL INVEST SRL – Budeşti
 S.C.ANCA MED SRL – Olteniţa
 S.C. ARGOVAMED SRL – Valea Argovei
 ASOCIATIA CREDINTA SI DRAGOSTE - Olteniţa
 S.C. BROTAC MEDICAL CENTER SRL – Olteniţa
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S.C.DISPO MED PLUS SRL-D – Călăraşi
S.C.GRINEI MEDICAL SRL - Călăraşi
S.C.HEALTH CARE SOLUTIONS SRL - Olteniţa
S.C. PROMED SRL - Călăraşi
S.C. MEDICAL HOME SOLUTION SRL - Călăraşi
SC HEARTMED NCH SRL-D - Călăraşi
S.C.MEDICAL LIVING DRL – Călăraşi

În anul 2016 au fost emise 1055 de decizii, în fapt 31.473 de zile corespunzătoare
deciziilor emise, pentru care CAS Calaraşi a decontat 1.416.076,25 lei pentru 976 de
persoane beneficiare de îngrijiri, în fapt 27.109 zile, respectiv 103.970 de servicii medicale,
comparativ cu anul 2015, când s-au emis 971 de decizii, în fapt 28.843 de zile. Dintre acestea
899 au fost decontate de către CAS Calaraşi, respectiv 25.875 de zile, valoarea deciziilor
ridicându-se la 1.357.427,50 lei.
Domeniul fiind unul absolut necesar refacerii pacienţilor externaţi, cu afecţiuni ce nu
permit deplasarea acestora la cabinetele medicale în vederea continuării tratamentelor,
aceştia fiind imobilizaţi în cele cele mai multe dintre cazuri, numărul solicitărilor este unul
foarte mare, iar listele de priorităţi conţin foarte mulţi pacienţi. Astfel, preconizăm ca în anul
2017, şi de la an, la an, numărul solicitărilor va creşte substanţial.
Acordarea de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe
organice sau funcţionale în ambulatoriu s-a realizat conform normelor în vigoare, deciziile
fiind eliberate conform criteriilor de prioritizare aprobate de Consiliul de Administraţie al CAS
Călăraşi.
De menţionat este faptul că deciziile au fost eliberate în mod cronologic, în funcţie de
data depunerii acestora şi a listelor de aşteptare, numărul beneficiarilor de dispozitive
destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, ridicându-se în anul 2016 la
2156. Valoarea listei de aşteptare la data de 31.12.2016 este de 90,60 mii lei.
Asistentă medicală spitalicească
În ceea ce priveşte contractarea serviciilor medicale spitaliceşti, Comisia constituită la
nivelul CAS Călăraşi, formată din reprezentanţii CAS şi DSP şi invitaţi reprezentanţi ai
Consiliului Judeţean pentru stabilirea numărului de paturi posibil de contractat cu furnizorii de
servicii medicale spitaliceşti (cu respectarea numărului de paturi contractabile prevăzut în
Planul naţional de paturi pe anul 2016, în conformitate cu Ordinul nr.321/18.03.2016), a
solicitat spitalelor din judeţ, propuneri fundamentate pentru menţinerea sau modificarea
numărului de paturi contractabile pe secţii/compartimente, cu încadrarea în numărul total de
paturi conform structurilor aprobate.
Propunerile fundamentate ale spitalelor au fost analizate in cadrul comisiei si inaintate
pentru avizare la Ministerul Sănătăţii şi CNAS.
Prin Adresa CNAS, înregistrată la CAS Călărşi cu nr.1671i/18.07.2016, se aprobă
numărul de paturi contractabile la nivelul judeţului, conform tabelului anexat:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Spitalul
Spital Judeţean de Urgenţă
Călăraşi
Spital Municipal Olteniţa
Sptal Orăţenesc Lehliu Gară
Spital de Psihiatrie Săpunari
Spital de Pneumologie Călăraşi
Total

Număr de paturi la
31.12.2015

Număr de paturi
contractabile 2016

475

470

171
91
138
86
961

169
90
138
86
953

Au fost încheiate 5 contracte cu unităţi sanitare publice cu paturi şi un număr de 2
contracte cu furnizori privaţi pentru servicii medicale - spitalizare de zi.Sumele contractate în
anul 2016 au fost mai mari decât în anul 2015, urmare unui buget alocat pentru servicii
medicale spitaliceşti mai mare, respectiv 60.549,00 mii lei faţă de 55.374,00 mii lei în anul
2015. Deşi bugetul pentru servicii medicale spitaliceşti a fost mai mare în anul 2016, numărul
de cazuri decontate a fost mai mic în anul 2016 comparativ cu anul 2015, datorită creşterii,
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atât a ICM-ului contractat în anul 2016 cât şi a ICM-ului la care s-a făcut decontarea cazurilor,
realizate, astfel:
La Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, ICM-ul contractat în anul 2015 a fost
1,0169, şi a crescut în anul 2016, la 1,1473, decontarea cazurilor realizate făcându-se la un
ICM de 1,1980.
La Spitalul Municipal Olteniţa, ICM-ul contractat în anul 2015 a fost 0,7710, şi a
crescut în anul 2016, la 0,7912, decontarea cazurilor realizate făcându-se la un ICM de
0,8679.
La Spitalul Oraşenesc Lehliu-Gară, ICM-ul contractat în anul 2015 a fost 0,7740, şi a
crescut în anul 2016, la 0,8212, decontarea cazurilor realizate făcându-se la un ICM de
0,8408.
La Spitalul de Psihiatrie Săpunari, ICM-ul contractat în anul 2015 a fost 1,3682, şi a
crescut în anul 2016, la 1,4843, decontarea cazurilor realizate făcându-se la un ICM de
1,6364.
La Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi, ICM-ul contractat în anul 2015 a fost
1,1628, şi a crescut în anul 2016, la 1,2451, decontarea cazurilor realizate făcându-se la un
ICM de 1,3349.
Compartiment Acorduri Internaţionale


















Activitate desfăşurată în anul 2016:
eliberarea unui număr de total de 124 formulare de tip ”E”, respectiv “S”;
acordarea de consultanţă privind servicile medicale de care beneficiază asiguraţii
posesori ai CEASS în majoritatea statelor membre UE;
facilitatea accesului la servicii medicale pentru asiguraţii beneficiari ai formularelor
europene;
accesul la servicii medicale acordate în străinatate pe baza formularului “S2”;
procesarea dosarelor aferente CEASS şi CIP şi emiterea acestora;
procesarea dosarelor aferente formularelor europene şi a celor emise în baza
Acordurilor Internaţionale, precum şi emiterea/validarea respectivelor formulare;
elaborarea răspusurilor la solicitările CNAS privind situaţia formularelor E125 emise de
CAS Călăraşi în limita termenelor comunicate;
emiterea şi transmiterea către CNAS a formularelor E125/E127 emise de CAS Călăraşi
în limita termenelor comunicate;
realizarea unei evidenţe a documentelor justificative pentru acordarea asistenţei
medicale în România cetăţenilor statelor membre ale UE, cetăţenilor statelor cu care
România a încheiat acorduri, inţelegeri, convenţii şi protocoale internaţionale de
reciprocitate în domeniul sănătăţii şi stiinţelor medicale, precum şi cetăţenilor români
aflaţi pe teritoriul acestor state, în contra partidă;
Intocmirea şi completarea corectă a formularelor specifice pentru cetăţeni străini şi
români care beneficiază de asistenţă medicală în România, respectiv în străinătate în
baza acordurilor;
eliberarea şi expedierea formularelor specifice în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
realizarea unei comunicări clare şi complete, verbale şi scrise, ca răspuns la solicitările
persoanelor fizice şi juridice române şi străine, privind modul în care asiguraţii pot
beneficia de asistenţa medicală în baza regulamentelor şi acordurilor internaţionale.
Realizarea evidenţei eliberării şi expedierii formularelor specifice în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Actualizarea permanentă a bazei de date în legatură cu CEASS/CIP, Formularele
Europene şi cele în baza acordurilor internaţionale emise şi primite, cu listele de
beneficiari ai diferitelor tipuri de formulare, liste ce urmează a fi comunicate altor
Servicii din cadrul instituţiei şi în vederea luării unor măsuri specifice.
Realizarea activităţii de rambursare în conformitate cu Ordinul nr.729/2009, republicat,
privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală
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acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătătii la care
România este parte şi HG nr.304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind asistenţa medicală trasfrontalieră;
Procesarea şi raportarea documentelor aferente dosarelor pensionarilor ce optează
pentru contribuţia la asigurarea de sănătate într-un singur stat;
Centralizarea raportărilor transmise de furnizori, privitoare la raportarea cetăţenilor
străini care au beneficiat de asistenţa medicală în unităţi sanitare aflate în contract cu
CAS Călăraşi;
Realizarea conformă, corectă şi in termen a raportărilor periodice către CNAS privind
situaţia formularelor şi a cardurilor;
Redactarea şi transmiterea raportarilor către DRC şi DE cuprinzând liste cu
Formularele E106 si E121.
Principalele activităţi sunt legate de punerea în practică a prevederilor:
Regulamentelor CEE nr.1408/71 şi nr.574/1972 privind aplicarea Regimurilor de
securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile
acestora care se deplasează în cadrul comunităţii,
Regulamentul CEE nr.883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
coordonarea sistemelor de securitate socială;
Regulamentului CE nr.987/2009 al Parlamentului European şi al consiliului de stabilire
a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului CE nr.883/2004.
Acordurilor internaţionale în domeniul sănătăţii la care România este parte.
Compartimentul Acorduri Internaţionale:
asigură şi răspunde pentru evidenţa documentelor justificative emise pentru acordarea
asistenţei medicale în România cetăţenilor statelor membre ale UE, cetăţenilor statelor
cu care România a încheiat acorduri, inţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale
de reciprocitate în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, precum ţi cetăţenilor români
aflaţi pe teritoriul acestor state, în contra partidă;
asigură şi răspunde pentru emiterea CEASS/CIP precum şi pentru întocmirea şi
completarea corectă a formularelor specifice pentru cetăţenii străini şi români care
beneficiază de asistenţă medicală în România, respectiv în străinătate, în baza
acordurilor şi regulamentelor internaţionale;
asigură şi răspunde de evidenţa eliberării şi expedierii formularelor europene şi a celor
în baza acordurilor internaţionale la care România este parte, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
Răspunde verbal şi în scris la solicitările cetăţenilor români şi străini, privind modul în
care pot beneficia de asistenţă medicală în baza regulamentelor şi acordurilor
internaţionale;
Solicită de la serviciile de specialitate ale CAS Călăraşi, acte, documente care să
justifice eliberarea formularelor specifice;
Colaborează cu DRC, DMS si DE pentru procesarea dosarelor de ramburasare în
conformitate cu Ordinul nr.729/2009, republicat, privind rambursarea şi recuperarea
cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte şi HG nr.
304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală
transfrontalieră, precum şi a metodologiei de rambursare a preţurilor/tarifelor
reprezentând contravaloarea asistenţei medicale transfrontaliere, inclusiv la nivelul
acestora;
asigura activitatea de soluţionare a petiţiilor cetăţenilor români şi străini referitoare la
aplicarea regulamentelor din domeniul coordonării sistemelor de securitate socială
precum şi acordurilor, protocoalelor, convenţiilor şi inţelegerilor cu prevederi în
domeniul sănătăţii.
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Realizări în raport cu obiectivele CAS Călăraşi:







au fost constituite opisurile de documente ce compun dosarele aferente fiecarui tip de
formular în parte, documente menite să justifice emiterea/validarea formularelor;
au fost repectate termenele indicate pentru raportările solicitate de CNAS şi de
conducerea CAS Călăraşi;
au fost elaborate toate procedurile privind emiterea/validarea formularelor europene
precum şi rezolvarea cererilor de rambursare;
s-a incercat o bună colaborare cu DMS, DE şi DRC care evaluează, conform
competenţei, posibilitatea incadrării în prevederile normelor metodologice de emitere a
formularului E112 sau în prevederile Ordinului CNAS nr.729/2009, republicat, precum
şi ale HG 304/2014;
personalul a manifestat siguranţă, promptitudine şi dinamism în rezolvarea problemelor
apărute în derulrea activităţilor specifice.

Rezultatele activităţii desfăşurate in anul 2016
Nr.total
formulare
emise şi primite

Nr.total
CEASS
emise

1
1227

2
1592

Nr.total
Formulare/
CEASS emise şi
primite
3=1+2
2819

Nr.total dosare
procesate
conf.HG nr.
304/2014
4
1

Nr.total dosare
procesate
conf.Ordinului
nr.729/2009
5
41

Situaţia plăţilor externe efectuate pe fiecare stat membru UE/SEE şi pe tipul
documentului care a deschis prestaţia în anul 2016

Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Stat mebru UE/SEE
Italia
Italia
Bulgaria
Spania
Austria
Olanda
Slovacia
Belgia
Germania
Polonia
Elvetia
Irlanda
Grecia
Cipru
Cipru
Suedia
Franta
Ungaria
Portugalia
M.Britanie
Finlanda
Total General

Document care
a deschis
dreptul la
prestaţie
E125
E127
E125
E125
E125
E125
E125
E125
E125
E125
E125
E125
E125
E125
E127
E125
E125
E125
E125
E125
E125
x

Credit/lei
1.980.778.65
9.375,12
1.117,92
758.251,82
361.899,73
73.762,77
34.639,76
205.029,53
1.676.223,15
300,62
892,19
556,98
7.674,48
91.406,92
9.375,12
24.034,03
72.248,50
53,51
506,56
32.474,15
19.197,58
5.799.494,22

Plăţile externe s-au efectuat în limita prevederilor bugetare alocate de CNAS, pentru
dosarele avizate de CNAS, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.729/2009, art.7,
respectiv ale HG nr.304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa
medicală transfrontalieră.
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Activitatea Direcţiei Medic Şef
Formulare Europene – E112
2015

Nr. dosare depuse
7

2016

Nr. dosare depuse
7

Ţări europene în care şi-a produs efectul
formularul E112
7
2-Franţa, 2-Italia, 2-Germania, 1-Austria
Ţari europene în care şi-a produs efectul
Nr. dosare aprobate
formularul e112
7
E-Italia, 1-Franţa
Nr. dosare aprobate

Din analiza datelor cuprinse în tabelele mai sus prezentate, se constată o constanţă a
numărului de dosare depuse în 2015 şi 2016, dosare corecte şi complete ce au condus la
emiterea de formulare europene, cu amendamentul că ţara europeană cea mai acceptantă de
asiguraţii români, devine în 2016 Italia.
Evaluarea furnizorilor în anul 2016
Categorie furnizori
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Spitale ce au în structură peste 400 de paturi
Spitale ce au în structură până la 400 de paturi
Furnizori de îngrijiri medicale la domiciliu
Farmacii comunitare
Oficine comunitare locale de distribuţie
Cabinete de medicină dentară
Furnizori de investigaţii medicale paracliniceradiologie ţi imagistică medicală
Furnizori de investigaţii medicale paracliniceanalize medicale de laborator
Cabinete medicale de medicină de familie,
cabinete medicale de specialitate, centre
medicale, centre de diagnostic şi tratament şi
centre de sănătate
Furnizori de dispozitive medicale
Recuperare ambulatorii
Spitalizare de zi
TOTAL

Nr.furnizori
evaluaţi în
urban
0
0
5
14
0
5

Nr. furnizori
evaluaţi în rural

Total

0
0
0
26
3
8

0
0
5
40
3
13

2

0

2

3

0

3

72

42

114

5
5
0
111

0
0
0
79

5
5
0
190

Sumele încasate din taxa de evaluare a furnizorilor în anul 2016 au fost în valoare de
137 700 lei.
Programe naţionale de sănătate
La nivelul judeţului Călăraşi, în anul 2016, s-au derulat 6 programe naţionale de
sănătate cu următorii indicatori (număr pacient şi cost mediu / pacient):
Cost
mediu/
pacient cf.
Denumire PNS
Ordin
CNAS nr.
185/2015
(lei)
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop
curativ, din care:
Programul naţional de
777
694
3.524,53
3.809,39
12.000
oncologie
Programul naţional de
6.590
7.225
828,17
858,07
1.030
diabet zaharat
Număr
bolnavi
beneficiari
de PNS
pentru
anul 2015

Număr
bolnavi
beneficiari
de PNS
pentru anul
2016
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Cost
mediu/
pacient
pentru
anul 2015
(lei)

Cost
mediu/
pacient
pentru
anul 2016
(lei)

Programul naţional de
transplant de organe,
50
51
13.814,99
11.314,50
20.914
ţesuturi şi celule de
origine umana – Stare
posttransplant
Programul naţional de
tratament pentru boli
rare:
Mucoviscidoză copii
4
4
32.326,56
33.113,80
39.984
Scleroză laterală
2
5
3.481,54
2.523,24
5.882,53
amiotrofică
Materiale sanitare specifice utilizate în programele naţional cu scop curativ, din care:
Copii cu diabet zaharat
insulinodependent
34
36
1.143,53
1.206,67
1.440,20
automonitorizaţi
Adulţi cu diabet zaharat
insulinodependent
1.122
1.287
359,47
387,28
480
automonitorizaţi
Programul naţional de
ortopedie–
16
19
898,39
752,78
4.099,56
Endoprotezaţi
Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică
110
113
43.099,27
66.907,97
-









În urma analizei datelor raportate pentru anul 2016 s-au constatat următoarele:
Costul mediu/bolnav tratat în cadrul Programului naţional de oncologie realizat
reprezintă 32% din costul mediu/bolnav prevăzut/an;
Costul mediu/bolnav tratat medicamentos în cadrul Programul naţional de diabet
zaharat realizat reprezintă 84% din costul mediu/bolnav prevăzut/an. Costurile medii/
bolnav automonitorizat reprezintă 84%, respectiv 81% din costurile medii/bolnav
prevăzute/an;
Costul mediu/copil cu mucoviscidoză tratat realizat la nivel judeţean reprezintă 83% din
costul mediu/bolnav prevăzut/an;
Costul mediu/ bolnav cu scleroză laterală amiotrofică realizat la nivel judeţean
reprezintă 43% din costul mediu/bolnav prevăzut/an;
Costul mediu/ pacient cu stare posttransplant reprezintă 55% din costul mediu/bolnav
prevăzut/an;
Costul mediu/ pacient adult endoprotezat reprezintă 19% din costul mediu/bolnav
prevăzut/an.

Activitatea comisiilor terapeutice:
Categorie boli
cronice
G3-Bolnavi cu
proceduri
intervenţionale
percutane,
numai după
implantarea unei
proteze
endovasculare
(STENT)
G10-Leucemii,
limfoame şi
aplazie
medulară
G11- Epilepsie

Nr. pacienţi beneficiari
2015
2016

Valoare consum medicamente
2015
2016

30

10

2.350,47

681,15

28

11

184.812,52

50.341,45

33

30

73.104,54

33.233,32
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G12-Boală
Parkinson
G15-Boli Psihice
G16- Demenţe
Boli psihice copii
P3- Programul
naţional de
oncologie
P5- Programul
naţional de
diabet zaharat
Afecţiuni
ginecologice
Afecţiuni ale
vaselor
vasculare
periferice

144

146

758.493,79

540.109,55

41
773
36

90
706
24

34.641,61
707.840,38
27.879,86

235.645,56
398.572,26
15.915,92

17

14

192.950,87

151.064,88

723

854

1.157.246,54

1.283.470,27

3

5

1.693,52

3.236,00

0

1

0

2.314,8

Comisii terapeutice CNAS:
Comisia
Programul
naţional
oncologie
Hepatite
cronice virale
B,C,D
Psoriazis
cronic vulgar
Poliartrită
reumatoidă

Nr. pacienţi
beneficiari
2015
2016

Valoare consum
medicamente
2015
2016

Valoare buget
2015

2016

17

24

2.948.170

2.649.110

1.168.567,62

1.489.115,56

189

179

49.374.000

40.136.000

3.408.508,53

3.246.721,33

9

9

49.374.000

40.136.000

327.934,13

349.211,74

3

3

49.374.000

40.136.000

152.951,86

129.554,86

B.EDUCAŢIE

DIAGNOZA MEDIULUI EDUCAȚIONAL
I.REŢEAUA ŞCOLARĂ ŞI EFECTIVELE DE ELEVI
I.1 REŢEAUA ŞCOLARĂ
Reţeaua şcolară 2015-2016
Unităţi de învăţământ cu
personalitate
juridică

Structuri arondate

Grădinite
Şcoli gimnaziale
Licee
Şcoli postliceale
Total
Grădinite

12

Şcoli primare

65
17
1
95
160
38

Şcoli gimnaziale

19

Total
TOTAL unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

108

217
312

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ ŞI
STRUCTURI
ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ
AN ŞCOLAR 2015-2016
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU
PERSONALITATE JURIDICĂ

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ARONDATE

Preşcolar

urban

rural

Preşcolar

urban

rural

12
Şcoli primare

9
urban

3
rural

160
Şc. I-IV

26
urban

134
rural

0
Şcoli
gimnaziale
65
Licee

0

0

38

4

34

urban

rural

Şc. I-VIII

urban

rural

15
urban

50
rural

19
Liceal

3
urban

16
rural

13

4

0

0

0

urban

rural

Postliceal

urban

rural

1
urban

0
rural

0
TOTAL

0
urban

0
rural

38

57

217

33

184

17
Şcoli
Postliceale
1
TOTAL
95

109

REŢEAUA ŞCOLARĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR AUTORIZATE/ACREDITATE
AN ŞCOLAR 2015-2016
Număr unități
Personalitate juridică

Structuri

Acreditat

Autorizat

GRĂDINIȚE

1

0

0

1

ŞCOLI GIMNAZIALE

1
0
2

0
0
0

1
0
1

0
1
1

LICEE
ŞCOLI POSTLICEALE

TOTAL unităţi de învăţământ preuniversitar privat - 4

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ACTIVITĂȚI EXTRAŞCOLARE
AN ŞCOLAR 2015 – 2016

Nr.
crt.

Localitatea

Mediu U/R

Denumirea unității de învățământ
cu personalitate juridică-Adresa Nr.
telefon/fax/ e-mail

nr. grupe

nr. elevi

1

Călăraşi

U

Palatul Copiilor Nr.1 Călăraşi
Str.Bărăganului Nr.26,tel/fax
0242313818

106

1200

2

Călăraşi

U

Clubul Sportiv Scolar Călăraşi nr. 1 Bdul Republicii nr..39,
TEL.0242314797, FAX.0242313110

27

346

3

Olteniţa

U

Clubul Copiilor nr.1
Olteniţa,Str.Argeşului nr.6c,
tel:0242512422

68

1368

I.2. STRUCTURA POPULAŢIEI PREŞCOLARE ŞI ŞCOLARE DUPĂ MEDIU
(An şcolar 2015 – 2016)

Forma
înv.

Nivel învăţământ

TOTAL NUMAR DE PERSONAL DIN UNITATEA ŞCOLARĂ
Învăţământ prescolar cu program normal
Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal
Învăţământ primar
Învăţământ primar - integrat*
Învăţământ primar "step-by-step"
Învăţământ primar "A doua şansă"
Învăţământ primar vocaţional (altul decat specializarea muzica)
Învăţământ primar cu specializarea muzică
Învăţământ primar cu specializarea muzică în regim
suplimentar
Învăţământ gimnazial
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zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi

Număr de
elevi
învățământ
cu predare în
limba română
(A)
rural urban
4569
1551
144
1115
9310
5422
0
27
0
0
14
16
0
0
0
0
0
7987

49
4111

Învăţământ gimnazial - integrat*
Învăţământ gimnazial "A doua şansă"
Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decat specializarea
muzică)
Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decat specializarea
muzică) în regim suplimentar
Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică
Învăţământ gimnazial cu specializarea muzica în regim
suplimentar
Învăţământ gimnazial
Învăţământ liceal teoretic
Învăţământ liceal teoretic
Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic
Învăţământ liceal tehnologic
Învăţământ liceal artistic (toate specializările,excepţie,
specializarea muzica) şi sportiv
Învăţământ liceal specializarea muzică
Învăţământ liceal
Învăţământ liceal integrat*
Învăţământ profesional (inclusiv stagiile de pregatire practică)
Învăţământ postliceal/maiştri
Învăţământ postliceal/maiştri
Cantine-camine (elevi cazaţi)
TOTAL GENERAL

zi
-

0
35

37
63

zi

0

0

zi
zi

0
0

26
0

0
0
0
0
246
165

40
0
2945
0
3957
501

zi
FR
zi
seral
zi
seral
zi
zi
FR
zi
zi
zi
seral
-

0
77
0
0
0
291
0
0
28
852
0
141
0
119
0
311
22498 21651

I.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
II.1 ÎNCADRAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PERSONAL DIDACTIC
În urma acţiunilor de mobilitate a personalului didactic situaţia încadrării cu personal,
comparativ pe ultimii 3 ani școlari, s-a prezentat astfel:
Personal didactic
(nr. posturi) C.L+C.J
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

3010,19
2993,19
2930,47
2927,17

Personal didactic
auxiliar
(nr. posturi)
321,5
321,5
327,5
369,75

Personal nedidactic
(nr. posturi)
674,75
652,85
654,85
579,10

Se constată o scădere a numărului de norme/posturi didactice de la an la an,
proporțional cu scăderea numărului de elevi și de clase. Se constată și o variație a posturilor
didactice auxiliare și nedidactice față de anul trecut datorită trecerii, în baza legislației actuale,
a unor categorii de personal nedidatic la personal didactic auxiliar.
II.1.1 Situaţia personalului didactic comparativ pe ani școlari:
Distribuirea posturilor didactice pe categorii de personal:

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Total
norme
didactice
3029,17
3010,19
2993
2930
2927,17

Titulari
(baza+PCO)
1963,38+306,66
2014,43+314,78
2025+306
1962+310
1908+306,15

Suplinitori
calificaţi
(baza+ PCO)
436,08
433,98
398
396
476,75

Personal
asociat/pensionari

Suplinitori
necalificaţi

174,21
138,62
129
132
102,13

108,76
117,63
128
130
133,60

Concluzie:
Se constată o scădere cu 54 a numărului de titulari în anul în curs față de anul școlar
precedent. Explicația ar putea consta în faptul că s-a pensionat un număr de cadre didactice
mai mare decât cadrele care s-au titularizat în urma concursului din 2016. O altă explicație ar
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fi că numărul titularilor care s-au pretransferat în alt județ a crescut față de anii anteriori. În
procente, situația de mai sus se prezintă astfel:
Nr.
crt.

Categoria de personal

1
3
5
8

Titulari
Suplinitori calificaţi
Personal asociat/pensionari
Suplinitori necalificaţi

2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013
75,64%
16,28%
3,48%
4,56%

77,54%
13,51%
4,50%
4,43%

77,88%
13,26%
4,31%
4,27%

77,38%
14,41%
4,60%
3,90%

74,94%
14,39%
5,75%
3,59%

Concluzie:
Se constată o scădere a numărului de norme ocupate de titulari, însoțită de o
creștere proporțională a numărului de norme ocupate cu suplinitori calificați. O explicație ar fi
că în anii trecuți o parte din directori au considerat, în statistici, titulari pe cei care nu aveau
definitivatul dar au fost repartizați pe posturi publicate pe perioadă nedeterminată.
Este binevenită precizarea că multe din posturile ocupate de titulari sunt ocupate de
titularii din alte județe, în special din Argeș, dar acești titulari se detașează în județul lor sau
beneficiază de concedii fără plată, iar multe din posturile lor devin ocupate cu suplinitori
necalificați. O statistică interesantă a ultimilor ani arată faptul că peste 90% din titularii cu
domiciliul în alte județe nu se prezintă la post din motivele invocate mai sus.
O situație care poste fi ușor observată este creșterea, ușoară, constantă, de la an la
an a numărului de norme ocupate de personalu fără studii corespunzătoare postului.
Referitor la posturile ocupate cu personal cu studii necorespunzătoare, situația se
prezintă astfel:
Cu studii superioare, în alt
domeniu decât cel
corespunzător postului
didactic
total
urban
rural

total

2014-2015

50,01
55,14
62

10.50
12,30
11

39,51
42,84
51

20,8
22,74
19

2
4
3

18,80
18,74
16

38,67
39,75
47

5,21
6,88
9

33,46
32,87
38

2015-2016

66

19

47

16

3

13

47

5

42

2016-2017

77,44

19,37

58,07

16,86

4,71

12,15

39,30

7,66

31,64

2012-2013
2013-2014

Studenţi, în curs de
calificare
urban

rural

Cu studii medii
total

urban

rural

Se constată o scădere a numărului de norme ocupate cu suplinitorii necalificați cu
studii medii.
III.ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL
Condiţiile actuale ale mediului economico-social, transformările permanente, la care
sunt supuse instituţiile de învăţământ, determină un ansamblu de schimbări în plan strategic şi
operaţional, şcoala practic devenind un „actor” principal al comunităţii. Consecinţa directă a
unor astfel de procese complexe impune o schimbare şi de atitudine, la care ştiinţa
managementului trebuie să ofere soluţii concrete. Performanţa de ansamblul a organizaţiei
şcolare nu mai înseamnă doar o serie de rezultate înregistrate la diferite acţiuni cu caracter
educaţional sau existenţa unor personalităţi de excepţie pe anumite domenii, ca rezultat al
instruirii didactice şi de specialitate realizată. În prezent, performanţa unei unităţii şcolare
trebuie apreciată printr-un sistem de indicatori, corelat şi alcătuit din informaţii specifice
provenite, atât de pe plan intern instituţiei, dar şi de pe plan extern, cu prioritate din domeniile
de interacţiune directă şi indirectă.
Reuşita pe acest plan al performanţei poate fi asigurată de adoptarea unei atitudini
pro active la nivelul echipei de management, care trebuie să devină iniţiatorul dar şi
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continuatorul unor acţiuni complexe, orientate în principal, pe relaţii de parteneriat şi
colaborare. Managementul şcolar reprezintă, în perioadă actuală, o provocare continuă, ce
poate fi dusă către o performanţă ridicată numai dacă persoanele desemnate ţin seama de
funcţionalitatea complexă cerută unei şcoli, cunosc şi aplică un sistem de cunoștinţe din ştiinţa
conducerii, dacă sunt capabile să utilizeze o serie de tehnici şi metode care să confere
procesului de învăţământ consistentă, dinamism şi eficienţă. Pentru aceasta nu este suficientă
experienţă de viaţă, este necesar şi un proces de instrucţie în arta managementului şcolar şi
educaţional.
Preocupările privind calitatea învăţământului călărăşean şi prevederile cadrului
legislativ constituie premise pentru asigurarea unei corelări corespunzătoare între direcțiile
strategice ale Inspectoratului Școlar Județean Călărași, obiectivele educaţionale şi nevoile de
dezvoltare economică şi socială, specifice unei economii bazate pe cunoaştere. Astfel,
accentul este pus pe dimensiuni şi principii specifice: orientarea educaţiei către dezvoltarea
competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor, o ofertă educaţională mai flexibilă, posibilitatea de a
realiza parcursuri şcolare individualizate, introducerea unor mijloace noi de selectare şi
organizare a conţinutului disciplinelor de învăţământ, adaptarea acestui conţinut al învăţării la
cerinţele vieţii cotidiene şi la caracteristicile pieţei forţei de muncă, responsabilizarea
partenerilor sociali la probleme legate de educaţie. Se urmărește ca școala să fie axată
îndeosebi pe dezvoltarea acelor capacităţi intelectuale ale tinerilor, care să le permită şi să le
faciliteze acceptarea noilor provocări, adaptarea la ritmul schimbărilor, capacitatea de a se
concentra pe ce şi cum trebuie făcut în mod concret şi calitativ.
În contextul promovării descentralizării instituţionale şi a sistemului de asigurarea a
calităţii la toate nivelurile de învăţământ preuniversitar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi
a urmărit și în anul școlar 2015-2016, creşterea calităţii actului educaţional, sporirea
accesibilităţii la educaţie, reducerea absenteismului şi mărirea ratei de succes şcolar,
modernizarea infrastructurii şcolare şi implementarea descentralizării instituţionale, toate
acestea în scopul formării şi dezvoltării personalităţii elevilor.
Activităţile derulate în anul şcolar 2015-2016 au vizat gestionarea în parametri ai
calității a resurselor umane, didactice, financiare şi informaţionale, coordonarea
managementului instituţiilor şcolare din reţea, evaluarea directorilor,a proiectelor în care sunt
implicaţi partenerii sociali, organizarea, monitorizarea și desfășurarea examenelor naţionale,
pentru elevi și pentru profesori, a concursurilor şi olimpiadelor şcolare.
Inspecţia şcolară generală ca formă specifică a inspecției de evaluare instituțională
și al cărui obiect îl reprezintă evaluarea întregii activități a unității de învățământ
preuniversitar, în calitate de furnizor direct de servicii educaționale, a urmărit managementul
şcolar, managementul asigurării calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii
resurselor (umane, financiare, materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi
a regulamentelor iar concluziile formulate pentru anul școlar 2015-2016 pot fi sintetizate
astfel:
Constatări privind capacitatea managerială de a-şi îmbunătăţi propria activitate
managerială (de planificare, organizare, monitorizare, evaluare) în scopul dezvoltării
instituţionale
În rapoartele de inspecție se apreciază ca aspecte pozitive: implicarea structurilor
manageriale în realizarea proceselor ciclice de autoevaluare instituțională și de asigurare a
calității și valorizarea informațiilor în revizuire a ofertei educaționale în mare parte din unități.
Viziunea managerială se bazează în majoritatea școlilor inspectate pe o bună
cunoaştere a realităţii şi stării învăţământului din unitatea de învățământ.
Interesată de menţinerea unei direcţii bune de dezvoltare, conducerea şcoalii și-a
pliat activitatea pe Proiectul de Dezvoltare Instituțională, ce realizează o analiză pertinentă a
mediului intern si extern, motivează alegerea țintelor strategice și exprimă clar viziunea si
misiunea școlii.
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În elaborarea strategiei de dezvoltare a școlii, PDI-ul are un caracter
realist(realizabil/fiabil), este potrivit atingerii scopurilor şi obiectivelor stabilite,este simplu și
precis (cuprinde acele obiective și alocă acele resurse necesare realizării intențiilor),este
operațional,are continuitate,respectă principiul flexibilității (adaptabilitatea la situații noi și
alocarea unor resurse pentru situații neprevăzute) și are precizat orizontul temporal al fiecărei
acțiuni (încadrarea optimă în timp).Toate acestea pentru ca Planul să poată fi menținut și
aplicat atâta timp cât condițiile de context nu se schimbă radical. Planurile operaționale pe
domenii funcționale sunt pertinente, logice si realiste. Planul de dezvoltare instituţională este
un document important in viaţa şcolii, este asumat de întreg colectivul şcolii,de părinţi,
comunitatea locală şi partenerii educaţionali, este realizat cu rigoare, în concordanţă cu
realitatea mediului intern şi extern, cu necesităţile de dezvoltare.
Constatări cu privire la capacitatea managerială a unităţilor de învăţământ de
a asigura infrastructura şi resursele în vederea îmbunătăţirii rezultatelor învăţării
Managerii din majoritatea școlilor acționează astfel încât organizarea și administrarea
școlii să susțină viziunea și scopurile acesteia. Există un management financiar responsabil
ce stabilește priorități pentru cheltuieli și asigură o administrare și un control eficient.
Constituirea bugetului şi realizarea execuţiei bugetare s-a făcut în conformitate cu
reglementările legale. Bugetul a asigurat funcţionarea normală a şcolilor şi, parţial,
dezvoltarea bazei materiale proprii (materiale, auxiliare pentru uzul direct al elevilor şi
profesorilor).
În majoritatea școlilor, spaţiile şcolare sunt adecvate, bine întreţinute, curate,
asigurând un climat potrivit vârstei elevilor. Încălzirea lor se face cu ajutorul centralelor pe
lemne.
Sălile de clasă și laboratoarele sunt bine iluminate, încălzite, ventilate și în cea mai
mare măsură au o suprafață adecvată grupurilor de elevi care le utilizează.Spațiile destinate
ciclului primar dispun de o dotare didactico-materială modernă. La câteva școli, orele de
educaţie fizică se derulează în sălile de sport.
Conducerea şcolilor demonstrează preocupare pentru îmbunătăţirea dotării spaţiilor
şcolare. Situațiile statistice ale școlilor relevă progresul realizat în ultimii 3 ani în construirea,
amenajarea, dotarea și întreținerea spațiilor școlare.
Mijloacele de învățământ și auxiliarele curriculare existente sunt corect administrate și
monitorizate;
Există planuri de îmbunătățire pentru dotarea cu mijloace de învățământ
(îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a cabinetelor și laboratoarelor de informatică deoarece
aprox.50% din calculatoarele existente sunt uzate moral). Toate sălile de clasă de la grădiniță
și nivelul primar sunt personalizate și au o diversitate de materiale de învățământ și seturi de
planșe tematice.
Mediul educaţional în care se desfăşoară procesul învăţării, respectiv sălile de clasă,
amenajate cu materiale didactice utile în procesul învăţării, cu mijloace ale tehnologiei
informaţiei, cu lucrări sau produse ale activităţilor şcolare şi extraşcolare, permite dezvoltarea
unor relaţii interpersonale pozitive în colectivele de elevi, dezvoltarea orizontului cunoaşterii
pe multiple coordonate, favorizează succesul şcolar, creşterea stimei de sine, a ataşamentului
şcolar etc.
Ariile de îmbunătățire vizează: accentuarea eforturilor de (auto)finanțare specifică,
implicarea tuturor membrilor comisiilor în activități, precum și a cadrelor didactice și a
beneficiarilor relevanți în procesul de asigurare a calității.
Se constată lipsa preocupării managerilor din mai mult de jumătate din unităţile de
învăţământ în utilizarea procedurilor speciale de evaluare şi de înregistrare a rezultatelor
evaluării pentru grupurile vulnerabile, sau aflate în situaţie de risc educaţional, precum şi
pentru educabilii capabili de performanţă.
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Sunt unități școlare în majoritatea lor structuri, în care nu toți elevii și personalul
şcolii au acces la mijloacele de învăţământ, auxiliarele curriculare, la bibliotecă, la tehnologia
informatică, nu există conexiune la internet pentru comunicare.
La o școală cu personalitate juridică nu se utilizează laboratorul de informatică. Deși
la inspecția școlară generală s-a recomandat planificarea lecțiilor în laboratorul de informatică
la nivelul fiecărei comisii metodice prin stabilirea unui program de desfășurare a lecțiilor în
laborator, creșterea gradului de atractivitate a lecțiilor, creșterea numărului de ore desfășurate
în laboratorul de informatică și dezvoltarea la elevi a competențelor TIC, la inspecția de
revenire s-a constatat că deși există un program de desfășurare a unor lecții la învățământul
primar și gimnazial în laboratorul de informatică, acesta nu a fost respectat decât de către o
parte din cadrele didactice. În unele școli profesorii nu folosesc frecvent tehnologia
informatică ( există dotări învechite şi nefuncţionale). Mobilierul școlar nu este unul
corespunzător în toate structurile evaluate. Elevii cu cerințe educaționale speciale nu
beneficiază întotdeauna de condiții speciale existând numai formal proceduri întocmite la
nivelul CEAC.
Constatări privind competenţele de comunicare ale managerului şcolar cu
beneficiarii educaţiei şi de implicare a comunităţii în viaţa şcolii
Aspectele pozitive identificate în rapoartele de inspecție din anul școlar 2015-2016
se referă la preocupările managerilor de a adecva metodele/mijloacele de comunicare pentru
a asigura participarea părinților și a comunității la viața unităților. Cele mai multe unităţi
şcolare inspectate deţin sisteme de gestionare a informaţiei, înregistrează, prelucrează şi
utilizează date şi informaţii specifice şi le difuzează în comunitate, inclusiv prin site-uri proprii
și mijloace electronice de comunicare și este asigurat accesul la informațiile de interes public.
Se realizează parteneriate cu instituții din comunitatea locală în majoritatea unităților.
Conducerile școlilor au analizat contextul educaţional în care școlile funcţionează,
în vederea proiectării unor strategii adecvate de dezvoltare instituţională; dezvoltă şi menţin
legături cu părinţii, cu partenerii sociali şi autorităţile locale pentru promovarea imaginii şcolii.
Oferta educațională este promovată cu ajutorul pliantelor, al site-ului şcolilor, dar și prin
intermediul ședințelor cu părinții.
Sunt elaborate proceduri care vizează proiecterea ofertei educaționale:inscrierea
copiilor, formarea claselor. Ariile de îmbunătățire vizează: necesitatea diversificării metodelor
de promovare a ofertei educaţionale, utilizarea mai bună a feedback-ului obţinut de la
beneficiarii relevanţi pentru optimizarea ofertei educaţionale, actualizarea procedurilor de
acces al persoanelor interesate la informaţiile de interes public. Este indicată, și îmbunătățirea
comunicării interne între structure și unitatea de învățământ cu personalitate juridică. Deși
toate unitățile au realizate parteneriate cu comunitatea locală, este necesară extinderea și
diversificarea parteneriatelor cu unități similare din țară și Uniunea Europeană.
Constatări privind asigurarea securităţii persoanelor implicate în activitatea
şcolară, în timpul desfăşurării programului
Având în vedere faptul că delicvența juvenilă are implicații deosebite, cu efecte pe
termen lung, asupra care săvârșesc fapte antisociale iar înregistrarea unor astfel de incidente
în școli induce un sentiment de insecuritate cu implicații negative asupra procesului
educațional, îmbunătățirea climatului de siguranță în incinta și zona adiacentă unităților de
învățământ preuniversitar reprezintă un obiectiv prioritar cu caracter permanent pentru
Inspectoratul Școlar Județean Călărași.
În acest context, siguranța în unitățile de învățământ din județul Călărași presupune o
conjugare constantă a eforturilor tuturor celor cu atribuții sau preocupări în acest domeniu:
părinți,cadre didactice, autorități locale, poliție, precum și a altor actori sociali care pot
contribui în mod concret la asigurarea siguranței în mediul școlar.
În baza Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ,
completată cu modificările aduse de Legea nr.29/2010, Protocolul de cooperare privind
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prevenirea și combaterea delicvenței juvenile în incinta și în zona adiacentă unităților de
învățământ preuniversitar, între M.E.N. și M.A.I. din 20 februarie 2013, Inspectoratul Școlar
Județean Călărași a adaptat planul de măsuri privind creșterea sigurașței în unitățile de
învățământ din județul Călărași.
Constatări privind respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor
Ca aspecte pozitive înregistrate în anul școlar 2015-2016 pot fi enumerate: existența
structurilor manageriale organizate conform prevederilor legale, capacitatea de proiectare
strategică și operațională pentru funcționarea curentă, existența documentelor și stabilirea
corectă a fluxurilor de comunicare în majoritatea unităților de învățământ din județ.
Eforturile manageriale sunt focalizate pe funcționarea curentă cu exploatarea
adecvată a resurselor existente.
Managementul calității este considerat de conducerea școlii, parte integrantă și
inseparabilă a funcționării și dezvoltării unității de învățământ fiind utilizate proceduri pentru
proiectarea și planificarea dezvoltării unității școlare, implementarea programelor și acțiunilor
stabilite, monitorizarea funcționării unității școlare, evaluarea modului în care funcționează și
se dezvoltă unitatea de învățământ.
Climatul organizațional existent este unul care stimulează angajarea,
responsabilizarea, motivarea personalului și obținerea unei eficiențe maxime a activității care
se desfășoară în școală.
Buna funcţionare a tuturor compartimentelor şcolilor oferă stabilitate şi condiţii de
lucru motivante pentru angajaţi. Activitatea în şcoli se derulează fără perturbări majore, iar
relaţiile la nivelul colectivului de cadre didactice se caracterizează prin respect, colaborare şi
sprijin, pe cunoaşterea şi îndeplinirea de către fiecare a atribuţiilor ce le revin.
Oferta educațională este promovată cu succes în comunitatea locală în majoritatea
școlilor inspectate. Elevii şi părinţii lor sunt informaţi cu privire la oportunităţile de educaţie şi
de formare.
În unele unități școlare, din fondurile Primăriei se acordă premii cu ocazia anumitor
acțiuni. Promovarea imaginii şcolii a devenit o preocupare a cadrelor didactice din majoritatea
școlilor. Școlile utilizează ca modalități de promovare pliante , site-ul școlii și participă la la
Târgul ofertei educaţionale organizat la nivelul județului Călărași.
Se înregistrează progres în planificarea, realizarea şi promovarea ofertei
educaționale. Activitatea din majoritatea școlilor este vizibilă în comunitate prin activitățile
extracurriculare pe care le desfășoară în cadrul parteneriatelor.
Procedurile de acces al persoanelor interesate de informaţiile de interes public sunt
simple, transparente şi îmbunătăţite periodic cu informaţii privind posibilităţile de continuare a
studiilor i.Feedback-ul obţinut de la beneficiarii relevanţi este monitorizat şi utilizat pentru
revizuirea strategiei de elaborare a ofertei educaţionale.
Ariile de îmbunătățire se referă la eliminarea formalismului din documentele
proiective, eliminarea erorilor de completare a documentelor școlare, stabilirea clară și realistă
și monitorizarea priorităților de etapă, consultarea sistematică a beneficiarilor și optimizarea
comunicării cu aceștia, intensificarea eforturilor de dotare și optimizare a spațiilor școlare.
Nu se remarcă un progres în ceea ce priveşte utilizarea tehnologiilor informatice şi de
comunicare la alte discipline din curriculum-ul naţional, sau la decizia şcolii, în afara ariei
curriculare „Tehnologii”. De asemenea, este necesară revizuirea politicilor de personal, cu
atragerea de resurse umane adecvate unității.
Propuneri de acţiuni și măsuri, la nivelul compartimentului ”Management şi
dezvoltare instituțională” din cadrul Inspectoratului Şcolar Călărași, pentru sprijinirea
unităţilor şcolare, pe baza concluziilor desprinse în urma inspecțiilor școlare realizate
în anul şcolar 2015-2016
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Din analiza efectuată s-a constatat că putem vorbi despre construirea și dezvoltarea
unui sistem educaţional de calitate atunci când toţi partenerii care contribuie la acesta sunt
mulţumiţi de modul în care acesta funcţionează.
Dacă condensăm la maxim exprimările putem spune că sistemul educaţional este de
calitate dacă elevul este mulţumit, iar acesta va fi mulţumit dacă va simți că școala îi pune în
valoare aptitudinile și îi dezvoltă competențe, iar în final inserţia lui socială şi profesională este
de success. Şi în mod evident şi părinţii şi angajatorii şi autorităţile, vor privi cu satisfacție
rezultatele.
Se poate spune că avem calitate în educație dacă copiii/elevii participă cu plăcere la
activitățile de învățare, dacă aceștia constată că activitățile propuse sunt compatibile de
aspirațiile lor de dezvoltare personală.
Propuneri de acțiuni pentru sprijinirea
managementului la nivelul unităţilor de învăţământ:

şcolilor,

prin

optimizarea

 Susţínerea utilizării eficiente a resureslor şi auxiliarelor curriculare de calitate, specifice
disciplinelor, în primul rând valorificarea şi valorizarea învăţării experienţiale și prin
proiecte;
 Monitorizarea progresului şcolar şi utilizarea eficientă atât a metodelor şi instrumentelor
de evaluare sumativă cât şi a celor de evaluare formativă pe parcursul întregului an
şcolar cu respectarea standardelor de evaluare;
 Stimularea şi valorificarea creativităţii elevilor pentru obţinerea unor rezultate mai bune
la disciplinele din domeniul MaST (matematică, fizică, biologie, chimie, discipline
tehnice);
 Stimularea şi monitorizarea participării profesorilor la sesiunile de comunicări ştiinţifice
ale profesorilor, respectiv la conferinţe naţionale şi internaţionale;
 Valorificarea experienţelor pozitive şi a produselor elevilor prin organizarea şi
desfăşurarea de expoziţii tematice şi concursuri de proiecte ale elevilor (gimnaziu şi
liceu);
 Promovarea unor politici care să sporească preocupările unităţilor şcolare pentru
realizarea parteneriatelor instituţionale în cadrul proiectelor şi programelor naţionale şi
international;
 Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice în dezvoltarea competenţelor tehnice
de utilizare a TIC. Este, de asemenea, extrem de importantă dezvoltarea capacităţii de
cercetare, de construire, de testare şi de reflectare asupra modalităţilor de integrare a
TIC în predare;
 Cadrele didactice trebuie să-şi centreze activitatea pe: Maximizarea rezultatelor
învăţării la elevi utilizând decizia de evaluare bazată pe date obiective şi pe progres (pe
„valoare adăugată”); Dezvoltarea tuturor competențelor cheie, la toate disciplinele de
studiu; Creşterea motivaţiei pentru învăţare în rândul elevilor şi dezvoltarea unei
atitudini pozitive faţă de învăţarea pe tot parcursul vieţii şi din toate situaţiile de viaţă –
prin utilizarea experienţei de viaţă a elevilor, prin caracterul aplicativ al cunoştinţelor şi
prin caracterul inter/trans/multidisciplinar al predării; Oferirea unui feed-back constructiv
elevilor în privinţa rezultatelor învăţării, bazat, de asemenea, pe „valoare adăugată”.
 Este necesară o regândire a comunicării didactice. Dialogul este important în
dezvoltarea învăţării independente. Din această perspectivă, a obişnui elevii cu regulile
dialogului eficient conduce la construirea unui mod individual eficient de raţionare.
Profesorul ar trebui să planifice şi să organizeze „secvenţe” de dialog care să faciliteze
producerea înţelegerii la elevi, ţinând cont de caracteristicile managementului clasei.
CONTROLUL CALITĂŢII PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE PRIN INSPECŢIA
ŞCOLARĂ
OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE INSPECŢIE ŞCOLARĂ
Obiectivul principal al ISJ Călăraşi privind inspecţia şcolară, ca modalitate de
evaluare externă a calităţii şi a nivelului atingerii standardelor educaţionale de către elevi, a
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urmărit creşterea eficienţei şi calităţii procesului de învăţământ, în conformitate cu politica
educaţională la nivel naţional.
Obiectivele generale urmărite în cadrul inspecţiilor:
 evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţii de învăţământ
 îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, prin evaluarea conformităţii funcţionării şi
dezvoltării unităţii de învăţământ cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu
politicile, strategiile şi proiectele naţionale în domeniul educaţiei şi cu nevoile
individuale, comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei;
 consilierea şi sprijinirea unităţii de învăţământ şi a personalului didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi;
 evaluarea competenţelor cadrului didactic inspectat de a elabora, pe baza unei
lecturi personalizate a programei şcolare, planificările calendaristice şi proiectele
unităţilor de învăţare;
 consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu realizarea activităţilor de
planificare şi proiectare didactică;
 evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a proiecta şi utiliza strategii
didactice corespunzătoare învăţământului modern bazat pe competenţe;
 consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu proiectarea şi utilizarea unor
strategii didactice corespunzătoare învăţământului modern bazat pe competenţe;
 evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a integra Tehnologia
Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) şi lecţiile din cadrul Platformei AEL în activitatea
didactică;
 consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu integrarea TIC şi a lecţiilor
AEL în activitatea didactică;
 evaluarea competenţelor cadrului didactic inspectat de a utiliza metodele de
învăare diferenşiată;
 consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu utilizarea unor metode de
învăţare diferenţiată;
 evaluarea capacităţii cadrului didactic inspectat de a integra elementele de evaluare
în cadrul activităţilor de predare - învăţare;
 consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu integrarea elementelor de
evaluare în cadrul activităţilor de predare - învăţare;
 consilierea cadrelor didactice în vederea diversificării ofertei curriculare de cursuri
opţionale;
 consilierea cadrelor didactice în legătură cu posibilităţile de dezvoltare profesională şi
evoluţie în carieră.
CRITERIILE CARE AU STAT LA BAZA SELECTĂRII UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A
CADRELOR DIDACTICE INSPECTATE:
 anul ultimei inspecţii generale realizate în unităţile şcolare din judeţ;
 rezultatele la examene naţionale 2015;
 performanţele la olimpiade, concursuri, examene naţionale, testări periodice etc.;
 situaţia încadrării cu personal didactic (calificat, necalificat, debutant), ponderea
cadrelor didactice care au obţinut grade didactice;
 climatul de muncă şi spiritul de emulaţie din colectivele didactice (au fost incluse în
grafic unităţi şcolare în care s-au semnalat tensiuni între cadrele didactice sau între
acestea şi echipa managerială sau relaţii tensionate şcoală-familie, şcoală-comunitatea
locală).
TIPURILE DE INSPECŢIE REALIZATE
Inspecţie şcolară generală
Inspecții generale realizate în anul școlar 2015-2016:
Semestrul I: Școala Gimnazială nr.1 Belciugatele, Școala Gimnazială Unirea, Școala
Gimnazială nr.1Ciocănești, Liceul Tehnologic George Călinescu Grădiștea
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Semestrul II: Școala Gimnazială nr.1 Lehliu-Gară, Liceul Alexandru Odobescu
Lehliu-Gară, Liceul Tehologic Duiliu Zamfirescu Dragalina, Școala Gimnazială Jegălia
Număr de unităţi
planificate pentru
inspecţie şcolară
generală

Număr de unităţi
inspectate

Justificarea
schimbărilor produse
sau a nerealizării tuturor
inspecţiilor

Observaţii

8

8

-

-

Inspecţie de revenire
Număr inspecţii de
revenire planificate

Număr inspecţii de
revenire realizate

Justificarea nerealizării
tuturor inspecţiilor

8

8

-

Observaţii
-

În anul şcolar 2015/2016 au fost realizate și inspecţiile de revenire la unitățile de
învățământ la care a avut loc inspecție generală în anul școlar 2014/2015 și în semestrul I al
anului școlar 2015-2016 Toate unitățile inspectate au întocmit Planuri de îmbunătățire,
aprobate de către inspectorul coordonator.
Scopul inspecțiilor:
- Analiza şi evaluarea modului în care şcoala a realizat acţiunile cuprinse în planul de
îmbunătăţire pe care l-a întocmit în urma inspecţiei generale
- Evidenţierea progreselor realizate de către şcoală în perioada post-inspecţie
Echipele constituite au analizat modul de punere în practică a recomandărilor din
Planurile de îmbunătățire și au realizat Raportul asupra inspecțiilor de revenire.
Inspecţie tematică
Număr
inspecţii
tematice
planificate

10

Număr
inspecţii
tematice
realizate

Nr. de unităţi
de învăţământ
planificate
pentru
inspecţie

10

Număr de
unităţi
inspectate

95 P.J.

Justificarea
schimbărilor
produse sau
a nerealizării
tuturor
inspecţiilor

94P.J.

-

Observaţii

Inspecţiile s-au
finalizat cu note de
control, rapoarte de
monitorizare şi
rapoarte cu sinteza
inspecţiilor

Inspecţie dei specialitate
Niveluri de evoluţie în cariera
didactică: definitivat, gradul
didactic II, gradul didactic I,
echivalarea titlului ştiinţific de
doctor cu gradul didactic I

Număr cadre
didactice
înscrise

Definitivat

Nr. inspecţii efectuate
speciale

IC1

137

240

0

0

Gradul didactic II (toate sesiunile în
derulare)

226

88

58

70

Gradul didactic I (toate seriile în
derulare)

324

66

90

78

Inspecţii curente

615 cadre
inspectate

-

-

-
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IC2

REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII
EVALUĂRILE NAŢIONALE LA CLASELE A II-A ; A IV-A ŞI A-VI-A
Evaluările Naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016 au fost
organizate şi la nivelul judeţului Călăraşi, în conformitate cu prevederile art. 74, alin.(2)-(4) din
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi OMENCS
3051/12.01.2016, privind Metodologia de organizare și de desfășurare a Evaluării Naționale la
clasele a II-a, a IV-a și a VI-a.
Administrarea instrumentelor de evaluare a urmărit evaluarea, reglementată de un
set de proceduri standard, a performanţelor elevilor aflaţi în clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, pe
baza unor teste scrise.
Rezultatele individuale obţinute la Evaluarea Naţională 2016 nu au fost afişate, nu au
fost comunicate public şi nu au fost înregistrate în catalogul clasei, conform prevederilor din
Metodologie. Aceste rezultate au fost valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin:
elaborarea planurilor individualizate de învăţare; informarea elevilor şi a părinţilor/
reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor
evaluate.
Rezultatele individuale la Evaluarea Naţională II şi Evaluarea Naţională VI, cuprinse
în fişele de evaluare, au fost supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic şi de
către colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară din judeţ. În urma acestei analize, cadrul
didactic a decis, elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului care cuprinde
informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării, constituind un
instrument de remediere/dezvoltare/orientare.
În urma administării testelor la clasele a IV-a, dintr-un eşantion de rezultate culese de
la nivel naţional de către M.E.C.S./C.N.E.E., publicarea făcându-se în ”Raportul Naţional
privind diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar”.
Statistic, situaţia se prezintă conform graficelor următoare:
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EVALUAREA NAŢIONALĂ LA CLASA A VIII-A
Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016 s-a
desfăşurat în conformitate cu prevederile OMENCS nr. 5081/31.08.2015 privind organizarea
şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2015-2016.
Datele şi graficele următoare prezintă sintetic situaţia celor 2085 de elevi înscrişi la
Evaluarea Naţională 2016:
- candidaţii înscrişi – 2085
- candidaţii prezenţi – 1990
- candidaţii absenţi - 95
- candidaţii eliminaţi – 1
- promovabilitate pe judeţ - 68,24%
- note peste 5 - 1358
- note sub 5 – 632
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Candidaţi înscrişi - 2085
Prezenţi - 1997
Absenţi - 88
Note peste 5 - 1513
Note pub 5 - 484
MATEMATICĂ
Candidaţi înscrişi - 2085
Prezenţi - 1990
Absenţi - 95
Note peste 5 - 1217
Note pub 5 - 773

PROCENT DE PROMOVABILITATE
75,76%

PROCENT DE PROMOVABILITATE
61,15%

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ŞI PROFESIONAL DE STAT PENTRU ANUL
ŞCOLAR 2016-2017
Etapa I a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017 s-a
desfăşurat în perioada 8–29 iulie 2016.
Astfel, la nivelul judeţului Călăraşi au fost constituite 9 centre zonale de înscriere,
pentru absolvenţii care au participat la evaluarea naţională din judeţul Călăraşi şi un centru
special de înscriere pentru absolvenţii din afara judeţului -organizat în sediul I.S.J. Călăraşi.
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A participat un număr de 1395 candidaţi din judeţ şi 19 din afara judeţului. Un număr
de 280 absolvenţi din judeţul Călăraşi au fost repartizaţi computerizat în alte judeţe, pentru
liceele pentru care au optat.
În urma primei etape de repartizare computerizată au fost repartizaţi toţi absolvenţii.
Situaţia elevilor după etapa I a admiterii s-a realizat astfel:
-

1395 elevi au fost repartizaţi computerizat în liceele din judeţ;
280elevi au fost repartizaţi computerizat în liceele din alte judeţe;
38 elevi au fost repartizaţi pe locurile speciale pentru rromi– în liceele din judeţ;
58 elevi au fost repartizaţi la clasele de vocaţional în liceele din judeţ;
5 elevi au fost admişi la liceele militare.

Etapa a II-a a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017 sa desfăşurat în perioada 20-29 iulie 2016 şi au participat, conform metodologiei, numai
absolvenţii care au participat la evaluarea naţională nerepartizaţi în etapa I sau care nu au
depus opţiuni în etapa I.
Au funcționat toate centrele de înscriere, dar la această etapă nu am avut decât doi
candidați unul care a fost repartizat în județ și unul în afara județului. Ambii candidați nu ș-au
depus opțiuni în prima etapă.După această etapă au rămas libere un numă de 620 de locuri la
nivel liceal.
În perioada 1-4 august 2016 s-au rezolvat situațiile speciale, conform
metodologiei. A fost depus un număr de 8 cereri fiind rezolvate un număr de 5 dintre acestea,
restul neîndeplinind condiţiile impuse de metodologie.
În etapa a III-a a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 20162017, care s-a desfășurat în perioada 1-5 septembrie 2016 au participat, conform
metodologiei, numai absolvenții nerepartizați în etapele I – II sau care nu au depus opțiuni în
aceste etape, precum și absolvenții clasei a VIII-a care au fost corigenți și ulterior au promovat
examenul de corigență. În această etapă au fost repartizați un număr de 260 de absolvenți.
La învățământul profesional de stat au fost admiși în prima etapă 228 abolvenți .
Din numărul total de 75 de clase de liceu și 22 de clase de învățământ profesional
propuse prin Planul de școlarizare pe anul școlar 2016 – 2017, nu au fost formate 4 clase de
liceu (două clase la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Călărași, o clasă Liceul
Tehnologic ”Dan Mateescu” din Călărași și o clasă la Liceul ”Nicolae Bălcescu” din Oltenița) și
3 clase de învățământ profesional (două clase la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din
Călărași și o clasă Liceul Tehnologic ”Dan Mateescu” din Călărași).
EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT- Raport final 2016 - după ambele sesiuni





Total candidaţi prezenți la prima sesiune (iunie-iulie) - 1390
Candidati prezenţi la cel puţin o sesiune – 789
Total candidati prezenți la a doua sesiunea (august-septembrie) – 545
Total promovați la a doua sesiune – 121
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REZULTATE BACALAUREAT - 2015
Sesiunea iunie – iulie 2015

DEZVOLTAREA/PERFECŢIONAREA RESURSEI UMANE
ACTIVITĂŢI ŞI ACŢIUNI ALE ISJ CĂLĂRAŞI
Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice, în contextul implementării schimbărilor structurale în educaţie
Formarea continuă a cadrelor didactice şi managerilor a fost punctuală şi eficientă, sa realizat pornind de la nevoile identificate în sistem cu ocazia inspecţiilor, dezbaterilor
metodice dar şi de la cele pe care subiecţii şi le-au autoidentificat în practica didactică
cotidiană.
Parteneriatul IŞJ-CCD-Universităţi a fost evident, atât în identificarea nevoilor, cât şi
în realizarea programelor şi urmărirea impactului activităţilor de formare în activitatea didactică
şi/sau managerială.
Programele furnizate, cele de management educaţional, de didactică, de utilizare a
softului, au avut în vedere pregătirea formabililor pentru asumarea descentralizării şi creşterea
calităţii şi eficienţei activităţilor. Mai mult, programele au fost oferite, în urma semnalelor
primite şi a nevoilor concrete ale cadrelor didactice, identificate în şcoli de către echipele de
inspecţie.
În perioadele 1-31 octombrie 2015 şi 15 – 20 noiembrie 2015 s-au înregistrat în total
268 de înscrieri: 123 la examenul naţional pentru acordarea definitivării în învăţământ –
sesiunea 2016, 51 la examenul de acordare a gradului didactic II – sesiunea 2017 şi 94 la
examenul de acordare a gradului didactic I/seria 2016-2018. De asemenea, pe parcursul
anului şcolar 2015-2016 au fost înregistrate 2 solicitări pentru acordarea gradului didactic I pe
baza titlului ştiinţific de doctor.
Evoluţia înscrierilor pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ şi
perfecţionarea prin grade didactice, în exprimare numerică - ultimii doi ani şcolari
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL PENTRU COPII/ELEVI CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE
Scopul învăţământului special este de a asigura educaţia copiilor cu deficienţe sau cu
dificultăţi de învăţare, de a remedia dificultăţile pe care aceştia le întâmpină şi de a asigura
integrarea lor socioprofesională. Educaţia copiilor cu cerinţe educative speciale (CES) trebuie
să răspundă nevoilor lor de dezvoltare. De asemenea, învăţământul special trebuie să
gândească o evaluare adecvată a potenţialului de dezvoltare şi de învăţare al acestor copii şi
ar trebui să asigure reabilitarea, recuperarea şi compensarea deficienţelor lor.
Învăţământul special vizează acordarea de sprijin pentru elevii cu CES în vederea
atingerii unui nivel individual de dezvoltare cât mai aproape posibil de cel normal prin
acumularea experienţelor necesare în şcoală şi în mediul social prin dezvoltarea abilităţilor
necesare pentru învăţare, prin acumularea de cunoştinţe şi deprinderi utile pentru integrarea
socio-profesională şi pentru viaţa culturală în comunitate şi prin asigurarea oportunităţilor şi a
condiţiilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii la diferite niveluri ale educaţiei.
Principiul de bază al învăţământului special este de a oferi copilului deficient o formă
de şcolarizare adecvată nivelului şi potenţialului individual. Copilul deficient trebuie ajutat să
progreseze, să-şi dezvolte la maximum capacităţile pe care le are, ţinând cont de ritmul
propriu de asimilare a cunoştinţelor. El trebuie comparat cu el însuşi, nu cu copii normali de
aceeaşi vârstă
I. UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL
Inspectoratul Şcolar al judeţului Călăraşi coordonează metodologic următoarele
unităţi de învăţământ specifice învăţământului special/special integrat :
 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Călăraşi, unitate
conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, care desfăşoară
servicii de asistenţă psihopedagogică prin structurile sale organizate şi funcţionale
potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special
integrat, aprobat prin OMECTS nr. 5573 din 7 oct. 2011 şi Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi
asistenţă educaţională, respectiv anexelor OMECTS nr. 5555 din 7 oct. 2011;
 Şcoala Gimnazială „Carol I" Călăraşi, unitate şcolară din învăţământul de masă, care
integrează clase speciale pentru învăţământul primar (4 clase) şi învăţământul
gimnazial (5 clase);
 Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 „Amicii" Călăraşi, unitate şcolară din
învăţământul de masă, care integrează grupe de copii cu CES (dizabilităţi) la nivel
preşcolar (2 grupe mixte si 1 grupă formată din copii cu tulburări de spectru autist);
 Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 4 „Step by step" Călăraşi, unitate şcolară din
învăţământul de masă, care integrează grupe de copii cu CES (dizabilităţi) la nivel
preşcolar (1 grupă specială);
 Grădiniţa cu Program Normal nr. 5 (structură a Grădiniţei cu Program Normal nr.
10 „Pipo" Călăraşi), unitate şcolară din învăţământul de masă, care integrează grupe
de copii cu CES (dizabilităţi) la nivel preşcolar (1 grupă specială).
Activitatea acestora se desfăşoară în conformitate cu art. 7, lit. a), b) şi d) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat,
aprobat prin OMECTS nr. 5573 din 7 oct. 2011, sub consilierea, monitorizarea şi evaluarea
ISJ Călăraşi la nivelul căruia este încadrat un inspector şcolar de specialitate cu 0,5 normă,
îm conformitate cu noile reglementări prevăzute de art. 107 (2) din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat, aprobat prin OMECTS
nr. 5573 din 7 oct. 2011.
II. ASIGURAREA ECHITĂŢII ÎN EDUCAŢIE PENTRU TOŢI ELEVII
Accesul la educaţie pentru toţii membrii societăţii, indiferent de particularităţile lor
etnice, socio-economice, psiho - fizice, intelectuale, familiale, religioase etc. este un obiectiv
prioritar pentru întregul sistem de învăţământ. În baza „Strategiei judeţene de acces la
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educaţie a grupurilor dezavantajate” (revizuită anual), s-a avut în vedere asigurarea accesului
egal, gratuit şi universal al cetăţenilor români aparţinând minorităţii roma la educaţia de
calitate pentru toate nivelurile de învăţământ public.
Măsuri implementate în unităţile de învăţământ cu comunităţi de romi din judeţ, în
vederea asigurării echităţii în educaţie , în ceea ce priveşte accesul egal la toate formele de
învăţământ, dar şi în ceea ce priveşte calitatea educaţiei pentru toţi copiii, indiferent de
originea etnică :
 urmărirea efectivelor de preşcolari, elevi în clasele de început de ciclu, a datelor din
recensământul elevilor;
 alcătuirea de grupe, clase P, I şi a V-a mixte;
 monitorizarea absenteismului şcolar şi abandonului şcolar în comunităţile cu peste 20%
romi;
 proiectarea activitatilor metodice pentru profesorii de lb. rromani angajați in școlile din
judeţ, în colaborare cu directorii unităţilor şcolare;
 ofertă educaţională atractivă pentru elevii neromi în şcolile în proximitatea comunităţilor
de romi;
 realizarea studiului privind rata abandonului școlar in comunitatile Oborul Nou şi Livada
din Mun.Călăraşi;
 marcarea evenimentelor din Calendarul educaţional rom, împreună cu şcoli şi ONG-uri
(Ziua Romilor, Ziua Limbii rromani, Ziua mediatorului şcolar, Ziua profesorului de
lb.romani);
 elaborarea de planuri de dezvoltare instituţională cu puternice accente de promovare a
interculturalităţii, a calităţii educaţiei pentru toţi elevii;
 acţiuni comunitare;
 asistenţă socială;
 măsuri de sprijin a elevilor cu CES conform unor planuri individualizate de intervenţie ,
acordarea burselor şcolare, ajutor social, rechizite şcolare, programul social lapte-corn,
consum de fructe în şcoli;
 programul social ”Fiecare copil în grădiniță”: copiii care provin din familii fără posibilități
financiare și care frecventează zilnic grădinița vor primi un stimulent educațional,
potrivit unui act normativ intrat în vigoare;
 coordonarea şi monitorizarea activităţii consilierului şcolar;
 promovarea educaţiei incluzive prin parteneriate între şcoli ;
 promovarea valorilor şi cultivarea succesului individual, activităţi extraşcolare;
 program de remediere;
 Curriculum adaptat/diferenţiat, cuprinderea în CDS a educaţiei interculturale prin
abordare transcurriculară şi în cadrul orelor de dirigenţie;
 informarea părinţilor asupra politicii unităţii de învăţământ privind asigurarea progresului
şcolar individual, asigurarea unui mediu atractiv al învăţării, activ-participative,
asigurarea calităţii educaţiei;
 instituirea unei comisii de monitorizare a cazurilor de discriminare prin refuzul
înscrierilor elevilor romi.
La Școala Gimnazială ”Gheorghe Manu” Budești s-a derulat proiectul "Ready Set Go
- Creșterea rezultatelor de dezvoltare timpurie pentru copiii romi", în cadrul
„Programului Combaterea sărăciei în România” RO25, finanțat prin Mecanismul
Financiar Norvegian 2009 – 2014. Partener in cadrul proiectului a fost Fundația Roma
Education Fund (REF). Durata proiectului: un an şcolar. Au fost implicați: mediatorul școlar și
o educatoare (cadru didactic necalificat) și un numar de 20 de preşcolari.
La Liceul Tehnologic nr.1 Fundulea a fost implementat pe parcusul anului școlar
2015/2016 proiectul ”M...de de Morpheus”, având parteneri C.P.E.C.A Sector 5 și Fundația
FOC; au fost implicate 4 cadre didactice și un număr de 20 de elevi.
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În cadrul Școlii Gimnaziale nr.1 Gălbinași, se desfășoară o serie de proiecte și
programe pentru a rezolva o parte din nevoile școlii și a comunității:
Denumirea
proiectului

,,Copiii și părinții
romi vor la școala’’

PARTENERIAT
PENTRU
DEZVOLTAREA
COMUNITĂŢII
INTERETNICE

,,Mă joc şi învăţ cum
să cresc sănătos’’

Grup țintă
32 de elevi clasele V-VIII și 17 părinți
înscriși în ADS; în cadrul acestui proiect
elevii au beneficiat de meditatii gratuite la
limba și literatura română - Ședințe
Educative Intensive limba și literatura
română şi matematică, excursii educative,
rechizite școlare, au avut o bursă lunară de
200 lei, au beneficiat de o masă în zilele de
meditații, au beneficiat de întâmpinarea
nevoilor acestora
Grupul local de inițiativă: Comunitatea
Gălbinasi;În acest proiect un grup de șapte
persoane, reprezentanți ai instituției publice
locale, reprezentanți ai școlii, reprezentanți
ai societatii civile,
identifică nevoile cu
care se confruntă comunitatea, prioritizează
aceste lucruri și le transpun într-un Plan
local de acţiune care se concretizează întrun proiect realizat de o firmă de consultanță
angajată de ONG-ul partener, care să
cuprindă soluții pentru o parte din nevoile
școlii și comunității
40 de elevi din clasele I-II; elevii beneficiază
de rechizite școlare, produse de igienă
pentru ei și familie, activități de remediere
școlară și dezvoltare personală, activități pe
teme de
educație pentru sănătate, o
gustare de două ori pe săptămână

Parteneri

PARTENERI
“ROMA EDUCATION FUND”
„CRCR Cluj’’
MENCS, Inspectoratul Școlar
Județean Călărași

”AMARE RROMENTZA”
Primaria Gălbinaşi
Școala gimnazială nr.1 Gălbinași

FUNDAŢIA „PRINCIPESA
MARGARETA”
Fundaţia „Zâmbete creative”

,,PE LOCURI , FITI
GATA , START!’’creșterea rezultatelor
privind dezvoltarea
timpurie a copiilor
romi

20 de preşcolari din grupuri defavorizate și
familiile acestora

„Roma Education Fund”, „CEDO
Romania”
„Ruhama” , „Divers”, „DF”
Primăria Gălbinași,
Inspectoratul Școlar Județean
Călărași

,,EDUCAŢIA
INTERCULTURALĂ –
UN PAS ÎNAINTE
PENTRU
COMUNITATEA
GĂLBINAŞI’’

40 de elevi de la clasele a VIIa şi a VIII-a , şi
părinţii acestora; elevii beneficiază de
ședinte intensive integrate
pe limba și
literatura română, matematică, dezvoltare
personală, consiliere și mentorat, excursii
educative, activități cu invitați din afara școlii
din diferite domenii profesionale, mâncare
caldă, rechizite, întâlniri cu părinții

,,AMARE RROMENTZA’’
Primăria Gălbinași, Şcoala
Gimnazială nr.1 Gălbinaşi

S-a finalizat proiectul derulat cu sprijinul Asociației C4C,”În căutarea şcolarilor
pierduţi”, în unitățile de învățământ din Sărulești, Răzvani și Călărași.
Cadre didactice de la Sărulești și inspectorul școlar pentru rromi au participat la
cursuri de formare din cadrul proiectului ”Îmbunătăţirea măsurilor antidiscriminare la nivel
naţional prin participarea largă a specialiştilor şi a societăţii civile” derulat de CNCD în
parteneriat cu Consiliul Europei. Proiectul a fost implementat în vederea sprijinirii cooperării
între autorităţile publice , societatea civilă şi sectorul privat, cu scopul de a reduce inegalităţile
la nivel naţional, concentrându-se asupra promovării unei culturi nediscriminatorii, incluzive la
nivel local.
Inspectorul școlar pentru rromi și profesori de limba rromani au participat la cursul de
formare organizat în cadrul proiectului ”Guvernare incluzivă”, finanțat prin programul RO10
și administrat de FRDS.
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Au fost distribuite filme documentare despre rromi, în cadrul unităţilor şcolare în care
se studiază limba rromani sau ore de istoria şi tradiţiile rromilor, din partea Fundaţiei Social –
Culturale a Romilor „Ion Cioabă” din Sibiu, realizate cu finanţarea Departamentului pentru
Relaţii Interetnice - Guvernul României.
Programul „A doua şansă” finanţat de MENCS s-a derulat în şcolile: Şcoala
Gimnazială „Carol I” Călăraşi, Şcoala Gimnazială nr. 1 Frumuşani, Şcoala Gimnazială nr. 1
Săruleşti Gară, Şcoala Gimnazială nr.1 Răzvani, Colegiul Tehnic „Ştefan Bănulescu” .
În judeţul Călăraşi sunt trei mediatori şcolari, pe zone (Călărași, Oltenița, Lehliu), doi
aparţinând de CJRAE, iar unul angajat al Primăriei Lehliu Gară.
Limba rromani se predă în trei unităţi şcolare din judeţ: Şcoala Gimnazială „Carol I”
Călăraşi, Şcoala Gimnazială nr.1 Săruleşti - Gară şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Răzvani. În
localitatea Gălbinaşi, elevii studiază „Istoria şi tradiţiile romilor”.
Casa Corpului Didactic Călărași a desfășurat cursul de formare ”Educație incluzivă,
educație pentru fiecare” la au participat cadre didactice din câteva unități școlare din județ.
S-a derulat campania educaţională „Noi îţi dăm recomandarea” de către Partida
Romilor Pro - Europa la nivel naţional , în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean în
luna mai 2016, pentru admiterea elevilor de etnie romă în licee şi universităţi, pe locurile
speciale alocate lor în anul şcolar 2015-2016. Astfel, din cei 51 de elevi înscrişi pe locurile
speciale, au fost repartizaţi 37, ceilalţi au participat la repartizarea din prima etapă sau au
fost absenți la Evaluarea Națională.
Evaluarea stării disciplinare de învăţământ
Starea disciplinară a înregistrat o ușoară îmbunătățire față de anul școlar trecut.
Conducerile unităților de învățământ, cadrele didactice, împreună cu reprezentanți ai
instituțiilor partenere în această problematică (Poliție,Jandarmerie, Agenția Antidrog, Biserică,
medici, procurori, judecători etc.) au analizat cu elevii implicați sau în situație de risc, cu
părinții/aparținătorii acestora, fiecare fapt înregistrat. S-au realizat studii de caz, au fost
stabilite sancțiunile adecvate.
Actele de violență produse se pot încadra în următoarele tipuri:
Ameninţări repetate
Măsuri întreprinse
- discuții individuale
cu elevii, aflarea
motivului real care a
generat starea de
tensiune;
- informarea părinților;
- dezbateri în cadrul
orelor de consiliere
atât a părinților, cât
și a elevilor.
.

Sancțiuni aplicate

Activități de prevenire

- mustrare în fața clasei;
- mustrare în consiliul clasei;
- mustrare scrisă, scăderea
notei la purtare sau alte
sancțiuni, în funcție de
situația concretă a fiecărui
elev (se cumulează și alte
eventuale abateri).

127

- La nivelul școlii:
- supravegherea/monitorizarea elevilor care au
realizat abateri și a celor care ar putea fi în
această situație;
- întâlniri periodice cu părinții elevilor vizați,
vizionarea unor filme educative;
- întâlniri cu psihologul școlar, cu preotul paroh
al comunității, cu reprezentanți ai
Poliției/Jandarmeriei.
La nivelul I.S.J.:
- acțiuni comune cu reprezentanți ai
Poliției/Jandarmeriei, O.N.G.-urile care
desfășoară activități pe această temă;
- Proiecte educative pentru o școală
NONVIOLENTĂ, încurajarea elevilor cu
probleme de comportament de a participa
activ la soluționarea unor probleme ale
colectivului, cu scopul de a reflecta la propriile
fapte;
- realizarea de studii de caz în ședințele
consilierilor educativi și ale directorilor de
unități școlare.

Violenţe fizice uşoare, fără arme, lovire
Măsuri întreprinse

Sancțiuni aplicate

Activități de prevenire

- discuții individuale
cu elevii, aflarea
motivului real care a
generat starea de
tensiune;
- informarea părinților,
dezbateri în cadrul
orelor de consiliere
atât a părinților, cât
și a elevilor;
- studiu de caz în ora
de dirigenție.

- mustrare în fața clasei;
- mustrare în consiliul clasei;
- mustrare scrisă, scăderea
notei la purtare sau alte
sancțiuni prevăzute în
regulamentul școlar, în
funcție de situația concretă a
fiecărui elev (se cumulează
și alte eventuale abateri).

La nivelul școlii:
- supravegherea mai atentă a spațiilor școlare;
- supravegherea/monitorizarea elevilor care au
realizat abateri și a celor care ar putea fi în
această situație;
- întâlniri periodice cu părinții elevilor vizați;
- vizionarea unor filme educative;
- întâlniri cu psihologul școlar, cu preotul paroh
al comunității, cu reprezentanți ai
Poliției/Jandarmeriei.
La nivelul I.S.J.:
- Proiecte educative pentru o școală
NONVIOLENTĂ, încurajarea elevilor cu
probleme de comportament de a participa
activ la soluționarea unor probleme ale
colectivului, cu scopul de a reflecta la propriile
fapte;
- acțiuni comune cu reprezentanți ai
Poliției/Jandarmeriei, O.N.G.-urilor care
desfășoară activități pe această temă;
- realizarea de studii de caz în ședințele
consilierilor educativi și ale directorilor de
unități școlare.

Furt şi tentativă de furt
Măsuri întreprinse

Sancțiuni aplicate

Activități de prevenire

- discuții individuale
cu elevii, aflarea
motivului real care a
generat fapta;
- informarea părinților;
- dezbateri în cadrul
orelor de consiliere
atât a părinților, cât
și a elevilor;
- studiu de caz în ora
de dirigenție.

- mustrare în fața clasei;
- mustrare în consiliul clasei;
- mustrare scrisă, scăderea
notei la purtare sau alte
sancțiuni prevăzute în
regulamentul școlar, în
funcție de situația concretă a
fiecărui elev (se cumulează
și alte eventuale abateri).

La nivelul școlii:
- supravegherea mai atentă a spațiilor școlare;
- supravegherea/monitorizarea elevilor care
au realizat abateri și a celor care ar putea fi
în această situație;
- întâlniri periodice cu părinții elevilor vizați;
- vizionarea unor filme educative;
- activități de incluziune socială, concursuri
artistice în care au fost evidențiate acte
caritabile;
- întâlniri cu psihologul școlar, cu preotul paroh
al comunității, cu reprezentanți ai
Poliției/Jandarmeriei.
La nivelul I.S.J.:
- acțiuni comune cu reprezentanți ai
Poliției/Jandarmeriei, O.N.G.-urilor care
desfășoară activități pe această temă;
- realizarea de studii de caz în ședințele
consilierilor educativi și ale directorilor de
unități școlare.

Distrugerea bunurilor
Măsuri întreprinse

Sancțiuni aplicate

Activități de prevenire

- discuții individuale
cu elevii, aflarea
motivului real care a
generat starea de
fapt;
- informarea părinților
și demersuri pentru
recuperarea
eventualelor daune;

- mustrare în fața clasei;
- mustrare în consiliul clasei;
- mustrare scrisă, scăderea
notei la purtare sau alte
sancțiuni prevăzute în
regulamentul școlar, în
funcție de situația concretă a
fiecărui elev (se cumulează
și alte eventuale abateri).

La nivelul școlii:
- supravegherea mai atentă a spațiilor școlare;
- supravegherea/monitorizarea elevilor care
au realizat abateri și a celor care ar putea fi
în această situație;
- întâlniri periodice cu părinții elevilor vizați;
- acțiuni comune părinți-elevi pentru
responsabilizarea acestora referitor la
eventuale fapte sancționabile;

128

- studiu de caz în ora
de dirigenție;
- dezbateri în cadrul
orelor de consiliere
atât a părinților, cât
și a elevilor.

- activități de incluziune socială, concursuri
artistice în care au fost evidențiate acte
caritabile;
- vizionarea unor filme educative;
- întâlniri cu psihologul școlar, cu preotul paroh
al comunității, cu reprezentanți ai
Poliției/Jandarmeriei.
La nivelul I.S.J.:
- acțiuni comune cu reprezentanți ai
Poliției/Jandarmeriei, O.N.G.-urilor care
desfășoară activități pe această temă;
- Proiecte educative pentru o școală
NONVIOLENTĂ, încurajarea elevilor cu
probleme de comportament de a participa
activ la soluționarea unor probleme ale
colectivului, cu scopul de a reflecta la
propriile fapte;
- realizarea de studii de caz în ședințele
consilierilor educativi și ale directorilor de
unități școlare.

Au fost ameliorate situațiile referitoare la asigurarea pazei și ordinii unităților de
învățământ (pază umană, sisteme audio, video, sisteme de securitate combinate), s-au
actualizat ROFUIP si Regulamentul Intern. În același timp, au fost desfășurate divese acțiuni
de combatere a diferitelor tipuri de acte de violență în cadrul spațiului școlar sau în care sunt
antrenați elevi.
Situaţie privind elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate - În urma
analizelor făcute la nivelul unităţilor şcolare şi al ISJ, au fost evidenţiate următoarele cauze ale
absenteismului și ale abandonului şcolar: scăderea interesului familiei pentru şcoală, în parte
datorat şi situaţiei materiale precare, elevi ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate,
lipsa unei colaborări reale între şcoală şi familie, lipsa unor programe educative ameliorative
eficiente.
III.CONSILIERE ŞCOLARĂ, PROFESIONALĂ ŞI ÎN CARIERĂ













Obiective prioritare stabilite în planul managerial, din care:
Obiective asumate la solicitarea ISJ şi a C.J.R.A.E.
Sporirea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi creşterea ratei de succes
şcolar prin asigurarea serviciilor de specialitate,
Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar prin creşterea gradului de
participare la educaţie;
Evaluarea psihosomatică a copiilor/elevilor în vederea cuprinderii în clasa pregătitoare
şi în clasa I , conform metodologiei aprobate;
Orientarea şcolară şi profesională/vocaţională a copiilor/elevilor în raport cu profilul
psihoaptitudinal, în funcţie de oferta de şcolarizare/cerinţele pieţei muncii;
Implicarea în fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2015/2016 prin
realizarea studiului asupra opţiunilor şcolare şi profesionale ale elevilor;.
Implicarea în organizarea târgului ofertelor educaţionale pentru unităţile de învăţământ
din municipiul Călărași;
Implementarea programelor şi proiectelor în care C.J.R.A.E, I.S.J.Călărași, MENCS
sunt parteneri.
Obiective asumate în colaborare cu C.P.E.C.A. Călăraşi şi alţi parteneri:
informarea/consilierea elevilor şi a părinţilor cu privire la riscurile consumului de droguri;
prevenirea consumului de droguri de către elevi şi intervenţii timpurii pentru elevii
consumatori;
derularea unor programe educaţionale/activităţi în scopul prevenirii comportamentelor
de risc cu parteneri din mediul educaţional.
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În vederea realizării unei orientări școlare/profesionale în acord cu interesele şi profilul
psihoaptitudinal, au fost testați 800 de elevi din clasele a VIII-a, din județul Călărași.
Rapoartele generate în urma testării au fost prezentate beneficiarilor direcți, elevii, dar
și părinților acestora, în cadrul activităților specifice de consilierea/planificarea carierei,
ședințelor cu părinții. Au constituit un suport util în autocunoaștere, luarea deciziei asupra
propriului traseu educațional.
În mai 2016 C.J.R.A.E. Călărași în colaborare cu I.S.J.Călărași, liceele și colegiile din
județ, a organizat Tărgul ofertelor educaţionale. Acțiunea a oferit posibilitatea instituțiilor
școlare să promoveze oferta educațională la nivelul comunității.
La solicitarea diriginţilor, conducerilor unităţilor şcolare, consilierii şcolari au susţinut
activităţi de informare, ateliere de lucru, activităţi de consiliere a părinţilor în cadrul
lectoratelor/şedinţelor cu părinţii pe diverse teme, precum:,”Importanţa respectării
regulamentului de ordine internă în creşterea calităţii educaţiei”, “Adolescenţa şi problemele
ei”, “Mai mulţi profesori, mai multe emoţii”, “Comunicarea la vârsta preadolescenţei”, “Violența
în mediul școlar”, “Importan’a legăturii şcoala - familie în educaţia copiilor”, “Optimizarea
relației școala-familie-comunitate locală”, “Relația părinte-copil în perioada pubertății și
adolescenței”, “Adaptarea școlară”, “Rolul familiei în orientarea viitorului absolvent de liceu”,
“Planificarea carierei”, “Participarea elevilor la proiecte, programe educative, la olimpiade şi
concursuri școlare”, “Recompensele în educația copilului”, ”Impactul internetului asupra
personalității copilului și preadolescentului.”, “Colaborarea școală familie pentru integrarea
copiilor cu cerințe educative speciale”, “Absenteismul”, “Tendinţe greşite în educarea copiilor”,
“Familia, factor decisiv de socializare și educație pentru copii”, “Modalități de prevenire și
combatere a comportamentelor de risc”, “Rolul comunicării în relațiile interpersonale pozitive”,
“Rolul familiei în creşterea motivaţiei pentru învăţătură”, “Siguranța online”, ”Modalități de
educare a copilului în familie”, “Violența naște violență”, “Furtuna adolescenței”, “Consilierea
carierei”, “Violența în școală”, “Meseria de părinte - climatul educativ al familiei”, “Abilități
emoționale la preșcolari”, “Optimizarea relației școală - familie-comunitate locală”, “Adaptarea
școlară”, “Relația familiei cu școala în sprijinul prevenirii eșecului școlar”, “Rolul familiei în
orientarea viitorului absolvent de liceu”, “Efectele violenței domestice asupra copilului”,
“Absenteismul școlar și rezultatele școlare”, “Managementul timpului în preajma examenelor”,
“Formarea copilului în familie pentru folosirea judicioasă a timpului liber”, “Ce îi motivează pe
adolescenții din zilele noastre?”, “Pregătirea copilului pentru viața școlară”, “Influența
televizorului, calculatorului, internetului și telefonului asupra elevilor”.
Consilierea psihopedagogică şi metodică a cadrelor didactice s-a realizat ședințe
individuale şi ședințe de grup.
Problematica abordată a fost îmbunătăţirea comunicării în procesul didactic şi în
relaţiile cu familiile educabililor, managementul conflictului, cunoaşterea preşcolarilor/elevilor,
adaptarea sarcinilor şcolare la particularităţile psihoindividuale ale elevilor şi motivarea
acestora pentru activitatea de învăţare, acordarea sprijinului pentru realizarea activităţilor din
aria curriculară “Consiliere şi orientare”.
IV.ACTIVITATE EXTRAŞCOLARĂ
Tipuri de activităţi. Programe, proiecte şi acţiuni organizate la nivel naţional,
interjudeţean, judeţean
Ofertele educaţionale la nivel judeţean au fost cuprinse în Calendarul Judeţean al
ISJ, si au avut la baza Calendarul Naţional. Domeniile educaţionale abordate au fost dintre
cele mai variate, acestea s-au concretizat la nivel local prin programe educaţionale ce au mai
inclus și activităţi specifice zonelor, localităţilor, cum ar fi: Ziua școlii, aniversarea unor
personalităţi ale localităţilor etc.
Programele educative în parteneriat s-au derulat la nivel judeţean și local. Prin ele au
fost realizate activităţi educative având drept colaboratori: Politia, Consiliile locale, Primării,
Biserica, Direcţia Județeană de Tineret și Sport, CPECA etc .
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O mare atenţie a fost acordată parteneriatelor cu Poliția, CPECA, Jandarmeria.
Dezbaterile, mesele rotunde, atelierele de lucru, întâlnirile cu părinţii, studiile de caz au avut
ca scop prevenirea și diminuarea absenteismului și a abandonului şcolar, combaterea
migraţiei la unele familii, diminuarea violenței în spaţiul şcolar, în paralel cu creşterea
siguranţei elevilor .
Au fost organizate la toate nivelurile și cu nu număr mare de participanţi din rândul
elevilor, al părinţilor și al reprezentaţilor comunităţilor locale manifestări educative complexe
care au marcat aniversari ale unor evenimente: Ziua Naţională a României, Ziua Mondială a
Educaţiei, Ziua Europei, aniversări în Calendarul UNESCO, Calendarul Ecologic, Ziua
Mondială a Apei, Ziua Mondială a Pământului, Luna Pădurii etc.
În aprilie 2016, s-a desfăşurat săptămâna “Şcoala Altfel”: “Sǎ ştii mai multe, Sǎ fii
mai bun!”, cu programe dedicate activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare.
În vederea realizării programului de activități, în toate unitățile de învățământ, a avut
loc o serie de dezbateri la nivelul tuturor comisiilor metodice, în consilii profesorale special
întrunite, la nivelul comitetelor de părinţi şi al consiliului elevilor, în special pe parcursul
semestrului I. Toate acestea au avut la bază respectarea conţinutului tuturor documentelor în
care erau stipulate condiţiile necesare unei derulări optime a activităţii din perioada prevăzută.
Scopul: implicarea tuturor copiilor preşcolari, a elevilor şi a cadrelor didactice în
activităţi care să corespundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor/tinerilor
preşcolari/elevi, punându-le în valoare aptitudinile şi capacităţile acestora în diferite domenii
cuprinse sau/și neprevăzute în curriculumul naţional, stimulând participarea lor la acţiuni
variate, în contexte nonformale.
PROGRAME ŞI PROIECTE CU FINANŢARE EUROPEANĂ
Cheltuieli publice pentru educaţie, an şcolar 2015-2016 – ISJ Călăraşi
Categorii de cheltuieli
Cheltuieli de la bugetul de stat - Total
Titlul I – Cheltuieli de personal
Titlul II – Bunuri şi servicii
Titlul VII – Alte transferuri
Programe din fondul social european
Titlul VIII – Asistenţă socială
Cheltuieli de capital
Titlul X – Active nefinanciare - Burse
Titlul XII - Împrumuturi
Titlul XIII – Rambursări de credite

2015
7.130.452
2.403.718
744.500

Semestrul I 2016
1.977.519
1.243.838
314.337

400.095

0

1.302.345

205.201

2.279.794

214.143

0
0

0
0

Cheltuieli publice pentru educaţie, an şcolar 2015-2016
ISJ CĂLĂRAŞI ŞI UNITĂŢI CONEXE
Categorii de cheltuieli
Cheltuieli de la bugetul de stat - Total
Titlul I – Cheltuieli de personal
Titlul II – Bunuri şi servicii
Titlul VII – Alte transferuri
Programe din fondul social european
Titlul VIII – Asistenţă socială
Cheltuieli de capital
Titlul X – Active nefinanciare - Burse
Titlul XII - Împrumuturi
Titlul XIII – Active nefinanciareConstrucţii
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2015
11.855.172
4.838.748
1.082.320

Semestrul I 2016
4.804.306
2.208.594
434.829

400.095

0

3.254.215

950.189

2.279.794

1.200.694

0

0

0

10.000

Programul naţional de protecţie socială “Bani de liceu” – 2016
Număr de beneficiari : 829
În anul şcolar 2015-2016 s-a continuat aplicarea prevederilor privind criteriile şi a
cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului naţional de
protecţie socială “Bani de liceu” conform HG nr.1488/2004 cu modificările şi completările
ulterioare. În conformitate cu Nota de aprobare MENCS nr.54654/05.11.2015 în anul şcolar
2015-2016 s-a aprobat un număr de 829 burse de care au beneficiat tot atâţia elevi de bursa
socială lunară de 180 lei.
În conformitate cu prevederile HG 1062/30.10.2012, privind modalitatea de
subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul
profesional s-a aprobat pentru anul şcolar 2015-2016 un număr de 723 elevi care au
beneficiat de un ajutor financiar lunar de 200 lei.
În anul şcolar 2015- 2016, doi elevi din Republica Moldova au beneficiat de bursa
specială pentru elevii străini de la bugetul de stat în urma aprobării Ministerului Educaţiei
Naţionale. Cuantumul bursei acordate elevilor a fost de 288 lei lunar.
Programul naţional “Calculatoare – euro 200”
În conformitate cu HG nr. 1294/13.08.2004 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării
achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare si a Legii nr.
269/16.06.2004 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de
calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare, 300 elevi din învăţământul
preuniversitar au beneficiat de ajutor financiar ce reprezintă echivalentul în lei a 200 euro
pentru achiziţia unui calculator nou.Ministerul Educaţiei Naţionale a alocat Inspectoratului
Şcolar Călăraşi suma de 276.000 lei necesară decontării facturilor echivalente achiziţiilor de
calculatoare.
Manuale şi rechizite şcolare
În conformitate cu OMENCS nr.33384/11.03.2016, şi cu precizările din calendarul
procesului de completare a stocurilor de manuale şcolare, prin retiparituri, pentru anul şcolar
2015- 2016 s-au achiziţionat manuale şcolare pentru clasele V-X de la un număr de 28 edituri,
suma achitată de către ISJ Călăraşi fiind de 165.794 lei din totalul sumei de 166.000 lei
alocaţi de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
Astfel au fost achiziţionate manuale şcolare a căror valoare pe fiecare clasă este
următoarea:
pentru clasa a V-a
pentru clasa a VI-a
pentru clasa a VII-a
pentru clasa a VIII-a
pentru clasa a IX-a
pentru clasa a X-a

suma achitată către edituri este de 31.660 lei
suma achitată către edituri este de 37.383 lei
suma achitată către edituri este de 36.756 lei
suma achitată către edituri este de 20.014 lei
suma achitată către edituri este de 16.527 lei
suma achitată către edituri este de 23.454 lei

Comform adresei MENCS nr.616/11.08.2016, Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice a alocat suma de 334.747 lei pentru manualele şcolare necesare pentru clasele a
XI-a şi a XII-a pe fiecare unitate de învăţământ. S-au achiziţionat astfel un număr de 45.832
manuale şcolare de la 25 edituri.
Până la 12 septembrie 2016 au fost distribuite de către Inspectoratul Şcolar toate
manualele şcolare retipărite către toate unităţile de învăţământ.
În anul şcolar 2015-2016 au fost achiziţionate 12.100 pachete rechizite şcolare pentru
elevi conform Ordonantei Guvernului nr.33/2001, în valoare de 214.025 lei, după cum
urmează: clasa pregătitoare – 1700 pachete; clasa I – 1.600 pachete; clasele II- IV – 3.800
pachete; clasele V-VII – 3.700 pachete; clasa VIII – 1.300 pachete.
Investiţii
În judeţul Călăraşi, în anul şcolar 2015-2016, s-au finalizat lucrările la două grădiniţe
cu program normal (construcţii noi cu două săli de grupa) în cadrul Proiectului de Reformă a
Educaţiei Timpurii finanţat de Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
(BDCE): Grădiniţa cu program normal Ileana; Grădiniţa cu program normal nr.2 Gălbinaşi.
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De asemenea, în cadrul aceluiaşi proiect, s-a organizat licitaţia publică pentru
achiziţionarea de lucrări la cele 6 gradiniţe cu 3 săli de grupă: Grădiniţa cu program normal
Chiselet, Grădiniţa cu program normal Dâlga (comuna Dor Mărunt), Grădiniţa cu program
normal nr.4 Ciocăneşti, Grădiniţa cu program normal Stancea (comuna Spanţov), Grădiniţa cu
program normal Valea Roşie (comuna Mitreni), Grădiniţa cu program normal nr.1 Chirnogi.
Stadiul derulării Programelor guvernamentale “Lapte şi corn” şi “Măr şcolar”
Conform legii nr.32/2009 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.95/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr.96/2002
privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie, Consiliul Judeţean Călăraşi a semnat
contracte privind furnizarea produselor lactate şi de panificaţie la pachet pentru elevii claselor
I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru preşcolarii din grădiniţele de stat si
private cu program normal de 4 ore.
Programul guvernamental “Lapte şi corn” de distribuţie a produselor lactate şi de
panificaţie pentru preşcolarii şi elevii claselor I-VIII se desfăşoară în baza contractelor
încheiate pentru anul şcolar 2015 -2016 şi 2016-2017, respectiv: Contract de furnizare
produse lactate şi de panificaţie încheiat cu S.C Alfa Clasic SRL
Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/ 2010 privind implementarea
programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli şi a Hotărârii de Guvern 889/ 2011
privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii
zilnice/ elev şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora,
precum şi a modalităţilor de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei
publice, în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul
şcolar 2015 -2016 şi 2016-2017, Consiliul Judeţean Călăraşi a semnat contracte privind
furnizarea de fructe în şcoli pentru elevii claselor I-VIII din învăţământul de stat si privat, astfel:
Contract de furnizare fructe în şcoli încheiat cu S.C. Libro Events SRL (2015-2016) şi S.C Alfa
Clasic SRL (pentru perioada 2016-2017).
În anul 2016 Consiliul Judeţean Călăraşi, în calitate de autoritate contractantă,
împreuna cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, şcolile şi grădiniţele aferente, în calitate
de beneficiar, precum şi Primăriile din judeţ, au avut în vedere ca Programul Guvernamental
„Lapte şi corn” şi Programul Naţional „Măr şcolar” să fie derulate cu respectarea unor principii
de bază, astfel:
 livrarea produselor în ritmul prevăzut în caietul de sarcini;
 livrarea produselor cu respectarea cantităţilor şi calităţii prevăzute în actele
normative specifice pentru acest program;
 monitorizarea permanentă a numărului de preşcolari şi de elevi prezenţi la cursuri,
beneficiari ai programului;
 asigurarea de către autorităţile locale, respectiv primării, a condiţiilor de depozitare a
produselor în şcoli şi grădiniţe;
 mobilizarea instituţiilor abilitate pentru controlul cantităţilor şsi calităţii produselor
lactate şi de panificaţie, precum şi a fructelor (Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa alimentelor, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică, Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Consumatorilor);
 menţinerea unui control permanent al prestatorilor de servicii de către autoritatea
contractantă prin solicitarea de rapoarte lunare privind desfăşurarea programului.
Pentru o bună desfăşurare a Programelor Guvernamentale menţionate, pe parcursul
anului 2016 Consiliul Judeţean Călăraşi a transmis raportări periodice atât către Instituţia
Prefectului - Judeţul Călăraşi, cât şi către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale1.
Pe parcursul derulării contractelor mai sus menţionate nu s-au semnalat probleme
privind calitatea produselor lactate şi de panificaţie, nici în ceea ce priveşte respectarea
graficului de livrare al produselor respective.
Etichetarea produselor lactate şi de panificaţie s-a efectuat în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.106/2002 privind etichetarea alimentelor,cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini.
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C.CULTURĂ

Conform atribuţiilor şi competenţelor ce-i revin, Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Călăraşi (DJC) monitorizează şi controlează activitatea culturală (instrument de monitorizare,
promovare, informare şi mediatizare a activităţilor culturale) a tuturor instituţiilor publice de
cultură şi artă din judeţ şi sprijină în mod direct activitatea acestora, sub forma asistenţei de
specialitate, contribuind la creşterea cadrului afirmării tuturor creatorilor locali, precum şi
accesul tuturor beneficiarilor la actul de cultură.
Răspunzând cerinţelor politicii guvernamentale, a Ministerului Culturii, DJC Călăraşi a
iniţiat şi sprijinit, în condiţiile legii, acţiuni de revitalizare a tradiţiilor şi obiceiurilor locale, a
ocupaţiilor specifice tradiţionale, de formarea specialiştilor şi meseriaşilor în domeniul
artizanatului şi meşteşugurilor tradiţionale pe teritoriul judeţului Călăraşi.
În colaborare cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate acţionează pentru
protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul naţional, aplicând în acest sens
prevederile legale în domeniu.
Proiectele propuse a fi iniţiate în 2016 au avut în vedere protejarea instituţiilor de
cultură, a valorilor tradiţionale şi promovarea valorilor contemporane.
În anul 2016 până în prezent, DJC Călăraşi a realizat o serie de acţiuni, proiecte şi
programe culturale, pe domenii de activitate, elaborând obiective şi priorităţi în domeniul
cultural şi patrimonial.
În domeniul protejării patrimoniului
Activitatea in domeniul monumentelor istorice
Judeţul Călăraşi are cuprinse în Lista Monumentelor Istorice LMI-2010 - un număr de
284 monumente istorice, ansambluri şi situri.
În cadrul acestui domeniu s-au desfăşurat mai multe activităţi:
 Efectuarea de controale în teritoriu privind respectarea avizelor eliberate de Ministerul
Culturii (MC) sau de DJC la obiectivele la care au fost eliberate autorizaţii de construire;
 Verificări şi controale în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Călăraşi;
 Verificări şi controale în colaborare cu autorităţile publice în localităţi din judeţ;
 Eliberarea avizelor de specialitate pentru intervenţii la clădiri aflate în zone de protecţie,
pentru intervenţii la monumente sau pentru planuri de urbanism;
 Întocmirea documentaţiilor necesare pentru exercitarea dreptului de preemţiune pentru
imobile monument istoric;
 Eliberarea adeverinţelor necesare la Serviciul de Taxe şi Impozite locale al Primăriei
Municipiului Călăraşi;
 Pregătirea dosarelor spre avizare de către Comisia Zonală a Monumentelor Istorice
(CZMI) şi participare la şedinţele CZMI Nr.10, în vederea eliberării avizelor privind
protejarea Monumentelor Istorice;
 Eliberarea avizelor privind Legea nr.74/2014;
 Acordarea de consultaţii şi informaţii de specialitate pentru persoane care au solicitat
personal sau telefonic cele sus menţionate.
Activitatea in domeniul arheologiei
- Avizarea PUG-urilor care cuprind situri arheologice delimitate topografic, conform legii;
- Participare la şedinţele Comisiei de Avizare Tehnică ale Grupurilor de lucru din cadrul
Agenţiei de Protecţie a Mediului;
- Verificarea lucrărilor autorizate de cercetare arheologică sistematică şi de cercetare
preventivă.
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Activitatea in domeniul patrimoniului mobil şi al muzeelor
 Efectuarea de controale periodice privind starea de conservare şi securitate la bunurile
clasate aflate în baza de date la cele două muzee din judeţul Călăraşi, Muzeul Dunării
de Jos din Călăraşi şi Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa;
 Acordarea consultaţiilor de specialitate la solicitarea proprietarilor sau a titularilor altor
drepturi reale.
Activitatea in domeniul monumentelor de for public
- Solicitări de informaţii despre monumentele de for public existente în teritoriul lor de
competenţă a autorităţilor locale, obligate, conform Legii 120/2006 a monumentelor de
for public, să întocmească această evidenţă.
Alte activităţi
 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 au evoluat interpreţi şi
ansambluri reprezentative din jude, în vederea promovării valorilor culturale călărăşene
la nivel naţional şi internaţional.
Cultură
Direcţia Judeţeană pentru Cultură (DJC) Călăraşi a avut o complexă activitate in
domeniul administrării Culturii la nivel local, judeţean şi naţional.
S-a instituit o permanentă colaborare cu factorii de conducere ai Consiliului Judeţean
Călăraşi şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Călăraşi, astfel că în judeţul Călăraşi, activitatea
profesională a instituţiilor de cultură s-a desfăşurat sub îndrumarea şi cu sprijinul Direcţiei
pentru Cultură (DJC), sub autoritatea Ministerului Culturii (MC) şi a Consiliului Judeţean
Călăraşi.
Sunt promovate şi mediatizate evenimentele, activităţile din teritoriu în raport cu
instituţiile superioare: Ministerul Culturii, Instituţia Prefectului-Judeţul Călăraşi, pentru
asigurarea centralizării proiectelor şi programelor culturale (rapoarte/ programe de activitate
ale instituţiilor culturale din judeţ, calendare manifestări, informări lunare/anuale.
Direcţiile de acţiune:
- Administrarea proiectelor şi programelor culturale în domeniul cultural, în vederea
consolidării unui mediu concurenţial care să asigure selecţia, promovarea şi finanţarea
acestora;
- Administrarea normelor, normativelor şi metodologiilor obligatorii pentru toate instituţiile
şi aşezămintele culturale, indiferent de subordonarea acestora;
- Integrarea cu sisteme operate de administraţiile publice locale pentru cunoaşterea,
respectarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural local;
- Urmărirea respectării normelor, normativelor şi metodologiilor necesare în domeniul
patrimoniului cultural naţional/zonal;
- Coordonarea activităţilor de cercetare, proiectare, evidenţa, conservare, restaurare şi
punerea în valoare a patrimoniului cultural zonal;
- Coordonarea funcţionării instituţiilor şi asezămintelor culturale de interes judeţean sau
local, precum şi a activităţilor de educaţie desfăşurate în folosul comunităţilor locale.
În domeniul educaţiei permanente
- Revitalizarea activităţii Şcolii de Arte - iniţiere şi performare în artă, meşteşuguri
populare, cursuri cu caracter aplicativ;
- Programe de diverstisment (spectacole de teatru, concerte corale, de muzică uşoară,
populară, programe speciale organizate cu prilejul sărbătorilor, datini, obiceiuri).
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În domeniul promovării culturii scrise
- Concursul Naţional de Proză “Alexandru Odobescu” – creaţii prezentate în concurs şi
promovarea valorilor creative.
În domeniul promovării meşteşugurilor tradiţionale, a culturii minorităţilor, a tradiţiilor şi
meşteşugurilor acestora
- Realizarea de studii şi cercetări, împreună cu specialiştii Centrului Cultural Judeţean
Călăraşi, în vederea descoperirii şi păstrării acestora
În domeniul promovării artei teatrale/spectacolului
- Stagiunile culturale de spectacole: „PRIMĂVARA CULTURALĂ” şi „TOAMNA
CULTURALĂ”;
- Festivalul Naţional de Interpretare a Muzicii Uşoare “FLORI DE MAI”;
- Festivalul Internaţional de Folclor “HORA MARE”;
- Festivalul Naţional de Muzică Folk „CHITARA DUNĂRII”;
- „GALELE CULTURALE”, spectacole televizate, periodic, în care evoluează interpreţi şi
ansambluri reprezentative din judeţ etc.
În domeniul promovării culturii şi protejarea patrimoniului cultural:
- Acţiuni de popularizare a patrimoniului cultural judeţean/local;
- La nivelul fiecărei localităţi primarii au fost informaţi în legătură cu obiectivele de
patrimoniu de pa raza lor de competenţă,atât în legătură cu obligaţiile legale, cât şi cu
elementele care privesc în mod direct această zonă de impact;
- Direcţia pentru Cultură a monitorizat şi sprijinit acţiunile culturale din plan judeţean/local,
implicând Primăriile în acţiunile de cultură de nivel naţional, sprijinind şi informând
localităţile în legătură cu oportunităţile financiare pentru finanţarea de proiecte culturale;
- Direcţia pentru Cultură a monitorizat şi promovat elementele spaţiului tradiţional din
localităţile rurale, aducând la nivelul instituţiilor culturale valorile culturale existente în
spaţiul rural;
- “ZIUA CULTURII NAŢIONALE” - 15 IANUARIE declarată în baza Legii nr.238/2010, art.
2 alin (2) - Ediţia a VI-a, 2016,un complex de evenimente culturale prilejuite de
sărbătorirea Culturii Naţionale şi naşterea Poetului Naţional Mihai Eminescu –
manifestări organizate de instituţiile culturale din judeţ (Biblioteca Judeteană, Centrul
Cultural Judeţean, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa-Olteniţa);
- ZEP – “Zilele Europene ale Patrimoniului”, Ediţia XXIV, 2016 – 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.
Promovarea publicaţiilor proprii
- DJC Călăraşi are ca mijloace de promovare şi editarea, în regie proprie, de publicaţii,
pliante, broşuri, precum şi realizarea de filme de promovare a valorilor patrimoniului
judeţului Călăraşi, a proiectelor culturale de importanţă locală, naţională şi
internaţională;
- Editarea publicaţiei “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;
- Realizarea de Programe Multimedia de promovare a problemelor de patrimoniu la
nivelul judeţului. Realizarea emisiunilor de Televiziune: “Călăraşi-Patrimoniu” prin care
sunt promovate valorile de patrimoniu din judeţ, sunt semnalizate situaţiile problematice
care apar in domeniul patrimoniului, precum şi noutăţile legislative în domeniu, precum
şi realizarea de filme de promovare a proiectelor culturale de importanţă locală,
naţională şi internaţională.
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Promovare/informare/mediatizare
Fiind un reprezentant al administraţiei în teritoriu, Direcţia Judeţeană pentru Cultură
(DJC) are o complexă activitate în domeniul administrării Culturii, întreaga activitate fiind în
directă concordanţă cu autorităţile publice naţionale/locale, asigurând organizarea şi accesul la
informaţiile de interes public, conform art. 2, pct. b)„orice informaţie care priveşte activităţile
sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori
de forma sau modul de exprimare” şi a reglementărilor cuprinse în art. 5 alin. (1) din Legea nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Ca instrument de monitorizare, promovare, informare şi mediatizare a activităţilor
culturale, Direcţia Judeţeană pentru Cultură a avut în vedere:
- Promovarea şi mediatizarea proiectelor şi programelor culturale la nivelul judeţului, a
tuturor evenimentelor, activităţilor din teritoriu în raport cu instituţiile superioare:
Ministerul Culturii, Instituţia Prefectului-Judeţul Călăraşi, Consiliul Judeţean, pentru
asigurarea centralizării proiectelor şi programelor culturale (rapoarte/ programe de
activitate ale instituţiilor culturale din judeţ, calendare manifestări, informări –
săptămânale/lunare/trimestriale/anuale;
- Promovarea şi mediatizarea activităţilor instituţiilor aflate în relaţie cu Direcţia, a
proiectelor şi programelor culturale, a produselor şi serviciilor culturale diverse,
conservarea, protejarea, transmiterea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a
patrimoniului cultural imaterial.
Realizări ale Direcţiei Judeţene pentru Cultură
Având în vedere existenţa unor spaţii – Sala Mare de spectacole „EUTERPE” şi
„CASA EXPOZIŢIILOR” – Clădirea Corp B (Castel), cu spaţii expoziţionale permanente – ce
permit desfăşurarea unor acţiuni, Direcţia Judeţeană pentru Cultură a fost gazda unor
evenimente desfăşurate în parteneriat şi cu alte instituţii, astfel:
15 Ianuarie 2015
 “ZIUA CULTURII NAŢIONALE”–15 IANUARIE declarată în baza Legii 238/2010,
art.2 alin (2) – care se sărbătoreşte de ziua naşterii Poetului Naţional Mihai
Eminescu. Un complex de evenimente culturale prilejuite de sărbătorirea Culturii
Naţionale, Ediţia a VI-a, 2016 – manifestări organizate de DJC Călăraşi şi instituţiile
culturale din judeţ (Biblioteca Judeteană, Centrul Cultural Judeţean, Muzeul Dunării
de Jos, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa-Olteniţa);
 „ZIUA PORŢILOR DESCHISE” – Vizitarea clădirilor restaurate ale Direcţiei –
monumentul istoric „Casa Ana şi Marinache Popescu”;
31 ianuarie 2016
 Atlas "TURIST ACASA !" – la Televiziunea DIGI24: CASA CELOR 3 REGI !/Trei
dintre regii României au poposit în "Casa Ana şi Marinache Popescu";
2 martie 2016
 “Sărbătoarea Primăverii” – Ediţia a IV-a, 2 martie 2016 / Sala “Barbu Ştirbei”;
3 martie 2016
 ”PRIMĂVARA CULTURALĂ” – Stagiunea Teatrală de spectacole 2016 (martie-iunie
2016)/Sala „Barbu Ştirbei”;
 “Fantezii de Primăvară” – Spectacol muzical-coregrafic realizat de Palatul Copiilor
Călăraşi, în parteneriat cu Direcţia pentru Cultură / DJC – Sala “Euterpe” – 3 martie
2016;
 EXPOZIŢIE DE PICTURĂ – Expun artiştii: Victor GRIGORE/Corneliu RATCU/Silviu
Ioan SOARE/ Curator, Ana-Amelia DINCĂ – Palatul Prefecturii/Instituţia Prefectului
– Judeţul Călăraşi. Perioada: 03.03.2016 – 03.04.2016;
25 martie 2016
 Participare în cadrul Festivalului Internaţional de Poezie "NICHITA STĂNESCU" –
Ediţia a XXVIII-a, Ploieşti, 27–31 martie 2016. Perioada: 27.03.2016–31.03.2016;
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14 aprilie 2016
 "SALONUL DE PRIMAVARĂ" – 2016/DJC – CASA EXPOZIŢIILOR. Perioada: 14–
30.04.2016;
18 aprilie 2016
 "ŞCOALA ALTFEL 2016" – Să ştii mai multe, să fii mai bun !"/Vizite la DJC – "Casa
Expoziţiilor". Perioada: 18.04.2016 - 21.04.2016;
30 aprilie 2016
 "SĂRBĂTORI PASCALE" 2016 – Concerte de Paşti în aer liber!/Platoul "Barbu
Ştirbei". Perioada: 30.04.2016 - 01.05.2016;
5 mai 2016
 “IMPRESII CROMATICE” – PETRONELA MILEA/Expoziţie de pictură/DJC – „Casa
Expoziţiilor”. Perioada: 5 mai – 5 iunie 2016;
26 mai 2016
 Festivalul-Concurs Naţional de Interpretare a Muzicii Uşoare „FLORI DE MAI” –
Ediţia a XXVIII-a – Sala „Barbu Ştirbei” şi Platoul „Barbu Ştirbei”. Perioada: 26–29
mai 2016;
1 Iunie 2016
 “ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI” – Evenimente cultural-artistice organizate
de Primăria Municipiului Călăraşi, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean/Consiliul Judeţean Călăraşi, Centrul Cultural Judeţean/Parcul “Dumbrava”
(scenă, platou);
18 iulie 2016
 “MAMAIA COPIILOR" – Festivalul Naţional de Creaţie şi Interpretare – Ediţia a XVIa, 2016. Perioada: 18 – 25.07.2016;
12 august 2016
 Festivalul Internaţional de Folclor „HORA MARE” – Ediţia a XXIV-a, 2016. Perioada:
12 – 15 august 2016;
15 august 2016
 „ZIUA MARINEI” – “Sf. Maria” (15 August 2016)/Serbările “Zilei Marinei” – Parcul
Central/Faleza Dunării – malul Braţului Borcea al Dunării;
2 septembrie 2016
 “TOAMNA CULTURALĂ” – Stagiunea Teatrală de spectacole 2016 (septembriedecembrie 2016)/Sala „Barbu Ştirbei”;
17 septembrie 2016
 "ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI" 2016 (Z.E.P.) – Ediţia a XXIV-a –
Manifestări organizate şi realizate în colaborare cu instituţiile culturale din judeţ
(Biblioteca Judeteană, Centrul Cultural Judeţean, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul
Municipal Călăraşi, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa-Olteniţa) şi mass-media locală;
28 septembrie 2016
 Sesiunea Internaţională de comunicări ştiinţifice “CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE LA
DUNĂREA DE JOS. ORIENT şi OCCIDENT”/Muzeul Dunării de Jos (28–30
septembrie 2016);
8 octombrie 2016
 « SALONUL DE TOAMNĂ » 2016 – (pictura, grafica, sculptura) – Whiz Art/Muzeul
Municipal Călăraşi. Perioada: 08.10.2016 - 08.11.2016;
25 noiembrie 2016
 „CHITARA DUNĂRII” – Festivalul Naţional – Concurs de Muzică Folk – Ediţia a IX-a,
25 – 27 noiembrie 2016;
1 Decembrie 2016
 «ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI – 1 Decembrie 2016» – Piaţa Orizont –
Monumentul Eroilor;
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7 decembrie 2016
 „GALA CULTURALĂ A ANULUI 2016” – PREMIILE CULTURALE ALE ANULUI –
Ediţia a X-a, 2016. Proiect-sinteză a activităţii culturale din judeţ, realizat împreună
Consiliul Judeţean Călăraşi şi Centrul Cultural Judeţean;
 Decernarea PREMIILOR CULTURALE ALE ANULUI 2016 în cadrul
SPECTACOLULUI DE GALĂ – 7 decembrie 2016;
 Conferirea Premiului Naţional de Proză „ŞTEFAN BĂNULESCU” – 2016.
 Organizarea Expoziţiei-etalon – „Macheta centrului vechi al oraşului Călăraşi” –
realizată de artistul plastic Titus CRISTESCU, lucrări expuse la sediul DJC;
9 decembrie 2016
 Proiectul de „Reabilitare a Turnului de Apă Olteniţa şi transformarea lui în Centru
Cultural de Expoziţii”/Primăria Municipiului Olteniţa – Consilul Local, 9 decembrie
2016;
15 decembrie 2016
 Cenaclul literar „Phoenix” – Lansări de carte: Maria Sârbu; ION D. VÂLCEA – In
Memoriam/DJC – Sala “Euterpe”;
 Jurizarea Concursului Naţional de Proză "ALEXANDRU ODOBESCU" – Ediţia a
XXXVI-a, 2016. Perioada desfăşurării (15 noiembrie – 15 decembrie 2016);
24-25 decembrie 2016
 ”MOŞ CRĂCIUN, LA TINE-ACASĂ !” – evenimente culturale organizate în cadrul
Proiectului cultural "SĂRBĂTORI DE IARNĂ CA-N POVEŞTI" ;
 Concert de Crăciun/Spectacol de colinde, cântece şi dansuri populare, obiceiuri şi
datini româneşti specifice Sărbătorilor de Iarnă ;
 Spectacole de obiceiuri tradiţionale, colinde, cadouri de Moş Crăciun, preocupări şi
tradiţii specifice din diferite zone ale judeţului. Spectacole artistice susţinute de artişti
consacraţi şi de formaţii proprii ;
31 decembrie 2016
 « REVELION 2017 » – Spectacol artistic/Concert în aer liber organizat în cadrul
Proiectului cultural "SĂRBĂTORI DE IARNĂ CA-N POVEŞTI".
Structura Bugetului în anul 2016
Denumirea indicatorilor
Total cheltuieli
Cheltueli de personal
Bunuri şi servicii
Investiţii

Credite definitive (mii lei)
225,97
121,12
103,85
1,00

Plăţi efectuate (mii lei)
213,55
116,21
96,93
0,41

Pentru anul 2015, Direcţiei Judeţene pentru Cultură i-a fost aprobat şi repartizat un
buget de 225,97 mii lei, structurat astfel: Titlul I, Cheltuieli de personal (121,12 mii lei), Titlul II,
Bunuri şi servicii (103,85 mii lei) şi Titlul VII, Investiţii (1,00 mii lei).
INSTITUŢII DE CULTURĂ DE INTERES JUDEŢEAN ŞI LOCAL
AUTORITATEA DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU CULTURĂ CĂLĂRAŞI

AFLATE

SUB

CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
Anul 2016 a reprezentat pentru Centrul Cultural Judeţean Călăraşi (CCJ),
continuarea activităţilor de redescoperire şi promovare a valorilor călăraşene ca parte
integrantă a culturii naţionale, precum şi integrarea acestor valori în circuitul european.
Aceste tipuri de manifestări se adresează unei largi categorii de public interesat atât
de folclor şi păstrarea tradiţiilor populare cât şi de celelalte domenii de activitate culturală în
toată diversitatea lor. Manifestările organizate de Centrul Cultural Judeţean Călăraşi atrag un
mare număr de participanţi, având rolul de a aduce în faţa publicului frumuseţea actului artistic,
relevând autenticitatea sa şi promovând bunurile culturale - tradiţionale sau contemporane,
satisfăcând nevoia cetăţenilor de cultură, artă, informaţie şi divertisment.
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În acest sens, au fost cooptaţi noi membrii, din şcoli şi licee, în cadrul Ansamblului
”Bărăganul Junior” pentru a duce mai departe renumele Ansamblului ”Bărăganul” al C.C.J.
Călăraşi, cel mai bine cotat ansamblu din judeţ..
De asemenea, Trupa de teatru ”Trepte” a C.C.J. a fost însufleţită cu membrii noi care,
în urma participării în cadrul festivalurilor naţionale de teatru pentru liceeni, s-au întors şi cu
premii.
Tot în ideea promovării şi susţinerii tinerilor din Judeţul Călăraşi, Centrul Cultural a
încheiat un parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, contribuind astfel, dincolo de
activităţile culturale proprii, la educarea tinerilor călărăşeni. De asemenea, au fost încheiate
parteneriate cu Primăria Municipiului Călăraşi dar şi cu ONG-uri, ţinându-se cont de faptul că
activităţile instituţiei au ca grup-ţintă toate categoriile socio-profesionale.
Obiectul de activitate şi misiunea C.C.J.Călăraşi se regăsesc în Calendarul de
Proiecte şi Programe Culturale care este anexat la bugetul anual aprobat de către Consiliul
Judeţean Călăraşi şi este parte a strategiei culturale a instituţiei, în aşa fel încât să acopere
nevoile culturale ale tuturor categoriilor sociale.
Parteneriate încheiate de Centrul Cultural Judeţean Călăraşi, cu alte instituţii din
cadrul Municipiului Călăraşi:
 Primăria Municipiului Călăraşi – Parteneriat încheiat, pentru anul 2016, în vederea
sprijinirii reciproce în organizarea, promovarea şi realizarea de proiecte şi manifestări
culturale;
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi – Parteneriat încheiat, pentru anul şcolar 2015–
2016;
 Palatul Copiilor nr. 1 Călăraşi – Parteneriat încheiat, pentru anul şcolar 2015–2016, în
vederea cultivării şi valorificării potenţialului creator al elevilor.
FORMAŢII PROPRII:
Ansamblul folcloric ”Bărăganul”
26 Mai 2016 - Participare la Ziua comunei Radovanu, intitulată “Festivalul
Căpşunului”.
12 Septembrie 2016 – La “Zilei comunei Vâlcelele”, ansamblul folcloric “Bărăganul” a
fost invitat să sustină un spectacol de cântece şi dansuri populare.
01– 04 Noiembrie 2016 - Ansamblul a fost invitat să reprezinte România în cadrul
Festivalului Internaţional de folclor “Praga 2016” - Cehia. Ansamblurile folclorice din: Rusia,
Indonesia, India, Polonia, Ucraina, Grecia, Turcia, Serbia, Bosnia şi Herzegovina, Georgia,
Slovenia, Muntenegru, Italia, Suedia, România, Moldova, Armenia, Lituania, Macedonia,
Croaţia, Republica Cecă, Slovacia, Bulgaria, Ungaria şi-au reprezentat ţările prin cântece,
jocuri şi port popular tradiţional.
09 Noiembrie 2016 - Ansamblurile folclorice “Bărăganul” şi “Bărăganul Junior” au
susţinut un program de cântece şi jocuri populare în cadrul proiectului cultural “Dunărea
Călărăşeană”.
04 Decembrie 2016 – datini şi obiceiuri de iarnă în cadrul proiectului cultural
“Ciocăneştii Pământeni şi lada lor de zestre”, în colaborare cu Primăria comunei Ciocăneşti şi
Şcoala Gimnazială din localitate.
15 Decembrie 2016 – “Clinchet de argint pe aripi de colind” concert caritabil de
Crăciun, având ca scop strângerea de fonduri în beneficiul copiilor olimpici din mediul rural.
Ansamblurile folclorice “Bărăganul” şi “Bărăganul Junior” au prezentat un spectacol de
cântece, dansuri şi obiceiuri (“Jocul Caprei“ şi “Jocul Ursului” ), specifice sărbătorilor de iarnă.
17 Decembrie 2016 – “Moş Crăciun la tine acasă” - cântece şi dansuri, datini şi
obiceiuri de iarnă, cu membrii Ansamblului folcloric “Bărăganul”, “Bărăganul Junior” şi cei ai
ansamblurilor folclorice din judeţ.
21 Decembrie 2016 – În cadrul proiectului “Vino să colinzi alături de noi”, desfăşurat
în parteneriat cu Primăria Municipiului Călăraşi, grupurile de colindători şi membrii
ansamblurilor folclorice din judeţ, au colindat alături de public.
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22 Decembrie 2016 - Cântece şi jocuri populare, datini şi obiceiuri
românească, specifice lunii decembrie.

din cultura

Formaţia Corală ”Camerata Danubii”
Aprilie 2016 - Concert de Muzică Religioasă organizat în colaborare cu Protoieria
Municipiului Călăraşi. În cadrul acţiunii „Vin floriile cu soare …!” s-au cântat piese de factură
laică şi religioasă, specifice Sărbătorilor Pascale. Alături de Formaţia Corală ”Camerata
Danubii”, au evoluat Corul “Mihail Vulpescu”, al Protoieriei Călăraşi, Corul de Muzică Bizantină
din Municipiul Călăraşi şi Trupa de teatru “Giganţii” ai Şcolii Gimnaziale din Cuza Vodă.
15 Mai 2016 - participare în cadrul Festivalului Naţional de Muzică Religioasă şi
Interconfesională ”Lumină din lumină” Giurgiu, aflat la editia a VII a.
29 Octombrie 2016 – Concert coral pe scena Casei de Cultură“Dorostol 1870” din
Silistra. Acţiunea s-a desfăşurat în perioada 29 – 30 Octombrie, la iniţiativa Uniunii Corale
Bulgare, care în parteneriat cu Primăria Silistra şi Casa de Cultură Dorostol, a organizat cea
de-a XII a Adunare Internaţională a Corurilor din Ţările Dunărene.
26 Noiembrie 2016 - participare în cadrul Festivalului Internaţional de Muzică Corală
”I. D. Chirescu”, Cernavodă.
04 Decembrie 2016 – Concert de colinde susţinut în cadrul proiectului ”Ciocăneştii
Pământeni şi lada lor de zestre”, eveniment cultural organizat de Centrul Cultural Judeţean
Călăraşi în parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 1 şi Primăria Comunei Ciocăneşti.
13 Decembrie 2016 – concert de colinde la invitaţia Protoieriei din Călăraşi.
Alături de Corul “Camerata Danubii”, au concertat : Corul Protoieriei din oraşul
Olteniţa, Corul “Mihail Vulpescu” şi Corul Bisericii Sf. Apostoli Petru şi Pavel din Călăraşi.
Trupa de teatru ”Trepte”
26 Februarie 2016 – Premiera piesei: „ ... dincolo?„ adaptare după piesa de teatru
„UŞA”, de Matei Vişniec.
09 Mai 2016 – Participare la Festivalul Naţional de teatru „Jos Pălăria” – Bucureşti, cu
spectacolul de teatru „ ...dincolo?„ , unde actriţa Maria Radu a obţinut premiul pentru cea mai
bună interpretare a unui rol feminin.
13 Mai 2016 – Prezentarea spectacolului de teatru „ ... dincolo?„ în cadrul
evenimentului umanitar, organizat în parteneriat cu Asociaţia „ Voluntariat în sănătate „.
22 – 28 Iunie 2016 – participare la Festivalul Naţional de teatru „ Copil în Europa „,
ediţia a IX a, ce s-a desfăşurat la Timişoara.
Premii obţinute:
 Locul II – pentru spectacolul „ ... dincolo?„
 Locul I – pentru interpretare rol feminin, Ilinca Neacşu
 Locul I – pentru interpretare rol masculin, Bogdan Gheorghe
 Locul II – pentru interpretare rol feminin, Maria Radu
 Locul I – pentru conceptul afişului „ ... dincolo?„ , concept realizat de partenerul media „
Vacarm Studio „
 Marele premiu cultural al anului 2016 pentru spectacolul „... dincolo?„
Grupul ”Flores Campi”
Grupul “Flores Campi” al Centrului Cultural Judeţean Călăraşi, numără în prezent 34
de membrii, cu vârste cuprinse între 3 - 18 ani. Aceasta “pepinieră” de talente călărăşene a
avut şi în anul 2016 o activitate intensă, fiind prezenţi în diferite manifestări locale, naţionale şi
internaţionale.
Pe plan local au fost prezenţi la toate evenimentele organizate de Centrul Cultural
Judeţean Călăraşi; evenimentele în care Centrul Cultural a fost în parteneriat cu diferite
instituţii (Primăria Călăraşi, Inspectoratul Şcolar etc); spectacole cu caracter caritabil.
Festivalul “Hora Mare”,“Festivalul Dunării Călărăşene”, “Noaptea Muzeelor”; Spectacol
“Sărbătoarea primăverii”, ”Clinchet de argint pe aripi de colind”.
Cu numeroase premii s-au întors de la festivalurile naţionale de muzică uşoară:
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“Flori de Mai” Călăraşi - Catinca Leu (Premiul II) şi Antonela Dima (Premiul II);
“Batca”, Drăăaşani - Vlad Greceanu ( Premiul III ), Irina Vlăscianu (Premiul II);
Luminiţa Samoilă ( Premiul II ), Andra Ionescu (Premiul I);
“Ecoul Pietrei Craiului”, Zărneşti -- Catinca Leu, (Premiul I);
“Mamaia Copiilor”, Constanţa - Alina Mareş, Bianca Fasole, Cosmin Andrian;
Festivalul Naţional “Pro Muzica”, Craiova - Florina Caruţaşu (Premiul III);
Emisiunea “Romania te vrea” – TVR Bucureşti - Cosmin Andrian;
“Florentin Delmar”, Focşani - Cosmin Andrian, Premiul Florentin Delmar.
De asemenea, s-au întors câştigători şi de la festivalurile internaţionale de gen:
“Malta International Singer’s”, Malta - Cosmin Andrian, Trofeu;
“Romanian Music Festival”, Braşov - Catinca Leu, Premiul I;I
Festivalul ” Mărul de Aur” din Republica Moldova - Catalina Tudorache, Premiul III;
Festivalul Internaţional “Junior Music Fest”, Braşov - Bianca Fasole, Menţiune I;
Festivalul Internaţional “Mărul de Aur”, Republica Moldova - Catinca Leu, Premiul I.

În corelare cu obiectul de activitate şi Calendarul de Proiecte şi Programe Culturale, în
perioada 1 Ianuarie–31 Decembrie 2016, s-au desfăşurat, cronologic, următoarele activităţi:

-

-

-

-

-

Proiectul ”Cinema 3D/2D”
Ianuarie – Decembrie 2016
Proiecţii săptămânale de filme în format 2D şi 3D.
14 – 18 Noiembrie 2016
Kinodiseea, Festival Internaţional de Film pentru Copii, ediţia a VIII a. Proiect
desfăşurat de Asociaţia Culturală Metropolis, în parteneriat cu Centrul Cultural
Judeţean Călăraşi.
14 Noiembrie
proiecţia cinematografică „Pat şi Mat", regia Marek Benes. Ţara de origine: Cehia.
proiecţia cinematografică „Labyrinthus", regia Douglas Boswell. Ţara de origine: Belgia.
proiecţia cinematografică „Regele şi pasărea cântătoare", regia Paul Grimault. Ţara de
origine: Franţa.
15 Noiembrie
proiecţia cinematografică „Bamse şi secretul hoţilor", regia Christian Ryltenius. Ţara de
origine: Suedia.
proiecţia cinematografică „Kirikou şi vrăjitoarea", regia Michel Ocelot. Ţara de origine:
Franţa.
proiecţia cinematografică „Prinţesa cu stea în frunte", regia Martin Fric. Ţara de origine:
Cehia.
16 Noiembrie
proiecţia cinematografică „Pene galbene", regia Christian de Vita. Ţara de origine:
Franţa.
proiecţia cinematografică „Regele şi pasărea cântătoare", regia Paul Grimault. Ţara de
origine: Franţa.
proiecţia cinematografică „Kirikou şi vrăjitoarea", regia Michel Ocelot. Ţara de origine:
Franţa.
17 Noiembrie
proiecţia cinematografică „Pat şi Mat", regia Marek Benes. Ţara de origine: Cehia.
proiecţia cinematografică „Prinţesa cu stea în frunte", regia Martin Fric. Ţara de origine:
Cehia.
proiecţia cinematografică „Labyrinthus", regia Douglas Boswell. Ţara de origine: Belgia.
18 Noiembrie
proiectia cinematografică „Pene galbene", regia Christian de Vita. Ţara de origine:
Franţa.
proiecţia cinematografică „Regele şi pasărea cântătoare", regia Paul Grimault. Ţara de
origine: Franţa.
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- proiecţia cinematografică „Usturoi", regia Lucian Alexandrescu. Ţara de origine:
România.
În cadrul programului ”Săptămâna Şcoala altfel”:
31 Octombrie – 02 Noiembrie 2016
- proiecţia cinematografică „Copiii domnişoarei Peregrine: Între două lumi", regia Tim
Burton.Ţara de origine: SUA, Belgia, Marea Britanie, Franţa.
10 Noiembrie 2016
- proiecţia cinematografică „Două lozuri", regia Paul Negoe. Ţara de origine: România.
21 Noiembrie 2016
- proiecţia cinematografică „Animale fantastice şi unde le poţi găsi", regia David
Yates.Ţara de origine: Marea Britanie, SUA.
- proiecţia cinematografică „ Două lozuri", regia Paul Negoe.Ţara de origine: România.
22 Noiembrie 2016
- proiecţia cinematografică „Gruffalo şi prietenii lui", regia Regia Max Lang, Jakob Schuh,
Uwe Heidschötter, Johannes Weiland, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert, Daniel
Snaddon.Ţara de origine: Marea Britanie.
24 Noiembrie 2016
- proiecţia cinematografică „Două lozuri", regia Paul Negoe.Ţara de origine: România.
05 Noiembrie 2016 – Ziua Educaţiei
- proiecţia cinematografică „Berzele", regia Nicholas Stoller, Doug Sweetland.Ţara de
origine: SUA.
- proiecţia cinematografică „Copiii domnişoarei Peregrine: Între două lumi", regia Tim
Burton.Ţara de origine:SUA, Belgia, Marea Britanie, Franţa.
Martie – Noiembrie 2016
- Promovare prin spectacol.Organizarea de spectacole cu formaţiile proprii şi
colaboratori, la sediu sau în deplasare.
01 – 08 Martie 2016
- ”Duelul şlagărelor de dragoste” - eveniment cultural artistic ocazionat de ”Ziua
Internaţională a Femeii”.Spectacolele muzicale s-au desfăşurat atât în Municipiul
Călăraşi cât şi în alte localităţi din Judeţul Călăraşi.
03 Martie – 31 Mai 2016
- Stagiune de spectacole ”Primavara Culturală”. Programul stagiunii a fost următorul:
03 Martie
- spectacolul de teatru „Egoistul” Teatrul Naţional - Bucureşti, regia: Radu Beligan.
Distribuţia: Radu Beligan ,Adriana Tranadafir, Damian Crâmaru ,Tomi Cristin, Rodica
Ionescu ,Mihai Niculescu, Lamia Beligan,Ileana Olteanu/Medeea Marinescu, Cesonia
Postelnicu, Silviu Biris.
17 Martie
- spectacolul de teatru „În valea cu parfum de flori şi zumzet de albine”- Teatrul de pe
Lipscani Bucureşti, regia: Horaţiu Mălăele.Distribuţia: Horaţiu Mălăele, Bogdan
Mălăele, Meda Victor.
21 Martie
- spectacolul de teatru „Vine barza”- Teatrul de pe Lipscani Bucureşti,regia: Lucian
Iancu. Distribuţia: Adriana Trandafir, Mihai Ciucă, Laura Cosoi, Doina Teodoru, Gabriel
Fătu/Dan Rădulescu.
04 Aprilie
- spectacolul de teatru „Amanta”- Teatrul Naţional Bucureşti, regia: Armand Calinovici.
Distribuţia: Magda Catone, Ilinca Goia, Armand Calotă, Marius Rizea, Dorin Andone,
Monica Davidescu, Gavril Pătru.
14 Aprilie
- spectacolul de teatru „Mă mut la tata”- Compania de teatru D’Aya Bucureşti, regia: Gelu
Colceag. Distribuţia: Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas Petrescu, Adrian Păduraru,
Anca Dinicu/Ioana Ancea.
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21 Aprilie
- spectacolul de teatru „Mă mut sau nu mă mut? Aceasta e-ntrebarea!”- Compania de
teatru D’Aya Bucureşti, regia: Gelu Colceag. Distribuţia:Adriana Trandafir, Carmen
Tănase, Andreas Petrescu, Adrian Păduraru, Anca Dinicu/Doina Teodoru, Ioana
Ancea/Oana Puşcatu şi Gabriel Fătu.
29 Aprilie
- spectacolul de teatru „Duşmancele, o poveste de iubire”- Teatrul Evreiesc de Stat
Bucureşti, regia şi ilustraţia muzicală: Claudiu Goga. Distribuţia: Mihai Călin, Nadiana
Sălăgean, Luana Stoica, Alexandra Fasolă, Andrei Finţi, Mircea Drîmbăreanu şi
Leonie Waldman Eliad.
06 Mai
- spectacolul de teatru „De la Caragiale la Şalom Alehem”- Teatrul Evreiesc de Stat
Bucureşti, regia: Colectivă. Distribuţia: Maia Morgenstern, Cornel Ciupercescu, Rudi
Rosenfeld, Mihai Ciucă, Viorica Bantaş, Natalie Ester, Veaceslav Grosu, Arabela
Neazi, Neculai Predica, Niculae Călugăriţa, Mihai Ciucă, Nicolae Botezatu,Geni
Brenda, Andrei Miercure, Dorina Păunescu, Tudor Istodor, Darius Daradici.
17 Mai
- spectacolul de teatru „Pasărea măiastră”- Teatrul de pe Lipscani, regia: George
Bănică. Distribuţia: Adriana Trandafir, cu participarea scriitorului Andreas Petrescu.
31 Mai
- spectacolul de teatru „Interesul poartă fesul”- Teatrul Creart Bucureşti, regia: Rodica
Popescu Bitănescu. Distribuţia: Rodica Popescu Bitănescu, Ioana Mărcoiu, Irina
Cărămizaru, Ştefana Ionescu Darzeu, Răzvan Hâncu.
02 Martie 2016
- Evenimentul cultural artistic ”Sărbătorirea primăverii”. Spectacol de muzică şi dans ce a
fost susţinut de tinerele talente din Municipiul Călăraşi. Eveniment organizat de
Primăria Municipiului Călăraşi în parteneriat cu Centrul Cultural Judeţean Călăraşi şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi.
10 - 22 Martie 2016
- Proiectul cultural ”Teatrul pentru toţi copiii, la tine acasă”. Spectacole de animaţie
pentru copii susţinute în cincizecişiunu de localităţi din Judeţul Călăraşi.
23 Martie 2016
- spectacolul de teatru pentru copii „Clowns” susţinut de actorii Teatrului ”Ion Creangă”
din Bucureşti.
25 Martie 2016
- "VESTITORII PRIMĂVERII” eveniment cultural cu scop caritabil, organizat de Centrul
Cultural Judeţean Călăraşi în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Mircea Vodă şi
Academia de Arte Frumoase Daniel Iordăchioaie. Fondurile vor fi direcţionate către
Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic-România filiala Călăraşi.
30 Aprilie - 1 Mai 2016
- Proiect cultural ,,Sărbători Pascale 2016”. Spectacole muzicale, ocazionate de Marea
Sărbătoare a Paştelui, susţinute de artişti cunoscuţi:Trupa Maxim, Lidia Buble, Pact
(Leo Iorga & Adi Ordean), Trupa Zero, Dony, Morris, Andra Apostu, Aida.
18 - 21 Aprilie 2016
- În cadrul programului ”Săptămâna Şcoala Altfel”, implementat de Asociaţia culturală
călăraşeană Kadima, în parteneriat cu Centrul Cultural Judeţean Călăraşi, Inspectoratul
Şcolar Judeţean Călăraşi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a
Copilului, Protoieria Calarasi şi Primăria Călăraşi s-a organizat Gala Liceelor
Călăraşene – „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. Proiectul susţinut de Tenaris Silcotub,
a fost gândit ca o competiţie inedită la care au fost invitate să participe toate liceele din
oraş. Astfel, participanţii, au avut ocazia dea reînvia tradiţiile şi obiceiurile locale în
cadrul secţiunii ”De la bunici adunate…”,să îşi dezvăluie talentele în muzică, dans, arte
plastice. În parcul Dumbravă, s-au desfăşurat probe de sport, creativitate şi voluntariat.
Liceele participante: Liceul Danubius, Liceul Tehnologic ,,Dan Mateescu”, Colegiul
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Agricol „Sandu Aldea”, Colegiul Naţional ,,Barbu Ştirbei”, Liceul Tehnologic
Transporturi Auto, Liceul Teoretic “ Mihai Eminescu”, Colegiul Economic şi Colegiul
Tehnic ,,Ştefan Bănulescu”.
20 Aprilie 2016
spectacolul de teatru pentru copii „De-aş fi Scufiţa Roşie” susţinut de actorii Teatrului
”Ion Creangă” din Bucureşti. Spectacolul le-a fost prezentat micilor spectatori în cadrul
proiectului ”Şcoala Altfel”.
2 Aprilie 2016
spectacolul de teatru pentru copii „Crăiasa Zăpezii” susţinut de actorii Teatrului ”Ion
Creangă” din Bucureşti. Spectacolul le-a fost prezentat micilor spectatori în cadrul
proiectului ”Şcoala Altfel”.
03 Mai 2016
Spectacol muzical, ocazionat de Marea Sărbătoare a Paştelui. Proiect cultural susţinut
de ”Bucharest Ladies Orchestra”. În concert vor susţine recitaluri: Andreea Ştefănescu
- solist şi violonist, Klejda Tare - pianist, soprana Mediana Vlad, tenorul Narcis
Brebeanu dar şi soprana albaneză Arlinda Morava. Concert dirijat de Ozana
Barabancea.
09 Mai 2016
Eveniment cultural artistic ocazionat de Ziua Europei. Centrul Cultural Judeţean
Călăraşi în parteneriat cu Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Călăraşi şi Primăria Municipiului Călăraşi. Spectacole artistice, paradă port
popular şi expoziţie de artă culinară, specifice fiecărei ţări membră a Uniunii Europene.
12 Mai 2016
Spectacolul pentru copii ”Aventurile bunicuţei Julieta”, susţinut de ventriloculCrina
Zvoboda,Teatru la Cinema din Bucureşti.
12 Mai 2016
Spectacolul de teatru ”Dragoste în patru tablouri”- ”Teatrul în culise” din
Bucureşti,regia: Cristian Bajora.Distribuţia: Florin Frăţilă, Andreea Stafie, Ştefan Nistor,
Ioana Soroiu, Alex Vlad.
13 Mai 2016
Proiectul cultural ”...dincolo ?”, organizat în parteneriat cu Asociaţia ”Voluntariat pentru
Sănătate” din Călăraşi. Fondurile au fost direcţionate către tânărul călărăşean Mugea
Ştefan Costel. Spectacol adaptare după Matei Vişniec, în regia lui Ştefan Niţu, este
jucat de către Trupa ”Trepte”, a Centrului Cultural Judeţean Călăraşi.
20 Mai 2016
Eveniment umanitar susţinut de Nicu Alifantis şi trupa sa ”Zan”în vederea strângerii de
fonduri pentru Secţiei de Pediatrie a Spitalului Judeţean Călăraşi.
23 Mai 2016
Spectacolul de teatru pentru copii „Cartea Junglei” susţinut de actorii Teatrului ”Ion
Creangă” din Bucureşti.
14 Mai 2016
Concursul Naţional de Dans Modern ,,RITM ŞI GRAŢIE", ed. a VIII-a. Organizatori:
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi în parteneriat cu Palatul Copiilor Călăraşi şi
Centrul Cultural Judeţean Călăraşi.
15 Mai 2016
Concursul interjudeţean de retorică, teatru, muzică şi desen ,,Le francophile", ediţia a
VI-a. Proiect organizat de Şcoala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” din Călăraşi în
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi şi Centrul Cultural Judeţean
Călăraşi.
21 Mai 2016
Ziua Naţională a Eroilor. Festivitatea organizată de Primăria Municipiului Călăraşi în
parteneriat cu Centrul Cultural Judeţean Călăraşi.
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26 - 29 Mai 2016
- Festivalul Naţional de Muzică Uşoară ”Flori de Mai”, ediţia a XXVIII-a. Organizator :
Centrul Cultural Judeţean Călăraşi, realizator: Compania Artistică ”Mix Music Show”
Bucureşti, partener: Direcţia Judeţeană pentru Cultură Călăraşi.Festivalul a fost
structurat pe două secţiuni:1. Secţiunea „FLORICELE PE CÂMPII” - în care vor evolua
copii cu vârste cuprinse între 05 - 16 ani, împărţiţi în trei grupe: 05- 08 ani; 09 - 12 ani;
13 - 16 ani ; 2. Secţiunea „FLORI DE MAI” - în cadrul căreia vor evolua solişti cu vârste
cuprinse între 17 şi 35 de ani. Juriul festivalului a fost format din două parţi. Juriul de la
loja centrală a avut următoarea componenţă: Gabriel Cotabiţă, prof. Sorin Danciu ,Keo
, Marina Florea, George Călin (Deepcentral), Nicole Cherry, Radu Groza
(impresar),Andreea Antonescu şi Rucsy (Blaxy Girls). Invitaţi în recital: Voltaj, Ami,
Alexandra Ungureanu, Raluka, Gabriel Cotabiţă, Keo, Marina Florea, Deepcentral,
Nicole Cherry, Amna, Trupa Zero, Grasu XXL, Dj Jungle, Andeea Antonescuşi Rucsy.
30 Mai 2016
- ”Ultimul Clopoţel”. Colegiul Tehnic Ştefan Bănulescu Colegiile din Municipiul Călăraşi a
susţinut un spectacol de premiere a elevilor din clasele a XII-a, în baza contractului de
parteneriat încheiat de C.C.J. Călăraşi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi.
1 Iunie 2016
- ”Ziua Internaţională a Copilului” - Spectacol artistic destinat copiilor, susţinut de Gasca
Zurli, dar şi de clowni şi mascote Disneyland.
2 – 4 Iunie 2016
- ”Ultimul Clopoţel”. Colegiile şi Liceele din Municipiul Călăraşi au susţinut spectacole şi
premierea elevilor din clasele a XII-a, în baza contractului de parteneriat încheiat de
C.C.J. Călăraşi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi.
09 - 24 Iunie 2016
- Grădiniţele şi şcolile gimnaziale din Municipiul Călăraşi şi-au organizat serbările de
sfârşit de an în sala de spectacole ”Barbu Ştirbei”. Parteneriat cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Călăraşi.
22 – 28 Iunie 2016
- Trupa de teatru ”Trepte” a C.C.J. Călăraşi aparticipatcu piesa ”…dincolo ?”, la
Festivalul Naţional de Teatru pentru copii şi tineri ”Copil în Europa” aflat la a IX-a
ediţie. Festival desfăşurat la Timişoara.
01 - 03 Iulie 2016
- Festivalulul de Film ”CineLatino”, ediţia a V-a. Proiect desfăşurat de Tenaris SilcoTub
Călăraşi în parteneriat cu Centrul Cultural Judeţean Călăraşi.
01Iulie
- proiecţia cinematografică „Ultimul nostru tango", regia:German Kral.Ţara de origine
Argentina.
02 Iulie
- proiecţia cinematografică ”Între pământ şi mare”, regia: Manolo Cruz - Carlos del
Castillo. Ţara de origine Columbia.
- proiecţia cinematografică ”Bucureşti Non Stop", regia : Dan Chişu.Ţara de origine
România.
- proiecţia cinematografică ”Lumea e a mea", regia : Nicolae Constantin Tanase. Ţara de
origine România.
03 Iulie
- proiecţia cinematografică ”Chuck Norris versus comunism", în prezenţa invitatei
speciale Irina Margareta Nistor.Regia : Ilinca Călugăreanu. Ţara de origineRomânia.
- proiecţia cinematografică ”Profesorul de vioară", regia: Sérgio Machado. Ţara de
origineBrazilia.
- proiecţia cinematografică ”Acasă la tata", regia: Andrei Cohn. Ţara de origine România.
12 – 15 August 2016
- Festivalul Internaţional de Folclor ”Hora Mare”, ediţia a XXIV-a. Ansambluri
participante: Turcia, Serbia, Slovacia, Georgia, Vietnam, Letonia, Bosnia &
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Herzegovina şi Spania.Ansamblurile din Judeţul Călăraşi: «Bărăganul» al Centrului
Cultural Judeţean Călăraşi, Ansamblul folcloric “Grailu Armânesc” din Municipiul
Calarasi, Ansamblul folcloric “Ghiocelul” al Palatului Copiilor din Municipiul Călăraşi,
Ansamblul Folcloric “Brâuleţul Dunării” al Comunei Grădiştea, Ansamblul folcloric
“Borcea” al Comunei Borcea, Ansamblul folcloric “Unirea” al Comunei Unirea,
Ansamblul folcloric “Cununa” al Comunei Spanţov, Ansamblul folcloric “Valea Mostiştei”
al Comunei Săruleşti, Ansamblul folcloric “Independenţa” al Comunei Independenţa,
Ansamblul folcloric “Doruleţul” al Comunei Vlad Ţepeş, Ansamblul folcloric “Giurca” al
Comunei Vâlcelele, Ansamblul folcloric al Comunei Nana, Ansamblul folcloric “Spicul
Dorobantu” al Comunei Dorobanţu. Invitaţi în recital: Petrică Mâţu Stoian, Aida,
Constantin Enceanu, Nineta Popa, Elena Merişoreanu, formaţia de muzică etno
”Mîndrele” şi Radu Ille.
02 Septembrie – 1 Decembrie 2016 - Stagiune de spectacole ”Toamna Culturală”
Programul stagiunii a fost următorul:
02 Septembrie 2016
Spectacolul de teatru ”Nuntă cu divorţ„ de Şalom Alehem. Teatrului Evreiesc de Stat,
regia: Dan Tudor.Distribuţie: Viorica Bantaş, Mihai Ciucă, Geni Brenda, Veaceslav
Grosu, Nicolae Călugăriţa, Mircea Dragoman / Marius Călugăriţa, Mihai Prejban /
Mircea Drîmbăreanu, Neculai Predica, Arabela Neazi, Mirela Nicolau
09 Septembrie 2016
Spectacolul de teatru „Câte-n lună şi în stele”,”Teatrul Naţional din Bucuresti”.
Distribuţie: Ion Caramitru, Horaţiu Mălăele. Cu participarea violoncelistului Adrian
Naidin.
20 Septembrie 2016
spectacolul de teatru „În vizită la domnul Green”de Jeff Baron. Regia: Erwin
Şimşensohn Erwin Şimşensohn, Teatrului Evreiesc de Stat.Distribuţie: Virgil Ogăşanu,
Tudor Istodor.
29 Septembrie 2016
„Reţeta de râs” spectacol muzical-umoristic de Adrian Feteccău. Compania teatrală
„Vouă” Bucureşti, regia: Adrian Fetecău. Distribuţie: Adrian Fetecău, Jean Lemne,
Tudorel Filimon, Andrei Necula, Daniel Torje, Vlad Jipa. Momentele muzicale sunt
asigurate de: Ovidiu Mihăilescu, Dan Caramihai
06 Octombrie 2016
Spectacolul de teatru „Angajare de clovn”, de Matei Vişniec. Teatrul Naţional Bucureşti,
regia: Daniel Bucur. Distribuţie: Ionel Mihăilescu, Magda Catone, Paul Chiribuţă.
12 Octombrie 2016
spectacolul de teatru „Jocul Regilor” de Pavel Kohout.Teatrul Evreiesc de Stat
Bucureşti, regia: Felix Alexa. Distribuţie: Maia Morgenstern, Mircea Rusu, Andrei Finţi
18 Octombrie 2016
spectacolul de teatru „Faţa nevăzută a… Lunii” în regia: Radu Gheorghe.Teatru la
Cinema. Distribuţie: Radu Gheorghe
28 Octombrie 2016
spectacolul de teatru „Jocul Regilor” de Pavel Kohout.Teatrul Evreiesc de Stat
Bucureşti, regia: Harry Eliad. Distribuţie: Veaceslav Grosu, Geni Brenda, Mihai Ciucă,
Nicolae Călugăriţa, Neculai Predică, Nicolae Botezatu, Viorel Manole, Natalie Ester,
Arabela Neazi, George Iordache, Sorin Sîrghi, Monica Pricopi/Viorica Bantaş
07 Noiembrie 2016
spectacolul de teatru ”Mic şi-al dracu„ de Rodica Popescu Bitănescu.Teatrul Evreiesc
de Stat Bucureşti, regia: Maia Morgenstern. Distribuţie: Maia Morgenstern, Valentin
Roşca
01 Decembrie 2016
spectacolul de teatru „Amor în farmacie” de Eugene Labiche înregia: Dan Tudor.
Distribuţie: Anca Ţurcaşiu, Liliana Pană, Dragoş Ionescu, Dan Tudor şi Andrei Duban.
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28 Septembrie 2016
- sub titlul ”Criza refugiaţilor într-o Europă a valorilor„ s-a desfaşurat, a IX-a ediţie a
Concursului Naţional Euroşcoala, un parteneriat între Centrul Cultural Judeţean
Călăraşi şi Colegiul Naţional ”Barbu Ştirbei„.
1 – 2 Octombrie 2016
- Desfăşurarea proiectului ”Cursa Dunării Călărăşene”. Proiectul are specificul unui
concurs ciclist de masa, dedicat amatorilor, fiind integrat în proiectul ”Promovarea
Patrimoniului Natural în Zona Dunării Călărăşene prin Ecoturism”. Organizatori: Smart
Atletic Bucureşti în parteneriat cu Consiliul Judeţean Călăraşi, Centrul Cultural
Judeţean Călăraşi, Clubul de Ciclism Călăraşi şi Federaţia Română de Ciclism.
9 Octombrie 2016
- Festivalul ”Dunării Călărăşene”, din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit,
ediţia a III-a. Proiectul se va desfăşura în Municipiul Călăraşi, fiind structurat în două
secţiuni astfel: secţiunea dedicată copiilor; secţiunea dedicată adulţilor. În cadrul
secţiunii pentru copii vor fi organizate concursuri de desene pe hârtie, pe asfalt,
concursuri de grafică şi caricatură. În secţiunea destinată adulţilor, se va organiza,
concursde gătit dar şi degustări de vinuri. În programul festivalului, pe toată durata
acestuia, sunt momente artistice susţinute de artişti locali.
25 Octombrie 2016
- ”Ziua Armatei României”, ceremonial desfăşurat la Momentului Eroilor Călărăşeni din al
Doilea Război Mondial, în parteneriat cu Centrul Cultural Judeţean Călăraşi.
05 Octombrie 2016
- Spectacol de teatru pentru copii ”Pinocchio” de Carlo Colodi. Teatru la Cinema.
Distribuţie: Andrei Stehan, Aurora Păunescu şi Cosmin Bighei.
14 Octombrie 2016
- Spectacol de teatru pentru copii ”Jack şi vrejul de fasole” de Joseph Jacobs. Teatru la
Cinema. Distribuţie:Aurora Păunescu, Claudia Chiraş şiFlorin Crăciun.
21 Octombrie 2016
- Spectacol de teatru pentru copii ”Mica sirenă” de Hans Christian Andersen. Teatru la
Cinema. Distribuţie:Oleg Apostol şiClaudia Chiraş.
22 Octombrie 2016
- Participare în cadrul ediţiei a V-a a Zilelor comunei Gurbăneşti.Eveniment organizat de
Primăria Gurbăneşti, în parteneriat cu Centrului Cultural Judeţean Călăraşi. Spectacol
de folclor sustinut de Ansamblul folcloric ”Bărăganul” - coregraf: Aurel Mailat.
28 Octombrie 2016
- Spectacol de teatru pentru copii ”Cenuşăreasa” de Jacob şi Wilhelm Grimm. Teatru la
Cinema. Distribuţie:Oleg Apostol şiClaudia Chiraş.
29 Octombrie 2016
- Corul "Camerata Danubii" al Centrului Cultural Judeţean Călăraş, participăla a XII-a
ediţiei a Adunării Internaţionale a Corurilor din Ţările Dunărene.
01 Noiembrie 2016
- ”Foamea noastră cea de toate zilele” de Septimiu Bazilescu Ariston. Proiectul prezentat
de Centrul de Teatru Educaţional Replika, face parte din Turneul de teatru imersiv
finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional - AFCN, în opt oraşe din ţară, şi s-a
desfăşurat în parteneriat cu Centrul Cultural Judeţean Călăraşi. Regia: Ana
Mărgineanu şi Radu Apostol. Distribuţia: Agapiţa –Katia Pascariu, Eugenia –Sabrina
Iaşchevici, Iustin - Sebastian Marina şi Gelu - Viorel Cojanu. Momentele muzicale sunt
asigurate de: Fane - Raul Stănulescu (vioară)/Constantin Diogene Ciornenchi (vioară).
21 Noiembrie 2016
- Spectacol de teatru pentru copii ”Aventuri în Ţara de Gheaţă”,ce are la bază basmul
scris de Hans Christian Andersen, „Crăiasa zăpezilor”.Teatru la Cinema.
Distribuţie:Aurora Păunescu,Claudia Chiraş şiCosmin Bighei.
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22 Noiembrie 2016
- Spectacol de teatru pentru copii ”Regatul fermecat”.Teatru la Cinema.
Distribuţie:Aurora Păunescu,Claudia Chiraş şiOleg Apostol.
23 Noiembrie 2016
- Spectacol de teatru pentru copii ”Dovlecel”. Teatru la Cinema. Distribuţie:Alina
Dumitrelea,Claudia Chiraş şiCosmin Bighei.
23 Noiembrie 2016
- înregistrarea unor obiceiuri străvechi: „Brezaie” şi „Capra”. Ceata de Brezăieri a
comunei Ciocăneşti, coordonată de preotul Cristian Dumitru, a prezentat cele două
obiceiuri care fac parte din tradiţiile româneşti de iarnă.
25 - 27 Noiembrie 2016
- Festivalul Concurs Naţional de muzică Folk ,,Chitara Dunării”, ediţia a IX-a.
Organizator : Centrul Cultural Judeţean Călăraşi, realizator: Compania Artistică ”Mix
Music Show” Bucureşti, partener: Direcţia Judeţeană pentru Cultură Călăraşi. Juriul
festivalului a format din: Ovidiu Mihăilescu, Clara Mărgineanu, Walter Ghicolescu, Adi
Beznă şi Sorin Danciu. Invitaţi în recital: Florin Chilian, Mircea Baniciu, Adi Beznă şi
Andrei Maftei, Ovidiu Mihăilescu, Alina Manole, Walter Ghicolescu, Tică Lumânare,
Tatiana şi Marius Ojog.
28 Noiembrie – 04 Decembrie 2016
- ”Ciocăneştii Pământeni şi lada lor de zestre”, eveniment cultural organizat de Centrul
Cultural Judeţean Călăraşi în parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 1 şi Primăria
Comunei Ciocăneşti. Acest eveniment face parte din proiectul Centrului Cultural
Judeţean Călăraşi, de promovare, conservare şi perpetuare a tradiţiilor şi obiceiurilor
populare din Judeţul Călăraşi si a avut drept obiectiv readucerea la lumină a tradiţiilor şi
obiceiurilor specifice Comunei Ciocăneşti prin organizarea de: Expoziţii de obiecte de
uz gospodăresc şi de fotografii vechi, specifice Ciocăneştiului de altădată. Şezătoare şi
ateliere de ţesături: tricotat, scărmănatul lânii, lucrat pe etamină, cântece, strigături, etc.
Atelier culinar in care s-au pregatit preparate specifice (scovergi, plăcinte, mucenici,
turtă etc.). Atelier de împletit: realizarea unor împletituri din pănuşi, răchita, curăţarea
manuală a porumbului. Atelier de pictură: realizarea unor picturi cu ocazia sărbătorilor
de iarnă. Spectacol de folclor şi colinde susţinut de formaţiile Centrului Cultural
Judetean Călăraşi: Ansamblul folcloric ”Bărăganul” - coregraf: Aurel Mailat şi Corul
“Camerata Danubii” - dirijor: prof. Diana Vieru. Alături de aceştia vor fi: Corul ”Vatra
Ciocăneşti”, Ceata de Brezăieri şi Ansamblul folcloric ”Macii Bărăganului” al Comunei
Ciocăneşti.
02 – 21 Decembrie 2016
- Grădiniţele şi şcolile gimnaziale din Municipiul Călăraşi şi-au organizat serbările
dedicate sărbătorilor de iarnă în sala de spectacole ”Barbu Ştirbei”. Parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi.
13 - 15 Decembrie 2016 – Caravana filmului Românesc pentru copii şi tineri, proiecţii de film
în regim gratuit, adresate în special elevilor din unităţile de învăţămât călărăşene. Organizator
Primăria Municipiului Călăraşi în parteneriat cu Centrului Cultural Judetean Călăraşi.
13 decembrie
- proiecţia cinematografică „Veronica", regia: Elisabeta Bostan. Ţara de origine,
România.
- proiecţia cinematografică „Ştefan cel Mare – Vaslui 1475", regia Mircea Drăgan. Ţara
de origine, România.
- proiecţia cinematografică „Kira Kiralina", regia Dan Pizza, după romanul lui Panait
Istrati. Ţara de origine, România.
14 decembrie
- proiecţia cinematografică „Tinereţe fără bătrâneţe", regia :Elisabeta Bostan. Ţara de
origine, România.
- proiecţia cinematografică „Amintiri din copilărie", regia: Elisabeta Bostan. Ţara de
origine, România.
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- proiecţia cinematografică „ Tănase Scatiul", regia: Dan Pizza.Ţara de origine, România.
15 decembrie
- proiecţia cinematografică „Un bulgăre de humă", regia: Nicolae Mărgineanu. Ţara de
origine, România.
- proiecţia cinematografică „Liceenii rock n roll", regia: Nicolae Corjos. Ţara de origine,
România.
- proiecţia cinematografică „Tudor", regia: Lucian Bratu. Ţara de origine, România.
15 – 21 Decembrie 2016
- Orăşelul lui „Moş Crăciun” , proiect desfăşurat de Centrului Cultural Judetean Călăraşi
în parteneriat cu Primăria Municipiului Călăraşi. În cadrul evenimentului au fost
prezentate colinde, dansuri populare, obiceiuri şi datini româneşti specifice sărbătorilor
de iarnă.
15 Decembrie 2016
- Concert caritabil de Craciun "Clinchet de argint pe aripi de colind". Spectacol de
colinde, cântece şi dansuri populare, obiceiuri şi datini româneşti specifice sărbătorilor
de iarnă. Invitaţi: Corul "Symbol" al Patriarhiei Române, dirijor profesor diacon Jean
Lupu, Grupul de copii “Flores Campi” al Centrului Cultural Judeţean Călăraşi,
coordonator Alexandrina Borandă, Ansamblul Folcloric “Bărăganul” - coregraf Aurel
Mailat,Taraful “Bărăganul”, dirijor prof. dr. Cristian Obrejan, Corul “Camerata Danubii” Diana Vieru.
21 Decembrie 2016
- „Vino să colinzi alături de noi!” – Spectacol de colinde, dansuri populare, obiceiuri şi
datini româneşti, spectacol susţinut de cete locale de colindători. Proiect organizat de
Centrul Cultural Judeţean Călăraşi în parteneriat cu Primăria Municipiului Călăraşi.
24 – 25 Decembrie 2016
- ”Moş Crăciun la tine acasă !”, eveniment organizat in cadrul proiectul cultural "Sărbători
de iarnă ca-n poveşti”.
- Spectacole de obiceiuri tradiţionale, colinde, cadouri de Moş Crăciun, preocupări şi
tradiţii specifice din diferite zone ale judeţului. Spectacole artistice susţinute de artişti
consacraţi şi de formaţiile proprii.
31 Decembrie 2016
- Revelion 2016 - 2017. Spectacol artistic organizat in cadrul proiectul cultural "Sărbători
de iarnă ca-n poveşti”.
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „ALEXANDRU ODOBESCU” CĂLĂRAŞI
În conformitate cu Legea bibliotecilor nr.334/2002 – republicată cu modificările şi
completările ulterioare, Biblioteca Judeţeană “Alexandru Odobescu” Călăraşi funcţionează în
subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi, fiind instituţie de cultură de drept public, cu
personalitate juridică. Finanţarea se realizează din alocaţii bugetare, acordate şi aprobate
anual, din bugetul Consiliului Judeţean Călăraşi.
Obiectivele Bibliotecii Judeţene “Alexandru Odobescu” Călăraşi
- Racordarea permanentă a bibliotecii la standardele economico-sociale naţionale şi
europene, în sensul dezvoltării serviciilor proprii în scop de informare, cercetare,
educaţie şi recreere, toate puse la dispoziţia comunităţii;
- Pornind de la faptul că în cadrul societăţii informaţionale bibilioteca are un rol de
importanţă strategică, dezvoltarea în ceea ce priveşte automatizarea şi informatizarea,
rămâne în continuare un obiectiv obligatoriu;
- Ca instituţie de cultură, Biblioteca judeţeană trebuie să pună în valoare cultura
naţională şi internaţională, fiind, în acelaşi timp şi un element de bază al educaţiei
permanente, participând activ la schimbul european de idei;
- Folosirea eficientă a personalului, a bugetului alocat pentru asigurarea unor servicii de
bibliotecă, de calitate şi pentru achiziţie de documente, care să acopere paleta tot mai
largă a intereselor de lectură;
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- Colaborarea eficientă cu Consiliul Judeţean Călăraşi - ordonatorul principal de credite,
în sensul propunerii unor proiecte viabile de dezvoltare a Bibliotecii judeţene;
- Colaborarea permanentă cu celelalte instituţii de cultură, o bună publicitate a întregii
activităţi desfăşurate de bibliotecă;
- Colaborarea fructuoasă cu bibliotecile mari din ţară, cu Asociaţia Naţională a
Bibliotecilor Publice şi Bibliotecarilor din România (ANBBPR);
- Coordonarea activităţii bibliotecilor publice de pe raza judeţului, prin acţiuni specifice de
îndrumare şi evaluare, prin proiecte, programe şi activităţi culturale, precum şi acţiuni
de îndrumare profesională; asigurarea aplicării unitare a normelor biblioteconomice şi a
legislaţiei în domeniu şi coordonarea strategiilor şi programelor de automatizare a
activităţilor şi serviciilor acestor biblioteci;
- Elaborarea de norme privitoare la funcţionarea bibliotecilor publice din judeţ, precum şi
organizarea de filiale specializate pentru copii, tineri şi adulţi, cu respectarea normelor
emise de Biblioteca Naţională a României (BNR).
Misiunea instituţiei
Biblioteca Judeţeană “Alexandru Odobescu” Călăraşi are drept misiune generală
asigurarea şi satisfacerea nevoilor de lectură, studiu, informare, documentare, educare şi
recreere ale membrilor comunităţilor din municipiul şi judeţul Călăraşi, asigurând accesul liber,
gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere, prin baza de date şi colecţiile de
documente.
În realizarea acestei misiuni:
 Biblioteca Judeţeană trebuie să îşi asume rolul principal în oferirea celei mai
diversificate oferte de informaţii atât pentru persoane fizice cât şi juridice;
 Bibliotecarii să asigure consiliere de specialitate tuturor persoanelor fizice şi juridice
realizatoare a unor cercetări sau studii cu caracter personal, profesional, comercial sau
ştiinţific;
 Bibliotecarii de la secţiile de lucru cu publicul vor sprijini accesul acestora la colecţiile
proprii sau ale bibliotecilor din ţară.
Structura organizatorică a Bibliotecii Judeţene “Alexandru Odobescu” Călăraşi
În conformitate cu organigrama aprobată prin Hotărâre a Consiliului Judeţean
Călăraşi, activitatea Bibliotecii Judeţene “Alexandru Odobescu” Călăraşi este structurată pe
următoarele compartimente şi servicii:
Compartimentul de relaţii cu utilizatorii. Comunicarea colecţiilor. Animaţie culturală:
Sala de lectură, Secţia adulţi, Secţia copii, Filiala “Orizont”
Obiective specifice – 2016:
 reorganizarea şi amenajarea spaţiilor pentru colecţiile de periodice;
 organizarea de activităţi cultural-educative care să pună în valoare colecţiile bibliotecii,
cultura locală şi naţională;
 continuarea activităţii la constituirea bazei de date;
 organizarea de acţiuni în colaborare cu alţi factori, pe bază de protocoale, parteneriate;
 realizarea Calendarului pe anul 2016, al principalelor evenimente, aniversări,
comemorări;
 organizarea ediţiei a XXXVI-a a “Concursului Naţional de Proză «Alexandru Odobescu»
Călăraşi”;
 inventarierea unităților biblioteconomice conform dispozițiilor legii 334/2002.
Compartimentul de studii, cercetare, valorificare, informare bibliografică. Asistenţă de
specialitate
Obiective specifice – 2016:
- editarea volumului “Scriitori în devenire” al cărui conţinut cuprinde lucrările premiate în
anul 2014 la “Concursul Naţional de Proză «Alexandru Odobescu» Călăraşi”;
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- realizarea de deplasări la bibliotecile din judeţ, în vederea monitorizării, asistării şi
evaluării activităţii;
- realizarea de activităţi cultural educative desfăşurate în bibliotecile publice din reţea;
- colaborarea atentă şi permanentă cu primăriile (consiliile locale) sub aspectul
achiziţionării, pentru fiecare bibliotecă comunală, de documente de bibliotecă.
Compartimentul de dezvoltare, evidenţa şi prelucrarea colecţiilor
Obiective specifice – 2016:
 achiziţionarea şi prelucrarea de documente/unităţi de bibliotecă;
 prelucrarea şi introducerea în sistemul informatizat de evidenţă a documentelor
achiziţionate;
 organizarea unei baze de date a donatorilor bibliotecii;
 confruntarea registrelor inventar cu baza de date din calculator, corectarea şi
actualizarea clasificării zecimale şi a cotelor de raft.
Compartimentul financiar şi administrativ
Obiective generale 2014–2018:
 realizarea la termenele fixate a proiectelor de buget;
 gestionarea, în condiţiile legii, a creditelor bugetare acordate de ordonatorul principal de







credite, respectiv Consiliul Judeţean Călăraşi (cheltuieli de personal, cheltuieli
materiale, cheltuieli de capital);
înregistrarea valorică a documentelor (cărţi, manuscrise etc.) provenite din achiziţii,
donaţii, schimb interbibliotecar, depozit legal;
împreună cu comisia de recepţie, efectuează recepţia la toate materialele, obiectele de
inventar şi mijloacele fixe achiziţionate;
inventarierea anuală a bunurilor din patrimoniul instituţiei;
activitatea curentă de secretariat şi organizarea arhivei;
gestionarea magaziei de materiale.

În continuare vom prezenta câţiva indicatori de performanţă, realizaţi în perioada
supusă analizei, comparativ cu anul 2016:
Denumirea criteriilor de performanţă
Număr de documente intrate
Din care: Donaţii
Utilizatori activi
Tranzacţii de împrumut
Vizite la bibliotecă
Personalul bibliotecii
Personalul la 1000 de locuitori
Documente împrumutate per utilizator/activ
Cheltuieli curente din finanţare bugetară per
capita
Cheltuieli pentru personal per capita
Cheltuieli pentru achiziţii de documente din
finanţare bugetară per capita
Documente în colecţii per capita
Documente achiziţionate la 1000 de locuitori
Rata de înnoire a colecţiei

2015
6.683
966
3.964
114.940
41.046
24
0,31
28,99

2016
6.371
394
7.239
119.155
49.933
26
0,34
16,46

4,76

6,14

6,19

9,66

1,93

2,06

4,04
85,92
46,39

4,22
82,13
51,41

Bugetul alocat pentru anul 2016
Bugetul total
Aprobat
1227.000
750.000
617.000
130.000

Tipuri de cheltuieli
Total cheltuieli, din care:
Cheltuieli de personal din care:
Cheltuieli salariale în bani
Contribuţii
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din care:
Realizat
1.075.512
663.009
542.810
120.199

Bunuri şi servicii din care:
furnituri de birou
materiale pentru curăţenie
Încălzit, iluminat, forţă motrică
Apă, canal, salubritate
carburanţi şi lubrifianţi
poştă, telecomunicaţii, tv.,internet
alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
deplasări, detaşări, transferări
obiecte de inventar
cărţi, publicaţii şi materiale documentare
pregătire profesională
protecţia muncii
alte cheltuieli
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare
Cheltuieli cu prestări de servicii cu caracter funcţional
Cheltuieli pentru desfăşurarea proiectelor culturale
Cheltuieli de capital

477.000
5.000
5.000
81.000
6.000
9.000
8.000
100.000
14.000
37.000
160.000
35.000
10.000
5.000
2000
5.000
121.000

309.887
4.806
4.716
25.543
4.173
8.750
1.739
70.300
6.229
5.525
152.284
13.600
5.719
5.000
1.500
5.000
102.616

Realizări:
În anul 2016 au fost derulate toate activităţile necesare pentru realizarea obiectivelor
propuse, prezente în Proiectul de management – Biblioteca Judeţeană ,,Alexandru
Odobescu’’Călăraşi, instituţie publică de cultură de rang judeţean”, conţinute şi în „Programul
de acţiune privind dezvoltarea economico-socială a judeţului Călăraşi în perioada 2011-2017.”
În permanenţă Biblioteca Judeţeană s-a aflat în contact cu alte instituţii şi organizaţii
cu preocupări şi obiective asemănătoare, lucru ce a permis continuarea procedurii de lansare
către acestea, a unor Scrisori de intenţie şi Protocoale de colaborare - ”Prin lectură la cultură”,
în scopul realizării obiectivelor propuse şi a creşterii eficienţei activităţilor organizate. În acest
sens au fost reînnoite documentele de colaborare cu şcolile şi liceele din municipiul Călăraşi,
precum şi cu alte instituţii şi organizaţii: Agenţia de Protercţia Mediului, Spitalul Judeţean,
Tribunalul Judeţean, Poliţia Municipală-Departamentul de proximitate, Asociaţia Naţională
Antidrog-Filiala Călăraşi, Muzeul „Dunării de Jos”, Centrul Cultural. De asemenea, au fost
continuate cu succes, parteneriatele cu şcolile din comunele Cuza Vodă, Modelu, Roseţi,
Independenţa, Alexandru Odobescu, Dichiseni.
În pofida condiţiilor şi posibilităţilor modeste, în care ne desfăşurăm activitatea, am
fost antrenaţi şi solicitaţi în programe/proiecte de anvergură europeană sau internaţională. Un
alt program – Cartea pentru vârsta a treia - a continuat la Căminul de bătrâni „Antim Ivireanul“,
fondul de carte de aici fiind reînprospătat şi îmbogăţit cu noi titluri, care să satisfacă în mai
mare măsură, nevoile de lectură ale acestei categorii speciale de cititori.
Atât acţiunile cât şi activitatea instituţiei au fost semnalate presei şi posturilor locale de
radio şi tv cât şi Programele/Proiectele în care suntem părţi. Apreciem că acest lucru este
foarte important pentru imaginea bibliotecii, ca instituţie şi a bibliotecarului, ca profesie.
Nu au fost omise în popularizare acţiunile de amploare, incluse în „Zilele Bibliotecii
judeţene”, „Zilele editurilor” sau cele organizate în mod curent. De aceste manifestări au
beneficiat atât membrii colectivităţilor urbane şi rurale, cât şi persoanele juridice, care îşi
desfăşoară activitatea pe raza municipiului sau judeţului Călăraşi, nevoile acestora de lectură,
de informare şi documentare fiind diversificate şi schimbătoare.
Acest lucru este evident când facem referiri la cei 7.239 cititori activi, rămaşi după
norme biblioteconomice 2450, cu înscriere unică. Din cei 7.239 de cititori activi, 2.429 s-au
înscris pentru prima dată la bibliotecă, iar 4.810 şi-au vizat permisul de intrare în anul 2016.
Cei 2.429 de cititori noi înscrişi sunt repartizaţi socioprofesional, astfel: profesii
intelectuale-280; tehnicieni/maiştr -101; funcţionari-115; muncitori-207; elevi-1.112 ;studenţi110; pensionari-207; casnice-101; şomeri-19; alte categorii-177.
După vârstă, repartizarea lor se prezintă astfel: sub 14 ani-378; 14-25 ani-933; 26-40
ani-456; 41-60 ani-455; peste 61 ani -207.
Statistic, după sex sunt 1.509 femei şi 920 bărbaţi.
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