Evidenţa patrimoniului cultural mobil: Inventarierea patrimoniului cultural al Muzeului Dunării
de Jos: Fişe Docpat - 1000 bucăţi, Fişe de conservare – 50 bucăţi, Piese inventariate în
registrul general – 20700 bucăţi. Responsabili: Valentin Parnic, Anişoara Topârceanu, Vasile
Oprea, Adriana Popa, Tudor Iordan, Nedelcu Sorina, Loredana Parnic. 27 de teme realizate în
cadrul programului.
Programul Conservarea şi Restaurarea bunurilor muzeale (Total teme realizate - 3)
Conservare arheologie (Responsabili: Vasile Oprea şi Nedelcu Sorina):
 Verificarea şi înregistrarea permanentă a condiţiilor microclimatice din sălile de
expoziţie şi din depozitele MDJ;
 Verificarea şi întreţinerea periodică a spaţiilor expoziţionale (curăţenie, întreţinerea
instalaţiilor electrice, termice, etc.);
 Lucrări de conservare primară a patrimoniului aflat în expunere (desprăfuiri, perieri,
aerisirea spaţiilor expoziţionale, verificarea, întreţinerea şi corectarea condiţiilor de
microclimat);
 Lucrări de reorganizare a depozitului de arheologie;
 Inventarierea pe calculator a patrimoniului arheologie.
Conservare etnografie (responsab il, Ghinea –Nuţu Livia Andreea):
 S-au asigurat şi corelat parametrii microclimatici de temperatură şi umiditate atât în
sălile de expoziţie cât şi în depozitele de textile, lemn, metal şi artă plastică;
 În perioada mai-noiembrie s-au efectuat tratamente profilactice împotriva insectelor din
ordinul lepidoptera, cu Sano K600 pentru textile şi tratamente împotriva insectelor
xilofage folosind Sadolin, pentru piesele de lemn;
 Au fost curăţate şi tratate un numar de 6 piese de metal, piese de lemn şi 3 piese din
categoria textile;
 S-au întocmit fişele de consevare, s-au efectuat masurătorile, fotografiile martor şi s-au
atribuit numere de inventar fiecărei piese intrate in colecţia de etnografie;
 Au fost inregistrate în registrele de colecţie un număr de 49 de piese din care: 12 piese
textile, 20 piese din lemn, 8 piese din ceramică şi 9 piese din metal;
 S-au efectuat operaţiuni de desprăfuire, conservare şi ambalare pentru două lucrări de
artă plastică aparţinand artistului Ion Bitzan ce fac parte din expoziţia organizată de
Mu zeul de Artă Modernă şi Contemporană Bucureşti;
 S-a verificat periodic starea de conservare a pieselor din gestiune aflate atât în
depozitul de artă, cât şi in expoziţiile permanente din foaierul Consiliului Judeţean
Călăraşi şi al Centrului de Cultură şi creaţie Călăraşi;
 S-a verificat periodic starea de conservare a lucrărilor din piatră expuse în aer liber,
precum şi a lucrărilor aflate in custodia unor instituţii.
Lab oratorul de restaurare (responsabili, Oană Virginia şi Paraschiv Elena, cu un total de 3
teme realizate):
 Tratamente specifice chimice şi mecanice, operaţiuni de spălare, neutralizare, uscare,
ambalare a materialului arheologic provenit din şantierul Măriuţa, campania 2016;
 Tratamente specifice chimice şi mecanice, spălarea, neutralizarea sş ambalarea
materialului litic descoperit la Măriuţa, campania 2017;
 Restaurarea unui număr de 7 vase din ceramică, a unei figurine din ceramică şi a unei
cofiţe din lemn din colecţia de etnografie.
Programul Valorificarea patrimoniului cultural
Subprogramul - Expoziţii, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, sesiuni ştiinţifice,
materiale de popularizare
Expoziţii temporare realizate la sediu:
 ZIUA CULTURII NAŢIONALE la Muzeul Dunării de Jos – 15 ianuarie.
Mu zeul Dunării de Jos, găzduieşte manifestările dedicate zilei poetului naţional Mihai
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Eminescu şi Zilei Culturii Naţionale. Joi, 15 ianuarie, la ora 9, în cadrul Secţiei
Arheologie a Muzeului Dunării de Jos, din str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, vor avea loc
manifestările dedicate zilei poetului naţional. Ziua de 15 ianuarie, aleasă ca zi a Culturii
Naţionale, reprezintă data naşterii poetului naţional al românilor, Mihai Eminescu
(1850-1889). Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850, la Botoşani. A fost poet,
prozator, dramaturg şi jurnalist, considerat de critica literară postumă drept cea mai
importantă voce poetică din literatura română. Cu o bună educaţie filosofică, opera sa
poetică a fost influenţată de marile sisteme filosofice ale epocii sale, de filosofia antică,
de la Heraclit la Platon, de marile sisteme de gândire ale romantismului, de teoriile lui
Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant si de teoriile lui Hegel. Începând cu ora 9, va
putea fi urmărită proiecţia filmului documentar “Mihai Eminescu”. Organizatorul acestui
eveniment este Muzeul Dunării de Jos;
 Expoziţia ”Târgul de mărţişoare”. La târg au fost expuse spre vânzare obiecte lucrate
manual (bijuterii, tablouri, mărţişoare, fulare croşetate) de creatorii: Zâna Costiner,
Constantina Iacob, Virginia Otca, Elena Ene, Marilena Butuc, Mariana Gheorghe,
Rodica Bălan precum şi două grupuri de copii, unul de la Şcoala Gimnazială din
comuna Jegălia coordonaţi de dna directoare Cristina Dumitru, iar cel de-al doilea de la
Grădiniţa cu program prelungit Rostogol îndrumaţi de dna directoare Elena Popescu.
Cu creaţii proprii a fost prezentă şi dna Ghinea-Nuţu Livia Andreea, conservator în
cadrul Secţiei de Etnografie.Tot cu această ocazie a fost sărbătorit şi Dragobetele.
Dragobetele, sărbătoare ce marchează începutul primăverii şi renaşterea naturii are
rădăcini foarte vechi, fiind sărbătorit chiar de pe timpul dacilor. Dragobetele, numit şi
Năvălnicul sau Logodnicul Păsărilor, fecior chipeş şi puternic, aduce iubirea în casă şi
în suflet. Târgul a fost deschis în perioada 24 februarie – 7 martie 2017 la Secţia de
Etnografie şi Artă Populară. (Responsabili: Virginia Oană);
 Ultimii dinozauri din Transilvania. În perioada 20 martie–10 mai, publicul călărăşean
a putut vi ziona expoziţia de replici de dinozauri, realizată de Muzeul Dunării de Jos
Călăraşi, în colaborare cu Direcţia Patrimoniu Cultural Universitar din cadrul
Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Dinozaurii au fost animale vertebrate care au
dominat ecosistemele terestre pe o perioadă de aproximativ 160 de milioane de ani,
prima dată apărând pe planeta noastră cu aproximativ 220 de milioane de ani în urmă,
la sfârşitul perioadei triasice. La sfârşitul perioadei cretacicului, acum circa 65 de
milioane de ani, majoritatea dinozaurilor ar fi suferit o extincţie catastrofală cauzată de
schimbarea temperaturii globale şi de impactul Pământului cu un meteorit uriaş de 10
km diametru în golful Mexicului care a creat Craterul Chicxulub, şi ar fi încheiat nu
numai perioada de dominare a uscatului de către aceste animale, dar chiar şi existenţa
lor. Se cunosc fosile de dinozauri de pe toate continentele. În Europa, celebre sunt
descoperirile din Anglia – de care se leagă, chiar şi introducerea denumirii de dinozaur
în ştiinţă de către paleontologul sir Richard Owen (1942) – sau cele din Belgia, de la
Bernissart, de unde provin peste treizeci de schelete, în majoritate complete, de
Iguanodon. În România, descoperirile de dinozauri sunt deocamdată, extrem de rare,
dinozaurii cunoscuţi din ţara noastră fiind exclusiv cretacici, aparţinând ultimei perioade
a Mezo zoicului. Dinozaurii cretacic superiori din Transilvania au evoluat probabil izolaţi
insular, ajungând în final la dimensiuni reduse, adevăraţi pigmei în comparaţie cu
formele asemănătoare lor, cunoscute din alte părţi ale lumii. Faima lor a depăşit nu
doar limitele ţării noastre, ci şi pe ale întregului continent. La ei fac referire tratate de
referinţă în paleontologie, la fel ca şi filmele documentare difuzate de canale cu o bună
reputaţie. (Responsabili: Valentin Parnic, Roberta Găbudeanu);
 Mirajul faunei bălţilor călărăşene. Luni, 27 martie 2017, la ora 14.00, la sediul
Mu zeului Dunării de Jos, din str. Progresului, 4, a avut loc vernisajul expoziţiei
temporare „Mirajul faunei b ălţilor călărăşene-Raţa sălbatică”, manifestare adresată
tuturor iubitorilor de natură, care vor să cunoască mai îndeaproape tainele şi
frumuseţile lumii păsărilor. Astfel, publicul vizitator a descoperit multe dintre secretele
legate de biologia, ecologia şi etologia unei specii de păsări, care are, încă, multe
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secrete de dezvăluit - Raţa sălbatică. Pe lângă punerea în valoare a patrimoniului din
colecţia Viorel Cristea, expoziţia se constituie şi ca un demers de educaţie ecologică şi
de promovare a protecţiei vieţii sălbatice. (Responsabil: Valentin Parnic);
 „Noaptea Europeană a Muzeelor” - e veniment iniţiat de Ministerul Culturii şi
Comunicării din Franţa care se află deja la a unsprezecea ediţie. Evenimentul este
patronat, în mod tradiţional, de Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul
Internaţional al Muzeelor (ICOM), iar în România de Reţeaua Naţională a Muzeelor.
(Responsabili: Valentin Parnic, Virginia Oană);
 „Colecţii şi colecţionari” - Acest proiect expoziţional valorifică minunatele colecţii ale
unor pasionaţi călărăşeni. Astfel la sediul din str. Progresului, 4, Muzeul Dunării de Jos
a expus pentru prima dată: Diorama Centrul vechi Călăraşi - Titus Cristescu; Colecţia
Nicolae şi Zamfira Tuzlaru – artă miniaturală; Colecţia Doina Bobârcea – etnografie.
Preţioasele colecţii au fost împrumutate cu generozitate muzeului nostru, cu scopul de
a oferi publicului călărăşean şi străin care ne calcă pragul şansa şi, totodată, bucuria de
a fi admirată. (Responsabil: Valentin Parnic);
 „Cămaşa ţărănească din colecţiile Muzeului Dunării de Jos” - Mu zeul Dunării de
Jos, instituţie publică de cultură, aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Călăraşi, a
organizat în perioada 23 iunie – 23 iulie expoziţia “Cămaşa ţărănească din colecţiile
Mu zeului Dunării de Jos”. Expoziţia a fost organizată cu ocazia Zilei Universale a Iei,
născută la iniţiativa comunităţii online “La Blouse Roumaine”. Sărbătorită de Sânziene,
pe 24 iunie, manifestarea a ajuns la cea de a treia ediţie şi mobilizează din ce în ce mai
multe organizaţii şi comunităţi din întreaga lume. În anul 2017, Mu zeul Dunării de Jos
se alătură acestei iniţiative, prin etalarea unor piese de o valoare inestimabilă, datate la
sf.Sec. XIX şi înc.Sec. XX, donate instituţiei de-a lungul timpului. (Responsabil:Virginia
Oană);
 „Reflexii Dunărene” - Ziua Internaţională a Dunării a fost sărbătorită astăzi şi la
Călăraşi. La iniţiativa Consiliului Judeţean Călăraşi, Muzeul Dunării de Jos a organizat,
în foaierul instituţiei tutelare, expoziţia de pictură REFLEXII DUNĂRENE. Piesele
expuse au fost realizate, pe malurile Borcei, de studenţi ai Academiei de Belle Arte, în
cadrul taberei de pictură organizata la Călăraşi în 1984.Anul 1984 a reunit la Călăraşi
în cadrul unei tabere de creaţie, câţiva studenţi la arte frumoase care au pictat peisaje
reprezentând braţul Borcea ori au realizat schiţe sau acuarele inspirate din motivele
vi zuale oferite de fluviul Dunărea. Felicia Manea, Elena Constantinescu, Bartha
Shandor, Cătălin Bălescu, Ţimtariu Lucian, Adrian Benea, Simona Sas, Montsch
Christa Ilse, Jianu Laurenţiu, Şerban Radu, Florica Nedelcu evocă natura zonei în
vi ziuni individuale, dar cu accent pe culoare şi pe suprafeţele sintetice de redare a
elementelor compoziţionale, cu sugestii de evocare a formelor rezultate din trăsături
succinte de penel. Griuri rafinate, diferite tonuri de verde delicat şi nuanţe de albastru
potolite domină simeza foaierului Consiliului Judeţean Călăraşi, unde s-a deschis pe 29
iunie 2017, expoziţia „Reflexii dunărene”, organizată de Mu zeul Dunării de Jos cu
ocazia Zilei Internaţionale a Dunării. Nici eclerajul specific zonei nu a fost negligat de
tinerii artişti, care au surprins atmosfera locului în diferite momente ale zilei. Bărcile
ancorate la malul apei, casele care mărginesc Borcea, portul cu utilaje creând verticale
ce întretaie planul liniştit al cerului, peşti şi vegetaţia luxuriantă, definesc deopotrivă
tablourile, dar şi realitatea care a stat la baza sursei de inspiraţie a plasticienilor.
(Responsabil: Victor Grigore);
 Expoziţie personală Silviu Ioan Soare: Plastică mică, la Muzeul Dunării de Jos După expoziţia cu lucrări în tempera de la Casa Expoziţiilor, Silviu Ioan Soare ne invită
la un alt eveniment, care va aduce în sălile Muzeului Dunării de Jos, ceramică
sculpturală de dimensiuni reduse, imaginea regăsită a figurativului apărând în plastica
mică pe care realizează, în ipostaza de evocare a realului, dar şi sub diferite interpretări
pornite de la aceleaşi surse ale lumii recognoscibile. Cele 20 de lucrări care se vor afla
pe socluri, scot în evidenţă senzualitatea materialului ceramic, frumuseţea formei,
tehnicile diverse cu rol estetic în aspectul compoziţiilor inspirate din anatomia corpului
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feminin, din ideea de maternitate, din lumea visului şi din plasticitatea structurilor
naturale. Silviu Ioan Soare este absolvent al Universităţii Naţionale de Arte din
Bucureşti, Secţia Ceramică-Sticlă-Metal, studiile de licenţă fiind continuate cu un
masterat la Facultatea de sculptură a aceleiaşi instituţii. Artistul are zeci de participări la
expoziţii naţionale şi internaţionale, numai anul acesta fiind prezent la „După-amiaza
culorilor” (Centrul European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”,
Bucureşti), Anuala de Artă Religioasă 2017, ( Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie
Gusti”), Salonul Naţional de Plastică Mică, ediţia a XVIII-a, 2017 (Brăila), „Rainbow”
(Galeria de artă Elite Prof Art şi Crowne Plaza Hotel Bucureşti), Acuarela –pasiunea
mea (Galeria Labyrinth, Bucureşti ), Salonul de Primăvară al U.A.P. Slobozia-Ialomiţa
(Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Slobozia), Salonul de Primăvară( Muzeul
Municipal Călăraşi), Salonul Anual de Artă, (Mu zeul Municipal Călăraşi), Salonul
florilor(Muzeul Municipal Călăraşi) etc. (Responsabili : Valentin Parnic, Victor Grigore);
 Salonul Anual de Acuarelă, ediţia I - În întreaga lume există şcoli specializate pentru
învăţarea tehnicii acuarelei. La noi, artiştii au experimentat singuri efectele culorilor de
apa, ajungând la adevărate performanţe. Acuarela este una dintre cele mai dificile
tehnici plastice, motiv pentru care mulţi au renunţat la abordarea ei. Datorită efectelor
sale, este considerată o specie a picturii şi are o preţiozitate şi o frumuseţe
aparte.Expoziţia vernisată vineri, 11 august, a cuprins lucrări ale pasionaţilor pictori
călărăşeni Victor Grigore, Silviu Soare, Jimy Stănescu, Cornel Ursu, Maria Mancianu
s.a.; (Responsabil: Victor Grigore);
 Expoziţie de caricatură – Zâmbete şi Grimase. Cei doi artisti călărăşeni au în comun
pasiunea pentru portret dar şi pentru caricatură. Expoziţia "Zâmbete şi Grimase"
prezintă două identităti creatoare distincte din punct de vedere stilistic a căror viziune
este corelată cu un demers artistic desfăşurat de mai multe decenii. Jimmy Stănescu
este spontan în desenul său, linia urmăreste caracteristicile faciale care sunt exagerate
păstrând asemănarea cu modelul. Caricaturile sale se rezumă de obicei la chip, iar
personajele reprezentate fac parte din lumea artei, politicii ori din cercul
cunoscuţilor.Tehnica favorită este cărbunele pe hârtie, care nu suportă prea multe
modificări după ce compoziţia a fost realizată, astfel ca Jimmy Stănescu trebuie sa fie
sigur pe traseele liniare. Celălalt expozant, Cornel Ursu, reevaluează cu umor anii
tinereţii şi ai studenţiei, dar şi lumea cotidiană, asa cum influenţează aceasta în mod
negativ prin intermediul politicului existenţa contemporană. Cornel Ursu a preferat
ductul mai fin al tusului care presupune eleganţa în execuţie şi stăpanirea desenului.
De asemenea atenţia sa s-a îndreptat şi spre colaj, acesta permiţându-i un joc mai
ritmic al suprafeţelor. Cei doi sunt participanti activi la fenomenul artistic local,
impresionând prin puterea de muncă şi lucrările noi aduse de fiecare dată pe simeze.
(Responsabil: Victor Grigore);
 Călăraşiul în pictura de altădată. Călăraşiul vechi are un peisaj care este posesorul
aceloraşi calităţi pictogene la fel ca Balcicul, apa se alătură zonelor împădurite, casele
vechi si străzile înguste dobândind calităţi plastice în bătaia soarelui. Artiştii care au
pictat oraşul de pe malul Borcei au fost atraşi de frumuseţea caselor oamenilor înstăriti
ai vremii, dar şi de locuinţele mai modeste ale pescarilor. Aceste două elemente au
creat pe pânzele lor viziuni distincte, conforme cu spiritul şcolii de artă modernă
românească, în care era păstrată linia figurativului interpretat, în care accentul cade pe
culoarea aşezată pe armătura desenului sau care pur si simplu dezvoltă pete mari de
culoare, devenind o sinteză de mijloace de expresie. Tonuri locale, griuri colorate si
contraste cromatice redefinesc pitorescul acestei asezări care îmbină astăzi constructii
contemporane cu vechi elevatii arhitectonice. Puncte de reper precum prefectura,
portul, zone ascunse pe care plutesc bărcile pescarilor, case de patrimoniu sau pur si
simplu elemente simbolice, au fost remarcate de artistii care prin sensibilitatea
talentului lor au reusit sa redea, odată în plus, frumuseţea acestor locuri.Autorii
lucrărilor expuse sunt astăzi nume de referinţă în arta contemporană românească:
Gabriela Aniţei, Cezar Atodiresei, Corneliu Ratcu, Radu Șerban, Elena Constantinescu,
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Aurel Nicolescu, Cătălin Bălescu, Florin Bârză, Adriana Boerescu, Dalia Bialcovski,
Milotoi Liliana. (Responsabil: Victor Grigore);
 Cârstina de la Studina – Expoziţie de pictură. Noi şi expresive senzaţii colorate ne
propune pictura lui Cîrstina de la Studina, care sunt reflexe ale emoţiilor sale în raport
cu senzaţiile cromatice oferite de imaginar sau de locurile copilăriei sale. Ambele
elementele ale demersului personal au implicaţii în compoziţiile selenare, subacvatice
şi terestre, toate înglobând o notă suprarealistă, atunci când lumea artistului se rezumă
la un reper figurativ. De multe ori flori sau stilizări expresionist-abstracte locuiesc
tablourile de mici dimensiuni, posesoare ale unor tonalităţi juxtapuse ce permit o
vibraţie puternică a maselor de culoare, născută din intensităţi de nuanţe, din opoziţii
luministice şi senzaţii simultane, creând spaţii şi planuri ritmate în structura imaginii.
Contrastele tentelor parcă se întrepătrund, uneori caracterul decorativ alăturându-se
picturalului şi oferind spaţiului o expresie relaţionată cu petele de culoare în lucrările
florale şi cu planurile orizontale în peisaje. Variate nuanţe de galben şi albastru, de
roşu şi galben, griuri distinse, participă la efectele plastice, controlate de pictor cu grija
celui preocupat de spaţiul compoziţional, care trebuie să fie viu şi să comunice
sentimente. Prezenţa absolută a eului este substituită de Cîrstina de la Studina prin
zone dând impresia de tăcere a materiei sau prin aglomerări de forme stilizate sau
figurative, vorbind despre zbuciumul său. Vernisajul expoziţie a avut loc, sâmbătă, 7
octombrie. (Responsabil: Victor Grigore);
 Expoziţie de desene. Mu zeul Dunării de Jos în colaborare cu Şcoala Gimnazială
Tudor Vladimirescu Călăraşi a organizat în luna noiembrie "Expozitia de desene".
Realizate de talentaţii elevi ai Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu Călăraşi.
Evenimentul şi vernisajul expoziţiei au avut loc marţi, 7 noiembrie 2017, ora 12 la sediul
muzeului din str. Progresului, nr. 4. (Responsabil: Roberta Găbudeanu);
 In memoriam – Deportaţii din Bărăgan. Mu zeul Dunării de Jos Călăraşi, instituţie de
cultură, subordonată Consiliului Judeţean Călăraşi, organizează în perioada noiembrie
2017 – februarie 2018, expoziţia foto – documentară IN MEMORIAM – Deportaţii în
Bărăgan. Expoziţia, realizată cu sprijinul Muzeului Municipal Călăraşi, Biroului Judeţean
al Arhivelor Naţionale Călăraşi şi Bibliotecii Judeţene “Alexandru Odobescu” Călăraşi,
se va deschide în data de 22 noiembrie 2017, ora 11, la sediul Muzeului Dunării de Jos
Călăraşi din str. Progresului, nr. 4. Deportarea în Bărăgan a fost o acţiune de amploare,
de „dislocare” întreprinsă în anii `50 de regimul comunist din România, cu scopul de a
reloca forţat în Câmpia Bărăganului populaţia care locuia pe o rază de aproximativ 25
km de graniţa cu Iugoslavia, din judeţele Timiş, Caraş - Severin şi Mehedinţi.
Deportarea populaţiei declanşată în noaptea de 18 iunie 1951 a surprins chiar şi în
lumea agresivă a acelor ani prin amploarea şi brutalitatea cu care au fost transformaţi
mii de oameni nevinovaţi din Banat şi Oltenia,în populaţie cu domiciliu obligatoriu. IN
MEMORIAM – Deportaţii în Bărăgan îşi doreşte să supună atenţiei vizitatorului, printr-o
“expoziţie altfel”, documente de arhivă şi documente fotografice, care prezintă aspecte
din viaţa cotidiană a populaţiei din aşa-zisele Sate Noi – Dîlga, Dropia, Ezerul, Mo vila
Gâldăului, Olaru, Pelicanu şi Salcâmi. (Responsabili: Anişoara Topârceanu, Valentin
Parnic);
 Mărăşti – Mărăşeşti – Oituz – 100. Mu zeul Dunării de Jos, instituţie de cultură aflată
în subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi, organizează miercuri, 29 noiembrie, la ora
13, la sediul din str. Progresului 4, vernisajul expoziţiei “Mărăşti – Mărăşeşti – Oituz –
100”, eveniment dedicat lansării Programului Centenar. „Pe aici nu se trece!”, deviza
născuta pe câmpul de luptă al Mărăşeştilor a intrat in istorie prin jertfa a peste 27 000
de români care au ţinut piept atacurilor armatei germane în trei mari bătălii ale Primului
Război Mondial, în iulie şi august 1917. „Întru slava eroilor neamului” au fost ridicate un
mare Mausoleu la Mărăşeşti, cel mai impunător din ţară, şi altele la Mărăşti şi Soveja,
iar povestirile despre marile lor fapte de arme au rămas pentru totdeauna în conştiinţa
românilor. Victoriile din vara anului 1917 au avut o importanţă capitală politică şi
militară, făcând să eşueze planurile de împărţire, de desfiinţare a statului român. Au
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fost apărate, cu preţul a numeroase jertfe, independenţa şi suveranitatea naţională, s-a
asigurat continuitatea statală. Expoziţia, realizată în colaborare cu Muzeul Naţional de
Istorie a României şi cu sprijinul Muzeului Municipal Călăraşi, prezintă vizitatorului prin
intermediul imaginilor, documentelor, fotografiilor şi obiectelor evenimentele dramatice
din vara anului 1917. Seria de proiecte culturale dedicate Programului Centenar, va
continua pe tot parcursul anului 2018, urmând a se finaliza în decembrie 2018, printr-o
expoziţie de amploare: 1 DECEMBRIE 1918 – Un vis împlinit!
Expoziţii temporare realizate în alte localităţi:
 Vin Floriile cu Soare – Foaierul Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie. Expoziţie
de icoane pe lemn, din patrimoniul propriu, organizată în colaborare cu Centrul
Judeţean de Cultură şi Creaţie. Tehnica icoanelor este complicată şi specifică. Treptele
procesului pictării icoanei au fost elaborate prin experienţa de veacuri a iconarilor din
vechime. Aceste trepte se aplică aproape în întregime de către meşterii contemporani
şi nu pot fi schimbate; de aceea iconarii începători trebuie să le urmeze cu rigurozitate.
Tehnica iconografiei îşi are viaţa sa istorică. În timp au apărut materiale noi cu care
iconarii s-au acomodat, studiindu-le şi punându-le în practică. În epoca bizantină,
icoanele erau considerate daruri preţioase deoarece se presupunea că aduc noroc şi
sănătate în casa în care intră. Tradiţia a continuat mai ales in ţările în care erau biserici
ortodoxe şi dăinuie şi în prezent, atât datorită credinţei cât, mai ales, pentru că icoanele
pictate manual sunt considerate adevărate opere de artă. (Responsabil: Valentin
Parnic);
 George Teodorescu – Retrospectivă – Muzeul Municipal Călăraşi. Expoziţie
retrospectivă de sculptură a marelui sculptor călărăşean George Teodorescu. Expoziţia
a avut loc la Mu zeul Municipal Călăraşi, cu piese aparţinând Muzeului Dunării de Jos.
(Responsabil: Victor Grigore);
 Salonul de primăvară – Ediţia a II a – Muzeul Municipal Călăraşi. Salonul de
Primăvară, ediţia II, s-a deschis vineri, 21 aprilie, şi a reunit artişti plastici din Călăraşi,
Bistriţa, Bucureşti, Slobozia, Feteşti, Ţăndărei, Lehliu şi s-a desfăşurat sub egida Whiz
Art, la Mu zeul Municipal Călăraşi, în colaborare cu Muzeul Dunării de Jos. Ramurile
artistice reprezentate reconstituie viziunile expozanţilor prin lucrări de pictură, sculptură,
grafică, sticlă şi ceramică, tendinţele estetice fiind raportate la anii uceniciei, cultură şi
experienţă. Divergenţele stilistice apărute în expunere se datorează tehnicilor specifice
fiecărei abordări, în funcţie de opţiunea creatorului, incluzând aici şi aspectele de
originalitate, variate şi interesante, cu mesaj direct sau încifrat, ambele incitante pentru
privitorul care va descoperi în simbolistica formei şi culorii, un univers ce poate fi
relaţionat cu latura senzitivă a individului. (Responsabil: Victor Grigore);
 Metamorphosis – Muzeul Judeţean Ialomiţa. Expo ziţie de plastică mică şi pictură,
realizată în colaborare cu Muzeul Judeţean Ialomiţa.Plastica mică realizată de Silviu
Ioan Soare reuneşte lucrări de ceramică sculpturală şi papier mấché, în care artistul a
căutat să diversifice forma de expresie şi să jongleze cu posibilităţile volumului, într-o
arie de interpretare de la monolit la nud, de la reprezentări abstracte la moduli, de la
portret la evocarea unor alegorii religioase, care să indice un anumit mesaj simbolic,
sugerat în tridimensional.Eternul feminin este evocat de Victor Grigore în toate lucrările
sale de până acum, indiferent dacă este vorba de acuarelă, desen, pastel sau pictură
în ulei. Oricare ar fi tehnica încercată, artistul găseşte motive de a specula griurile
colorate şi neutre, evidenţiind capacitatea lor de a împrumuta tonul elementelor din jur,
fie că se rezumă la pasta aşezată în straturi suprapuse, fie că analizează în
transparenţe delicate de apă ori în consistenţa onctuoasă a cretei, atitudini şi psihologii.
Portretul şi nudul constituie cele două subiecte care sunt constante în reprezentările
sale, nota sugestivă a unui gest sau a unei trăiri completând partea de plasticitate,
aflată de fiecare dată în zona picturalului. (Responsabil: Valentin Parnic);
 Zilele Judeţului Călăraşi – Foaierul Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie.
Gospodăria ţărănească la Dunărea de Jos. În perioada 8 – 10 decembrie a avut loc
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prima ediţie a Zilelor Judeţului Călăraşi. Muzeul Dunării de Jos, prin managerul său a
participat activ la organizarea şi desfăşurarea acestui eveniment. În cadrul
manifestărilor muzeul a fost prezent prin organizarea expoziţie Gospodăria Ţărănească
la Dunărea de Jos.Expoziţia “Gospodăria ţărănească la Dunărea de Jos” din cadrul
Secţiei de Etnografie şi Artă Populară a Muzeului Dunării de Jos, Călăraşi reflectă pe
de-o parte ocupaţiile, iar pe de altă parte obiceiurile oamenilor care au populat sectorul
predobrogean al Văii Dunării în ultimele două secole. Admirând obiectele care
alcătuiesc expoziţia, putem cu uşurinţă observa principalele meşteşuguri specifice
zonei: - ţesutul, olăritul, prelucrarea lemnului şi pescuitul. (Responsabil: Virginia Oană).
Expoziţii temporare cu caracter naţional:
 Prizonierii avangardei. O retrospectivă Ion Bitzan. Expoziţie organizată de Muzeul
Naţional de Artă Contemporană, în colaborare cu mai multe muzee din ţară, vernisată
in data de 23 noiembrie. Muzeul Dunării de Jos, a fost prezent cu două lucrări din
patrimoniul propriu, lucrări de importanţă naţională, care ilustrează parcursul artistic al
autorului. Ion Bitzan (1924-1997) aparţine unei generaţii de mari talente care şi-a
manifestat prezenţa în scurta perioadă de dezgheţ a culturii din România (aproximativ
1962-1974), dezvoltând un corpus de lucrări ce pot fi asimilate în linii mari
conceptualismului şi minimalismului internaţional. Cariera lui a fost distinsă prin
participări la cele mai importante bienale ale vremii, iar lucrările sale se află în colecţiile
unor instituţii prestigioase precum MoMA, Kunsthalle Hamburg, Stedelijk Museum
Amsterdam.
Expoziţii temporare cu caracter internaţional:
 Comorile României în China. Mai multe muzee din ţară, printre care şi Muzeul Dunării
de Jos, sub patronajul Ministerului Culturii şi Muzeului Naţional de Istorie a României
au prezentat în cadrul celui mai important muzeu din China obiecte de patrimoniu care
acoperă aproape treizeci de milenii de evoluţie umană şi civilizaţie în spaţiul românesc
– din paleoliticul superior şi până la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului
al XIX-lea. De asemenea, în expoziţie sunt prezente obiecte de patrimoniu care reflectă
atât bogăţia culturală a tuturor regiunilor istorice româneşti, cât şi moştenirea culturală
a minorităţilor etnice. Organizată de Ministerul Culturii din România, Administraţia
Moştenirilor Culturale din China şi Muzeul Naţional al Chinei, evenimentul reuneşte
creaţii excepţionale ale marilor civilizaţii neolitice, din epoca bronzului şi fierului, getodacice şi romane, precum şi obiecte din perioada medievală şi pre-modernă, multe
dintre ele unice nu doar în România, ci şi în lume. (Responsabil: Valentin Parnic).
Expoziţii permanente
 Evoluţia comunităţilor umane la Dunărea de Jos – expoziţie de arheologie şi istorie
locală şi zonală aflată la Secţia Arheologie din incinta Consiliului Judeţean;
 Gospodăria Ţărănească la Dunărea de Jos - Expo ziţia “Gospodăria ţărănească la
Dunărea de Jos” din cadrul Secţiei de Etnografie şi Artă Populară a Muzeului Dunării
de Jos, Călăraşi reflectă pe de-o parte ocupaţiile, iar pe de altă parte obiceiurile
oamenilor care au populat sectorul predobrogean al Văii Dunării în ultimele două
secole.
Simpozioane
 Păsări migratoare din Balta Borcei. În fiecare an, la 1 aprilie, se sărbătoreşte Ziua
Internaţională a Păsărilor Migratoare, care marchează reîntoarcerea acestora din
zonele unde au iernat, fenomen urmărit îndeosebi de specialişti şi iubitorii de natură şi
păsări. În România, Ziua Păsărilor îşi are originea în perioada interbelică, fiind
sărbătorită mai ales în şcoli. A fost treptat abandonată, începând cu perioada 19451950. Elevii, de obicei sub coordonarea profesorului lor de ştiinţe naturale, instalau în
acea zi cuiburile artificiale pe care le construiseră pentru păsări în timpul iernii.
Profitând de gazduirea unei expoziţii temporare cu păsări naturalizate, Mu zeul Dunării
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de Jos a organizat vineri, 31 martie, la sediul din str. Progresului 4, simpozionul cu
tema "Păsări migratoare din Balta Borcei". Participanţi, elevii de la Gimnaziul Carol I,
conduşi de profesorul Bogdan Bogatu, au arătat o deschidere deosebită faţă de
subiectele abordate. (Responsabil: Valentin Parnic);
 ZIUA EUROPEI – Ziua Independenţei României. Mu zeul Dunării de Jos, în
colaborare cu Şcoala Gimnazială Carol I Călăraşi, organizează marţi, 9 mai 2017, ora
13.00, la Secţia Arheologie, din incinta Consiliului Judeţean Călăraşi, cu ocazia Zilei
Europei, o serie de manifestări sub genericul “Împreună în Europa”. Au fost marcate cu
această ocazie, atât Ziua Europei, dar şi, nu mai puţin important, Ziua Independenţei
de Stat a României. Sărbătoarea a debutat la ora 13.00, cu un colocviu organizat în
colaborare cu elevii Şcolii Gimnaziale Carol I, cu tema “Independenţa României, în
context European” şi a continuat cu proiecţia filmelor documentare “Războiul de
Independenţă” şi “Mari Români - Carol I”. (Responsabil: Valentin Parnic);
 ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI – EDIŢIA XXV. Mu zeul Dunării de Jos
Călăraşi şi secţiile sale au lansat invitaţia dea participa sâmbătă, 16 septembrie, la
evenimentele organizate cu prilejul celei de-a XXV-a ediţii a Zilelor Europene ale
Patrimoniului, cu tema „Patrimoniu cultural – Natura-Armonii...”. Organizat de către
Consiliul europei şi Uniunea Europeană, evenimentul îşi propune prin temele alese
anual să aducă în atenţia publicului larg aspecte privind patrimoniul cultural, sub toate
formele sale.
Sesiuni de comunicări (Total teme realizate: 29)
 ,,Arheologia românească după 1990. Evoluţii şi rezultate”. In Honorem Dragomir
Nicolae Popovici. În perioada 9-11 noiembrie 2017, Muzeul Judeţean Ialomiţa în
colaborare cu Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, cu sprijinul Consiliului Judeţean Ialomiţa
şi al Consiliului Judeţean Călăraşi organizează Sesiunea Ştiinţifică Internaţională
,,Arheologia românească după 1990. Evoluţii şi rezultate”. Organizată pe trei secţiuni –
1. Preistorie, 2. Protoistorie şi Istorie Antică şi 3. Epoca Medievală şi Modernă –
sesiunea de comunicări ştiinţifice are ca temă centrală procesul prin care arheologia
românească a trecut din anul 1990 până în prezent, proces de definire şi redefinire a
conceptelor şi metodelor de cercetare. Sesiunea Ştiinţifică Internaţională ,,Arheologia
românească după 1990. Evoluţii şi rezultate”. In Honorem Dragomir Nicolae Popovici
îşi propune să dezbată subiecte de un real interes ştiinţific, reunind în jurul arheologiei
ialomiţene cele mai importante nume ale arheologiei româneşti. Lista autorilor
comunicărilor ce vor fi prezentate în cadrul lucrărilor sesiunii cuprinde peste 100 de
participanţi din cadrul următoarelor instituţii din ţară şi străinătate: Universitatea
,,Valahia” din Târgovişte, Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” Bucureşti,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Muzeul Naţional de Istorie a României,
University of Edinburgh, CNRS, UMR 5602 - Géographie de l'Environnement. Maison
de la Recherche de l'Université du Mirail, Toulouse, Complexul Naţional Muzeal Curtea
Domnească Târgovişte, Muzeul Dunării de Jos-Călăraşi, Muzeul Judeţean Ialomiţa,
Mu zeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în paleolitic-Târgovişte, Vanderlay Arheo Srl,
Quattro Design – Arhitecţi şi urbanişti asociaţi, Bucureşti, Universitatea Alexandru Ioan
Cuza din Iaşi-Facultatea de Biologie, Muzeul Băncii Naţionale a României, Muzeul
Civilizaţiei Gumelniţa-Olteniţa, Muzeul Naţional al Banatului, Muzeul Judeţean de
Istorie şi Arheologie Prahova, Cité de la Préhistoire d’Orgnacl’Aven et chercheur
associé à l’UMR, Ramboll South East Europe Srl, Muzeul Municipiului Bucureşti,
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion, Tulcea, School of History,
Archeology and Religion, Cardiff University, Muzeul Judetean Teleroman, „Friedrich
Alexander” University of Erlangen-Nurnberg, Institute of Pre- and Protohistory, Mu zeul
Brăilei “Carol I”, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Ministerul Culturii şi Identităţii
Naţionale, “Olga Necrasov" Centre for Anthropological Research of the Romanian
Academy - Iasi branch, Institutul de Arheologie Iaşi.(Total teme realizate:29)
(Responsabil: Valentin Parnic);
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 Atelierul de confecţionat mărţişoare desfăşurat în cadrul Secţiei de Etnografie şi Artă
Populară a Muzeului Dunării de Jos Călăraşi, în perioada 24 februarie – 7 martie. În
cadrul acestuia elevi de la şcolile călărăşene, îndrumaţi de specialiştii muzeului au
confecţionat mărţişoare, broşe, pandante, brăţări, flori şi decoraţiuni, felicitări precum şi
alte obiecte toate lucrate manual, folosind fire de bumbac, flori, pietre preţioase şi
semipreţioase, hârtie, etc.;
 Şcoala Altfel – Să ştii mai multe…să fi mai bun !. Ca în fiecare primăvară Muzeul
Dunării de Jos a fost implicat şi de această dată în organizarea programului naţional
"Şcoala altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, aflat la a cincea ediţie. Săptămâna
consacrată activităţilor de educaţie nonformală a reprezentat o provocare pentru noi în
organizarea unui program atractiv şi diversificat de activităţi, focalizat pe ”învăţarea
altfel” decât în timpul programului şcolar tradiţional. Astfel, timp de cinci zile pragul
Mu zeului Dunării de Jos a fost trecut de un număr de peste 1500 de vizitatori,
majoritatea fiind elevi de la unităţi de învăţământ din Călăraşi şi satele învecinate, dar şi
din Judeţele Ialomiţa, Constanţa sau municipiul Bucureşti. Pe lângă expoziţiile de bază
Evoluţia comunităţilor umane la Dunărea de Jos sau Gospodăria ţărănească în Valea
Dunării, atracţiile care au stârnit cel mai mult curiozitatea şi interesul, au fost cele
interactive. Atelierul de modelaj în lut, coordonat de Anişoara Topârceanu, Andreea
Parnic şi Sorina Nedelcu, atelierul Să confecţionăm, să ne jucăm, coordonat de
Anişoara Topârceanu, Andreea Parnic şi Roberta Găbudeanu, sau atelierul de
încondeiat ouă, coordonat de Virginia Oană cu participarea meşterilor populari din
Bucovina: Aurica şi Marinela Aneci, au fost foarte apreciate de toţi participanţii care au
avut ocazia să-şi realizeze propriile lucrări. Prin activităţile realizate şi prin numărul
mare de participanţi, credem că Muzeul Dunării de Jos a constituit un punct de atracţie
important pe harta acestui program. (Responsabili: Andreea Parnic, Anişoara
Topârceanu, Sorina Nedelcu, Roberta Găbudeanu);
 Târgul şi atelierul de incondeiat ouă. Atelierul s-a desfăşurat în perioada 27- 30
martie în săptămâna „Şcoala Altfel” prevazută în programa şcolară, participând astfel
un număr de 600 de elevi. Doi meşteri populari din Bucovina au susţinut timp de patru
zile acest atelier de lucru cu elevii, timp în care aceştia au învăţat să mânuiască chisita
si să închistrească ouăle. Concomitent, a fost pregătită şi o expoziţie cu vânzare de
ouă încondeiate. (Responsabil: Virginia Oană).
 CUNOAŞTE ŞI PROTEJ EAZĂ PATRIMONIULCULTURAL NAŢIONAL. Inspectoratul
de Poliţie Judeţean Călăraşi şi Fundaţia Collegium XXI au organizat şi desfăşurat în
parteneriat proiectul educaţional „CUNOAŞTE ŞI PROTEJEAZĂ PATRIMONIUL
CULTURAL NAŢIONAL”. Astăzi, poliţiştii din Călăraşi au invitat elevii la o dezbatere pe
tema cunoaşterii şi protejării patrimoniului cultural naţional la Muzeul Dunării de Jos,
activitate ce se înscrie în cadrul Programului Şcolar „Şcoala altfel: să ştii mai multe, să
fii mai bun!”. Poliţiştii de investigaţii criminale şi cei de analiză şi prevenirea criminalităţii
din Călăraşi, au organizat întâlnirea pentru a le prezenta elevilor informaţii cu privire la
bunurile care formează patrimoniul cultural naţional, procesul de protejare a acestuia şi
instituţiile cu atribuţii în domeniu. La finalul discuţiilor copiii au participat la un concurs
care a constat în descoperirea unor replici de statuete ascunse în interiorul muzeului.
Atât elevii, cât şi cadrele didactice au primit diplome şi materiale promoţionale realizate
special pentru această activitate. (Responsabil: Sorina Nedelcu).
 Atelierul de modelaj în lut. Atelier interactiv realizat în colaborare cu elevii din şcolile
călărăşene şi numai, unde copii deprind îndeletnicirea străveche a modelării lutului,
realizând diverse obiecte din lut, obiecte pe care le-au văzut acasă, la bunici sau pur şi
simplu inventează. Menirea acestuia este de a dezvolta simţurile tactile, dar şi de a
conştientiza valoarea obiectelor vechi, migala realizării şi frumuseţea produsului finit.
(Responsabili: Andreea Parnic, Sorina Nedelcu).
 Ziua Educaţiei. Mu zeul Dunării de Jos a sărbătorit, în data de 5 octombrie, alături de
instituţiile de învăţământ călărăşene, Ziua Mondială a Educaţiei. Cu acest prilej au fost
organizate mai multe activităţi educative şi recreative, în scopul promovării
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patrimoniului cultural regional. Din dorinţa de a valorifica eficient componenta
educaţional-creativă a Zilei Mondiale a Educaţiei, dar şi de a oferi cadrelor didactice şi
elevilor călărăşeni un periplu muzeal de neuitat, toate cele trei locaţii expoziţionale ale
muzeului, respectiv: Secţia Arheologie, Secţia Etnografie şi Sediu, au putut fi vizitate în
intervalul orar 9:00-17:00. Tematicele expoziţionale abordate şi tururile ghidate au oferit
iubitorilor tradiţiilor istorice şi a celor populare călărăşene oportunitatea asimilării
eficiente de informaţii solide de cultură muzeală, specifice segmentelor Istoriearheologie, Etnografie şi Ştiinţele naturii. (Responsabil: Andreea Parnic).
 Colinde…colinde. Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, instituţie de cultură, aflată în
subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi, a desfăşurat în perioada 11 – 15 decembrie
proiectul cultural ”Colinde…Colinde…” Timp de trei zile, în intervalul 11 - 13 decembrie,
la Secţia Arheologie a Muzeului Dunării de Jos, s- au derulat ateliere în cadrul cărora
participanţii au realizat felicitări şi decoraţiuni pentru bradul de Crăciun. Toate acestea
fac parte din Programul de Pedagogie Muzeală, prin care se doreşte stimularea
creativităţii, îndemânării şi imaginaţiei copiilor. De asemenea, în perioada 14 - 15
decembrie muzeul a fosti gazda unor grupuri de colindători din comunele Cuza Vodă,
Nicolae Bălcescu şi Jegălia, dar şi din municipiul Călăraşi, care au adus în atenţia
publicului frumuseţea tradiţiei Crăciunului. Teme realizate: 7. (Responsabili: Virginia
Oană, Roberta Găbudeanu, Andreea Parnic, Anişoara Topârceanu).
Promovarea în mass-media a activităţilor desfăşurate de Muzeul Dunării de Jos
 Au fost publicate în presa naţională şi locală peste 75 de articole de popularizare şi
comunicate de presă privind manifestările organizate de Muzeul Dunării de Jos, în
următoarele ziare: Actualitatea de Călăraşi, Observator de Călăraşi, Arena, Obiectiv,
Jurnalul de Călăraşi etc.Postul de televiziune local Antena1 Călăraşi, a prezentat în
repetate rânduri imagini şi interviuri de la vernisajele expoziţiilor organizate de Muzeul
Dunării de Jos. Pagina de internet a muzeului www.mdjcalarasi.ro, a avut în anul 2017
peste 2500 de accesări.
Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii PR/de strategii de media:
 actualizarea site-ului instituţiei cu tururi virtuale pentru unele secţii ale muzeului www.mdjcalarasi.ro;
 realizarea unei evidenţe a articolelor şi interviurilor apărute în presa locală şi naţională;
 realizarea unei baze de date privind evidenţa vizitatorilor;
 diseminarea informaţiilor privind activităţile desfăşurate în unităţile de învăţământ din
Călăraşi;
 diseminarea informaţiilor privind activităţile desfăşurate în mass-media locală şi
naţională;
 diseminarea informaţiilor privind activităţile desfăşurate în reţeaua muzeală pe adresa
de internet a Centrului de Informare şi Memorie Culturală (CIMEC) din cadrul
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Cultural Naţional www.cimec.ro;
 diseminarea informaţiilor privind activităţile desfăşurate pe pagina de internet a
Consiliului Judeţean Călăraşi, www.calarasi.ro. Responsabil: Andreea Parnic. Total
teme realizate: 67. Numărul de vizitatori: 15737 persoane, din care 11700 cu plată.
ACTIVITATEA MUZEULUI CIVILIZAŢIEI “GUMELNIŢA” OLTENIŢA
Muzeul Civilizaţiei “Gumelniţa” Olteniţa, păstrează bunuri culturale, materiale şi
spirituale din zona judeţului Călăraşi şi nu numai.
Rolul muzeului este de a cerceta, conserva şi restaura bunurile materiale şi culturale.
De asemenea, are rolul de a comunica şi expune în scopul cunoaşterii, educării şi recreării
mărturiilor, materiale şi spirituale ale evoluţiei comunităţilor umane.
Acest muzeu desfăşoară activităţi de specialitate, dar şi activităţi funcţionale.
Principalele activităţi de specialitate sunt:
 Cercetarea ştiinţifică, în conformitate cu programele anuale;
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 Cercetarea şi documentarea în vederea dezvoltării patrimoniului muzeal prin achiziţii,
donaţii sau prin alte forme caracteristice de constituire a patrimoniului muzeal (cercetări
arheologice de suprafaţă, de salvare, sistematice);
 Organizarea evidentei patrimoniului cultural din administrare in conformitate cu
prevederile legale in vigoare: conservarea si restaurarea bunurilor culturale din
patrimoniul muzeal; punerea în valoare a patrimoniului cultural prin intermediul
expoziţiilor permanente şi temporare, al programelor cultural-educative, al publicaţiilor
specifice ş.a.; menţinerea unui contact permanent cu publicul larg pentru aflarea
nevoilor acestuia şi alcătuirea programelor culturale în funcţie de cerinţele publicului;
menţinerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu instituţiile de
învăţământ, cu organizaţii neguvernamentale, culturale sau alte organisme
internaţionale de profil.
Începând de la 1 ianuarie şi până la 31 decembrie 2017, Muzeul „Civilizaţiei
Gumelniţa” a desfăşurat următoarele activităţi:
A. Activităţile culturale
Expoziţii temporare
 Februarie 2017 – expoziţie de fotografie „Viaţa urbană interbelică în Câmpia
Bărăganului – Olteniţa, Călăraşi şi Slobozia” în colaborare cu Muzeul Municipal
Călăraşi şi Muzeul Judeţean Ialomiţa, vernisată la Muzeul Judeţean Ialomiţa;
 Ianuarie – Iunie 2017 – partener în expoziţia naţională „Aurul şi Argintul României”
organizată de Mu zeul Naţional de Istorie al României;
 Martie 2017 - expoziţie de fotografie „Artgeografica” în colaborare cu Liceul Tehnologic
„Nicolae Bălcescu” Olteniţa;
 Aprilie 2017 – expoziţie de pictură şi ouă încondeiate „Lumină din Lumina Învierii” ediţia
a XIII – a, în colaborare cu Proteria Olteniţa şi expoziţie de antropologie „Descendenţa
speciei umane ilustrată prin portrete şi fosile”;
 Mai 2017 – expoziţie de fotografie „Viaţa urbană interbelică în Câmpia Bărăganului –
Olteniţa, Călăraşi şi Slobozia” în colaborare cu Muzeul Municipal Călăraşi şi Muzeul
Judeţean Ialomiţa, vernisată la Biblioteca Naţională a României şi expoziţie de
fotografie „Mărturii fotografice ale cutremurului din 4 martie 1977” în colaborare cu
Mu zeul Municipiului Bucureşti;
 Iunie 2017- expoziţie de tapiserie „Ave Maria-Regina Peste Ingeri” a artistei Lia-Maria
Andreiţă, organizată sub egida Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România în
colaborare cu Uniunea Artiştilor Plastici din România şi Institutul Cultural Român;
 Iulie 2017 - expoziţie de fotografie „Peisaje urbane dunărene la începutul sec XX Olteniţa şi Călăraşi" la Muzeul Regional de Istorie Ruse, Bulgaria în colaborare cu
Mu zeul Municipal Călăraşi;
 Noiembrie 2017 - expoziţie de arheologie „Podoabe străvechi” în colaborare cu Muzeul
Judeţean Buzău, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti, Muzeul Judeţean
de Istorie şi Arheologie Prahova, Muzeul Judeţean Teleorman, Institutul de Cercetări
Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Muzeul Brăilei „Carol I” şi Muzeul Naţional al Carpaţilor
Răsăriteni din Sfântu Gheorghe;
 Decembrie 2017 - expoziţie de icoane „Mărturisind pe Hristos”, organizată de membrii
cercului de pictură „Vera Icon” sub îndrumarea d-nei prof. Ecaterina Mitran. Expoziţie
de fotografie „Viaţa urbană interbelică în Câmpia Bărăganului – Olteniţa, Călăraşi şi
Slobozia” în colaborare cu Muzeul Municipal Călăraşi şi Muzeul Judeţean Ialomiţa,
vernisată la Muzeul Municipal Călăraşi.
Conferinţe/sesiuni de comunicare


Ianuarie 2017 – Simpozion „158 de ani de la Unirea Principatelor Române”, în
colaborare cu profesorii de istorie locali şi elevi de la cele două licee din oraş.
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Iunie 2017 – întâlnire literară specială cu tema „Despre literatură şi comunicare” cu
Alex Ştefănescu, Dumitru Borţun şi Liviu Capşa, moderator în colaborare cu Primăria
Municipiului Olteniţa;
Septembrie 2017 – Ediţia a III-a a Simpozionului „Cercetări arheologice şi
numismatice”, desfăşurat la Bucureşti (Casa Filipescu-Cesianu), organizat de
către Mu zeul Municipiului Bucureşti în colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile
Pârvan” al Academiei Române, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa şi Muzeul
Naţional de Istorie a României.

Proiecte
- “Imago Romaniae” – partener în cadru acestui proiect al Muzeului Naţional de Istorie a
României. Proiectul presupune descoperirea unui univers complex, pentru că Imago
Romaniae se referă IMAGINEA spaţiului românesc, în cea mai cuprinzătoare formă a
sa, fie reală sau imaginară, care merge de la sfârşitul secolului al XIII-lea până în anul
1945 (cu posibilitatea de extindere până în anii 1970 sau 1980). Imago Romaniae
prezintă hărţi, litografii, gravuri, picturi, cărti poştale sau fotografii.
Alte evenimente
 13 Ianuarie 2017 – „Ziua Culturii Naţionale”, s-a organizat „Porţile deschise la Muzeul
Civilizaţiei Gumelniţa” precum şi expoziţia de sticlă „Căutări” a artistei Maria Măncianu
Bogatu şi expoziţia de icoane „Ucenici la Porţile Credinţei”,
 23 Martie 2017 - partener cu Primăria Municipiului Olteniţa în organizarea acţiunii de
sustenabilitate a proiectului: „Promovarea potenţialului turistic al municipiului Olteniţa
prin activităţi de marketing specifice şi punerea în valoare a culturii Gumelniţa”;
 13 Aprilie 2017 – cu ocazia „Zilelor Oraşului Olteniţa”, în colaborare cu Teatrul
Judeţean „Tudor Vianu” din Giurgiu, s-a organizat moment de teatru stradal – „Statui
Vi vante”;
 20 Mai 2017 – organizarea evenimentului „Noaptea Albă a Muzeelor”;
 1 Iunie 2017 – cu ocazia Zilei Internaţionale „Ziua Copilului”, în colaborare cu Teatrul
Judeţean „Tudor Vianu” din Giurgiu s-a organizat moment de teatru pentru copii –
„Şcoala Veselă”;
 8 Noiembrie 2017 - în colaborare cu Teatrul Judeţean „Tudor Vianu” din Giurgiu s-a
organizat moment de teatru pentru adulţi „3 fraţi gemeni veneţieni”, în scopul
promovării culturii în Olteniţa;
 6 Decembrie 2017 - în colaborare cu Teatrul Judeţean „Tudor Vianu” din Giurgiu s-a
organizat moment de teatru pentru copii „Apolodor”;
 Organizări de tururi ghidate pentru elevi cu ocazia evenimentului „Săptămâna Altfel”.
B. Activităţi de specialitate
 S-a lucrat în permanenţă la cercetarea materialului arheologic rezultat din săpăturile
arheologice de la Căscioarele „D-aia Parte” şi din săpăturile de la Radovanu „Gorgana
a-II a”;
 S-a lucrat la inventarul în format electronic al pieselor deţinute de Muzeul Civilizaţiei
„Gumelniţa”;
 S-au executat replici ale piesei „Perechea primordială”, piesă descoperită la Olteniţa,
„Măgura Gumelniţa” (4400 - 3950 aChr);
 S-au realizat 80 de replici ale piesei respective care au fost folosite pentru promovarea
culturii Gumelniţa, în proiectul susţinut de Primăria Olteniţa – PROMOVAREA
POTENŢIALULUI TURISTIC AL MUNICIPIULUI OLTENIŢA PRIN ACTIVITĂŢI DE
MARKETING ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A CULTURII GU MELNIŢA;
 S-a continuat inventarierea patrimoniului ştiinţific şi predarea acestuia către noul
gestionar numit;
 S-a mutat o parte din patrimoniul muzeistic către un depozit alocat temporar în scopul
păstrării sale în bune condiţii;
 S-au rescris etichetele din expoziţia de bază, unele vitrine fiind reamenajate;
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 A fost reabilitat mini-laboratorul de restaurare şi conservare, de către personalul
muzeului;
 S-au realizat în continuare replici după piese neolitice;
 S-a continuat prelucrarea materialul arheologic rezultat din ultimele campanii de
săpături arheologice;
 S-a continuat aranjarea materialului arheologic care a fost transportat de la Turnul de
Apă;
 S-au împrumut costumele populare în vederea implementării proiectului „Aurul Verde al
Dunării” către diverse formaţii artistice din zonă.
C. Activităţi funcţionale permanente
- curăţenie în sălile de expoziţie;
- curăţenie în spaţiile în care se lucrează (cele două birouri şi mini laboratorul de
restaurare);
- igenizarea unor spaţii de birou cu scopul înbunătăţirii activităţii personalului;
- igienizarea şi întreţinerea unor săli cu scopul realizării unui circuit pentru vizitatori;
- întreţinerea celor trei focuri pentru încălzirea încăperilor;
- aranjarea costumelor populare şi amenajarea unui spaţiu provizoriu de păstrare;
- curăţenie în curtea Casei Memoriale „Alexadru Sahia”;
- s-a achiziţionat o parte din logistica necesară pentru depozitarea materialelor
arheologice în condiţii proprice;
- s-a mărit personalul de specialitate al instituţiei prin concurs de angajare cu 2 posturi
contractuale (arheolog II şi muzeograf debutant).
D.Activităţi funcţionale temporare
- refacerea sistemului de iluminat pentru vitrine;
- îmbunătăţirea sistemului de pază şi securitate a instituţiei;
- achiziţionarea de logistică tehnică necesară pentru desfăşurarea în condţii optime a
activităţii instituţiei;
- achiziţionarea de materiale de restaurare pentru desfăşurarea în bune condţii tehnice a
activităţii de restaurare a obiectelor de patrimoniu.
D.ACTIVIT ATEA ÎN DOMENI UL TIN ER ETUL UI ŞI SPORTULU I
În dom eniul tinere tului
Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul de susţinere a acţiunilor de
tineret-P2
Direcţia Judeteană pentru Sport şi Tineret Călăraşi se organizează şi funcţionează ca
instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Tineretului şi
Sportului, având in domeniul tineretului două componente şi anume:
 acţiuni şi proiecte pentru;
 trimiteri în Centrele de Agrement ale Ministerului Tineretului şi Sportului.
Priorităţile DJST Călăraşi în domeniul tineret :
 Aplicarea politicii guvernamentale pentru tineret, fundamentarea şi elaborarea de studii
şi cercetări, analize şi prognoze privind problemele tineretului direct, prin instiţutiile aflate
în subordinea sa sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;
 Aplicarea politicii guvernamentale în domeniul educaţiei nonformale pentru copii şi tineri;
 Contribuie, prin stimularea performanţei şi capacităţii tinerilor, la realizarea programului
de reformă al Guvernului de integrare în Uniunea Europeană;
 Colaborarea cu structurile de şi pentru tineret legal constituite;
 Elaborarea programelor în scopul finanţării acţiunilor proprii;
 Sprijinirea acţiunilor structurilor asociative de tineret, acţiuni care corespund obiectivelor
cuprinse în programele sale;
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 Autorizarea şi avizarea desfăşurării activităţilor din bazele proprii;
 Stabilirea de contacte la nivel internaţional cu instituţii şi organisme similare;
 Sprijinirea structurilor asociative de tineret în realizarea de programe interne şi
internaţionale;
 Sprijinirea formării, pregătirii şi perfecţionării profesionale în domeniul tineretului direct,
prin cele 151 de centre de agrement pentru tineret sau în colaborare cu instituţii şi
organisme de specialitate din ţară şi din străinătate;
 Oganizarea de activităţi de profil cu caracter naţional şi internaţional, asigurându-se în
acest fel participarea directă şi pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste
hotare;
 Înfiinţarea centre de tineret noi ori prin amenajarea spaţiilor şi imobilelor neutilizate din
domeniul public al statului; sau aflate în administrarea instituţiilor din subordinea sa;
 Colaborarea cu Ministerul Educaţiei Naţionale, direct sau prin structurile specializate din
subordine, în domenii de interes comun;
 Avi zarea de proiectele de acte normative initiate de alte instituţii în domeniul tineretului.
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Călăraşi îşi desfăşoară activitatea pe
componenta tineret prin organizarea unor proiecte proprii şi a unor proiecte în parteneriat cu
ONG-urile pentru tineret din judeţ, finanţate în urma concursurilor locale de proiecte, întâlniri
cu ONG-urile din judeţ, sprijinirea acţiunilor desfăşurate de către tinerii din Călăraşi prin
sensibilizarea şi implicarea autorităţilor publice locale în activităţile acestora.Una dintre
modalităţile de finanţare a proiectelor de tineret este concursul local de proiecte.
În ceea ce priveşte proiectele proprii ale D.J.S.T. Călăraşi, principalul proiect a fost “2
MAI Ziua Naţională a Tineretului”ocazie cu care s-au organizat o serie de activităţi culturalartistice, sportive, educative, în colaborare cu partenerii D.J.S.T. Călăraşi, evenimentul
beneficiind de sprijinul autorităţilor locale. Tinerii au manifestat interes pentru toate activităţile
derulate un rol important având massmedia locală. Pentru derularea proiectelor proprii a fost
aprobata de M.T.S., suma de 24.648 lei, toate proiectele având ca prioritate sprjinirea acțiunilor
de voluntariat.
Alte proiecte derulate de DJST Călăraşi: “Fii conștient”, “Nu dependentei!”,
“Voluntariatul este jobul meu”,”Alege să trăiești sănătos”, “Ziua internațională a voluntarului”,
“Cupa voluntarilor”, “Gala voluntarilor”.
Date statistice
- Bugetul DJST Călăraşi pentru acţiuni proprii şi/sau în parteneriat a fost de 24.648 lei
(8.648 lei relocat de la CLP);
- Număr de proiecte – 10;
- Personal implicat - 501;
- Participanţi - 500;
- Beneficiari -1000;
- Parteneri: ONG-uri, Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi, AJOFM Călăraşi, CPECA Călăraşi, Consiliul Judeţean Călăraşi.
Priorităţi îndeplinite din Programul de Guvernare:
 Dezvoltarea şi diversificarea de programe/acţiuni de prevenire şi combatere a factorilor
de risc, în vederea reducerii numărului de tineri aflaţi în situaţie de risc;
 Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de timp liber, vacanţă, sport şi turism pentru
tineri;
 Sprijinirea de acţiuni specifice de voluntariat.
Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din Programul de Centre de Tineret – P1
Centrul de Tineret este un proiect de informare/formare a tinerilor pentru a fi pregătiţi
pentru o societate modernă. În acest proiect se urmăreşte creşterea gradului de implicare a
tinerilor în viaţa socio - economică şi culturală a comunităţii.
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Centrul de Tineret oferă:
-

Acces gratuit la internet;
Cursuri de instruire pe diverse teme;
Consiliere profesională;
Spaţiu necesar pentru derularea unor activităţi specifice tinerilor;
Informare, consiliere consultanţă tinerilor călărăşeni în diferite domenii în special cu
privire la absorbţia fondurilor europene.
Obiectivele Centrului de Tineret Călăraşi:

- Dezvoltarea de servicii de informare, consiliere pentru tinerii călărăşeni;
- Facilitarea accesului tinerilor călărăşeni la fondurile europene;
- Implicarea şi stimularea tinerilor călărăşeni în elaborarea şi diseminarea informaţiilor.
Acti vităţi desfăşurate în Centrul de Tineret în anul 2017 au fost: Total - 3, din care:
consultanţă şi consiliere – 2; Educaţie nonformală -1.
Personal implicat: Total – 501, Voluntari - 500 (din care 8 permanenţi), Consilier
DJST-1;
Bugetul 2017 a fost: TOTAL – 11.600 lei, Acţiuni Centrul de Tineret – 10.000 lei ;
Numărul de beneficiari a fost de 1.000 de persoane;
Resurse atrase 2017 : 10 voluntari permanenţi.
În anul 2017, Centrul de Tineret Călăraşi a desfăşurat activităţi de consiliere,
informare, documentare cu privire la absorţia fondurilor europene. Aceste activităţii au avut ca
finalitate implicarea tinerilor în mai multe proiecte finanţate din fonduri europene, derulate în
parteneriat cu SAT de tineret din judeţul nostru. Centrul de Tineret a organizat sesiuni de
informare pe teme de educaţie contraceptivă, educaţie antidrog/antitabac/antialcool, pe alte
teme solicitate de către tineri. Au fost difuzate materiale informative, organizate sesiuni de
informare, grupuri de suport pentru anumite categorii de tineri cu probleme.
Centrul de Tineret a oferit tinerilor gratuit materiale informative realizate în centru sau
puse la dispoziţie de unităţi medicale. În activitatea Centrului de Tineret au fost implicaţi 20 de
voluntari permanenţi ai centrului, la care s-au alăturat 300 de voluntari din şcolile şi liceele
călărăşene. De serviciile centrului au beneficiat aproximativ 5000 de persoane. Proiectele
desfăşurate de Centrul de Tineret Călăraşi au fost: Promovare centru Tineret în care s-a
urmărit creşterea gradului de informare a tinerilor din municipiul Călăraşi cu privire la serviciile
oferite de Centrul de Tineret Călăraşi. Al doilea proiect a fost Tinerii şi voluntariatul care a avut
ca scop dezvoltarea ofertei educaţionale non formale pentru tineri, intensificarea interesului
tinerilor pentru voluntariat stimularea vieţii asociative a tinerilor, mărirea numărului de ONG-uri
din judeţul Călăraşi care participă la acţiuni de voluntariat, conştientizarea importanţei acţiunilor
de voluntariat pentru tinerii din mediul rural. Un alt proiect de succes în colaborare cu CPECA
Călăraşi a fost proiectul numit Ai dreptul la viaţă. Cu această ocazie, tinerii au fost consiliaţi de
către personal specializat din cadrul CPECA Călăraşi şi DSP Călăraşi, în scopul evitării
consumului de alcool, tutun şi droguri, combaterii fumatului în familie şi evitarii fumatului pasiv
în cadrul familiei şi în general.
În dom eniul s portului
În anul 2017, D.J.S.T. Călărași, prin Compartimentul Sport a avut ca obiective
strategice prioritare următoarele:
 Îmbunătăţirea colaborării cu alte servicii publice deconcentrate;
 Sprijinirea acţiunii de transformare, reorganizare şi constituire a structurilor sportive în
conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000;
 Programul „Promovarea sportului de performanţă”;
 Programul „Sportul pentru toţi”;
 Programul „Mişcare pentru sănătate”;
 Realizarea competiţiilor prevăzute în calendarul sportiv naţional şi în calendarul propriu;
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 Promovarea valorilor culturale, etice şi morale ale educaţiei fizice şi sportului;
 Promovarea programelor judeţene: Sport Şcolar, Combaterea Violenţei şi a Dopajului
în Sport, Fair-Play în Sport în parteneriat cu serviciile deconcentrate cu atribuţii în sport
şi administraţia locală;
 Îmbunătăţirea bazei materiale.
Se consideră îndeplinite obiectivele prevăzute în Strategia pentru anul 2017 în
conformitate cu resursele alocate şi mediul extern de activitate. Anul 2017 a fost, pentru
sportul călărășean, un an în care a continuat procesul de reorganizare şi modernizare a
structurilor sportive, aplicându-se principiile moderne de organizare şi conducere pe baze
democratice, s-a continuat strategia de dezvoltare a activită ţii de educaţie fizică şi sport.
Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul „Promovarea sportului de
performanţă”—P 1
-

Indicatori fizici 2017:
Număr de competiţii planificate – 11;
Număr de competiţii realizate – 11;
Număr de participanţi – 586;
Număr de competiţii finanţate – 11;
Cheltuieli - 16.228 lei;
Cost mediu pe competiţie – 1.475 lei.

-

Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul „Sportul pentru toţi”P-2
Indicatori fizici 2017:
Număr de competiţii planificate – 17;
Număr de competiţii realizate – 17;
Număr de participanţi – 1.081;
Număr de competiţii finanţate – 17;
Număr de competiții O.N.S.S. – 25;
Cheltuieli - 35.548 lei;
Cost mediu pe competiţie – 2.091 lei.

Implicarea asociațiilor județene pe ramură de sport și a cluburilor sportive în
derularea competițiilor sportive
Asociaţiile Judeţene şi cluburile sportive au fost parteneri loiali şi stabili în derularea
competiţiilor sportive din calendarul sportiv județean pe anul 2017: A.J.Handbal, A.J.Atletism,
C.S.Nautic, A.J.Canotaj, A.J.Bo x, C.S.Atletic, C.S.Leaders, A.J.Fotbal, A.J.S.P.T.
Derularea Programului Național “MIŞCARE PENTRU SǍNǍTATE”
În cadrul Programului Naţional “Mişcare pentru sănătate” s-au organizat activități de
inițiere și concursuri la lupte libere, tenis, box, fotbal sală, fotbal, handbal, canotaj, sah,
rugbytag.
Organizarea şi derularea calendarului sportiv local şi judeţean
La începutul anului a fost întocmit calendarul sportiv al D.J.S.T. Călărași pe anul
2017, la elaborarea căruia s-a avut în vedere structura calendarului sportiv intern, ţinându-se
cont de structura organizatorică a sportului călărășean.
În anul 2017 au fost planificate 28 de competiţii de nivel judeţean (etape locale şi
judeţene) la ramuri de sport.
Calendarul sportiv judeţean a fost structurat pe următoarele programe:
 Programul ”Promovarea Sportului de Performanţă” având drept scop valorificarea
aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi concurs al cărui
obiectiv este dezvoltarea activităţii sportive călărășene pe plan naţional .
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 În atenţia Direcţiei, conform planului de activitate şi a strategiei stabilită, a stat şi
promovarea programului “Sportului pentru Toţi”, ca o activitate cu largă contribuţie în
procesul dezvoltării aptitudinilor fizice, biomotrice şi psihice ale cetăţenilor.
S-au desfăşurat 28 de competiţii la care au participat 1667 de sportivi.
Există extrem de multe lucruri de făcut în ceea ce priveşte programul « Sportul pentru
Toţi ». Dacă avem în vedere starea sportului sătesc, care se limitează numai la existenţa ici
colo a unei echipe de fotbal, dacă privim situaţia spaţiilor de joacă pentru copii, atât în mediul
urban cât şi rural, discuţiile ce s-ar purta, ar necesita o perioadă îndelungată de timp pentru o
societate absorbită în rezolvarea unor probleme fundamentale ale vieţii cotidiene. Totuşi este
necesar să canalizăm eforturile în asigurarea condiţiilor minime necesare acestui gen de
activitate cu influienţă majoră în evoluţia dezvoltării şi educării tinerei generaţii.
În anul 2017, D.J.S.T. Călărași a primit drept finanţare de la Consiliul Judeţean
Călăraşi suma de 150.000 lei care a fost cheltuită pentru organizarea şi desfăşurarea de
competiţii şi activităţi sportive: Competitie handbal - Baia Mare, C.N.baseball - Roman, Cupa
Moş Crăciun handbal, Cupa D.J.S.T.Călărași kaiac-canoe, festivitatea Gala Sportului
Călărășean 2017 și pentru acordarea de alimentații de efort, echipament sportiv și
cantonamente de pregătire sportivilor secțiilor C.S.S. și C.S.M. Călărași de handbal, atletism,
canotaj, box, lupte libere, kaiac-canoe, baseball.
Situaţia sportului şcolar din judeţ
D.J.S.T. Călărași are o relaţie de colaborare foarte bunǎ cu I.S.J. Călărași, împreună
reuşind să realizeze competiţiile prevăzute în calendarul “Olimpiada Naţională a Sportului
Şcolar” la nivel judeţean.
D.J.S.T. Călărași a constatat în anul 2017 o participare foarte bună la competiţiile
sportive de masă şcolare la: fotbal, baschet, handbal, atletism, canotaj şi o bună’ preocupare
din partea unităţilor şcolare pentru constituirea Asociaţiilor Sportive Şcolare fără personalitate
juridică. Astfel la nivelul Judeţului Călărași sunt constituite 11 Asociaţii Sportive Şcolare, din
care 6 în mediul urban şi 5 în mediul rural.
D.J.S.T. Călărași a acordat în anul 2017 alimentații de efort, materiale, echipament
sportiv si cantonamente sportivilor.
Situaţia asociaţiilor sportive fǎrǎ personalitate juridicǎ
Anul 2017 a fost, pentru sportul călărășean, un an în care s-a continuat procesul de
reorganizare şi modernizare a structurilor sportive, aplicându-se principiile moderne de
organizare şi conducere pe baze democratice, s-a continuat strategia de dezvoltare a
activităţii de educaţie fizică şi sport. Astfel, la finele anului 2017 sunt constituite 119 Asociaţii
Sportive fără personalitate juridică, din care 29 în şcoli şi 90 în alte domenii, din care 11 au
fost înfiinţate în anul 2017.
Situaţia şi modul de funcţionare a sistemului de medicină sportivă şi asistenţă
medicală în judeţ (asistenţă medicală la antrenamente, la competiţii, acordarea avizului
medical, etc)
În judetul Călăraşi nu există un cabinet propriu-zis de medicină sportivă, astfel că în
anul 2017 asistenţa medicală la antrenamente şi competiţii a fost asigurată de un asistent
medical la competiţiile locale şi de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Călăraşi la competiţii
judeţene și interjudetene, conform legislaţiei în vigoare, când a fost cazul.
Avi zul medical a fost acordat sportivilor de performanţă de medicul specializat în
medicină sportivă cu care colaborează asociaţiile şi cluburile sportive din judeţ, conform unor
programări stabilite de aceştia, de comun acord.
Aprecierea şi evaluarea activităţii personalului salariat cu atribuţii în domeniul
sportului
Compartimentul Sport are în componenţa sa 1 funcţionar public consilier superior,
prof. Chirilă Nicușor. Acesta răspunde de îndrumarea şi controlul activităţii secţiilor de
187

performanţă din cadrul C. S. M. Călărași şi a asociaţiilor şi comisiilor judeţene pe ramură de
sport. În anul 2016, a întreprins măsuri privind promovarea sportului de performanţă şi a
sportului pentru toţi pe baza programelor emise de departamentul sport din cadrul M.T.S.
Lucrând în echipă, planifică, organizează şi realizează competiţii cuprinse în calendarul
sportiv. Întocmește documente privind activitatea ramurilor de sport, asociaţiilor şi comisiilor
judeţene, ţine evidenţa secţiilor, sportivilor şi rezultatelor, graficului şi orarului antrenamentelor
şi a competiţiilor.
Compartimentul sport din cadrul D.J.S.T. Călărași informează periodic directorul
acesteia privind problemele activităţii din teritoriu. Are o bună colaborare cu reprezentanţii
Instituţiei Prefectului-Judeţul Călăraşi, ai: Consiliilor Locale, Inspectoratului Şcolar Judeţean,
Inspectoratului Judeţean de Poliţie, Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică, Unităţilor Militare,
Corpului Gardienilor Publici şi structurilor sportive din teritoriu.
Măsuri şi modalităţi de îndrumare şi control în teritoriu
D.J.S.T. Călărași, prin personalul de specialitate a acordat asistenţă la competiţiile şi
antrenamentele sportive de pe raza judetului, urmărindu-se în primul rând evoluţia sportivilor
de performanţă, care au primit sprijin financiar, precum şi situaţia efectivelor de sportivi
legitimaţi, planul de pregătire şi componenţa grupelor, activitatea de selecţie, condiţiile de
antrenament, analiza jocurilor şi a rezultatelor care au fost obţinute de către sportivi.
Relaţia şi sprijinul acordat de Direcţia Judeţeană, clubului din subordinea Ministerului
Tineretului si Sportului, asociaţiilor judeţene pe ramură de sport şi celorlalte structuri sportive
în condiţiile legii
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Călărași a avut şi are o foarte bună relaţie
de colaborare cu Clubul Sportiv Municipal Călărași, colaborează şi acordă sprijin pentru
realizarea obiectivelor comune şi indicatorilor din programul “Sportul de Performanţă”, prin
cadrele de specialitate, controlează şi îndrumă activitatea secţiilor clubului, colaborează în
vederea organizării şi desfăşurării competiţiilor locale, judeţene, zonale, finale şi internaţionale
care se organizează în Judeţul Călărași. D.J.S.T.Călărași a acordat sportivilor, în anul 2017,
alimentații de efort, materiale, echipament sportiv şi cantonamente.
Rolul şi implicarea Direcţiei judeţene în susţinerea şi organizarea activităţii sportive în
comunele şi oraşele mari
D.J.S.T. Călărași a acţionat şi în anul 2017 în direcţia susţinerii activităţii sportive din
oraşele şi comunele din judeţ, atât pentru cultivarea sportului pentru sănătate, educaţie şi
recreere, cât şi pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiilor prevăzute în calendarul
sportiv judeţean, încheind cu aceştia protocoale sau convenţii. La aceste acţiuni întreprinse în
oraşele şi comunele judeţului, D.J.S.T. Călărași a fost prezent cu specialişti de sport şi cu
membrii ai Asociaţiilor judeţene pe ramură de sport.
Modalităţi de colaborare cu organele administraţiei publice locale , inspectoratul
şcolar judeţean, alte instituţii implicate în sport
Au fost realizate întâlniri cu reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie,
Inspectoratului Şcolar Judeţean, Comandamentului Judeţean de Jandarmi pentru buna
realizare a programului de parteneriat în domeniul sportului, precum şi organizarea etapelor
de judetene cuprinse în calendarul sportiv.
În anul 2017 D.J.S.T. Călărași a colaborat cu toate organele administraţiei publice
locale. D.J.S.T. Călărași a primit finanțare de la Consiliul Județean Călărași care a susţinut
activităţile structurilor sportive şi a sportivilor, precum şi derularea în parteneriat a programului
“Sportul pentru toţi” în municipiul Călărași.
Considerăm bună colaborarea dintre D.J.S.T. Călărași şi organele publice locale în
anul 2017 în ceea ce priveşte organizarea de acţiuni sportive, precum şi susţinerea sportivilor
de performanţă ai judeţului Călărași, aceasta constituind o premisă de dezvoltare a sportului
călărășean şi în 2018.
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Perfecţionarea cadrului legislativ - Au avut loc întâlniri cu reprezentanţii
Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi Comandamentului Judeţean de Jandarmi în vederea
desfăşurării în condiţii de siguranţă a competiţiilor sportive de nivel local şi judeţean atât din
Sala Sporturilor, cât şi de pe celelalte baze sportive din Judeţul Călărași.
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2 . 2 . C O M B A T ER EA S Ă R Ă C I EI Ş I A Ş O M A J U L U I
Politicile promovate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi
în domeniul ocupării au ca scop creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi implicit
reducerea ratei somajului.În anul 2017, obiectivele generale şi specifice ale Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Călăraşi, măsurile pentru implementarea acestor
obiective şi a indicatorilor cantitativi şi calitativi rezultaţi din cuantificarea priorităţilor cuprinse
în documentele strategice guvernamentale în domeniul ocupării şi formării profesionale a
forţei de muncă, au fost stabilite in concordanta cu Contractul de Performanţă Managerială
pentru anul 2017.
Indicatorii de performanţă ai AJOFM Călăraşi pentru anul 2017, stabiliţi prin
Contractul de management conform Fişei de evaluare a indicatorilor de performanţă
managerială pentru anul 2017, luna noiembrie, se prezintă după cum urmează:
Valoare
stabilită
Punctaj
Punctaj
prin
Realizat indicatori
total
contract 30.11.2017
de
realizat
la
realizat
31.12.2017

Denum ire indicator

Gradul de ocupare a locurilor de muncă vacante
comunicate de angajatori şi înregistrate de ANOFM
75%
73,15%
1,00
0.98
Gradul de ocupare a tuturor persoanelor din
35%
24,81%
1,00
0,78
evidenţa ANOFM aflate în căutare de loc de muncă
Rata de participare a şomerilor la cursuri de
12%
10,28%
1,00
0,93
formare profesională
Ponderea partic ipării femeilor la cursuri de formare
55%
47,52%
1,00
0,86
profesională în total şomeri participanţi la cursuri
Rata de partic ipare a şomerilor la măsuri active
100%
82,12%
1,00
0,82
Rata de participare a şomerilor la măsuri active în primele luni de la înregistrare, respectiv:
În primele 4 luni de la înregistrare în cazul tinerilor
100%
82,22%
0,50
0,41
În primele 6 luni de la înregistrare în cazul adulţilor
75%
74,20%
0,50
0,49
Ponderea tinerilor cu vârsta mai mică de 25 de ani
care, în primele 4 luni de la înregistrare, ocupă un
loc de muncă, participă la un curs de formare
profesională, încheie un contract de ucenicie la
70%
34,03%
1,00
0,49
locul de muncă sau încheie un contract de stagiu
în total tineri cu vârsta mai mică de 25 de ani
înregistraţi
Ponderea persoanelor ocupate din totalul participanţilor la măsuri active
La 3 luni de la participarea la ultima măsură activ ă
20%
32,57%
0,75
0,75
a pachetului personalizat
La 6 luni de la participarea la ultima măsură activ ă
25%
35,03%
0,75
0,75
a pachetului personalizat
Ponderea persoanelor din grupurile cu nevoi
speciale care benefic iază de servic ii de informare şi
65%
65,12%
0,50
0,50
consiliere profesională în numarul total de persoane
din grupurile cu nevoi speciale din evidenţa ANOFM
Ponderea persoanelor ocupate din rândul absolvenţilor programelor de formare profesională
La 6 luni de la data susţinerii examenelor de
30%
38,27%
0,50
0,50
absolv ire
La 12 luni de la data susţinerii examenelor de
40%
52,95%
0,50
0,50
absolv ire
Total punctaj: 8,76
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În cadrul Programului de Ocupare a forţei de muncă pentru anul 2017, situaţia se
prezintă, după cum urmează:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11.1
11.2
11.3
12
13
14
15
16
17

18

19

Tip măsură/Număr persoane ocupate
Total persoane cuprinse în măsuri activ e
Total persoane ocupate prin servicii de mediere a
muncii
Număr persoane cuprinse în servic ii de informare
şi consiliere profesională
Total persoane ocupate prin servicii de formare
profesională
Completarea veniturilor şomerilor care se
încadrează înainte de expirarea indemnizaţiei
pentru şomaj
Prima de activare pentru şomerii neindemnizaţi
Acordarea de subvenţii angajatorilor care
încadrează în muncă someri peste 45 de ani sau
şomeri unici sustinători ai familiilor monoparentale
Acordarea de subventii angajatorilor care
încadrează în muncă tineri NEETS
Acordarea de subvenţii angajatorilor care
încadrează în muncă şomeri neindemnizaţi (SLD)
Acordarea de subvenţii angajatorilor care
încadrează în muncă persoane care mai au 5 ani
până la pensie
Stimularea mobilităţii forţei de muncă, din care:
pentru încadrarea la o distanta mai mare de 15
km (prima de încadrare)
pentru încadrarea într-o altă localitate la peste 50
km cu schimbarea domiciliului (prima de instalare)
Prima de relocare
Acordarea de subvenţii angajatorilor care
încadrează în muncă absolv enţi de învătământ
Acordarea de prime de încadrare absolv enţilor de
învătământ
Acordarea de subvenţii anajatorilor care
încadrează în muncă persoane cu handicap
Încadrarea prin ocuparea temporară a forţei de
muncă
Număr persoane cu care s-au încheiat contracte
de solidaritate conform Legii nr. 76/2002
Acordarea de subvenţii la angajatorii de inserţie,
pe baza contractelor de solidaritate, conform Legii
nr. 76/2002
Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează
în muncă absolvenţi de învătământ superior în
baza Legii nr. 335/2013 privind stagiile
profesionale pentru absolvenţi de învătământ
superior
Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează
în muncă elevi şi studenţi în baza Legii 72/2007
privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi
studenţilor

Prevăzut
2017
10500

Realizat la
2017
9817

3000

2876

6750

3072

450

259

200

228

50

299

150

146

20

18

10

0

5

5

35

20

20

16

10

2

5

2

20

20

10

27

5

0

100

0

5

1

5

1

5

0

3

1

Din analiza valorilor programate cu cele realizate, se constată o diferenţă foarte mica
între cifra programată şi cea realizată, diferenta nerealizată fiind determinată de următoarele
cauze obiective:
 Ponderea mare a bărbaţilor în stocul şomerilor, comparativ cu femeile aflate în
evidenţă;
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 menţinerea unui echilibru între măsurile active aplicate şi ponderea persoanelor
ocupate;
 interes scăzut din partea angajatorilor în ocuparea tinerilor cu vârsta mai mică de 25
ani, angajatorii preferând forţa de muncă calificată şi cu experienţă în domeniu;
 ponderea mare a persoanelor beneficiare de ajutor minim garantat în total şomeri,
persoane fără studii sau studii incomplete şi imposibilitatea participării acestora la
măsurile active oferite de agenţie;
 expirarea perioadei de 12 luni de la absolvire, perioadă în care angajatorii ar fi putut
beneficia de subvenţie acordată în urma încadrării absolvenţilor de învătământ
promoţia anului 2016;
 acordarea măsurii de sprijin ocuparea temporară a forţei de muncă se face în baza
schemei de ajutor de minimis, instituită prin ordin al preşedintelui ANOFM.
Pentru anul 2017, în scopul creşterii gradului de ocupare a persoanelor defavorizate,
care au probleme de reintegrare socială, au fost implementate urmatoarele programe
speciale de ocupare:
1. Programul special pentru localităţi din mediul rural: program ce vizea ză localităţile:
Curcani, Dragalina, Mînăstirea, Chiselet şi Dor Mărunt, în anul 2017 au fost propuse
ocuparea a 100 de persoane cu domiciuliul în localităţile mai sus menţionate, la
sfârşitul anului 2017 fiind ocupate 296 persoane;
2. Programul special de ocupare a forţei de muncă pentru comunităţi cu număr
mare de etnici rromi, program ce vizează localităţile: Budeşti, Curcani, Dragalina,
Mînâstirea şi Săruleşti, în anul 2017 fiind propusă ocuparea a 50 de persoane cu
domiciuliul în localităţile mai sus menţionate, la sfârşitul anului 2017 fiind ocupate 42 de
persoane.
În cadrul Planului de formare profesională pentru anul 2017, compartimentul formare
profesională al AJOFM Călăraşi a realizat următorii indicatori:
 cuprinderea unui număr de 367 persoane faţă de 1017 persoane planificate;
 organizarea unui număr de 26 cursuri de (re)calificare (21 cursuri organizate prin
CRFPA Călăraşi şi 5 cursuri organizate prin alţi furnizori autorizaţi), faţă de 72 cursuri
propuse a se organiza în anul 2017 (60 cursuri organizate prin CRFPA Călăraşi şi 12
cursuri organizate prin alţi furnizori autorizaţi);
 încadrarea unui număr de 259 de şomeri absolvenţi ai unui program de formare
profesională organizat de AJOFM Călăraşi, faţă de 450 de persoane planificate a se
încadra în anul 2017;
 încheierea a 2 convenţii de ucenicie la locul de muncă, faţă de 14 convenţii de ucenicie
la locul de muncă prevăzute a se încheia în anul 2017.
Nerealizarea Planului de formare profesională pentru anul 2017 a fost determinată de
următoarele cauze:


imposibilitatea CRFPA Călăraşi de a se deplasa în teritoriu în vederea organizării
programelor de formare profesională, pentru a evita cheltuielile de transpost pe care
şomerii nu le pot suporta până la momentul decontării acestora;



imposibilitatea organizării programelor de formare profesională adresate şomerilor cu
studii superioare, în anul 2017 fiind inregistraţi la AJOFM Călăraşi un număr mai mic de
absolvenţi cu studii superioare faţă de anul 2016;



imposibilitatea cuprinderii în programe de formare profesională a şomerilor cu studii
incomplete sau fără studii, conform prevederilor legale în vigoare, condiţia de acces la
un program de formare profesională fiind cel puţin învăţământ gimnazial.
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Situaţia şomajului şi evoluţia sa în anul 2017 faţă de anul 2016
Anul

Total şomeri,
din care:

Şomeri
indemnizaţi

Şomeri
neindem nizaţi

2017

4487

730

3757

2016

7412

858

6554

8000
7000
6000
5000
Serie1

4000

Serie2

3000
2000
1000
0
Anul

Total şomeri

Numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii decembrie 2017, era de 4487 de
persoane, în scădere cu 2925 persoane comparativ cu luna decembrie 2016.
La aceeaşi dată, femeile reprezentau 42,7% din numărul total al şomerilor înregistraţi.
Situaţia şomerilor înregistraţi (date la sfârşitul lunii)

Şomeri total - persoane
- ponderea femeilor - %
Rata şomajului - total - %
- femei - %
*)

Decem brie
2016
7412
42,6
7,9
7,0

Decem brie
2017

4487
42,7
4,8
4,3

Calculată cu populaţia activă civilă de la 1.01.2017

La sfârşitul lunii decembrie 2017 se aflau în plată 730 de persoane, reprezentând
16,3% din numărul total al şomerilor.
Din acestea, 606 de persoane beneficiau de indemnizaţie de şomaj de 75% (13,5%
din total şomeri) şi 124 persoane beneficiau de indemnizaţie de şomaj de 50 % (2,8 % din
total şomeri).
Numărul şomerilor neindemnizaţi, la sfârşitul lunii decembrie 2017, era de 3757
persoane, reprezentând 83,7% din totalul şomerilor înregistraţi - majoritatea (90,8%) fiind
persoane cu studii primare, gimnaziale sau profesionale.
Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii decembrie 2017 a fost de 4,8% calculată
în raport cu populaţia activă civilă totală, în scădere comparativ cu perioada corespunzătoare
a anului precedent (7,9 % în decembrie 2016). Pentru femei, rata şomajului la sfârşitul lunii
decembrie 2017 a fost de 4,3%, mai mică cu 2,7 puncte procentuale faţă de cea înregistrată
la 31.12.2016.
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Rata şom ajului în judeţul Călăraşi pe luni, în anul 2017 com parativ cu anul 2016
- % - 12

2016
2017
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Num ărul persoanelor asim ilate şomerilor care beneficiază de indemnizaţie de şom aj Legii
nr.76/2002 cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2017 faţă de anul 2016

Anul

Total

din
care
femei

Prim ar, gimnazial
şi profesional

Liceal şi postliceal

2017

124

64

14

8

99

din
care
femei
48

2016

168

85

0

0

163

82

Total

din care
femei

Total

Universitar

11

din
care
femei
8

5

3

Total

Notă: T abelul cuprinde şomerii beneficiari de indemnizaţie de şomaj c onfor m art. 40 din Legea nr.76/2002 c u modific ările şi completările
ulterioare, care pri mesc 50% di n indicatorul social de r eferinţă.

Num ărul şomerilor care beneficiază de indem nizaţie de şom aj conform Legii nr.76/2002 cu
m odificările şi completările ulterioare, în anul 2017 faţă de anul 2016

Anul

Total

din
care
femei

Prim ar, gimnazial
şi profesional

Liceal şi postliceal

2017

606

209

349

91

211

din
care
femei
93

2016

690

223

407

118

208

69

Total

din care
femei

Total

Universitar

46

din
care
femei
25

75

36

Total

Notă: T abelul cuprinde şomerii beneficiari de indemnizaţie de şomaj c onfor m art. 39 din Legea nr.76/2002 c u modific ările şi completările
ulterioare, care pri mesc 75% di n indicatorul social de r eferinţă

Num ărul persoanelor aflate în evidenţa agenţiilor de ocupare a fosrţei de m uncă şi care nu
beneficiază de drepturi băneşti conform Legii nr.76/2002 şi OUG nr.98/1999, în anul 2017 faţă de
anul 2016

Anul

Total

Prim ar, gimnazial
şi profesional

Liceal şi postliceal

din
care
femei

Total

din care
femei

Total

2017

3757

1663

3412

1486

283

din
care
femei
151

2016

6554

2848

5824

2504

682

321
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Universitar

62

din
care
femei
26

48

23

Total

Situaţia şomerilor înregistraţi în localităţile judeţului Călăraşi
Localitate

Num ărul
şomerilor

din
care,
femei:

Ponderea
şomerilor

din care,
femei:

Total Călăraşi

186537

94121

4487

1936

2,41%

2,06%

Mediul urban

78718

42257

933

434

1,19%

1,03%

Municipiul Călăraşi
Municipiul Olteniţa
Oraş Budeşti
Oraş Fundulea
Oraş Lehliu Gară
Mediul rural
Alexandru Odobescu
Belciugatele
Borcea
Căscioarele
Chirnogi
Chiselet
Ciocăneşti
Crivăţ
Curcani
Cuza Vodă
Dichiseni
Dor Mărunt
Dorobanţu
Dragalina
Dragoş Vodă
Frăsinet
Frumuşani
Fundeni
Gălbinaşi
Grădiştea
Gurbăneşti
Ileana
Independenţa
Jegălia
Lehliu
Luica
Lupşanu
Mânăstirea
Mitreni
Modelu
Nana
Nicolae Bălcescu
Per işoru
Plătăreşti
Radovanu

52584
18763

27011
9663

208
209

99
107

0,40%
1,11%

0,37%
1,11%

4548
4146

2267
2073

351
75

148
41

7,72%
1,81%

6,53%
1,98%

4157

2095

90

39

2,17%

1,86%

107819
1538
1248

51864
709
580

3554
10
29

1502
5
13

3,30%
0,65%
2,32%

2,90%
0,71%
2,24%

5264
1035

2479
498

55
29

26
15

1,04%
2,80%

1,05%
3,01%

4457

2152

35

22

0,79%

1,02%

1965

922

245

105

12,47%

11,39%

2356
1169

1119
588

44
32

15
15

1,87%
2,74%

1,34%
2,55%

3307
2353

1594
1075

445
21

209
3

13,46%
0,89%

13,11%
0,28%

1101
3924

508
1848

10
142

8
64

0,91%
3,62%

1,57%
3,46%

1506
5410

674
2564

16
244

9
99

1,06%
4,51%

1,34%
3,86%

1759
942

808
424

26
32

7
9

1,48%
3,40%

0,87%
2,12%

2899
2892

1412
1411

144
87

56
51

4,97%
3,01%

3,97%
3,61%

2252
2855

1107
1330

72
19

31
10

3,20%
0,67%

2,80%
0,75%

622
1727

285
782

16
67

10
26

2,57%
3,88%

3,51%
3,32%

2022
2565

918
1190

9
36

3
18

0,45%
1,40%

0,33%
1,51%

1408
1198

671
552

65
77

22
30

4,62%
6,43%

3,28%
5,43%

1799
3156

855
1505

31
211

12
90

1,72%
6,69%

1,40%
5,98%

2464
6537

1188
3191

139
54

58
17

5,64%
0,83%

4,88%
0,53%

1314
927

594
441

62
42

24
21

4,72%
4,53%

4,04%
4,76%

3383
2060

1607
1009

26
65

11
31

0,77%
3,16%

0,68%
3,07%

2245

1023

60

15

2,67%

1,47%
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Roseţi
Săruleşti
Sohatu
Şoldanu
Spanţov
Ştefan Cel Mare
Ştefan Vodă
Tămădău Mare
Ulmeni
Ulmu
Unirea
Vâlcelele
Valea Argovei
Vasilaţi
Vlad Ţepeş

4022
1721

1916
801

36
68

19
36

0,90%
3,95%

0,99%
4,49%

1358
1960

614
970

40
155

21
60

2,95%
7,91%

3,42%
6,19%

2827
2155

1345
1010

151
39

58
16

5,34%
1,81%

4,31%
1,58%

1428
1494

652
691

40
23

13
11

2,80%
1,54%

1,99%
1,59%

3113
675

1498
285

107
26

43
7

3,44%
3,85%

2,87%
2,46%

1704
898

792
409

12
22

5
3

0,70%
2,45%

0,63%
0,73%

1357
2543

625
1228

53
58

21
21

3,91%
2,28%

3,36%
1,71%

1055

495

27

8

2,56%

1,62%

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Călăraşi a organizat în anul
2017, trei burse ale locurilor de muncă, astfel:
1.Bursa locurilor de muncă organizată din data de 10.01.2017, la cererea G4S
Secure Solutions Bucureşti. Evenimentul s-a desfăşurat la sediul Agenţiei Locale Olteniţa,
strada Argeşului nr.111. La bursă au participat 80 de persoane, au fost selectate în vederea
încadrării 24, din care 23 au fost încadrate în muncă. Pentru evenimentul solicitat, angajatorul
a declarat 40 de locuri de muncă vacante.
2.Bursa Generală a Locurilor de Muncă din data de 07.04.2017, organizată la
Călăraşi, în sediul CRFPA Călăraşi”, cât şi la Olteniţa, la sediul Agenţiei Locale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă strada Argeşului nr.111. Au participat la bursă 44 de agenţi
economici, din care 1 angajator de inserţie (30 la Călăraşi şi 14 la Olteniţa), precum şi 303
persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Angajatorii contactaţi, în număr de 528, pentru
organizarea acestei acţiuni, au oferit 832 de locuri de muncă vacante, cele mai multe dintre
acestea fiind în domeniile: agricultură, alimentaţie publică, confecţii textile, servicii. Au fost
selectate în vederea încadrării 136 de persoane, 81 dintre acestea fiind încadrate în muncă.
Personalul agenţiei a pus la dispoziţia persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
diverse materiale informative (pliante, broşuri etc.) şi a venit în întâmpinarea acestora cu o
ofertă diversificată de cursuri de calificare/recalificare. Reamintim că evenimentul face parte
din seria acţiunilor desfăşurate de către Reţeaua Serviciilor Publice de Ocupare din Uniunea
Europeană, sub egida “European Employers’ Days”. Obiectivele acestei iniţiative sunt de a
realiza un contact cu un număr cât mai mare de angajatori, de a întreţine un dialog între
Serviciile Publice de Ocupare şi de a creşte gradul de conştientizare a problemelor legate de
ocuparea foţţei de muncă.
3.Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţii promoţiei 2017, din data de
20.10.2017, organizată la Călăraşi, în foaierul Primăriei Municipiului Călăraşi”, cât şi la
Olteniţa, la sediul Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, strada Argeşului nr.111.
Pentru organizarea acestui eveniment au fost contactaţi 473 agenţi economici care au oferit
un număr de 180 de locuri de muncă adresate persoanelor fără experienţă în muncă, cele mai
multe dintre acestea fiind disponibile în domenii de activitate precum: agricultură, transporturi,
industrie, precum şi alte activităţi. La cele două acţiuni au participat 12 angajatori, 6 angajatori
la bursa organizată în Călăraşi şi 6 angajatori la bursa de la Olteniţa. Un număr de 84 de
absolvenţi promoţia 2017 au participat la cele două acţiuni (40 la Călăraşi şi 44 la Olteniţa), iar
în urma desfăşurării interviurilor cu agenţii economici, 38 de tineri au fost selectaţi pentru a
ocupa un loc de muncă, care, ulterior, s-au prezentat la sediile angajatorilor pentru a-şi dovedi
abilităţile. De asemenea, 6 absolvenţi au fost încadrati în muncă, din care 2 tineri absolvenţi
au fost încadraţi pe loc în meserii/ocupaţii precum: inginer mecanic, linior.
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Persoanele participante la Bursă care nu deţineau nicio calificare au avut posibilitatea
de a se înscrie la unul dintre programele de formare profesională oferite gratuit de AJOFM
Călăraşi.
La acţiunea organizată la Călăraşi, au mai participat:
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi prin Serviciul de
Dezvoltare a Deprinderilor de Viaţă Independentă, a bifat acest eveniment prin
prezenţa unui grup de tineri proveniţi din centrele de plasament însoţiţi de educatorii
săi;
 ADR Călăraşi pentru a selecta posibili candidaţi la viitoarele locuri de muncă create la
nivelul acestei instituţii;
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi pentru a selecta posibili candidaţi la
viitoarele locuri de muncă create de la nivelul acestei instituţii.
La nivelul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare, Comunicare, Secretariatul
Consiliului Consultativ şi EURES, au fost desfăşurate următoarele activităţi:
Tem atica/Apariţii în m ass media
(presă scrisă, audio şi TV) cu privire la
Rata şomajului
Locuri de muncă vacante la nivelul judeţului
Locuri de muncă vacante prin EURES
Bursa Locurilor de Muncă
Programe de formare profesională
Obligaţiile angajatorilor
Total
Teme diverse
Economie socială
Informaţii pentru absolvenţi/angajatori ai absolvenţilor
Modificări legislative
Măsuri active
Prima chirie
Diverse campanii
Total

Num ărul apariţiilor
12
15
107
26
16
6
182
Num ărul apariţiilor
2
12
14
8
6
1
43

Alte activităţi
Campanii de informare
Solicităr i de informaţii primite din partea reprezentanţilor mass-media
Comunicate de presă transmise către reprezentanţii mass-media
Mater iale publicitare (pliante, broşuri, buletine informative, fluturaşi, mape de prezentare)
Rubrici/apariţii per manente în mass-media
Număr postări Facebook

Num ăr
5
1
42
1600
12
17

În anul 2017, la nivelul activităţii AJOFM Călăraşi au fost respectate şi îndeplinite
următoarele obiective propuse în anul 2016, menite să contribuie la creşterea calităţii
serviciilor de ocupare şi îmbunătăţirea activităţii desfăşurate:
 Optimizarea relaţionării cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă prin
stimularea tinerilor, şomerilor de lungă durată, şomerilor din mediul rural, a mobilităţii
forţei de muncă;
 Optimizarea relaţionării cu angajatorii prin stimularea locurilor de muncă;
 Utilizarea eficientă a resurselor umane, financiare şi materiale alocate;
 Coordonarea activităţii specifice din teritoriu în conformitate cu programele privind
ocuparea şi formarea profesională;
 Identificarea disfuncţionalităţilor şi luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp
a acestora;
 Stabilirea măsurilor pentru o bună organizare a muncii în cadrul agenţiei şi urmărirea
respectării normelor de conduită şi disciplină de către salariaţii acesteia şi a
prevederilor RI şi ROF.
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În luna decembrie 2017, au intervenit următoarele modificări legislative: în Monitorul
Oficial nr. 993/14.12.2017 a fost publicată Legea 250/11.12.2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de
muncă.
Puterea de cumpărare a salariilor
Principala categorie a forţei de muncă este constituită din salariaţi, iar sursa cea mai
importantă de venituri pentru populaţie este salariul.
Câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna noiembrie 2017 de salariaţii din
judeţul Călăraşi, a fost de 2106 lei /persoană, cu 14,5 % mai mic decât cel realizat la nivel
naţional (2464 lei/persoană).
Comparativ cu luna noiembrie 2016, câştigul salarial mediu nominal net realizat în
luna noiembrie 2017 a fost mai mare cu 17,9%.
Situaţia în termeni reali ne arată că, în luna noiembrie 2017, comparativ cu noiembrie
2016, câştigurile salariale reale au crescut cu 14,2%.
.
Puterea de cumpărare a pensiilor
Pensia reprezintă sursa de venit pentru 20,0% din populaţia judeţului Călăraşi.
În trimestrul III 2017, pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat
a fost de 900 lei, cu 14,8% mai mare faţă de trimestrul III 2016, iar cea a pensionarilor
agricultori ( 452 lei), s-a majorat cu 15,3 %.
Procesul inflaţionist din perioada analizată a făcut ca pensia medie pe sisteme de
pensionare să crească în termeni reali cu 13,8% pentru pensia de asigurări sociale de stat şi
cu 14,3% pentru pensia de asigurări sociale agricultori.
Numărul mediu al pensionarilor şi pensia medie lunară, după sistemul de pensionare,
în trimestrul III 2017 se prezintă astfel:
Trimestrul III 2017

62.024

Pensia
medie
lunară
(lei)
900

5514

452

Nr. mediu
pensionari
Pensionari asigurări sociale de stat
Pensionari asigurări sociale agricultori

Trimestrul III 2017 în
procente faţă de
Trimestrul III 2016
Nr. mediu
pensionari
(%)

Pensia
medie
lunară (lei)

99,4

114,8

89,0

115,3

C asa Jude ţe a nă de Pe ns ii
Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi este organizată şi funcţionează ca serviciu
public descentralizat, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), fiind investită
cu personalitate juridică, în temeiul prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice și a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 118/06.03.2012 privind aprobarea
Statutului CNPP.
Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi ca instituţie publică cu rol fundamental în
susţinerea financiară a persoanelor vârstnice, are misiunea de a furniza servicii publice de
calitate, acordă pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale cuvenite persoanelor cuprinse în
sistemul public de pensii şi al accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.
În prezent, în România putem vorbi de un sistem de pensii multi pilon, cuprinzând
pensiile de stat şi cele private. Datorită schimbărilor socio-demografice, dar şi economice, ţara
noastră a fost nevoită să suplimenteze pensiile de stat cu introducerea unor fonduri de pensii
administrate privat, în primul rând fiind vorba de pilonul II, ca pensii private obligatorii şi pilonii
III şi IV, ca pensii private facultative şi suplimentare.
Pilonul I, pensii de stat, are un caracter obligatoriu şi se bazează pe redistribuirea
banilor încasaţi şi este administrat de sectorul public.
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Pilonul II, pensii private obligatorii, vine în ajutorul pensiei de stat, aportul
contribuabililor fiind acelaşi ca şi înainte, diferenţa fiind că prin această pensie, 2% din
contribuţiile de asigurări sociale (majoraţi anual cu câte 0,5% până la atingerea unui plafon
maxim de 6%) vor fi redirecţionate către un fond de pensii private.
Contribuabilul nu va plăti mai mult, acest sistem venind doar în ajutorul statului prin
preluarea unei părţi din responsabilitate.
Pilonul III, pensii private facultative, funcţionează pe lângă celelalte două tipuri de
pensie care sunt obligatorii. Orice angajat poate contribui la o pensie facultativă, astfel
asigurându-şi un venit suplimentar pentru bătrâneţe.
Se poate contribui la un astfel de fond de pensii cu până la 15% din salariul brut şi un
mare avantaj este o deducere fiscală pentru angajat, dar şi pentru angajator.
În Semestrul I 2017, Legea nr. 263/2010 privind şi sistemul unitar de pensii publice a
fost modificată prin următoarele acte normative:
- Legea nr.1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative Legea nr. 7 din 16 februarie 2017
bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017;
- OUG nr.32 din 20 aprilie 2017 pentru modificarea Legii nr.186/2016 privind unele
măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii;
- OUG nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi
modificarea şi completarea unor acte normative;
- Legea nr.144 din 26 iunie 2017 pentru modificarea alin.(5) al art. 65 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii public;
- Legea nr.160 din 30 iunie 2017 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice.
Atrib uţiile instituţiei, stabilite prin Legea nr. 263/2010 şi prin Statutul CNPP, sunt, în
principal, următoarele:
- stabilirea cuantumului prestaţiilor de asigurări sociale şi plata acestora;
- evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivel judeţean;
- colectarea şi virarea contribuţiilor de asigurări sociale pentru asiguraţii care au încheiat
contracte de asigurare socială;
- dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului, precum şi asigurarea integrităţii
acestuia;
- evidenţa, în judeţ, a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii;
- organizarea activităţii de expertiză medicală a capacităţii de muncă;
- aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale de asigurări sociale, la care România
este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltarea relaţiilor cu
organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte ţări, în limita competenţelor
prevăzute de lege;
- exportul în străinătate al prestaţiilor stabilite potrivit reglementărilor legale;
- selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu;
- introducerea, extinderea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi de
evidenţă;
- reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care este parte;
- orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.
Conducerea instituţiei este asigurată de către directorul executiv, exercitarea acestei
prerogative făcându-se prin intermediul celor doi directori executivi adjuncţi coordonatori ai
direcţiilor de specialitate, al compartimentelor funcţionale direct subordonate directorului
executiv.
-

Compartimentele funcţionale subordonate directorului executiv:
Compartimentul audit
Compartimentul juridic şi executare silită
Compartimentul resurse umane
Compartimentul accidente de muncă şi boli profesionale
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- Biroul expertiză medicală a capacităţii de muncă
- Compartimentul comunicare şi relaţii publice.
-

Direcţia economică şi evidenţă contribuabili având în subordine:
Biroul Financiar-contabilitate şi administrativ
Compartimentul evidenţă Contribuabili
Compartimentul bilete de tratament
Compartimentul Achiziţii publice
Compartimentul Arhivă
Compartimentul informatică

-

Direcţia stabiliri şi plăţi prestaţii:
Serviciul stabiliri prestaţii
Compartimentul pensii internaţionale
Compartimentul plăţi prestaţii
Casa Locală de Pensii Olteniţa

Casa Locală de Pensii Olteniţa este organizată la nivel de compartiment în cadrul
CJP Călăraşi, subordonată ierarhic directorului executiv adjunct, iar funcţional, direcţiilor şi
compartimentelor de specialitate din structură.
Ca urmare a
neocupării tuturor posturilor aprobate (chiar şi aşa insuficiente ca
număr şi structură), dar şi din cauza necesităţii afectării de timp pregătirii noilor angajaţi (un
lucrător la stabiliri prestaţii se formează la un nivel satisfăcător în câteva luni, iar complet în
circa 2 ani), s-a încercat şi chiar s-a reuşit ca activitatea instituţiei să nu fie afectată, chiar
dacă s-a mai întâmplat câteodată acest lucru, respectiv termenele de soluţionare a cererilor
noi de pensie sau a celor de recalculare şi implicit punerea acestora în plată fiind puţin
întârziată.
Salariaţii au lucrat şi peste orele de program, făcând muncă suplimentară şi astfel s-a
reuşit eliminarea aproape în totalitate a întârzierilor în soluţionarea cazurilor noi.
Activitatea de comunicare
Acti vitatea de comunicare a instituţiei este structurată în două direcţii principale:
relaţiile publice (cu mass-media, cu instituţiile şi autorităţile publice, cu agenţii economici), şi
relaţiile cu publicul beneficiar al serviciilor oferite de Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi, care
după cum se cunoaşte este un beneficiar sensibil cu multe probleme.
În anul 2017, directorul executiv a acordat un număr de 808 audienţe.
Relaţiile cu mass-media se realizează în baza prevederilor Legii nr.544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public şi ale normelor metodologice de aplicare a
acesteia. În scopul derulării acestui proces, instituţia a desemnat un purtător de cuvânt care
oferă informaţiile solicitate reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă prin diversele
forme posibile (conferinţe de presă, declaraţii de presă, articole de presă, interviuri).
Acti vitatea purtătorului de cuvânt vine în completarea relaţiilor cu mass-media susţinute de
către persoanele din conducerea instituţiei.
Reflectarea în mass-media a activităţii instituţiei a fost prin: ştiri, articole şi interviuri
publicate în presa scrisă.
În vederea popularizării legislaţiei pensiilor, afişierul instituţiei prezintă principalele
prevederi în domeniu şi noutăţile legislative, iar în sala de aşteptare există broşuri cu conţinut
specific, atât în domeniul pensiilor publice, cât şi al celor private. De asemenea, toate
informaţiile şi noutăţile din domeniul specific de activitate se regăsesc şi pe pagina web a
instituţiei.
Relaţiile cu pub licul
Instituţia s-a organizat astfel încât prezenţa solicitanţilor la ghişee să fie cât mai
scurtă, operativă şi eficientă. Sunt organizate un număr de 4 ghişee şi 2 birouri de lucru cu
publicul, pe domenii specifice de activitate, cu spaţii (sală de aşteptare) dotată cu scaune şi
bănci, dozator de apă, tv, încercând în permanenţă să se realizeze petrecerea timpului
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petrecut în cadrul instituţiei în mod cât mai plăcut şi cât mai scurt, pentru a nu face publicul să
aştepte mult, fiind suplimentat numărul salariaţilor care oferă informaţii la ghişeu ori de câte ori
a fost un aflux mare de solicitanţi (pensionari, asiguraţi, solicitanţi ajutoare de deces sau
adeverinţe stagii).
Pentru urmărirea operativă a deservirii optime a persoanelor care intră în contact
direct cu funcţionarii ce deservesc activitatea cu publicul şi în scopul evitării unor posibile
aglomerări de persoane în anumite perioade şi în anumite puncte de lucru, la Casa Judeţeană
de Pensii Călăraşi, în permanenţă directorii instituţiei urmăresc desfăşurarea activităţii, iar
atunci când este nevoie s-a suplimentat numărul de funcţionari.
Organizarea şi funcţionarea Casei Locale de Pensii Olteniţa a dus la eficientizarea
activităţii instituţiei şi la evitarea unor drumuri lungi şi costisitoare pentru beneficiarii sistemului.
În acest sens, la Casa Locală de Pensii Olteniţa funcţionează compartimente de stabiliri a
drepturilor, casierie şi ghişeu de relaţii cu publicul.
Colaborarea cu Instituţia Prefectului - Judeţul Călăraşi, se realizează, în principal, în
următoarele domenii:
- îndeplinirea măsurilor din Planul de acţiuni în vederea îndeplinirii obiectivelor cuprinse
în Programul de Guvernare la nivelul judeţului Călăraşi;
- urmărirea realizării Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei (măsuri pe
termen scurt, mediu şi lung);
- monitorizarea realizării Planului judeţean de acţiuni de informare şi comunicare pe
tematică europeană;
- realizarea acţiunilor de modernizare organizatorică internă, a celor legate de
managementul resurselor umane şi a celor privind informatizarea activităţilor;
- vi zarea, de către Instituţia Prefectului, a conturilor de execuţie.
Acti vitatea de rezolvare a scrisorilor, sesizărilor, reclamaţiilor şi petiţiilor este
organizată în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.27/2002. În anul 2017, au fost adresate
instituţiei un număr total de 155 de scrisori, sesizări, reclamaţii şi petiţii, toate fiind rezolvate în
termenul de răspuns legal.
Activitatea Compartimentului juridic
Obiectul litigiilor în care CJP Călăraşi a fost şi este parte:
 Obiectul principal al litigiilor îl constituie „obligaţia de a face”, contestaţii la deciziile de
pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parţial şi pensie de
invaliditate gradul I, II sau III cu privire la cuantumul pensiilor rezultate, la valorificarea
adeverinţelor pentru muncă în condiţii speciale şi deosebite (grupa I şi II de muncă) şi
nevalorificarea adeverinţelor eliberate de angajatori privind unele sporuri acordate
foştilor angajaţi şi care nu aveau caracter permanent aşa cum sunt cerute de legislaţia
în vigoare precum şi sporurile acordate în acord global unor persoane, contestaţii ale
deciziilor de debit;
 Hotărâri de admitere sau respingere emise în baza Legii nr.189/2000 privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice
de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare sau ale Legii
nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au
efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada
1950-1961;
 În anul 2017 au fost susţinute 140 de litigii, atât cu persoane fizice, cât şi juridice. Dintre
acestea, 55 de cauze au fost finalizate, în sensul că 35 cauze au fost soluţionate în
favoarea Casei Judeţene de Pensii Călăraşi şi 20 de cauze au fost soluţionate în
defavoarea instituţiei. Pe rolul instanţelor de judecată se mai află 85 de cauze.
Comisia pentru aplicarea prevederilor Legii nr.189/2000:
Legea nr.189/2000, modificată şi completată, privind aprobarea O.G. nr.105/1999
pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi
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persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 06
septembrie 1940 până la 06 martie 1945 din motive etnice are aplicabilitate începând cu anul
2000. Soluţionarea cererilor depuse de către solicitanţi se face prin emiterea de către Comisia
de specialitate a Hotărârilor de admitere sau de respingere a acestora şi stabilirea drepturilor
cuvenite în cazul celor admise. În anul 2017 au fost înregistrate un număr de 32 de astfel de
cereri, toate fiind soluţionate.
Comisia pentru aplicarea prevederilor Legii nr.309/2002:
Prevederile Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi
persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în
perioada 1950-1961 sunt aplicate prin intermediul unei Comisii desemnate în acest sens,
activitatea acesteia constând, în anul 2017, în înregistrarea şi soluţionarea unui număr de 27
de astfel de cereri.
Activitatea de executare silită
Cauzele care generează necesitatea recuperării de la persoane fizice a unor sume cu
titlul de debite, majorări şi penalităţi sunt:
- nedeclararea decesului titularului dreptului de pensie şi ridicarea pensiei de la
bancomat de către urmaşi;
- plata unor drepturi necuvenite din cauza unor erori în programul informatic;
- nedepunerea în termen a adeverinţelor de la unitatea şcolară a elevilor, beneficiari ai
unor pensii de urmaş după unul din părinţi;
- hotărâri judecătoreşti contradictorii pe diverse niveluri ale instanţelor;
- valorificarea, la stabilirea drepturilor de pensie, a unor adeverinţe false de vechime în
muncă (şi pentru aceste situaţii s-a procedat la introducerea de plângeri penale);
- incompatibilităţi, în sensul că persoana beneficiază de pensie din sistemul unitar de
pensii publice şi realizează şi venituri din activităţi salariale;
Acti vitatea de colectare şi stingere a debitelor faţă de bugetul asigurărilor sociale este
o operaţiune complexă şi se execută prin organele proprii de executare silită, în baza titlurilor
executorii emise în acest sens. Temeiul legal conform căruia se desfăşoară această activitate,
este Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare.
Conform procedurii de executare silită pentru dosarele aflate în această procedură,
s-au luat măsuri asiguratorii în sensul de înfiinţării de popriri pe drepturile de pensie existente
în evidenţa instituţiei, concomitent cu popriri pe salarii la cei ce lucrează, de mai multe ori pe
săptămână un executor bugetar se deplasează pe teren pentru recuperarea debitelor, atât în
municipiul Călăraşi, cât şi in localităţile din judeţ.
În anul 2017 s-a declanşat procedura de executare silită sau a fost continuată,
pentru un număr de 27 de debitori persoane fizice, pentru o sumă de 63.863 de lei, fiind
recuperată prin încasări (urmare a deplasării în teren sau prin reţineri) din totalul debitelor
constituite atât în anul 2017 cât şi din anii anteriori, suma de 64.190,5 lei.
Informatică
Dotarea cu echipamente
În cursul anului 2017, pe lângă echipamentele existente, au fost repartizate CJP
Călăraţi noi calculatoare care are au facilitat foarte mult desfăşurarea activitatăţii, precum şi
un nou sietem de alarmare la început de incendiu.
Sistemul de comunicaţii
Serviciile de comunicaţii de date sunt asigurate de Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale (STS), constând în servicii de tip Intranet VPN şi servicii de tip Internet, începând cu
data de 06.08.2009, în baza unui protocol încheiat între CNPP şi STS. Comunicaţia este
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asigurată pentru CJP Călăraşi şi CLP Olteniţa. Domeniul la care CJP Călăraşi acces este
cnpp.ro, iar pentru e-mail se foloseşte programul Microsoft Outlook.
Pagina WEB
Pagina web a Casei Judeţene de Pensii Călăraşi este
www.cjpcalarasi.ro.
Întreţinerea şi actualizarea paginii web sunt făcute prin intermediul compartimentului
informatică, la solicitarea compartimentelor CJP Călăraşi.
Produsul informatic legislativ LEGIS
CNPP a achiziţionat, la nivel central, produsele informatice legislative LEGIS şi
Eurolegis. Acestea sunt instalate în reţea şi actualizarea bazei de date se face zilnic.
Software
Soft-ul este asigurat în sistem centralizat de CNPP, programele primite şi structurile
bazelor de date fiind obligatoriu de folosit. Faţă de aceste programe, la nivelul CJP Călăraşi,
pentru buna desfăşurare a activităţii, au fost dezvoltate programe independente, cu
respectarea structurilor bazelor de date impuse de CNPP (acolo unde este cazul).
SEPAS–Sistemul Electronic de Pensii şi Asigurări Sociale a intrat în exploatare cu
modulele: FIS (financiar-contabil), SPA (bilete de tratament), AMBP (accidente de muncă şi
boli profesionale), SICA (declaraţii şi contracte de asigurare), SICA (stagii cotizare), MERCUR
(pensii comunitare), EPBAS (stabiliri şi plăţi pensii) şi DOMINO – sistemul informatic integrat
de management al documentelor, iar începând cu anul 2017, sistemul informatic BALANCE
SINTEC BAIA MARE.
Stabiliri prestaţii
La nivelul Casei Judeţene de Pensii Călăraşi activitatea de stabilire a drepturilor de
pensii şi indemnizaţii s-a realizat prin Direcţia stabiliri prestaţii şi prin Casa Locală de Pensii
Olteniţa unde se lucrează şi dosare de pensii. În anul 2017 s-a asigurat plata integrală şi la
termen a pensionarilor aflaţi în evidenţă la nivelul judeţului Călăraşi.
Situaţia dosarelor de pensionare şi a cererilor de recalculare soluţionate în intervalul
01.01.2017 – 31.12.2017, la nivelul întregului judeţ, se prezintă astfel:
Dosare de pensii – cazuri noi
Anul

Cereri înregistrate

Cereri soluţionate

2016
2017

2109
3628

2082
3618

Grad de
soluţionare
98,71%
99,72%

Cereri de recalculare a pensiilor
Anul

Cereri înregistrate

Cereri soluţionate

2016
2017

1931
3158

1679
2853

Grad de
soluţionare
87,00%
90,34%

Evoluţia numărului de pensionari şi a pensiei medii în anul 2017

Categoria de pensionari

31.12.2016

31.12.2017

Num ăr pensii

Num ăr pensii

Pensia
medie-2016

Pensia
medie2017

62478
44967
30153

62091
45208
31297

784
901
1028

901
1035
1161

I.PENSIONARI DE STAT
TOTAL I
Lim ită de vârstă, din care:
Vechime completă
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Vechime incompletă
Anticipată
Anticipată parţială
Invaliditate, din care:
Gradul I
Gradul II
Gradul III
Urm aşi
II.PENSIONARI
AGRICULTORI
TOTAL II
Lim ită de vârstă, din care:
Vechime completă
Vechime incompletă
Invaliditate, din care:
Gradul I
Gradul II
Gradul III
Urm aşi

14814
152
999
7490
463
2235
4792
8864

13911
175
1056
6941
468
2172
4301
8707

643
1051
594
511
445
524
512
438

750
1188
743
541
447
553
545
505

9701
8920
4466
4454
67
11
56
714

8312
7708
4000
3708
31
5
26
573

392
408
458
359
236
264
230
203

452
470
525
410
236
299
224
227

Şi în anul 2017 pentru protejarea puterii de cumpărare a pensiilor/pensionarilor, a
fost continuată măsura de acordare a indemnizaţiei sociale pentru pensionari, astfel încât,
împreună cu cuantumul pensiei, să nu fie sub valoarea de 520 lei.
De aceste drepturi a beneficiat un număr de 11183 de pensionari din sector de stat şi
3312 pensionari din sector agricol din judeţul Călăraşi.
Ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor a fost acordat pentru 2784 de persoane
îndreptăţite în temeiul Legii nr. 578/2004.
A fost în plată, la sfârşitul anului 2017, un număr de 793 de pensii pentru invalizi,
orfani şi văduve de război.
Conform prevederilor unor legi speciale astfel cum sunt enumerate în tabelul de mai
jos, Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi stabileşte şi plăteşte indemnizaţiile prevăzute de
acestea.
În anul 2017 erau în plată un număr 6063 indemnizaţii prevăzute de legi speciale,
astfel:
Tipul indemnizaţiei
IOVR
IOVR invaliditate
Ajutor social
IOVR ur maş

Total
26
4
4
23

Pensia medie
505
291
254
190

Acti vitatea de stabiliri prestaţii are şi o altă componentă care o reprezintă acordarea
indemnizaţiilor prevăzute de Legea nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii
care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. Era în plată, la sfârşitul anului 2017, un
număr de 55 de beneficiari ai prevederilor actului normativ menţionat.
Având în vedere prevederile Regulamentelor europene referitoare la coordonarea
sistemelor de securitate socială, Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi stabileşte şi plăteşte
pensii comunitare persoanelor cu domiciliul/rezidenţa în ţări ale Uniunii Europene şi care au
desfăşurat activitate/au fost asiguraţi în România.
Având în vedere faptul cǎ în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, începând
cu anul 2011, în cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice funcţioneazǎ Comisia Centralǎ de
Contestaţii, în anul 2017 au fost înaintate acesteia 857 contestaţii.
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Activitatea în domeniul pensiilor internaţionale
Începând cu aderarea României la Uniunea Europeană, Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi are obligaţia aplicării dispoziţiilor Regulamentelor nr.1408/71 şi 574/1972, 883/2004
şi 987/2009 privind acordarea pensiilor comunitare. În acest domeniu, în anul 2017 au fost
prelucrate un număr de 66 dosare.
Soluţionarea dosarelor de pensie pentru persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în
străinătate care au desfăşurat activitate şi în România, se desfăşoară mai greu din cauza
procedurilor deosebit de complexe a numărului mare de dosare faţă de un număr redus de
personal afectat acestei activităţi, dar şi inexistenţei la nivel naţional a unor soft-uri
performante şi a dotărilor tehnice aferente.
Evidenţă contrib uab ili
Compartimentul evidenţă contribuabili gestionează bazele de date cuprinzând venitul
lunar realizat, numărul de zile lucrate, numărul de zile de prestaţii de asigurări sociale, stagiul
de cotizare etc., informaţii utilizate la stabilirea cuantumului prestaţiilor de asigurări sociale, la
eliberarea adeverinţelor privind stagiul de cotizare realizat dar şi pentru întocmirea diverselor
situaţii, informări şi rapoartări solicitate de CNPP şi de alte autorităţi şi instituţii naţionale sau
locale.
Declaraţii privind obligaţiile de plată, contracte de asigurări sociale
Compartimentul evidenţă contribuabili înregistrează, actualizează şi administrează
lunar registrul angajatorilor care au sediul social în judeţul Călăraşi, angajatori care depun
lunar declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi
evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi registrul asiguraţilor pe baza de declaraţii
individuale de asigurare sau contracte de asigurare socială.
În registrul angajatorilor şi al asiguraţilor au fost depuse, la data de 31.12.2017, în
medie lunară, 4601 de declaraţii ale angajatorilor.
Numărul de contracte de asigurare socială a evoluat în anul 2017 după cum urmează:
număr contracte în evidenţă la 01.01.2017 -736; număr contracte noi încheiate în cursul anului
- 483; număr contracte reziliate pe parcursul anului - 500; număr contracte în evidenţă la
31.12.2017 - 719.
În fiecare lună pot interveni diverse modificări, atât în declaraţiile nominale, cât şi în
contractele de asigurări sociale, modificări care se aduc la cunoştinţa CJP Călăraşi şi se
operează conform legii, baza de date transmiţându-se lunar la CNPP.
În anul 2017 au fost înregistrate şi operate declaraţii rectificative depuse de angajatori
pentru următoarele motivele:
- CNP-uri greşite, cu implicaţii mari asupra stabilirii corecte a stagiului de cotizare;
- omisiuni de asiguraţi;
- fond salarii declarat eronat;
- număr de zile lucrate sau de prestaţii greşit;
- nume, prenume comunicate greşit;
- norma de lucru eronată.
Activitatea serviciului economic
În anul 2017 Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi şi-a desfăşurat activitatea respectând
atât legislaţia în vigoare privind gestionarea, la nivel judeţean şi în limita competenţelor
atribuite, a bugetului asigurărilor sociale de stat, a bugetului asigurărilor de accidente de
muncă şi boli profesionale şi a bugetului de stat cât şi cea europeană în materie.
Instituţia nu realizează venituri economice proprii şi nu a beneficiat, în această
perioadă, de venituri din sponsorizări sau de la instituţii comunitare ale Uniunii Europene.
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Execuţia bugetară a cheltuielilor
Bugetul asigurărilor sociale de stat
An

PREV EDERI
BUGETARE

CHELT UIELI REALIZAT E (lei)

2017

619805605

619518345 din care,
128317 deduse de agenţii economici

%
99,95%
(0,02)

Bugetul pentru accidente de muncă şi boli profesionale
An

PREV EDERI
BUGETARE

CHELT UIELI REALIZAT E (lei)

%

2017

828727

562911 din care,
7754 deduse de agenţii economici

67,92%
(1,38)

Bugetul de stat
An

PREV EDERI
BUGETARE

CHELT UIELI REALIZAT E (lei)

%

2017

157713911

157532896

99,99%

Bilete de tratament
An
2016
2017

Num ăr
Num ăr bilete
cereri
prim ite
înregistrate
4120
3957
4124
3389

Num ăr bilete
vândute
3176
2718

Grad de
Grad de
valorificare a satisfacere a
biletelor
cererilor
80,26%
77,09%
80,20%
65,91%

Activitatea de accidente de muncă şi boli profesionale
-

Număr de accidente de muncă comunicate, 30;
Număr de accidente de muncă confirmate, 30;
Număr de accidente cu incapacitate de muncă, 20;
Număr de accidente cu invaliditate, 2;
Număr de accidente cu deces, 4;
Număr de accidente de traseu, 4;
Boli profesionale comunicate de ASP, nu a fost cazul;
Întocmirea documentelor pentru decontarea cheltuielilor de reabilitare medicală, în
valoare de 67.020,91+21934 lei (diferite contribuţii) lei;
Întocmirea documentelor pentru plata despăgubirii pentru deces (1 caz), în valoare de
11.672 lei;
Transmiterea situaţiilor prevăzute de lege către instituţiile în drept (CNPAS, CJAS
Călăraşi, ITM Călăraşi, INEMRCM);
Desfăşurarea de vizite de consiliere a agenţilor economici din punct de vedere al
prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
Întocmirea documentelor europene pentru avizarea şi punerea în plată a accidentelor
de muncă şi a bolilor profesionale suferite pe teritoriul altor state europene de către
lucrătorii români care lucrează prin firme autorizate şi de către lucrătorii independenţi
care desfăşoară activităţi în aceste state.

Colaborarea cu alte instituţii
În îndeplinirea atribuţiilor sale, compartimentul AMBP colaborează cu direcţia de
specialitate din cadrul CNPP, cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Călăraşi, cu
Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Călăraşi, cu Inspectoratul Teritorial de Muncă
Călăraşi, cu Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi
cu angajatorii.
206

Expertiza medicală a capacităţii de muncă
Principalul obiectiv al reţelei de expertiză medicală a capacităţii de muncă (EMCM)
constă în expertizarea, revizuirea şi recuperarea capacităţii de muncă a persoanelor cu
invaliditate, conform Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi în baza
Criteriilor de diagnostic clinic, funcţional şi al capacităţii de muncă adoptate în 2011.
Cabinetele EMCM realizează eliberarea avizelor de prelungire de concedii medicale,
eliberarea certificatelor de constatare a capacităţii de muncă conform prevederilor Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, efectuarea de expertize medicale asupra capacităţii
de muncă la cererea Institutului de Medicină Legală, încadrarea în grad de invaliditate a
persoanelor cu rezidenţă intracomunitară, cu stagii de cotizare realizate în România şi care au
avut ultimul domiciliu în judeţul Călăraşi, conform regulamentelor europene şi realizarea de
expertize medicale conform Legii nr.346/2002 cu privire la accidentele de muncă şi bolile
profesionale.Serviciul EMCM a funcţionat, în anul 2017, prin intermediul a 3 cabinete EMCM în
municipiul Călăraşi, municipiul Olteniţa şi un cabinet în oraşul Lehliu Gară.
Un alt obiectiv al activităţii de expertiză a fost reprezentat de exigenţa sporită la
avizarea şi încadrarea în grad a cazurilor noi, fapt ce a determinat multe cereri de respingere
(cazuri noi neîncadrate).
Compartiment audit
-

În cadrul acestui compartiment au fost desfăşurate următoarele activităţi :
întocmirea raportului privind activitatea de audit public intern pentru anul 2017;
întocmirea situaţiilor trimestriale privind stadiul implementării sistemului de control intern
managerial;
raportarea îndeplinirii măsurilor dispuse prin actele de control ale CNPP şi Curtea de
Conturi ;
întocmirea indicatorilor de performanţă;
efectuarea misiunilor de audit intern cuprinse în planul de audit.

Auditul intern a conferit o asigurare certă şi consilierea managementului cu privire la
nivelul de funcţionalitate al sistemelor de control ataşate activităţii sale, în vederea eliminării
riscurilor potenţiale care pot afecta realizarea obiectivelor instituţiei.
Activitatea Casei Locale de Pensii Olteniţa
Având în vedere suprafaţa judeţului Călăraşi, dezvoltarea sa economică şi socială,
numărul destul de mare la data înfiinţării al agenţilor economici şi al asiguraţilor din judeţ, s-a
înfiinţat Casa Locală de Pensii Olteniţa. Această subunitate, fără personalitate juridică,
funcţionează sub conducerea şi controlul Casei Judeţene de Pensii Călăraşi.
Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru casele locale de pensii,
precum şi specificităţii Casei Locale de Pensii Locală Olteniţa, atribuţiile principale ale acesteia
sunt următoarele:
- stabilirea cuantumului drepturilor de asigurări sociale individuale, potrivit legii;
- preluarea, înregistrarea şi predarea către Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi a cererilor
de bilete de tratament balnear;
- desfăşurarea activităţii de relaţii cu publicul.
La nivel central, se au în vedere şi sistemele publice de pensii din ţările Uniunii
Europene care se află într-un sever proces de reformare având drept obiectiv asigurarea
securităţii, eficienţei şi sustenabilităţii, pensii adecvate şi accesibile astăzi şi în viitor. Criza
financiară şi economică a acutizat cu brutalitate o stare cunoscută a sistemelor publice de
pensii, extrem de complexă şi sensibilă politic, sistematic amânată în căutarea soluţiilor şi
luarea deciziilor de către guverne. Sistemele finanţate public de tip pay-as-you-go îşi arată
limitele în transferurile inter-generaţionale, prin deficite, şi asistăm la preocupări prudente de
introducere a fondurilor de pensii de capitalizare (obligatorii şi/sau voluntare),Antolin (OECD),
2008.
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Creşterea speranţei de viaţă şi a numărului de ani trăiţi după pensionare a schimbat
dramatic raportul dintre numărul populaţiei în vârstă de muncă şi numărul populaţiei vârstnice,
conferind acestui raport de dependenţă a vârstnicilor valori nesustenabile economic în viitor
fără creşterea vârstelor la pensionare ori schimbări la nivelul cuantumului cotizaţiilor şi chiar al
nivelului pensiilor.
Punctul la care s-a ajuns este cel la care adoptarea de politici concrete pentru
îmbunătaţirea sustenabilităţii pe termen lung a finanţelor publice este apreciată a fi crucială
(European Commission, 2010a; 2010b; 2010c) . Aproape toate ţările UE au majorat în anul
2010 vârsta standard de pensionare şi durata stagiului de cotizare pentru pensie completă.
Acest context european general ar putea oferi termeni de comparaţie şi de corectă
înţelegere a dezvoltărilor care au avut loc în România în ceea ce priveşte numărul de
pensionari în ultimele două decenii şi, mai ales, asupra evoluţiilor care se prefigurează în acest
deceniu şi în cel care va veni. Vom putea sesiza influenţe deja menţionate ale creşterii
speranţei de viaţă, ale ajungerii la vâstele de pensionare a generaţiilor mari din anii de baby
boom. Paralela se opreşte însă aici pentru că natalitatea a avut o evoluţie atipică în România
începând cu a doua parte a anilor 1950, iar această evoluţie va marca spectaculos dinamica
numărului de pensionari, îndeosebi în perioada 2020-2030.
A ge nţia Judeţea nă pe ntr u Plă ţi ş i Ins pe cţie Soc ia lă
Derularea programelor guvernamentale specifice
 Promovare politicii elaborate de minister cu aplicabilitate la nivel local care să faciliteze
elaborarea de analize pentru fundamentarea politicilor şi programelor în domeniul
prestaţiilor;
 Dezvoltarea, adaptarea programului informatic în vederea asigurării unui sistem
integrat pentru plata tuturor prestaţiilor sociale şi creşterea responsabilităţilor de
administrare şi gestionare a alocaţiilor familiale, ajutoarelor sociale şi a indemnizaţiilor ;
 Analizarea documentaţiei pentru deschiderea dreptului la prestaţii de asistenţă socială,
în acest scop verificarea: îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea dreptului; existenţei
actelor doveditoare privind componenţa familiei, stabilirii datei de începere a plăţilor,
modificarea, sistarea sau încetarea dreptului;
 Aprobarea documentaţiei privind deschiderea/sistarea/încetarea dreptului la prestaţiile
reglementate de lege;
 Prelucrarea datelor din domeniul asistenţei şi prestaţiilor sociale la nivelul judeţului şi
transmiterea periodic Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru urmărirea
indicatorilor sociali;
 Organizarea şi urmărirea plăţii drepturilor de asistenţă socială şi asigurarea fondurilor
necesare;
 Gestionarea eficientă a creditelor bugetare pe anul 2017 prevăzute prin Legea
bugetului de stat la capitolul “Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii;
 Implementarea la nivel local a Programului de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea
locuinţei în sezonul rece 2016-2017, în baza prevederilor O.U.G.nr. 70/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi a unor facilităţi ale populaţiei pentru
plata energiei termice;
 Aplicarea instrucţiunilor la unele prevederi din Normele metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea copiilor;
 Acordarea de asistenţă de specialitate la solicitarea instituţiilor de asistenţă socială din
unităţile administrativ-teritoriale, cu privire la noile acte normative în domeniul
prestaţiilor sociale, la aplicarea unitară a legislaţiei de asistenţă socială;
 Aplicarea prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat, modificată şi completată;
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 Realizarea rapoartelor statistice privind aplicarea Legii nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, a Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Colaborarea cu primăriile şi organizaţiile nonguvernamentale în soluţionarea unor
cazuri sociale deosebite, precum şi pentru iniţierea şi dezvoltarea de programe de
servicii sociale pentru grupuri şi persoane defavorizate ;
 Acreditarea furnizorilor de servicii sociale, inclusiv personalul specializat care acordă
servicii sociale potrivit legislaţiei în vigoare;
 Evaluarea şi controlul calităţii serviciilor sociale realizate de către : instituţiile de
asistenţă socială; organizaţiile neguvernamentale în cadrul programelor derulate; toţi
furnizorii de servicii sociale;
 Monitorizarea furnizorilor de servicii sociale asupra respectării standardelor de calitate
privind serviciile sociale;
 Identificarea familiilor şi persoanelor singure aflate în dificultate prin evaluarea situaţiei
socio-economice a acestora pe bază de anchetă socială; propunerea, în condiţiile legii,
măsurilor de asistenţă socială pentru prevenirea/diminuarea consecinţelor unor
evenimente considerate drept riscuri sociale;
 Autorizarea furnizorilor de formare profesională în baza prevederilor legale în vigoare
privind formarea profesională a adulţilor.
Activitatea Comisiei judeţene privind incluziunea socială
Comisia judeţeană privind incluziunea socială a fost constituită în baza Ordinului
Prefectului nr.80/16.03.2016 si Ordinului Prefectului 456/11.08.2017, privind actualizarea
Comisiei Judeţeane de Incluziune Socială a judeţului Călăraşi, conform art.11, din Hotărârea
Guvernului nr.1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea
incluziunii sociale. Comisia este formată din 33 de membri.
Coordonarea acestei comisii este asigurată de Prefectul judeţului Călăraşi,
conducerea operativă este asigurată de catre subprefectul judeţului Călăraşi, iar secretariatul
tehnic al Comisiei judeţene privind incluziunea socială este asigurat de Compartimentul
Incluziune Socială din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi.
În anul 2017 Comisia judeţeană privind incluziunea socială s-a întrunit într-o sedinţă
în data de 29.03.2017, ședință în care au fost prezentate :
- Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Călăraşi pe anul 2016 – Domeniu cheie 1: Protecție socială;
- Informare pe anul 2016 - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
Călăraşi – Domeniu cheie 2: Ocuparea forț ei de muncă;
- Informare pe anul 2016 - Direcția de Sănătate Publică Călăraşi – Domeniu cheie 4:
Sănătate – Informare DSP Călăraşi;
- Aprobarea Planului judeţean de acţiuni privind incluziunea socială pe anul 2017;
- Diverse.
În urma solicitării Comisiei de incluziune judeţeană, au fost transmise de către
instituţiile publice propunerile privind acţiunile pe anul 2017. Secretariatul tehnic a întocmit
Planul judeţean privind incluziunea socială pe anul 2017.
Au fost transmise raportările anuale privind incluziunea socială şi Legea nr.116/2002
privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale la nivelul judeţului Călăraşi, solicitate
de MMFPSPV şi ANPIS.
Activitatea Comisiei judeţene privind egalitatea de şanse între femei şi bărb aţi
În conformitate cu prevederile Legii nr.202/19.04.2002, cu modificările şi completările
ulterioare privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, modificată şi completată prin
Ordonanţa Guvernului nr.84/19.08.2004, A.J.P.I.S.Călăraşi,asigură conducerea şi
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secretariatul tehnic al Comisiei judeţene pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, care
are calitatea de reprezentant al MMFPSPV – Direcţia pentru egalitate de şanse - în teritoriu.
Preşedintele COJES Călăraşi este desemnat prin ordin al ministrului muncii dintre
salariaţii AJPIS Călăraşi, iar componenţa comisiei judeţene este aprobată prin ordin al
prefectului.
Conform Hotărârii nr.54/2005, comisia este formată din reprezentanţi ai structurilor
deconcentrate ale administraţiei publice centrale şi locale sau ai autorităţilor administrative
autonome, ai confederaţiilor sindicale, ai confederaţiilor patronale precum şi ai organizaţiilor
neguvernamentale cu activitate în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
COJES Călăraşi a fost reorganizată în anul 2017 prin Ordinul prefectului nr.349 din
19.09.2017 şi s-a întrunit în cursul anului 2017 în două şedinţe şi au fost prezentate
următoarele teme:Ziua europeană a egalităţii de şanse şi Diseminare informaţii prezentate în
cadrul proiectului Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex.
Număr total de ajutoare de urgenţă acordate
În anul 2017, au fost acordate 4 ajutoare de urgenţă în baza Legii nr.416/2001, prin
hotărâri de guvern, suma totală platită 9.000 lei. Au fost acordate, până la 30.11.2017 la nivel
local de către primării, 283 de ajutoare de urgenţă în sumă de 177.206 lei şi 30 de ajutoare de
înmormântare în sumă de 26.287 lei.
Număr total de persoane beneficiare ale Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat şi
plata drepturilor aferente
În anul 2017, au beneficiat de prevederile Legii nr.416/2001, în medie 3.071 de familii
şi persoane singure, pentru care s-a plătit 7.951.416 lei.
Situaţia acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei
În anul 2017, la nivelul judeţului Călăraşi, situaţia acordării ajutoarelor pentru
încălzirea locuinţei este următoarea:
Num ărul mediu
de ajutoare
plătite
8.728

Perioadele de acordare
Total an 2017, din care:
energie ter mică furnizată în sistem
centralizat
gaze naturale
lemne, cărbuni şi combustibil petrolier
încălzire electrică

Total sume plătite
lei
2.032.476

311

111.535

711

425.169

7.658

1.475.457

48

20.315

Administrare şi gestionare prestaţii sociale
În anul 2017, la nivelul judeţului Călăraşi, au beneficiat de alocaţii şi beneficii sociale
un numar mediu de 111.422 de beneficiari, suma totală plătită pentru alocaţii şi beneficii
sociale fiind de 195.860.222 lei.Situaţia pe fiecare alocaţie şi prestaţie socială a fost
următoarea:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Prestaţii sociale

Beneficiari

Alocaţii de stat pentru copii
Alocaţii susţinere a familiei
Alocaţii de plasament
Indemnizaţii creştere copil OUG 111/2010
Ajutoare refugiaţi
Stimulent creştere copil OUG 111/2010
Indemnizaţii si ajutoare OUG 111 art.31,32

58.827
6.539
570
1.359
4
456
94
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Sum a (lei)
70.602.761
12.783.545
5.636.907
17.133.854
11.340
3.085.256
431.093

8
9
10
11
12
13
14
15

Indemnizaţii lunare de hrană HIV/SIDA
Ajutoare sociale (VMG)
Ajutoare de urgenţă
Ajutoare încălz ire -Energie termică furnizată în sistem
centralizat
Ajutoare încălz ire -Gaze naturale
Ajutoare încălz ire -Lemne, cărbuni şi combustibil
petrolieri
Ajutoare încălz ire -Energie electrică
Drepturi persoane cu handicap (ind.+buget+însoţ.+HIV)

147
5.141
4

735.683
17.034.890
9.000

366

120.667

869

469.510

11.245

2.056.623

41
25.760

27.795
65.721.298

La nivelul judeţului Călăraşi, nu au fost acordate subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor,
potrivit Legii nr.34/1998. Pe tot parcursul anului 2017 dosarele pentru stabilirea şi plata
drepturilor de alocaţii şi prestaţii sociale au fost prelucrate şi puse în plată în termenele
prevăzute de legislaţia în vigoare, neexistând întârzieri la plata drepturilor de asistenţă
socială.
Formulare europene - alocaţiile de stat privind lucrătorii migranţi în b aza prevederilor
Regulamentului Consiliului European nr.1408/1971, modificat prin Regulamentului Consiliului
European nr.883/2004 si 988/2009
Atribuţia repartizată cuprinde „Asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului
Consiliului European nr.1408/1971, referitor la regimul de securitate socială a salariaţilor,
lucrătorilor independenţi şi membrilor de familie ai acestora, care se deplasează în interiorul
comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului European nr. 574/1972, privind modalităţile de
aplicare şi a Ordinului ministrului muncii familiei şi egalităţii de şanse pentru aprobarea
Instrucţiunilor de aplicare a regulamentelor în materie de securitate socială.
Pentru desfăşurarea activităţii de acordarea beneficiilor familiale ANPIS a emis
următoarele proceduri operaţionale :
 PROCEDURA OPERAŢIONAL Ă – COD PO 34 privind activitatea de stabilire şi
punere în plată a alocaţiei de stat internaţională;
 PROCEDURA OPERAŢIONAL Ă – COD SPRCLM 3 privind stabilirea şi recuperarea
debitelor pentru lucrătorii migranţi care intră sub incidenţa regulamentului (CE)
883/2004.
În anul 2017 au fost primite de la instituţiile de asistenţă socială din alte ţări un număr
de 701 formulare privind acordarea beneficiilor familiare. Au fost iniţiate de România
documente privind acordarea beneficiilor familiale un număr de 714 formulare.
În total, pe anul 2017 s-a completat şi iniţiat, un număr de 1415 formulare europene
privind acordarea beneficiilor familiale.
În urma primirii formularelor din alte ţări privind acordarea beneficiilor familiale de
către instituţiile acestora au fost suspendat din România un număr de 125 drepturi privind
alocaţia de stat pentru copii şi 152 de încetări la cerere.
Au fost deschise drepturi unui număr de 74 cazuri de alocaţie de stat pentru copii în
România şi au fost iniţiate formulare E 402 unui număr de 48 persoane solicitante. Alocaţiile
acordate în cele 48 de cazuri în care beneficiarii urmează cursuri universitare în România,
primesc alocaţii europene din statele respective.
Au fost respectate prevederile Regulamentului Consiliului European nr.1408 din 14
iunie 1971, modificat prin Regulamentul European nr.987/2009. Justificarea eliberării şi
transmiterii formularelor către persoanele/instituţiile care le-au solicitat se face prin semnătura
beneficiarului pe formular şi prin confirmare de primire a instituţiei ţării respective.
Toate cele 1415 formulare primite au fost completate şi transmise celor care le-au
solicitat.
În cursul anului 2017 nu au fost acordate sume necuvenite cu titlul de beneficiu
familial, astfel nefiind constituite şi înregistrate debite.
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Comunicare şi relaţii cu pub licul
În anul 2017 s-a înregistrat un număr de 13.338 de adrese, petiţii înregistrate şi
soluţionate în termen de către compartimentele competente şi un număr de 1156 de audienţe.
S-a realizat monitorizarea articolelelor apărute în mass-media locală şi s-a informat
atât conducerea A.J.P.I.S. Călăraşi cât şi Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice din
cadrul A.N.P.I.S.
S-au transmis reprezentaţilor mass-media comunicatele de presă transmise de către
A.N.P.I.S. şi s-a monitorizat difuzarea acestora.
S-au transmis periodic şi la cerere către A.N.P.I.S., informări cu privire la difuzarea
materialelor publicate în presa locală având ca subiect activitatea instituţiei.
S-a întocmit, redactat şi transmis lunar, Instituţiei Prefectului - Judeţul Călăraşi
următoarele:
 Notă de informare privind evoluţia instituţiei (ianuarie - decembrie 2017);
 Stadiul realizării „Programului orientativ de dezvoltare economico-socială al judeţului
Călăraşi pe anul 2017”.
Activitatea comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor şi a
secretariatului tehnic
În anul 2017, Comisia de autorizare a judeţului Călăraşi s-a întrunit la sediul Agenţiei
Judeţene de Prestaţii Sociale Călăraşi într-un nrumăr de 18 sedinţe.
Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor a emis 357
decizii de examinare, monitorizare, evaluare, actualizare a Listei de specialiști si actualizare a
Registrului evaluatorilor de furnizori de formare.
Au fost autorizaţi în total 10 furnizori de formare profesională a adulţilor pentru 25 de
programe de formare.
În vederea autorizării programelor de formare, s-au efectuat 40 de rapoarte de
evaluare la 4 de furnizori de formare profesională a adulţilor.
În baza graficelor de monitorizare aprobate de Comisia de autorizare a furnizorilor de
formare profesională a adulţilor, s-au efectuat 92 de rapoarte de monitorizare la 25 de furnizori
de formare profesională a adulţilor autorizaţi.
Comisia de autorizare a dispus prin decizii numirea specialiştilor în 226 de comisii de
examinare, din care în alte judeţe 117 de comisii de examinare.
În 2017, au absolvit cursurile 3.932 de cursanţi, din care 2.715 cu certificate de
calificare şi 1.217 cu certificate de absolvire (iniţiere, perfeţionare, specializare).
În anul 2017 au fost primite si înregistrate de la furnizorii de formare, de la AJPIS-uri,
de la ANC si de la MMFPSPV, 1.419 de adrese cu solicitari de situatii, rapoarte, comisii
examinare, aditionale la dosarele de autorizare, solicitări de specialiști din Lista specialiștilor,
propuneri de specialisti din alte judete, etc.
Secretariatul tehnic al Comisiei de autorizare a acordat consultaţii de specialitate
privind formarea profesională a adulţilor, furnizorilor de formare profesională din judeţul
Călăraşi.
În total la această dată sunt 26 de furnizori de formare profesională a adulţilor
autorizaţi pentru 126 de programe de formare.
Juridic şi contencios
În cursul anului 2017 AJPIS Călăraşi a fost în litigiu cu un număr de 8 dosare astfel:
- 1 dosar a avut ca obiect anulare act administrativ Decizie debit ASF, AJPIS a a vut
calitatea de pârât. Curtea de Apel Bucureşti a respins recursul reclamantei.
- 4 dosare au avut ca obiect ICC, AJPIS a a vut calitatea de pârât, 2 au fost admise in
favoarea paratului și 2 au fost respinse paratului.
- 2 dosare au avut ca obiect D-L 118/1990 AJPIS a avut calitatea de pârât, 1 dosar este
in curs de soluționare,iar intr-un dosar Curtea de Apel Bucureşti a respins recursul
reclamantei.
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- 1 dosar, a avut ca obiect decizie debit pensii în care parat a fost Ministerul Muncii,
reprezentantul in instanță la Tribunalul Călărași a fost din partea AJPIS Călărași.
Tribunalul Călărași a dispus respingerea acțiunii reclamantului.
Conform H.G. nr.1615/2003 a fost înfiinţată Comisia de mediere socială prin decizia
nr.6/18.02.2004. Nu au fost situaţii care să fie mediate de comisia de mediere socială.
A fost emis un număr de 5 decizii privind stabilirea drepturilor conform Decretului
Lege nr.118/1990.
Au fost emise 46 de răspunsuri la contestaţiile depuse de petenţi împotriva actelor
administrative întocmite de AJPIS Călăraşi.
Au fost emise 5 răspunsuri la petițiile depuse de petenţi la AJPIS Călăraşi.
Au fost întocmite 449 răspunsuri la adresele de înfiinţare a popririi de la organele de
executare.
Au fost vizate pentru legalitate un număr de 29.628 dosar.
Activitatea de inspecţie socială
Inspectorii sociali din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Călăraşi, în baza prevederilor Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale şi a Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, OG nr. 82/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea
Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, şi-au desfăşurat activitatea în decursul anului 2017,
conform Planului de control al Inspecţiei Sociale din cadrul ANPIS pentru anul 2017, aprobat
de Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.
În conformitate cu prevederile Planului de Control al Inspecţiei Sociale din cadrul
ANPIS pentru anul 2017 şi a metodologiilor de realizare a campaniilor de control, în anul
2017, inspectorii sociali din cadrul AJPIS Călăraşi - Compartimentul de inspecţie socială, au
realizat activitate de inspecţie socială în cadrul celor 6 campanii tematice de control, 3
campanii tematice în afara Planului Anual de control şi 9 controale inopinate (6 controale beneficii şi 2 controale - servicii).
Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în metodologiile de realizare a acestor
campanii de control, compartimentul de inspecţie socială din cadrul AJPIS Călăraşi a
desfăşurat în principal următoarele tipuri de activităţi:
 identificarea unităţilor de învăţământ care nu respectă dreptul persoanelor cu
dizabilități de a avea acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional şi
stabilirea măsurilor legale în vederea remedierii deficienţelor constatate;
 verificarea în teren a respectării standardelor minime de calitate în vederea
acreditării serviciilor sociale;
 reducerea erorii şi fraudei prin efectuarea de inspecţii tematice privind stabilirea şi
acordarea beneficiilor de asistenţă socială.
 culegerea de date în vederea consituirii profilului de risc pentru beneficiarii
programelor de asistenţă socială adresate gospodăriilor cu venituri reduse (VMG,
ASF, AI);
 respectarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de
asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a
modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
 s-a urmărit în cazul autorităţilor administraţiei publice de la nivel judeţean, precum şi
în cazul persoanelor fizice şi juridice, publice şi private controlate, modul de
acordare, suspendare, sau încetare, după caz, a drepturilor sociale atunci când se
constată că acestea nu au fost acordate în conformitate cu prevederile legale şi
asigurarea respectării prevederilor legale privind accesul legal şi nediscriminatoriu al
cetăţenilor la drepturile sociale, la nivel judeţean;
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 s-a controlat și monitorizat asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu
dizabilități privind accesul la mediul fizic, informațional și comunicațional de către
instituțiile publice și private;
 s-au elaborat rapoarte de evaluare, monitorizare şi control, s-au întocmit situaţii
statistice şi analize specifice activităţii de control desfăşurate la nivel judeţean,
realizându-se propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a metodei de
acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a programelor de servicii sociale;
 au fost promovate şi efectuate acţiuni de informare având ca scop conştientizarea
cetăţenilor asupra drepturilor sociale şi stabilirea de programe de colaborare cu
societatea civilă;
 s-au colectat, prelucrat şi diseminat datele specifice domeniului de activitate şi
transmise în termenele solicitate către Direcţia de Inspecţie Socială din cadrul
ANPIS;
 s-a efectuat Controlul pensiilor de invaliditate” având ca obiectiv specific reducerea
erorii şi fraudei privind pensiile de invaliditate;
 s-a verificat îndeplinirea de către autoritățile administrației publice locale a măsurilor
de simplificare a modalității de solicitare a beneficiilor pentru programele adresate
gospodăriilor cu venituri reduse (VMG, ASF și AI) şi programelor de politici familiale
(ICC și ASC), privind o singură cerere un singur punct de acces;
 s-a verificat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor
încadraţi într-un grad de handicap, campanile care s-a desfășurat în 2 etape.
Activitatea Comisiei de dialog social
Comisia de Dialog Social funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 62/10 mai 2011.
Legea dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi are în
componenţă un număr de 56 membri, titulari şi supleanţi, permanenţi şi invitaţi, în conformitate
cu Ordinul Prefectului nr.460/23.11.2017.
Comisia de dialog social are caracter consultativ şi activitatea sa vizează, în special,
următoarele:
 asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, organizaţiile patronale şi
organizaţiile sindicale, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra
problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor
sociali, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate socială;
 consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă
natură cu caracter economico-social;
 alte probleme din sfera de activitate a administraţiei publice centrale sau din judeţe şi
municipiul Bucureşti asupra cărora partenerii sociali convin să discute.
În cursul anului 2017 Comisia de Dialog Social s-a întrunit în 12 şedinţe ordinare şi 1
extraordinară.
În plenul întrunirilor au fost abordate subiecte informative privitoare la domeniile de
activitate derulată de unele instituţii publice deconcentrate. Toate subiectele au fost
considerate făcând parte din domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali,
necesare pentru buna funcţionare a agenţilor economici, precum şi de interes pentru
partenerii sociali, patronate şi sindicate.
Au mai fost abordate probleme cu care se confruntau diverse categorii profesionale în
vederea informării asupra prevederilor legale ori pentru rezolvarea/clarificarea unor aspecte
punctuale semnalate de reprezentanţi ai sindicatelor. Problemele care excedau cadrul
dezbaterilor au fost comunicate instituţiilor centrale în a căror competenţă era soluţionarea
aspectelor sesizate. Au mai fost informaţi membrii Comisiei de dialog social asupra unor
proiecte de acte normative aflate în dezbatere, ori asupra unor facilităţi recent introduse.
Periodic, cu o frecvenţă lunară, au fost informaţi partenerii de dialog social asupra
posibilităţilor de finanţare.
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Temele dezbătute pe parcursul anului 2017 în cadrul şedinţelor de dialog social au
fost:
 Informare privind rezultatele obţinute de Inspecţia Fiscală din cadrul Direcţiei Generale
Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Călăraşi - în anul 2016 comparativ cu anul 2015;
 Hotărârea nr.877/28.11.2016 pentru modificarea H.G.nr.500/2011 privind registrul
general de evidenţă, a salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a unor dispoziţii legal;
 Oportunităţi de finanţare în 2017, oferite de P.O.R. 2014-2020 destinate mediului
privat;
 Programe de finanţare guvernamentale 2017-2018;
 Modificări legislative cu impact asupra solicitărilor fermierilor informaţii oferite de
specialiştii APIA;
 Planul de Investiţii - 2017 de la nivelul municipiului şi judeţului Călăraşi;
 Prezentarea Proiectului “Catalogul organizaţiilor neguvernamentale pentru evidenţă,
consultare şi transparenţă-CONECT”, aflat în consultare publică;
 Prezentarea problemelor sectorului pescăresc aferent judeţului Călăraşi:
- Potenţialul sectorului pescăresc de la nivelul judeţului Călăraşi, modalităţile de
desfăşurare atât a pescuitului sportiv, cât şi al celui comercia;.
- Desfăşurarea activităţii de pescuit din perspectiva actorilor implicaţi - Prezentare
puncte de vedere asociaţii de pescari/Poliţia de Frontieră;
- Asociaţia Grupul Local de Pescuit „Dunărea Călărăşeană – posibilităţi de finanţare a
sectorului pescăresc„;
 Situaţia socio-economică a judeţului Călăraşi în anul 2016, în cadrul Regiunii Sud
Muntenia;
 Promovarea serviciilor EURES;
 Analiza pieţei forţei de muncă şi a şomajului în judeţ, pentru ianuarie-februarie 2017;
 Informare privind plata ajutoarelor sociale acordate în perioada sezonului rece
nov.2016 – martie 2017;
 Reglementări privind organizarea şi funcţionarea învăţământului dual;
 Raportul stării de sănătate la nivelul judeţului Călăraşi;
 Formarea profesională continuă - strategie şi provocări în contextul socio-economic
actual;
 Bilanţul demersurilor realizate pentru învăţământul dual din anul şcolar viitor 2017 –
2018;
 Dinamica pieţei forţei de muncă în perioada 2015-2016 judeţul Călăraşi;
 Calitatea aerului în judeţul Călăraşi;
 Comerţul electronic, informare legislativă privind drepturile şi obligaţiile consumatorilor;
 Medicina de Familie probleme în activitatea desfăşurată;
 Beneficiarii de alocaţii şi beneficii sociale – sume acordate la nivelul anului 2016 în
judeţul Călăraşi;
 Noile măsuri privind ocuparea forţei de muncă cuprinse în Legea 76/2002 modificată în
decembrie 2016 şi impactul lor pe piaţa forţei de muncă din judeţul Călăraşi;
 Pentru asigurarea serviciilor medicale la nivel de comunitate, în date de 12 iulie 2017
Prefectul judeţului a dispus convocarea în şedinţă a primarilor localităţilor care nu au
angajat asistent medical comunitar şi nici mediator sanitar;
 Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea H.G.1260/2011, privind sectoarele
de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011;
 Norme juridice aplicabile şi măsuri igienico-sanitare de îndeplinit înainte de
deschiderea anului şcolar;
 Demersuri ale D.J.S.T. Călăraşi pentru atragerea elevilor în acţiunile sportive ale anului
şcolar 2016-2017/propuneri pentru viitorul an şcolar 2017 – 2018, în dezvoltarea
armonioasă a tinerei generaţii;
 A.J.F.P. Călăraşi: Modificări aduse Codului Fiscal şi propuneri de proiecte de
modificare aflate în dezbatere;
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 Poziţia U.J. SANITAS Călăraşi;
 Nemulţumirile membrilor de sindicat ai C.N.S. Cartel Alfa, S.L.I. Călăraşi;
 Accidente de muncă;
 Încheierea campaniei de irigaţii în anul 2017 şi pregătirea Sistemelor Hidro-ameliorative
pentru activitatea de desecare;
 Dezbaterea propunerilor de proiecte;
 Proiectul de modificare a Legii 62/2011;
 Proiectul de modificare a HG 1260/2011;
 Nemulţumiri ale medicilor de familie;
 Propunerile Guvernului de modificare ale Codului fiscal;
 Informare privind conformitatea, modul de etichetare, prezentare şi publicitate a
alimentelor specifice sărbătorilor de iarnă;
 Informare asupra proiectelor de acte normative aflate în dezbatere pe site-ul
Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social, la data şedinţelor;
 Informare asupra principalelor modificări ce vor surveni în legislaţia fiscală din
01.01.2018;
 Campania de informare şi conştientizare cu privire la modificarea salariului brut în
contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat.
În cursul anului 2017 au avut loc 3 acţiuni de protest ale membrilor C.N.S. Cartel Alfa,
Sindicatul Liber din Învăţământ şi Medicina de Familie. La fiecare din acţiunile protestatarilor o
echipă a protestatarilor a fost primită de Prefectul judeţului pentru a dialoga asupra
nemulţumirilor de au determinat ieşirea în stradă.
Urmare a Protocolului privind implementarea unitară a noilor prevederi legale în
domeniul fiscal şi al dialogului social, încheiat la 20 noiembrie 2017, între Guvernul României
şi Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – Frăţia, s-au desfăşurat
întâlnirile de la nivel judeţean a comitetului de monitorizare, conform prevederilor
Regulamentului semnat de secretarii de stat din Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale,
Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social, precum şi reprezentanţii C.N.S.L.R Frăţia.
Întrunirile comitetului judeţean de monitorizare s-au desfăşurat în luna decembrie, la
convocarea Prefectului judeţului Călăraşi, astfel:
- Prima întrunire s-a derulat în data de 15.12.2017 şi a oferit posibilitatea schimbului de
informaţii între reprezentanţii CNSLR Frăţia - judeţul Călăraşi, în persoana domnului
Valentin ROBESCU şi doamnei Mihaela OSMAN - nominalizaţi de confederaţie, şi
domnul George IACOB - Prefectul judeţului, secondat de doamna Ionela IORDAN,
inspector şef I.T.M. Călăraşi asupra stadiului implementării noilor prevederi legale în
ceea ce priveşte fiscalitatea şi noile prevederi legale în materie de legislaţia muncii.
Concluzia reuniunii a fost că fără procesarea simulării aplicării noilor prevederi nu se
poate vorbi de existenţa unor probleme.
- A doua întrunire s-a derulat în cursul săptămânii următoare, în data de 21.12.2017.
Reprezentantul C.N.S.L.R. Frăţia, în persoana domnului ROBESCU, a apreciat că
până în prezent nu sunt probleme de discutat întrucât în domeniul bugetar guvernează
efectele Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice şi prin urmare vor fi respectate adliteram prevederile acesteia. Doamna
inspector şef IORDAN informează că până la data întrunirii s-au depus la sediul I.T.M.
Călăraşi un număr de 20 de acte adiţionale la contractele existente şi 7 noi contracte
de muncă, pentru un număr de 3574 de salariaţi, pentru majorări salariale. Un număr
de 3810 salariaţi sunt deja prinşi cu noile salarii în contracte de muncă existente sau
acte adiţionale. În cadrul campaniei de informare s-a solicitat inspectorilor de muncă să
fie precizate în procesele verbale de control discuţiile purtate cu angajatorul pe actele
încheiate. Se vor cunoaşte situaţiile reale abia în luna ianuarie 2018, cel mai probabil în
luna februarie, când se vor primi semnale/reclamaţii la plata salariilor lunii ianuarie
2018. La nivelul instituţiei majorările sunt acordate prin decizie a conducerii.
Concluzia reuniunii a fost că pe mai departe vor fi respectate prevederile Protocolului
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continuând monitorizarea şi în perioada care vine a modului de desfăşurare a aplicării
unitare a noilor prevederi legale în domeniul fiscal şi al dialogului social de la nivelul
judeţului Călăraşi.
Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru prob lemele persoanelor vârstnice
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
funcţionează în baza prevederilor HG nr. 499 /07.04.2004 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice
în cadrul prefecturilor. Comitetul are un număr de 20 membri în conformitate cu Ordinul
Prefectului nr. 110/06.04.2016, precum şi un număr de şapte invitaţi permanenţi.
Din componenţa Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele
persoanelor vârstnice fac parte reprezentanţi ai organizaţiilor judeţene de pensionari,
reprezentanţi ai Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi, ai Casei
Judeţene de Asigurări de Sănătate Călăraşi, ai Casei Judeţene de Pensii, Direcţiei de
Sănătate Publică, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi –
componenta Adulţi, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Poliţia de
Proximitate, Serviciul de Ordine Publică, Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, Direcţia
Judeţeană pentru Cultură Călăraşi, - numiţi prin ordin de către prefect, la propunerea
conducerilor instituţiilor publice, precum şi invitaţi permanenţi care prin participarea lor pot
contribui la bunul mers al şedinţelor, reprezentanţi ai societăţii civile – ong-uri cu activitate
desfăşurată ce acoperă şi aria nevoilor vârstnicilor şi ai autorităţilor publice locale, Asociaţia
Comunelor – Filiala Călăraşi. Pe parcursul anului a fost lărgită componenţa reprezentanţilor
instituţiilor cu reprezentanţi ai Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi,
precum şi ai Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Călăraşi.
În cursul anului 2017 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice s-a întrunit lunar.
Temele abordate în timpul şedinţelor, au fost:















Asigurarea protecţiei persoanelor vârstnice împotriva infracţiunilor şi abuzurilor,
dinamica şi prevenirea acestora în 2016, precum şi măsurile preconizate pentru 2017;
Asistenţa social-filantropică desfăşurată de Protopopiatul Călăraşi în anul 2016;
Preocupări, perspective şi posibilităţi în realizarea de proiecte, spre a veni în sprijinul
persoanei vârstnice călărăşene din perspectiva oportunităţilor oferite de P.O.R. –
Prioritatea de Investiţii 8.1 „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în
ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea
de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale” - Obiectivul
Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil:
Persoane vârstnice.
Strategia serviciilor sociale de la nivelul municipiului şi judeţului Călăraşi, prezentate de
reprezentanţi ai: Primăriei municipiului Călăraşi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Călăraşi;
Situaţia pensiilor la nivelul judeţului Călăraşi şi perspective pentru perioada următoare;
Condiţii privind distribuirea biletelor de tratament şi odihnă în 2017;
Informări prezentate de directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Călăraşi;
Propunere completare Regulament de funcţionare a C.C.D.C.P.P.V.;
Căminele pentru persoanele vârstnice – nivel de dezvoltare - nevoi, probleme cu care
se confruntă şi posibilităţi de extindere;
Morbiditatea din rândul vârstnicilor anului 2016 comparativ cu anul 2015;
Evidenţa Programelor de Sănătate administrate de Direcţia de Sănătate Publică
Călăraşi;
Evidenţa Programelor de Sănătate administrate de Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate Călăraşi - eficienţă şi accesibilitate;
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Condiţii privind accesibilitatea la medicamentele compensate şi gratuite în 2017prezentate de medicul şef C.J.A.S. Călăraşi;
D.S.P. Călăraşi: Măsuri pentru combaterea caniculei;
D.G.A.S.P.C. Calarasi: Noile facilităţi adoptate pentru persoanele cu dizabilităţi;
Accesibilitatea unităţilor medico-sociale; creşterea gradului de ocupare din aceste
unităţi şi influenţa acestui indicator în degrevarea unităţilor spitaliceşti de costuri;
Geriatria, prezent şi perspective în menţinerea calităţii vieţii vârstnicului, din
perspectiva: Secţiei de Geriatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, Consiliului
Judeţean Călăraşi, Primăriei municipiului Călăraşi;
Primăria municipiului Călăraşi: Facilităţi acordate persoanei vârstnice la nivelul
municipiului reşedinţă de judeţ privind transportul public de persoane, precum şi a altor
facilităţi de acordat în perioada anotimpului rece 2017-2018;
A.J.P.I.S. Călăraşi: Procedura de acordare a ajutorului la încălzire pentru anotimpul
rece;
Bilanţul activităţii organizaţiilor de pensionari.

Formarea profesională a adulţilor
Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi este o instituţie
publică de interes regional care are misiunea de a contribui la dezvoltarea capitalului uman
prin furnizarea de servicii de instruire de calitate.
Centrul Regional de Formare Profesionala a Adulţilor Călăraşi a fost înfiinţat in baza
Hotărârii Consiliului de administraţie al Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Munca nr.17 din
15.05.2002.
C.R.F.P.A. Călăraşi, alături de alte cinci centre regionale a luat fiinţă ca urmare a
punerii in practică a proiectului „Forţă de Muncă si Protecţie Socială” proiect implementat de
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei
de Muncă, proiect cofinanţat de Banca Mondială şi Guvernul României.
Până în septembrie 2003, personalul din cadrul C.R.F.P.A. Călăraşi a beneficiat de
asistenţă tehnică din partea Asociaţiei Colegiilor Comunitare din Canada (ACCC) în vederea
însuşirii tehnicilor de lucru cu adulţii.
Principalele obiective ale Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor
Călăraşi pentru anul 2017 au fost:
 furnizarea de servicii de formare profesională de calitate în vederea creşterii
competenţelor profesionale ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
 autorizarea ca furnizor de formare profesională pentru noi ocupaţii solicitate pe piaţa
muncii;
 dezvoltarea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană;
 întărirea colaborării interinstituţionale la nivel regional şi naţional prin implementarea
strategiilor de formare profesională împreună şi pentru agenţiile judeţene pentru
ocuparea forţei de muncă;
 asigurarea unui nivel înalt al calității serviciilor de formare profesională;
 creșterea gradului de vizibilitate a CRFPA;
 promovarea serviciilor de formare profesională la nivel local,regional și național.
Pentru realizarea obiectivelor generale și specifice, Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulţilor Călăraşi, a întreprins următoarele acţiuni:
 a răspuns solicitărilor agenţiilor judeţene arondate şi nearondate, respectiv: Călăraşi,
Ialomiţa, Brăila, Tulcea, Constanta, Giurgiu, Vrancea, Galaţi, Bucuresti. În baza
parteneriatelor încheiate cu aceste agenţii teritoriale au fost organizate cursuri pentru
ocupaţiile solicitate de piaţa forţei de muncă din zonele respective.
 a venit in întâmpinarea solicitărilor primite de la angajatori și persoane fizice interesate
(SC DONALAM SA, SC COSLO-ZINC A, SC GROSFIL IMPEX SRL), formând
persoane pentru diferite calificări (gaterist la tăiat buşteni, laminator, filator, erc.).
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 a încheiat parteneriate cu agenţii economici din domeniul construcţiilor, frumusete,
comert, industria textilă,domeniul alimentar etc. (SC Donalam SA, SC Bunge Prio SA,
SC Saint-Gobain SRL, SC Catex SA, SC Martifer SA, SC Romply Merops SRL, SC
raisa Beauty Salon SRL), atât în judeţul Călăraşi cât şi din celelalte judeţe arondate;
 a dat dovadă de flexibilitate și promptitudine în soluţionarea solicitărilor, instituţia
răspunzând tuturor cererilor, inclusiv celor specifice anumitor domenii unice, aşa cum a
fost cazul dezvoltării materialelor didactice (curriculum, ghiduri de studiu, teste de
evaluare, programă pregătire) și autorizării pentru calificare/perfecționare (”lucrător în
alimentație”,”evaluator în sistemul formării profesionale”), CRFPA Călărași deținând 50
de autorizații;
 ca urmare a solicitărilor pieţei muncii, CRFPA Călăraşi s-a autorizat pentru un număr
de trei programe de formare profesională noi şi anume: ”laminator” cod COR 812136,
”filator” cod NC 7431.2.1, ”gaterist la tăiat buşteni” cod NC 8141.1.2.
 promovarea serviciilor de formare profesională s-a făcut lunar, prin comunicate și
articole în presa locală și prin intermediul site-ului propriu al ANOFM, asigurându-se
astfel accesul nediscriminatoriu pentru toate persoanele interesate;
 municipiului s-au încheiat parteneriate de colaborare cu liceele (Liceul Danubius, Liceul
Tehnologic de Transporturi Auto, Colegiul Economic în care CRFPA Călăraşi a avut
calitatea de partener în cadrul proiectului CEPRO), precum şi cu Liceul Teoretic ”Mihai
Eminescu” sau Liceul Tehnologic ”Dan Mateescu”, în vederea promovării serviciilor de
formare profesională, creşterea transparenţei, facilitarea accesului la programele oferite
de instituţia noastră. S-au realizat în acest sens seminarii de informare şi promovare,
discuţii cu privire la colaborarea în proiecte cu finanţare europeană.
 au fost modernizate și adaptate, conform legislației în vigoare, procedurile
operaționale, pentru a asigura/implementa un sistem de control intern managerial;
 o atenție deosebită a fost acordată categoriilor sociale cu o situație precară pe piața
muncii (romi, persoane cu dizabilități, tineri postinstituționalizați, persoane eliberate din
detenție, persoane aflate în evidența serviciului de probațiune), în acest sens existând
o colaborare permanentă cu DGASPC Călărași, Serviciul de Probațiune, ONG-uri
implicate activ în sprijinirea acestor categorii de persoane considerate vulnerabile şi cu
risc de excludere socială.
 preocuparea permanentă pentru perfecționarea și creșterea nivelului de competență a
personalului propriu, prin participarea la cursuri de formare profesională, fie în cadrul
CNFPPP Râșnov, fie în cadrul unor programe cu finanțare europeană.
Planul de formare profesională pentru anul 2016 al C.R.F.P.A. Călăraşi a fost structurat astfel:
- 4071 de persoane care beneficiază de servicii gratuite de formare profesională conform
Legii 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
- 250 persoane care suportă contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare.
Structura realizării Planului de formare profesională pentru anul 2017 a fost
următoarea:
 2511 persoane care beneficiază de servicii gratuite de formare profesională conform
Legii 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
 290 de persoane care suportă contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare ;
 În cursul anului 2017 a fost cuprins la cursuri de formare profesională un număr total de
2427 şomeri structurat astfel: 1616 femei, 1492 şomeri indemnizaţi, 935 şomeri
neindemnizaţi ;
 Din punct de vedere al formelor de pregătire la care au participat şomerii, situaţia se
prezintă astfel: 658 de persoane au participat la cursuri de iniţiere, 1562 persoane au
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participat la cursuri de calificare, 207 persoane au participat la cursuri de
perfecţionare ;
 Împărţirea pe categorii de vârstă a şomerilor beneficiari ai serviciilor de formare este
următoarea: 619 persoane cu vârsta sub 25 ani, 490 persoane cu vârsta între 25-35
ani, 658 persoane cu vârsta între 35-45 ani şi 660 persoane cu vârsta peste 45 ani ;
 În ce priveşte nivelul de studii pentru şomerii absolvenţi de programe de formare
profesională, 1009 persoane beneficiare au avut studii primare, nivel gimnazial sau
profesional, 1102 persoane au avut studii medii (liceale sau postliceale) şi 316
persoane absolvente de studii superioare.
Regionalizarea activităţii de formare profesională desfăşurată de C.R.F.P.A. Călăraşi în anul
2017

BUCURESTI
4%

curs uri la cererea
a nga jatorilor+
persoa ne interesate
1 0%

CALARASI
11 %
IALOMITA
19 %

VRANCEA
11%

BRAILA
7%
GALATI
17%

GIURGIU
2%

CONSTANTA
12%

TULCEA
7%

Realizarea indicatorilor de performanţă pentru C.R.F.P.A. Călăraşi în anul 2017
Evaluarea activităţii C.R.F.P.A. Călăraşi s-a făcut pe baza indicatorilor de
performanţă stabiliţi prin Contractul cadru încheiat cu Agenţia Naţionala pentru Ocuparea
Forţei de Muncă.
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Realizat
(cumulat)

Indicatori

Valoarea indicatorului anual
stabilită prin contract

Valoare de
realizat la
data
raportării
(cumulat)

Punctaj
maxim
acordat/ind
icator

Valoare

3

4

6

2801

1.78

Punctaj
obtinut

A

1

2

1.Numărul
total
de
persoane cuprinse la
cursuri, în anul curent din
care:

4321

4321

1.1.Persoane
care
beneficiază
de
servicii
gratuite
de
formare
profesională conform Legii
nr. 76/2002.

4071

4071

1

2511

0.62

1.2.Plătitori, din care:

250

250

1

290

1.16

2.
Aportul
CRFPA
Călăraşi
la
realizarea
indicatorului
stabilit
pentru AJOFM "Rata de
participare a şomerilor la
cursuri"

3,748

3748

3

2,427

1.86

Număr total şomeri cuprinşi
la cursuri de formare
profesională
desfăşurate
prin CRFPA Călăraşi pentru
AJOFM Călăraşi

866

866

0.69

296

0.24

Număr total şomeri cuprinşi
la cursuri de formare
profesională
desfăşurate
prin CRFPA Călăraşi pentru
AJOFM Galaţi

525

525

0.42

471

0.38

Număr total şomeri cuprinşi
la cursuri de formare
profesională
desfăşurate
prin CRFPA Călăraşi pentru
AJOFM Tulcea

266

266

0.21

177

0.14

Număr total şomeri cuprinşi
la cursuri de formare
profesională
desfăşurate
prin CRFPA Călăraşi pentru
AJOFM Ialomiţa

560

560

0.45

494

0.40

Număr total şomeri cuprinşi
la cursuri de formare
profesională
desfăşurate
prin CRFPA Călăraşi pentru
AJOFM Giurgiu

196

196

0.16

49

0.04

Număr total şomeri cuprinşi
la cursuri de formare
profesională
desfăşurate
prin CRFPA Călăraşi pentru
AJOFM Brăila

308

308

0.25

197

0.16
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Număr total şomeri cuprinşi
la cursuri de formare
profesională
desfăşurate
prin CRFPA Călăraşi pentru
AJOFM Constanţa

336

336

0.27

325

0.26

Numar total someri cuprinsi
la cursuri de formare
profesionala
desfasurate
prin CRFPA Călăraşi pentru
AJOFM Vrancea

383

383

0.31

317

0.25

Număr total şomeri cuprinşi
la cursuri de formare
profesională
desfăşurate
prin CRFPA Călăraşi pentru
AMOFM Bucuresşi

308

308

0.25

101

0.08

95%

2

95%

2

85%

1

86%

1.00

2

197,403.00

5.82

3. Rata de absolvire
4. Grad de satisfacţie al
clienţilor
5. Ponderea veniturilor
din furnizarea de servicii
specifice
centrelor
regionale (venituri proprii)
realizate
din
totalul
veniturilor
repartizate(RON).

60%

67,800

PUNCTAJ FINAL

10.00

12.46

Structura participării la programele de formare profesională pe fiecare
calificare/ocupaţie în regiunea arondată
Denum ire calificare/ocupaţie
Operator introducere, validare şi prelucrare date – cod N.C.
4113.2.1
Lucrător în comerţ – 5220.1.1
Frizer coafor manichiurist pedichiurist - cod N.C. 5141.2.1
Patiser –cod N.C. 7412.1.3
Lucrător în cultura plantelor – cod Nomenclator 6111.1.1
maseur –cod COR 325501
Bucătar - cod N.C. 5122.2.1
Comunicare în limba engleză
Lucrător instalator pentru construcţii – cod 7136.1.1
Mecanic auto – cod NC 7231.2.2
For mator – cod COR 242401
Cofetar - NC 7412.1.2
Manager proiect – 242101
Reflexoterapeut -325504
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – cod
N.C. 5123.2.1
Lucrător finisor pentru construcţii – cod 7132.1.1
Machior-514205
Stilist protezist de unghii - iniţiere- COR514208
Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune –
242213
Manichiurist pedichiurist - cod N.C. 5141.1.2
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Num ăr persoane
înscrise
323
317
313
143
109
108
107
94
84
80
78
75
73
73
65
63
63
60
53
53

Frizer – cod N.C. 5141.1.3
Barman-COR 513201
Cos metician – cod N.C. 5141.3.1
Electrician constructor – N.C. 7137.2.1
Ajutor mecanic auto - N.C 7231.1.1
Maşinist utilaje cale şi terasamente – cod N.C. 8332.2.1.
Confecţioner asamblor articole din textile – cod N.C.
8286.1.2
Instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze -7136.2.2.
Măcelar – 7411.1.2
Brutar– cod N.C. 7412.1.1
Filator - N.C.-7431.2.1
Lucrător în structuri pentru construcţii - cod Nomenclator
7122.1.3
Gaterist la tăiat buşteni- N.C. 8141.1.2
Electrician electronist auto - cod N.C. 7231.2.1
Laminator – cod COR 812136
TOTAL

52
46
44
44
42
39
38
31
29
28
19
18
15
12
10
2801

La momentul raportării, CRFPA Călăraşi deţine un număr de 50 de autorizaţii.
C.N./COR

Tip progam

Durată
program
(ore)

Brutar
Bucătar
Comerciant vânzător mărfuri alimentare
Comerciant vânzător mărfuri nealimentare
Comunicare în limba engleză
Confecţioner asamblor articole din textile
Confecţioner tâmplăr ie aluminiu şi mase plastice
Cos metician
Fierar betonist montator prefabricate

7412.1.1
5122.2.1
5220.2.1
5220.2.2
0
8286.1.2
7134.2.3
5141.3.1
7123.2.1

calificare
calificare
calificare
calificare
iniţiere
calificare
calificare
calificare
calificare

360
720
720
720
100
360
720
1080
720

For mator

241205

perfecţionare

80

Frizer

5141.1.3

calificare

360

Frizer coafor manichiurist pedichiurist

5141.1.2

calificare

720

Instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze

7136.2.2.

calificare

720

Lucrător în comerţ

5220.1.1

calificare

360

Lucrător în creşterea animalelor

6121.1.1

calificare

360

Lucrător în cultura plantelor

6111.1.1

calificare

360

Lucrător în structuri pentru construcţii

7122.1.3

calificare

360

Maşinist utilaje cale şi terasamente

8332.2.1

calificare

720

Montator pereţi şi plafoane din ghips carton

7134.2.2

calificare

720

Mozaicar faianţar

calificare

720

Operator introducere validare şi prelucrare date

7132.2.3
4113.2.1

calificare

720

Ospătar chelner vânzător în unităţi de alimentaţie

5123.2.1

calificare

720

Patiser

7412.1.3

calificare

360

Zidar pietrar tencuitor

7122.2.1
7411.1.2

calificare

720

calificare

360

Denum ire calificare

Măcelar
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Mecanic de exploatare în cultura mare

833104

iniţiere

300

Lucrător instalator pentru construcţii

7136.1.1

calificare

360

Lucrător finisor pentru construcţii

7132.1.1

calificare

360

Mecanic auto

calificare

720

Cofetar

7231.2.2
7412.1.2

calificare

360

Maseur

322602

iniţiere

240

Electrician constructor

7137.2.1

calificare

720

Confecţioner construcţii metalice

7214.1.4

calificare

360

Reflexoterapeut

325504

iniţiere

240

Stilist protezist de unghii

514208

iniţiere

100

Manager proiect

242101

perfecţionare

60

Expert accesare fonduri europene

242213

perfecţionare

60

Manichiurist pedichiurist

5141.1.2

calificare

360

Ajutor mecanic auto

7231.1.1

calificare

360

Mecanic agricol

7233.2.2

calificare

360

Electrician electronist auto

7231.2.1

calificare

720

Tinichigiu vopsitor auto

7213.2.2

calificare

720

Lucrător în alimentaţie

5122.1.1

calificare

360

Evaluator în sistemul formării profesionale
continue
Laminator

242411
812136

iniţiere

240

Lucrător în tâmplărie

7422.1.2

calificare

360

Machior

514205

iniţiere

60

Barman

513201

iniţiere

300

Gaterist la tăiat buşteni
Filator

8141.1.2
7431.2.1

calificare
calificare

360
720

perfecţionare

60

Concluzii
Având în vedere contextul economic traversat de ţara noastră, cu mari dezechilibre
pe piaţa muncii, CRFPA Călăraşi îşi doreşte ca implementarea politicilor în domeniul formării
profesionale să fie corelate permanent cu nivelul de educaţie şi de pregătire profesională a
segmentului căruia se adresează, urmărind în acest sens:
 Creşterea gradului de vizibilitate prin intermediul campaniilor media, comunicate de
presă, implicarea tuturor factorilor de decizie de la nivel local prin încheierea de
parteneriate public-private.
 Orientarea cu precădere către mediul rural, grupuri sociale cu o situaţie precară pe
piaţa muncii.
 Îmbunătăţirea permanentă a procedurilor de lucru, modernizarea bazei materiale.
Unul dintre obiectivele specifice, conform strategiei ANOFM în perioada 2014-2020,
este acela de creştere a gradului de activare a populaţiei inactive.
Categoriile de populaţie supuse riscului de a deveni inactive economic, sunt:
 tinerii care părăsesc sistemul de educaţie prin abandon şcolar şi care nu îşi pot găsi loc
de muncă;
 persoane necalificate;
 tinerii absolvenţi care întâmpină dificultăţi reale în demersul de a se încadra;
 şomerii de lungă durată;
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 persoane din mediul rural care activează în gospodăriile proprii, fără a fi înregistrate ca
persoane ocupate;
 neconcordanţa dintre calificările şi competenţele tinerilor şi cele solicitate de angajatori.
Pentru a veni în sprijinul acestor categorii de persoane, CRFPA Călăraşi îşi propune
să îşi concentreze activităţile de formare, în strânsă corelare cu nevoile participanţilor, dublate
şi de activităţi de consiliere personalizate şi armonizate cu sesiunile de formare profesională.
La nivelul instituţiei există o preocupare permanentă în deschiderea de noi orizonturi
în rândul beneficiarilor serviciilor noastre, fie că sunt şomeri sau persoane angajate, pentru a
le facilita găsirea unui loc de muncă.
Programele de formare profesională oferite de CRFPA conţin pe lângă modulele de
specialitate şi module de antreprenoriat, educaţie generală, pentru a asigura un cadru optim
de autodepăşire, orientare şi dezvoltarea competenţelor.
Inspecţia Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă
SERVICIUL CONTROL ŞI RELAŢII DE MUNCĂ
Acti vitatea Compartimentului Relaţii de Muncă Călăraşi s-a desfăşurat pe baza
programului de acţiuni al ITM Călăraşi, care conţine obiective concrete menite să conducă la
respectarea legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi realizarea sarcinilor primite
pe parcurs de la Inspecţia Muncii.
În anul 2017, în conformitate cu Programul Cadru de Acţiuni pe anul 2017, cu
defalcare pe trimestre, aprobat de conducerea Inspecţiei Muncii, corpul de control relaţii de
muncă, cu un număr de 12 inspectori de muncă, conform fondului efectiv de timp, a următorii
indicatori de performanţă monitorizaţi săptămânal şi lunar de Inspecţia Muncii astfel:
- Număr total de controale: 1314;
- Număr persoane depistate că desfăşoară muncă nedeclarată: 299, din care 85
depistate fără forme legale de angajare, 4 persoane ale căror contracte individuale de
muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în
ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii (art. 9 alin. 1 lit. a din H.G. 500/2011) şi
210 persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul
general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea termenului legal prevăzut de art. 4
alin. 1 lit. a din H.G. 500/2011 (art. 9 alin. 1 lit. c/ art. 9 alin. 2 lit. a din H.G. 500/2011;
- Contravenţii constatate la un număr de 145 angajatori, cu aplicarea a 174 sancţiuni, din
care 42 amenzi în valoare de 537.900 lei (din care achitate în valoare de 43.300 lei) şi
un număr de 132 avertismente.
Contravenţiile au fost aplicate după cum urmează:
- un număr de 23 angajatori au fost sancţionaţi pentru faptele prevăzute de art. 260 alin.
1 lit. e din Legea nr. 53/2003 republicată cu modificări si completări ulterioare – Codul
Muncii privind primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual
de muncă - 43 persoane, pentru care s-au aplicat amenzi în valoare de 490.000 lei. În
cazul a 5 angajatori (42 de persoane identificate fără încheierea unui contract individual
de muncă) au fost reţinute abateri de natură infracţională, conform art. 264 alin. 4 din
Legea nr. 53/2003 republicată cu modificări şi completări ulterioare – Codul Muncii,
respectiv: „primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia
acestora fără încheierea unui contract individual de muncă constituie infracţiune.”, fiind
sesizate organele de urmărire penală competente, până la abrogarea articolului prin
O.U.G nr. 53/2017;
- netransmiterea elementelor contractelor individuale de muncă în registrul general de
evidenţă a salariaţilor la Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi şi a modificărilor
ulterioare intervenite în acestea, cu aplicarea unui număr de 59 sancţiuni (1 amendă, în
valoare de 5.000 lei şi 58 avertismente) prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.
500/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
- nerespectarea prevederilor Legii nr.53/2003 republicată cu modificări si completări
ulterioare – Codul Muncii privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară,
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evidenţa orelor de muncă, timpul de lucru şi timpul de odihnă, respectiv nerespectarea
prevederilor legale privind repausul săptămânal şi munca suplimentară, fiind aplicate
un număr de 67 sancţiuni (15 amenzi, în valoare de 21.800 lei şi 52 avertismente);
- un număr de 3 angajatori au fost sancţionaţi în baza Legii nr.108/1999 republicată
pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, aplicându-se 3 avertismente, pentru
neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială de către entitatea controlată a măsurilor
dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta;
- nerespectarea prevederilor Legii nr.52/2011, republicată, privind exercitarea unor
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, pentru care au fost aplicate un
număr de 13 sancţiuni (1 amendă, în valoare de 20.000 lei şi 12 avertismente);
- nerespectarea prevederilor H.G. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, pentru care au fost aplicate 2 amenzi în valoare de 1100
lei. În cazul unui angajator, a fost reţinută abatere de natură infracţională, comform de
art. 265 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 republicată cu modificări şi completări ulterioare,
respectiv: „Încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condiţiilor legale de
vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor
legale referitoare la regimul de muncă al minorilor”, fiind sesizate organele de urmărire
penală competente.
În urma controalelor efectuate, pentru deficienţele în domeniul relaţiilor de muncă s-a
dispus în cursul anului 2017 un număr de 1710 măsuri, care au vizat, în principal,
neconformităţi în domeniul aplicării prevederilor Legii nr.53/2003 republicată - Codului Muncii
cu privire la munca fără forme legale, timpul de muncă şi timpul de odihnă, încălcarea
prevederilor legale privind munca suplimentară, negarantarea în plată a salariului minim brut
pe ţară, a altor acte normative de dreptul muncii, respectarea Hotărârii Guvernului nr.
500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, a Legii dialogului social - 62/2011
şi a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri.
Acţiunile de control în domeniul relaţiilor de muncă au fost, în principal, de tipul:
 Controale de fond şi tip campanie - cu o pondere de peste 90% în total controale,
având ca obiectiv principal verificarea respectării prevederilor legale privind încheierea
contractelor individuale de muncă şi conştientizării angajatorului pentru respectarea
legislaţiei muncii în special privind depistarea angajatorilor ce folosesc muncă fără
forme legale şi diminuarea fenomenului de muncă nedeclarată şi a consecinţelor
negative asupra persoanelor care lucrează fără încheierea unui contract individual de
muncă anterior începerii relaţiilor de muncă, în cadrul acţiunilor tip campanie organizate
la nivel naţional pe diferite domenii cu incidenţă majoră (construcţii, brutărie - produse
de panificaţie, comerţ, restaurante, baruri, pază) fiind urmărite cu prioritate obiectivele
privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale de angajare şi respectarea
prevederilor referitoare la completarea şi transmiterea elementelor contractelor
individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 Controale tematice care vizează respectarea legislaţiei muncii prin controlul aplicării
legilor specifice, cu o pondere de 10%: Hotărârea Guvernului nr.500/2011 privind
registrul general de evidenţă a salariaţilor fiind verificate prevederile legale privind
obligaţia angajatorilor de a înfiinţa şi transmite la Inspectoratele Teritoriale de Muncă
registrul general de evidentă a salariaţilor, respectiv, informaţiile privind încheierea,
modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă,
corectitudinea datelor transmise şi alte obligaţii ce decurg din legea specială. Au fost
verificaţi 1231 de angajatori, au fost sancţionaţi un număr de 59 de angajatori, cu un
număr de 59 de sancţiuni (1 amendă în valoare de 5.000 lei şi 58 de avertismente).
Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse un număr de 371 măsuri;
 Ordonanţa nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul
României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul
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străinilor în România, efectuându-se un număr de 29 controale, din care 9 împreună cu
reprezentanţi ai Biroului pentru Imigrări Călăraşi;
 Controale cu caracter preventiv în baza OG nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la
locul de muncă, Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între
femei şi bărbaţi. Au fost controlaţi 7 angajatori sub aspectul respectării dispoziţiilor art.
78 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 448/2003 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată;
 Legea nr.62/2011, a dialogului social: în cursul anului 2017 a fost verificat sub aspectul
respectării dispoziţiilor art. 129 alin. 1 şi 2 (iniţierea negocierii colective) un număr de 49
de angajatori, iar în cazul a 32 de angajatori s-a constatat nerespectarea acestor
dispoziţii, pentru care s-au dispus măsuri cu termene precise de realizare.
Campanii naţionale desfăşurate comform dispoziţiilor Inspecţiei Muncii şi a
Programului Cadru de Acţiuni pe anul 2017:
 În lunile martie – iulie şi noiembrie 2017 s-au desfăşurat acţiuni de control privind
identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, în cadrul Campaniei Naţionale „O zi pe
săptămână”, în diferite domenii de activitate şi în special în domeniul întreţinerii şi
reparaţiilor auto, fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, depozite
materiale de construcţii, fabricarea băuturilor alcoolice şi coafură şi alte activităţi de
înfrumuseţare. În vederea verificării agenţilor economici care desfăşoară activităţi în
domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase, produselor de
patiserie şi produselor zaharoase s-au desfăşurat controale şi pe timpul nopţii.
 În perioada 09-13 mai 2017 s-a desfăşurat Campania Naţională privind identificarea
cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul construcţiilor, fiind înregistrate următoarele rezultate: la nivelul judeţului au
fost verificaţi un număr de 17 angajatori din domeniul vizat în campanie şi a fost
aplicată o sancţiune contravenţională, avertisment; pentru deficienţele constatate în
domeniul relaţiilor de muncă au fost dispuse un număr total de 10 măsuri, cu termene
precise de realizare.
 În perioada 06-10 iunie 2017 s-a desfăşurat Campania Naţională privind identificarea şi
combaterea muncii nedeclarate şi respectarea prevederilor legale privind timpul de
muncă la societăţi care au ca obiect de activitate în domeniul prelucrării şi conservării
cărnii, prelucrării şi conservării peştelui, crustaceelor şi moluştelor, fabricării produselor
lactate şi a brânzeturilor, precum şi în domeniul comercializării acestora, fiind
înregistrate următoarele rezultate: la nivelul judeţului au fost verificaţi un număr de 33
angajatori din domeniul vizat în campanie şi a fost aplicată o sancţiune
contravenţională, avertisment; pentru deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de
muncă au fost dispuse un număr total de 29 măsuri, cu termene precise de realizare.
 În perioada 26-30 iunie 2017 s-a desfăşurat Campania Naţională privind identificarea şi
combaterea muncii nedeclarate şi respectarea prevederilor legale privind timpul de
muncă la societăţi care au ca obiect de activitate protecţie şi gardă, fiind înregistrate
următoarele rezultate: au fost verificate obiectivele de pază ale unui număr de 15
angajatori, din care pentru 5 angajatori au fost definitivate controalele de către
Inspectoratul teritorial de Muncă Călăraşi, iar pentru 10 angajatori au fost comunicate
fişele de identificare la inspectoratele unde aveau sediul angajatorii respectivi. Urmare
a controalelor au fost aplicate un număr de 3 sancţiuni contravenţionale - avertismente
şi s-au dispus 9 măsuri cu termene precise de realizare.
 În perioada 14 iunie – 31 august 2017 Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi a
desfăşurat Acţiunea de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii
nedeclarate în muncă declarată. Acţiunea a demarat cu mediatizarea acesteia în massmedia locală şi pe site-ul inspectoratului (comunicat de presă prin care sunt prezentate
durata acţiunii, obiectivele generale, grupul ţintă şi intensificarea acţiunilor de control),
informarea Instituţiei Prefectului şi prezentarea acestei informări în cadrul Colegiului
Prefectural. Au fost desfăşurate 3 întâlniri cu angajatori din următoarele domenii de
activitate: construcţii, transporturi, panificaţie, exploatarea şi industrializarea lemnului,
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industria textilă, comerţ şi agricultură. Cele trei întâlniri au avut loc la sediul
Inspectoratului, angajatorii fiind chemaţi din tot judeţul. Au avut loc 4 întâlniri cu
autorităţi locale, respectiv în comunele Nicolae Bălcescu, Nana, Radovanu şi Modelu,
care s-au arătat interesate în a ne sprijini. La întâlniri au participat atât crescători de
animale, cât şi persoane juridice care prestează activitate în domeniul agriculturii –
creşterea animalelor. Categoriile de persoane spre care ne-am îndreptat pentru
informare au fost tinerii şi copiii din centrele de plasament din judeţul Călăraşi. Pentru a
facilita întâlniri cu aceste categorii de persoane am solicitat ajutorul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi. Ca urmare a acestei colaborări au
fost organizate două întâlniri, o întâlnire la Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi
Familie „SERA” Călăraşi, unde sunt instituţionalizaţi în jur de 16 tineri cu vârste peste
15 ani şi una la Centrul de Plasament „SF. ŞTEFAN” din comuna Perişoru, unde sunt
instituţionalizaţi în jur de 49 tineri cu vârste peste 15 ani.
 În perioada 20-22 iulie 2017 s-a desfăşurat Campania Naţională privind identificarea
cazurilor de muncă nedeclarată şi pentru verificarea modului în care se respectă
prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară
activitatea în domeniul servicii de spălătorie auto – cod CAEN 4520, fiind înregistrate
următoarele rezultate: au fost controlaţi un număr de 10 angajatori, din care pentru 6
angajatori în ziua sâmbătă 22 iulie 2017, nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale
şi s-au dispus 6 măsuri cu termene precise de realizare.
 În perioada 09-13 octombrie 2017 s-a desfăşurat Campania Naţională privind
respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi precum şi a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia în
domeniile prevăzute de art. 13 şi a prevederilor legale privind prevenirea şi combaterea
exploatării copiilor/tinerilor prin muncă în aceste domenii. În cadrul campaniei au fost
verificaţi un număr de 31 angajatori, au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale avertismente. Au fost identificate 11 neconformităţi, pentru care s-au dispus măsuri de
remediere cu termene precise de realizare.
 În perioada 08-24 noiembrie 2017 s-a desfăşurat Campania Naţională privind
respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea
şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a
conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează
detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale transpuse în legislaţia
naţională, respectiv a prevederilor legale privind securitatea si sănătatea în muncă. În
cadrul acestei campanii au fost verificaţi un număr de 29 angajatori, au fost dispuse un
număr de 29 de măsuri, iar un angajator a fost sancţionat cu avertisment pentru
nerespectarea prevederilor H.G nr. 28/2008 privind organizarea timpului de muncă al
persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, cu modificările şi
completările ulterioare.
 În perioada 07-13 decembrie 2017 s-a desfăşurat Campania Naţională privind
verificarea modului în care angajatorii români respectă prevederile legale referitoare la
legislaţia muncii şi la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României. În cadrul
campaniei au fost verificaţi 18 angajatori, din care 4 împreună cu reprezentanţi ai I.G.I.
– Biroul pentru Imigrări Călăraşi, au fost dispuse 18 măsuri şi nu s-a aplicat nici o
contravenţie.
 Acţiunile de informare a studenţilor străini privind legislaţia muncii din România care au
fost iniţiate de Inspecţia Muncii în perioadele 06 - 10 iunie 2017 şi 20 - 26 noiembrie
2017, nu au fost realizate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi, deoarece
în unităţile de învăţământ din judeţul Călăraşi nu sunt înregistraţi studenţi străini.
 Planul de Acţiune privind organizarea controalelor antifraudă în cooperare cu Inspecţia
Muncii, în scopul prevenirii şi combaterii formelor de fraudă fiscală asociate utilizării
muncii subdeclarate şi/sau nedeclarate, în perioada 01 august -22 septembrie 2017 nu
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s-a concretizat la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi, deoarece
reprezentanţii DGAF nu ne-au contactat în vederea desfăşurării de acţiuni comune.
Pe parcursul anului 2017 s-au desfăşurat acţiuni de control privind prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea ilegalităţilor comise în domeniul utilizării forţei de muncă
nedeclarată şi reducerea incidenţei muncii nedeclarate conform planului comun de acţiune
încheiat la nivel local între I.T.M. Călăraşi şi I.P.J. Călăraşi. De asemenea, în cursul anului
2017, la solicitarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi au fost efectuate controale
împreună cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Călăraşi.
În anul 2017 au fost adresate Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi – Serviciu
Control Relaţii de Muncă un număr de 203 sesizări care au reclamat, în principal, următoarele
aspecte :
- neîncheiere în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
- neacordarea drepturilor salariale pentru perioada lucrată;
- neacordarea repausului săptămânal, a sporurilor pentru lucru în repausul săptămânal,
pentru orele de noapte şi pentru orele suplimentare;
- neacordarea concediilor de odihnă sau necompensarea concediului de odihnă
neefectuat, la încetarea activităţii;
- nerespectarea timpului demuncă şi de odihnă.
SERVICIUL CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ ŞI MONITORIZARE RELAŢII DE
MUNCĂ
La nivelul judeţului Călăraşi sunt 386 de angajatori care au peste 21 salariaţi, din care
159 angajatori sunt cu capital de stat (inclusiv bugetari), 6 angajatori cu capital mixt şi 221
angajatori cu capital privat. În e videnţa inspectoratului sunt înregistrate şi active un număr de
63 contracte colective de muncă, în cursul anului 2017 fiind înregistrate 35 de contracte
colective de muncă.
În cursul anului 2017 au fost verificaţi în registrul general de evidenţă a salariaţilor, în
termenul legal, 39.729 de beneficiari de venit minim garantat furnizaţi de primării.
De la intrarea în vigoare a Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu
caracter ocazional desfăşurate de zilieri au fost eliberate 1020 registre de evidenţă zilieri unui
număr de 450 firme solicitante. Numărul total de poziţii în registrul de zilieri este de 743294,
din care 84968 au fost înregistrate în cursul anului 2017.
La nivelul judeţului Călăraşi sunt înregistrate în evidenţele inspectoratului ca agenţi de
plasare a forţei de muncă în străinătate în baza Legii nr.156/2000,3 agenţi economici care şiau declarat la ORC Călăraşi obiectul principal de activitate „activităţi ale agenţiilor de plasare a
forţei de muncă”- 7810 care nu au desfăşurat această activitate.
În evidenţele Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi există un număr de 360
angajatori care utilizează în mod frecvent muncă de noapte.
COMPARTIMENTUL SECURITATE ÎN MUNCĂ
Statistici privind controale şi alte activităţi
1.
2.

3.
4.

Indicatori specifici
Fond de timp disponibil:
Unităţi vizitate:
■ Control preventiv
■ Campanii
■ Alte activităţi
Număr controale:
■ Planificat
■ Realizat
Nr. zile utilizate pentru control:
■ Controale programate (zile)
■ Controale pentru verificare măsuri (zile)
■ Controale în vederea autorizării (L 126, L
319, etc.) (zile)
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anul 2017
2294
1065
751
289
25
1137
1065
1259
17
56

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

■ Deter minăr i de noxe (zile)
■ Sesizări (zile)
Nr. zile utilizate pentru cercetare evenimente
şi avizare dosare de cercetare cu itm (zile):
Nr. zile utilizate pentru instruiri în domeniul
SSM (zile):
Nr. zile utlizate pentru lucrări de birou în
domeniul SSM:
■ Soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii
(zile)
■ Prestări servicii, în condiţiile legii (zile)
■ Alte lucrări de birou (zile)
■ Perfecţionare profesională (zile)
Fond de timp neutilizat:
■ Număr zile de concediu de odihnă (zile)
■ Număr zile concediu medical (zile)
■ Număr zile concediu fără plată (zile)
Număr evenimente comunicate de angajatori:
Număr de evenimente cercetate de
angajatori şi avizate de ITM:
Număr evenimente cercetate de ITM şi
avizate de IM:
Număr total de accidentaţi pentru care s-a
stabilit caracterul accidentului, din care:
■ Accidentaţi în muncă mortal
■ Accidente de muncă cu invaliditate
confirmată
■ Accidentaţi în muncă cu incapacitate
temporară de muncă
Număr total de accidente de muncă colective:
Total accidentaţi în muncă în ur ma
accidentelor de muncă colective, din care:
■ Accidentaţi în muncă mortal
■ Accidente de muncă cu invaliditate
confirmată
■ Accidentaţi în muncă cu incapacitate
temporară de muncă
Opriri funcţiune:
■ Unităţi
■ Echipamente
Număr de incidente periculoase:
Număr de propuneri de ur mărire penală
inaintea instituţiilor:
Sancţiuni contravenţionale
■ Număr
Valoare (lei)

0
45
398
32

23
1
186
18
218
41
0
84
51
14

4
2
23
1
0
0
0
23
0
2
0
2

1880
244000

■ Aplicate

45

■ Amenzi
■ Avertismente

0
1835
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Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punct de vedere al
securităţii şi sănătăţii în muncă
În cursul anului 2017, ITM Călăraşi a autorizat sau a avizat, după caz:
 funcţionarea agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în
muncă, conform Legii nr. 319/2006 modificată;
 producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi
depozitarea materiilor explozive, în baza Legii nr.126/1995 actualizată. În acest sens,
inspectorii de muncă au acordat consultanţă şi/sau au efectuat expertiză pentru
verificarea îndeplinirii, de către agenţii economici, a condiţiilor impuse de legislaţie
pentru obţinerea autorizaţiilor/avizelor.
Num ăr total
unităţi
autorizate/
avizate
174

Num ăr unităţi autorizate/avizate în baza unor legi speciale
Legea nr.
Legea nr. 319/2006
126/1995
Alte legi
m odificată
actualizată
27
14
133

Sancţiuni aplicate
Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate în cursul anului 2017 a fost de 45, iar
cuantumul valoric al sancţiunilor aplicate a fost de 244000 lei. Acti vitatea desfăşurată de ITM
Călăraşi în cursul anului 2017, pentru realizarea obiectivelor şi a indicatorilor în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, se prezintă astfel:
Indicatori
Număr sancţiuni contravenţionale aplicate:
Număr amenzi
Număr avertis mente
Valoare amenzi aplicate (lei)
Număr masuri dispuse pentru neconformităţi depistate
Număr sistări de activitate
Număr echipamente de muncă oprite din funcţionare

Anul
2017
1880
45
1835
244000
1871
0
2

Rezultatele acţiunilor planificate
Acti vitatea Compartimentului de Securitate şi Sănătate în Muncă din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi, în cursul anului I 2017 s-a desfăşurat
în baza Programului Cadru de Acţiuni transmis de către Inspecţia Muncii, fiind realizate toate
măsurile cuprinse în acesta.
CAMPANII ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Campanii Europene
 Pe parcusul anului 2017 s-a desfăşurat Campania Europeană “Locuri de muncă
sănătoase pentru toate vârstele”, care se adresează angajatorilor şi lucrătorilor angajaţi
(manageri, conducători ai locurilor de muncă, personal de execuţie), care se
încadrează în categoria persoanelor vârstnice (51-65 ani). Pe raza judeţului Călăraşi au
fost selectate 10 unităţi care au domeniile de activitate: sănătate, agricultură,
metalurgie, industria alimentară şi confecţii textile, care au fost monitorizate pe
parcursul anului 2017 în cadrul Campaniei “Locuri de muncă sănătoase pentru toate
vârstele”. Întreprinderile selectate pentru desfăşurarea proiectului, au fost informate,
îndrumate, monitorizate şi controlate în vederea eliminării deficienţelor identificate de
către inspectorii de muncă şi îmbunătăţirii stării de securitate şi sănătate în muncă.
 Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă
sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă “Locuri de muncă
sănătoase pentru toate vârstele”. În data de 27.10.2017, orele 10.00, în cadrul
Săptămânii Europene pentru Securitate şi Sănătate în muncă 2017, Inspectoratul
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Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi a organizat un simpozion cu tema “Locuri de
muncă sănătoase pentru toate vârstele”. Campania evidenţiază importanţa unei
abordări care să ţină seama de toate etapele vieţii, şi în special, de promovarea
practicilor de lucru sănătoase în rândul lucrătorilor tineri şi crearea unor condiţii de
muncă adecvate ce conferă durabilitate vieţii profesionale şi asigurarea îmbătrânirii în
condiţii bune de sănătate. În cadrul Simpozionului inspectorii de muncă din cadrul ITM
Călăraşi au prezentat lucrările: -„Lucrători în vârstă – implicaţii în domeniul SSM” inspector de muncă Valentin Drăgănescu şi -„Viaţă lungă, activă şi în forţă –
îmb ătrânire activă” - inspector de muncă Maria Rămulescu. La eveniment au fost
prezenţi reprezentanţii a 23 de servicii externe de prevenire şi protecţie în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă de pe raza judeţului Călăraşi.
Campanii Naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 Campanie naţională privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte
instruirea şi informarea lucrătorilor;
 Campanie naţională privind implementarea în sistemul de învăţământ a proiectului
„Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”;
 Campanie naţională privind verificarea modului în care angajatorii previn căderile de la
înălţime în şantierele temporare şi mobile;
 Campania Naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi pentru
verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în
muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul –servicii de spălătorie
auto – cod CAEN 4520;
 Campanie Naţională privind identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi
respectarea prevederilor legale privind timpul de muncă precum şi securitatea şi
sănătatea în muncă la societăţi care au ca obiect de activitate protecţie şi gardă – cod
CAEN 8010;
 Campania naţională privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.52/2011, în domeniile prevăzute la art.13 şi a
prevederilor legale privind prevenirea şi combaterea exploatării copiilor/tinerilor prin
muncă în aceste domenii;
 Campania naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor
legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a
timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislaţiei şi a
directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii
transnaţionale transpuse în legislaţia naţională, respectiv a prevederilor legale privind
securitatea si sănătatea în muncă (lucrători mobili), cod CAEN 4941 - Transporturi
rutiere de mărfuri, cod CAEN 4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane
de călători.
Campanii Naţionale în domeniul supravegherii pieţei
 Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de
competenţă al Inspecţiei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2017,
coordonat de către Comisia Europeană. În cursul anului 2017, ITM Călăraşi a efectuat
un număr de 45 controale în domeniul supravegherii pieţei, identificând 268 produse, în
societăţi care comercializează produse din domeniile reglementate.
Acţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 Acţiune de conştientizare şi control cu privire la utilizarea corectă a produselor cu
conţinut de silice cristalină;
 Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în
muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice;
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 Inspecţii privind verificarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de cercetare a
evenimentelor;
 Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi
mici (10 - 49 lucrători);
 Acţiune de informare privind consultarea lucrătorilor şi de verificare a organizării şi
funcţionării comitetelor de securitate şi sănătate în muncă;
 Controlul punerii în aplicare a legislaţie de protecţie a lucrătorilor expuşi la agenţi
chimici cancerigeni.
Acţiuni sectoriale
 Informarea şi conştientizarea angajatorilor din cadrul administraţiei publice privind
modul în care sunt respectate prevederile legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă;
 Controlul respectării prevederilor normativelor tehnice privind utilizarea, întreţinerea şi
verificarea periodică a proprietăţilor de protecţie a echipamentelor individuale de
protecţie utilizate de electricieni în instalaţii electrice;
 Modul în care sunt respectate prevederile legale cu privire la activităţile cu produse de
protecţie a plantelor.
SITUAŢIA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ
Nr.
crt

Div

1

A

2

C

3

E

4

F

5

G

6
7

H
J

8

K

9

O

10

Q

11

S

Denumire
Agricultură, silvicultură şi
pescuit
Produse ale industriei
prelucrătoare
Distribuţia apei, salubritate,
gestionare deşeuri;
activităţi de decontaminare
Construcţii
Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul; repararea
autovehiculelor şi
motocicletelor
Transport şi depozitare
Intermedieri financiare şi
asigurări
Administraţie publică şi
apărare; asigurări sociale
din sistemul public
Sănătate şi asistenţă
socială
Alte activităţi de servicii
TO TAL

Total

Anul 2016
ITM
INV

M

Total

Anul 2017
ITM
INV

M

5

1

-

4

4

4

-

-

8

8

-

-

7

7

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

3

2

1

-

1

1

-

-

11

10

1

-

1

-

1

-

1
-

1
-

-

-

2

2

-

-

1

-

1

-

2

1

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

2

2

-

-

1

1

-

-

31

24

3

-

1
21

1
19

1

1

Analizând cauza producerii celor 21 de accidente de muncă se constată următoarele:
Accidente după cauze dependente de executant (cod 23 a): 23a - 00=4 cazuri (nu a
depins de executant); 23a - 01=2 cazuri (neutilizarea mijloacelor de protecţie din dotare); 23a
- 03=8 cazuri (efectuare necorespunzătoare de comenzi, manevre); 23a - 04=3 cazuri
(efectuare necorespunzătoare de poziţionări, consolidări, fixări); 23a – 08=1 caz (efectuare în
afara sarcinilor de muncă a pornirii de mijloace de transport, instalaţii, maşini/utilaje); 23a – 16
=1 caz (căderi la aceeaşi nivel prin alunecare); 23a – 20 =1 caz (căderi de la aceeaşi înalţime
prin dezechilibrare); 23a - 29=1 caz (prezenţa la lucru în condiţii psiho-fiziologice
necorespunzătoare datorate altor cauze).
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2. 3. P RO TE CŢI A ME DI UL UI
Ca litate a aer ului în jude ţul C ălăraş i
Evaluarea calităţii aerului este reglementata prin Legea 104/2011 privind calitatea
aerului înconjurător ce transpune în legislaţia româneasca directivele europene referitoare la
calitatea aerului.
Poluanţii atmosferici luaţi în considerare în evaluarea calităţii aerului sunt :dioxidul de
sulf, dioxidul de azot, oxi zi de azot , pulberi în suspensie, plumb, benzen, ozon, monoxid de
carbon, arsen, cadmiu, nichel, mercur, hidrocarburi aromatice policiclice. Evaluarea calităţii
aerului înconjurator la nivelul municipiul Călăraşi se realizează pe baza datelor furnizate de
inventarele locale de emisii, conform metodologiei prevazută în Ordinului ministrului mediului
şi pădurilor nr.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a
inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă şi a datelor de Reţeaua automată de
monitorizare a calităţii aerului amplasată în municipiul Călăraşi.
Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Călăraşi
Punctele de prelevare sunt amplasate în concordanţă cu criteriile stabilite de
directivele europene privind calitatea aerului.
Reţeaua are următoarea structură:
 Staţia CL1 amplasată în zona Orizont , este staţie de trafic şi monitorizează influenţa
traficului asupra calităţii aerului, în scopul de a evidenţia nivelul de poluare la care este
expusă populaţia. Poluanţii monitorizaţi: SO2, NO, NO 2, NOx, CO, PM10 automat şi
gravimetric, Pb (din PM10), Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (on line),
 Staţia CL2 amplasată în zona Stadionului Municipal este staţie de fond urban şi
monitorizează nivelul de poluare din ariile urbane, influenţa "aşezărilor umane", fără să
fie influenţate direct de trafic sau industrie. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO, NO2,
NOx, CO, Ozon, Pb (din PM10), PM10, Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p –
xilen (on line). Sunt monitorizaţi totodată şi parametrii meteorologici (direcţie şi viteză
vânt, temperatură, presiune, radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii).
Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de
informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia
naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările
europene.
În anul 2017 au fost efectuate determinări:dioxid de sulf, oxizi de azot, oxid de
carbon, ozon şi pulberi în suspensie determinate în sistem automat şi pulberi în suspensie şi
Pb (din PM10) determinate gravimetric.
În urma monitorizării efectuate nu s-au constatat depăşiri la poluanţii gazoşi analizaţi.
Determinările de pulberi în suspensie au pus în evidenţă depăşiri ale valorii limită
zilnice pentru sănătate determinate de trafic intens în zona Orizont şi încălzire domestică în
perioada de iarnă în zona staţiei de fond urban CL-2.
Evoluţia concentraţiei poluanţilor înregistraţi de staţiile automate a calităţii aerului este
redată în graficele de mai jos:
Raport valori date PM10 gravimetric (µg/mc) CL-1 si CL-2 an 2017
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Raport valori date PM10 nefelometric (µg/mc) CL-1 si CL-2 an 2017

Raport valori date SO2( (µg/mc) CL-1 si CL-2 an 2017

Ma ximul zilnic media mobilă CO (mg/mc) an 2017 CL-1 si CL-2

Ma ximul zilnic media mobilă Ozon (µg/mc) an 2017 CL-2
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Poluarea aerului-efecte locale
Prin transpunerea şi implementarea aquis-ului comunitar de mediu, la nivel judeţean,
au fost stabilite măsuri pentru prevenirea, reducerea şi controlul emisiilor de dioxid de sulf,
oxizi de a zot, compuşi organici volatili şi amoniac.
Operatorii economici care se află sub incidenţa directivelor europene au luat măsuri
pentru limitarea emisiilor prin cerinţelor BAT şi respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţiile
de mediu.
Judeţul Călăraşi, din punct de vedere al calităţii aerului, se caracterizează prin surse
cu impact mediu şi redus asupra calităţii aerului.
Ca surse potenţial poluatoare, la nivelul judeţului Călăraşi putem menţiona:
 Instalaţii ce intră sub incidenţa Directivei Emisii Industriale transpusă în legislaţia
românească prin Legea nr.278/2013. Capitolul II al acestei directive, este destinat
dispoziţiilor specifice aplicabile instalaţiilor şi activităţilor din domeniul prevenirii şi
controlului integrat al poluării (IPPC). Pe teritoriul judeţului Călăraşi, instalaţiile IPPC
aparţin industriei metalurgice, industriei chimice organice şi anorganice, industriei
sticlei, altor ramuri industriale - tratarea suprafeţelor cu solvenţi organici – imprimare,
industriei alimentare, instalaţii pentru eliminarea şi valorificarea deşeurilor. Ponderea
cea mai mare o deţine zootehnia – creşterea intensivă a animalelor, reprezentată prin
ferme de păsări şi porci.
 Instalaţii şi activităţi care utilizează solventi organici şi care, odată cu apariţia Directivei
nr.2010/75/UE a Parlamentului European privind emisiile industriale, Directivei nr.
1999/13/CE privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi
organici volatili (COV) este parte integrantă a acesteia. Pe teritoriul judeţului Călăraşi
la sfârşitul anului 2017 au fost încadrate 4 instalaţii care respectă condiţiile impuse de
Legea Emisiilor industriale 278/2013, cu următoarele activităţi: de tipografie; extracţia
şi rafinarea uleiurilor vegetale; acoperirea suprafeţelor metalice; fabricare maşini şi
echipamente de birou – cartuşe imprimante.
 Instalaţii ce intră sub incidenţa Directivei COV din benzină – staţii de distribuţie a
benzinei. Pe teritoriul judeţului Călăraşi în anul 2017 au funcţionat 44 de staţii de
distribuţie benzină, care respectă prevederile naţionale în vigoare.
 Instalaţii ce intră sub incidenţa Directivei SEVESO privind controlul pericolelor de
accidente majore care implică substanţe periculoase: pe teritoriul judeţului Călăraşi
sunt încadrate sub prezenta directivă, 12 instalaţii.
Toate instalaţiile prezentate sunt conforme şi respectă normele impuse de Directivele
europene şi prevederile naţionale în vigoare.
La nivelul judeţului Călăraşi nu au fost identificate zone critice din punct de vedere al
poluării atmosferei.
C a lita te a pr e c ipita ţiilor
În anul 2017, Laboratorul de analize fizico – chimice a realizat determinări ale calităţii
precipitaţiilor recoltate în punctul Sediu APM Călăraşi. Rezultatele obţinute nu au pus în
evidenţă ploi acide.
M onitor iza r e a r a dioa c tiv ită ţii m e diulu i
Staţia de radioactivitate Călăraşi derulează un program standard de supraveghere a
radioactivităţii mediului de 11 ore/zi. Acest program standard de recoltări şi măsurători asigură
supravegherea la nivelul judeţului, în scopul detectării creşterii nivelelor de radioactivitate în
mediu şi realizării avertizării/alarmării factorilor de decizie.
Pe lângă programul standard, Staţia RA Călăraşi recoltează şi pregăteşte zilnic probe
de precipitaţii atmosferice, apă brută - Dunăre – Braţ Borcea, apă potabilă şi apă de foraj – de
la o adâncime de 14 m - pentru analize de tritiu şi carbon -14, participând la Programul de
monitorizare a radioactivităţii factorilor de mediu în zona de influenţa a CNE PROD
Cernavodă.
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Starea radioactivităţii mediului pentru judeţul Călăraşi rezultă din măsurătorile beta
globale pentru factorii de mediu: aerosoli atmosferici, depuneri uscate şi precipitaţii
atmosferice, ape, sol şi vegetaţie, precum şi măsurarea debitelor de doză gamma absorbite în
aer.
Radiaţiile gamma sunt monitorizate în sistem on-line prin intermediul a două staţii
automate amplasate la sediul APM Călăraşi şi Staţia Meteo Călăraşi.
În urma măsurătorilor efectuate de Staţia RA din cadrul APM Călăraşi s-a constatat
că toate valorile înregistrate pentru indicatorii :aerosoli atmosferici, depuneri din precipitaţii
atmosferice, ape de suprafaţă, vegetaţie spontană, sol necultivat, debitul dozei gamma în aer,
se situează în limitele de variaţie normale ale fondului natural.
Ca litate a apelor
APM Călăraşi nu are atribuţii în ceea ce priveşte monitorizarea calităţii apelor de
suprafaţă şi a apelor subterane. Reţeaua hidrografică a judeţului Călăraşi se află în jurisdicţia
SGA Călăraşi, SGA Giurgiu şi SGA Ilfov. Calitatea apelor uzate deversate în receptori naturali
este analizată de SGA Călăraşi, pentru unităţile aflate în jurisdicţia lor.
C a lita te a a pe lor uza te e v a c ua te
SGA Călăraşi monitorizează calitatea apelor de suprafaţă subterane şi reziduale de
pe teritoriul judeţului Călăraşi, din punct de vedere fizico-chimic, bacteriologic şi biologic.
C om p a rtime n tu l Di sp e ce ra t
Asigură în permanenţă:
- funcţionarea dispeceratului privind colectarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor
şi datelor referitoare la lucrările de gospodărire a apelor ;
- întocmirea zilnică a a raportului hidrometeorologic;
- întocmirea zilnică a stării sistemului din spaţiul hidrografic Mostiştea-Dunăre;
- transmiterea avertizărilor meteorologice şi hidrologice primite prin sistemul
informaţional propriu.
Compartiment Exploatare Lucrări
Realizarea indicatorilor financiari ai planului tehic pentru anul 2017:
Nr.crt.
1
2
3
4
5

Activ itatea
Cheltuieli plan tehnic
Servicii tehnico-operative
Lucrări şi reparaţii executate de terţi
Investiţii surse proprii
Alte cheltuieli
TO TAL

Plan
1.636.801
2.050.159
0
1.162.313
773.282
5.622.555

Realizat
1.519.116
2.110.315
0
684.031
865.821
5.179.283

În perioada analizată, au fost efectuate în general lucrări de exploatare a lucrărilor
hidrotehnice din administrare, respectiv 6 baraje şi lacurile de acumulare aferente, lungimea
de peste 250 km de diguri, lucrări de întreţinere a acestor lucrări, a sediilor formaţiilor de lucru
şi a subunităţii, igienizarea malurilor lacurilor de acumulare şi a cursurilor de apă unde a fost
cazul.
Compartiment Gestiunea Resurselor de Apă şi Inspecţie
Emite şi urmăreşte existenţa actelor ce reglementează activitatea de gospodărire a
apelor (avize, autorizaţii, notificări), modul de exploatare al instalaţiilor de captare, aducţiune,
distribuţie, evacuare a apei, respectarea indicatorilor stabiliţi prin actele de reglementare privind
evacuarea apelor uzate, emisarii naturali, existenţa şi respectarea zonelor de protecţie sanitară a
surselor de apă, modul de realizare al măsurilor stabilite în programele de etapizare, respectarea
valorilor stabilite prin contractele economice încheiate, respectiv volumele de apă prelevate cât şi
cantităţile de substanţe evacuate în emisarii naturali.
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-

-

În cursul anului 2017:
s-au efectuat un număr de 319 controale dintre care: 152 controale pe linie de inspecţie
şi 167 în vederea reglementării din punct de vedere al gospodăririi apelor;
s-a eliberat un număr de 141 acte de reglementare din care: autorizaţii de gospodărirea
apelor – 30; avize de gospodărirea apelor - 45; notificări de punere în funcţiune – 34;
notificări începere execuţie – 32;
au fost aplicate penalităţi de depăşire a concentraţiilor de poluanţi evacuaţi în ape de
suprafaţă (în număr de 46 procese verbale de penalitate).
Compartiment hidro - meteo

Acti vitatea compartimentului Hidrologie s-a desfăşurat pe baza activităţilor prevăzute
în Programul unitar de gospodărire a apelor, al SGA Călăraşi pe anul 2017 şi a constat în
principalele activităţi specifice:
- măsuratori de niveluri – 4 staţii hidrogeologice/60 foraje;
- măsuratori ale temperaturilor apelor subterane – 10 staţii hidrogeologice/14 foraje;
- măsurarea precipitaţiilor la 13 posturi pluviometrice;
- transmiterea de informaţii şi avertizări asupra poluării apei la 45 forjae hidrogeologice;
- refacerea unor obiective hidrogeologice din Reţeaua Naţională de Veghe Hidrologică în
vederea dotării cu senzori automaţi la nivel de transmisie automată la AN Apele
Române –5 obiective;
- recoltări de probe de apă din forajele Reţelei Naţionale – 89 probe;
- informaţii asupra evoluţiei apei subterane – 6st.hg/6 foraje.
Lab oratorul de calitatea apelor Călăraşi, din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă
Buzău-Ialomiţa face parte din reţeaua naţională de supraveghere a calităţii apelor din
România. În cadrul laboratorului se efectuează analize pentru ape de suprafaţă (râuri, lacuri),
ape subterane, precum şi pentru apa uzată. Laboratorul de calitatea apelor Călăraşi are
implementat, menţine şi îmbunătăţeşte un sistem de management al calităţii în conformitate
cu SR EN ISO/CEI 17025/2005/AC2007, şi este acreditat de către Organismul Naţional de
Acreditare – RENAR, certificat nr. LI 464, anexa nr.4.
Laboratorul dispune de personal calificat, echipamente adecvate, etalonate şi
verificate metrologic, sticlărie volumetrică etalonată, materiale de referinţă, reactivi, astfel încât
să satisfacă cerinţele clienţilor şi să furnizeze rezultate de încredere.
Acti vitatea laboratorului este reglemetată prin “Manualul de operare al sistemului de
monitoring pentru laboratorul SGA Călăraşi”-2017, stabilit de Administraţia Bazinală de Apă
Buzău-Ialomiţa.
Conform documentului amintit în anul 2017, s-au efectuat analize fizico-chimice şi
biologice la probele de apă recoltate din următoarele secţiuni:
-

A. Ape curgătoare de suprafaţă (râuri) – 84 secţiuni/1700 analize:
Fluviul Dunărea – canal Dorobanţu;
Braţ Borcea – secţiunea comunei Modelu;
Berza – secţiunea Mihai Viteazu;
Argova (Mostiştea) - secţiunea Lupşanu;
Corata (Mostiştea) - secţiunea Sătucu;
Vânata - secţiunea Fântana Doamnei şi Sulimanu;
Belciugatele - secţiunea Fundulea;
Colceag- secţiunea Măriuţa;
Fluviu Dunăre – prize de apă Chiciu, km 371+500.

B. Lacuri naturale şi de acumulare – 24 secţiuni/472 analize:
Lac Frăsinet – secţiunea baraj;
Lac Frăsinet – secţiunea mijloc lac;
Lac Iezer – secţiunea baraj;
Lac Frăsinet – secţiunea mijloc lac;
Lacul Iezer Călăraşi (Dragoş Vodă) – mijloc lac;
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-

Lacul Iezer Călăraşi (Dragoş Vodă) – coadă lac;
Lacul Gălăţui (Potcoava) – mijloc lac;
Lacul Gălăţui (Rasa) – coadă lac.

C. Ape subterane - 49 foraje hidrogeologice/1555 analize
D. Ape reziduale (surse de poluare) – 14 unităţi economice/1508 analize
E. Analize pentru terţi (comandă) – 39 solicitări/177 analize.
Ge s tiune a de ş e ur ilor
Cantitatea de deseuri generată, colectată/valorificată/eliminată în anul 2017 este
prezentata sintetic, în tabelul următor:
Nr.
Crt.

Denumire
deşeu

1

MENAJER TOTAL
Menajer în amestec de la
populaţie
Menajer în amestec de la
instituţii şi agenţi economici
DIN SERVICII TOTAL
Stradale
Pieţe şi oboare
COLECTARE SELECTIVA
Număr de puncte colectare
selectivă de la populaţie
Total colectare selectivă de
la
instituţii
şi
agenţi
economici
Hârtie/carton
Plastic
(PET/PE/HDPE/folie)
Sticlă
Metal
CONSTRUCTII SI
DEMOLARI
INDUSTRIAL
Pământ şi pietre
Lemn
Deşeuri medicale

1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
4
5
6
7
8

Cantitate ( tone)
Colectată
33474,27

Valorificată
-

Eliminată
33474,27

14641,82

-

14641,82

17917,94

-

17917,94

7847,05
7125,68
722,84
7424,57

7424,57

7847,05
7125,68
722,84
-

-

-

-

7424,57

7424,57

-

359,56

359,56

-

210,65

210,65

-

20,56
6418,49

20,56
6418,49

-

800,42

800,42

-

1632,98
142,41
92,14

1623,98
142,41
-

92,14

Problema gestionării deşeurilor la nivelul judeţului va fi soluţionată prin
implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul
Călăraşi ” prin POS Mediu, Axa prioritară 2, cu finanţare FEDR, în valoare de 140.729.770 lei
fără TVA.
Titularul proiectului este Consiliul Judeţean Călăraşi, care a delegat serviciile de
operare din cadrul CMID Ciocăneşti către S.C.IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.
Au fost eliberate autorizaţii de mediu pentru staţiile de transfer Călăraşi. Olteniţa şi
Lehliu Gară şi autorizaţie integrată de mediu pentru Centrul de Management Integrat al
Deşeurilor (CMID) Ciocăneşti titular SC IRIDEX GROUP SRL. Începând cu data de
02.10.2017 au fost puse în exploatare punctele de depozitare deşeuri :CMID Ciocăneşti,
Staţiile de transfer deşeuri Călăraşi. Olteniţa şi Lehliu Gară.
Scopul/obiectivele proiectului sunt:
- asigurarea unei rate de colectare a deşeurilor de 100% în zonele urbane şi de 100% în
zonele rurale;
- promovarea colectării selective a deşeurilor reciclabile şi biodegradabile în conformitate
cu cerinţele naţionale şi ale UE;
- reducerea cantităţii de deşeuri depozitate;
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- închiderea şi reabilitarea a patru depozite municipale neconforme, în scopul protejării
mediului şi îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei;
- eliminarea deşeurilor prin depozitare în conformitate cu cerinţele legale.
Bio div e r s ita te a jude ţului C ă lă r a ş i
Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000 este compusă din situri care adăpostesc
habitate naturale şi habitate ale speciilor de interes european şi urmăreşte asigurarea
menţinerii sau restabilirii tipurilor de habitate naturale şi a habitatelor speciilor într-o stare de
conservare favorabilă.
Monitorizarea presupune identificarea aspectelor negative cu impact asupra florei şi
faunei salbatice (în cazul SCI – urilor cu referire, în special, la activităţile antropice. În cazul
SPA – urilor s-a pus accentul pe monitorizarea culoarelor de migraţie a speciilor de păsări,
dar şi monitorizarea stării de sănătate).
În urma monitorizărilor efectuate în siturile prezentate, s-a constatat starea favorabilă
de conservare a speciilor de păsări în cazul SPA-urilor şi a habitatelor şi a speciilor existente
în respectivele habitate în cazul SCI-urilor.
Arii naturale protejate de interes internaţional
Aria de Protecție Specială Avifaunistică (APSA) Iezer Călăraşi a obţinut în anul 2012
statutul de sit Ramsar. Pe 2 februarie 2013, zona protejata ROSPA0012 Braţul Borcea a
obţinut de asemenea statutul de sit RAMSAR.
Arii naturale protejate de interes comunitar
Ariile naturale protejate de pe suprafaţa judetului Călăraşi sunt administrate astfel:
 Pădurea Ciornuleasa, de Direcţia Silvica Călăraşi şi Ocolul Silvic Mitreni;
 Asociaţia Echilibru Bucureşti asigură custodia pentru următoarele zone protejate:
ROSPA 0105 - Valea Mostiştei; ROSPA 0055 – Lacul Gălăţui, ROSPA0021 –
Ciocăneşti – Dunăre, ROSCI0131 – Olteniţa – Mostiştea – Chiciu, ROSPA0136Olteniţa-Ulmeni;
 Asociaţia Centrul Ecologic Green Area asigură custodia următoarelor zone protejate:
ROSPA0012 Braţul Borcea şi ROSCI0319 Mlaştina de la Feteşti;
 Directia Silvică Constanţa- Ocolul Silvic Băneasa asigură custodia: ROSPA0039
Dunăre –Ostroave şi ROSCI0022 Canarele Dunării;
 Asociaţia Bio România asigură custodia sitului: ROSPA0038 Dunăre – Olteniţa;
 Societatea Ornitologică din România asigură custodia sitului ROSPA0051 Iezer
Călăraşi.
La sfărşitul anului 2017, situl ROSCI0343 Pădurile din Silvostepa Mostiştei nu aveau
custode.
Suprafaţa ocupată de SCI şi SPA la nivelul judeţului:
- Suprafaţa SCI-urilor este de 22472,7 ha, adică 4,42% din suprafaţa totală a judeţului
Călăraşi;
- Suprafaţa SPA-urilor este de 43778,1 ha, adică 8,60% din suprafaţa totală a judeţului
Călăraşi;
- Suprafaţa totală ocupată de SCI-uri si SPA-uri la nivelul judeţului este de 66250,8 ha,
adică 13,02%.
A c ţiuni ş i m ă s ur i pe ntr u îm bu nă tă ţir e a m e diului în jude ţu l C ă lă r a ş i
In domeniul calităţii aerului înconjurător:
 monitorizarea calităţii aerului prin staţiile automate aparţinând RNMCA ;
 implicarea autorităţilor publice locale în domeniul calităţii aerului;
 respectarea limitelor impuse în autorizaţiile de mediu şi a cerinţelor BAT
 îmbunătăţirea infrastructurii drumurilor;
 reducerea impactului traficului asupra calităţii aerului ;
 creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi.
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In domeniul gestionării deşeurilor :
Luând în considerare situaţia actuală privind gestionarea deşeurilor municipale şi
procesul în derulare a implementarii legislaţiei Uniunii Europene în domeniu, este imperios
necesară introducerea, la nivelul întregului judeţ, a unui sistem integrat de gestionare a
deşeurilor şi a creşterii gradului de colectare selectivă a acestora, în vederea maximizării
cantităţilor valorificate şi reciclate şi a minimizării cantităţilor depozitate.
Rezolvarea problemelor de gestionare a deşeurilor identificate pe raza judeţului
Călăraşi şi respectarea legislaţiei naţionale privind deşeurile se va realiza prin proiectul
„Sistem integrat de Management al Deşeurilor Solide în judeţul Călăraşi” şi care are ca
obiective:
 depozit ecologic judeţean amplasat pe teritoriul administrativ al Comunei Ciocăneşti,
inclusiv instalatii auxiliare, cum ar fi staţia de compostare, staţia de sortare, staţia de
tratare a levigatului;
 Staţii de transfer în Municipiile Călăraşi şi Olteniţa şi Lehliu Gară;
 închiderea celor 4 depozite de deşeuri existente în Municipiile Călăraşi şi Olteniţa, şi
oraşele Lehliu Gară şi Fundulea;
 realizarea sistemului de colectare a deşeurilor reziduale şi reciclabile, prin construirea
platformelor de colectare şi amplasarea containerelor necesare, pe raza întregului judeţ
(4 zone de colectare);
 realizarea compostării individuale în gospodăriile din mediul rural prin distribuirea de
unităţi de compost individuale şi campanii de încurajare a acestor bune practici.
Serviciul Comisariatul Judeţean Călăraşi al Gărzii Naţionale de Mediu
(S.C.J.C.G.M.) a realizat un număr de 672 de inspecţii panificate şi neplanificate, cu un efectiv
de 8 comisari, astfel: 208 de inspecţii planificate şi 496 de controale neplanificate.
Controlul în domeniul protecţiei mediului
A. Numărul total de controale şi inspecţii realizate a fost de 338, din care:
Inspecţii planificate la obiective economice cu impact semnificativ asupra mediului,
90, astfel: 85 tip B, 3 planificate tematic, 2 planificate tip SEVESO.










Inspecţii neplanificate 248, din care:
57 de inspecţii pentru respectarea condiţiilor impuse în actele de reglementare;
1 inspecţie în urma autosesizării Gărzii Naţionale de Mediu;
19 inspecţii pentru identificarea de obiective noi;
52 de inspecţii pentru rezolvarea unor reclamaţii;
0 inspecţii pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului;
68 de inspecţii dispuse de CG/ACPM;
0 inspecţii pentru emiterea, preungirea sau revizuirea actelor de reglemntare;
21 de inspecţii pentru verificarea măsurilor impuse;
20 de inspecţii efectuate cu alte autorităţi.








Sancţiuni principale (16):
S-au aplicat 16 amenzi contravenţionale, în valoare de 225.500 lei;
Nu s-au aplicat avertismente;
S-au aplicat 3 sancţiuni complementare;
S-a aplicat 1 suspendare de activitate;
Nu au fost propuneri de suspendare a acordurilor/autorizaţiilor de mediu;
Nu s-au făcut sesizări ale organele de cercetare penală.

o
o
o
o

Situaţia amenzilor contravenţionale (16):
12 amenzi încasate;
0 amenzi în termen;
3 amenzi contestate;
1 amendă trimisă spre executare.
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Valoarea amenzilor contravenţionale:
 Valoare aplicată: 225.000 lei;
 Valoare încasată: 77.500 lei.
Controlul în domeniul habitatelor naturale, biodiversitate şi arii protejate
B. Numărul total de controale şi inspecţii realizate a fost de 368, din care
Inspecţii planificate la obiective economice cu impact semnificativ asupra mediului,
120, astfel: 102 tip B, 18 planificate tematic.










Inspecţii neplanificate 248, din care:
52 de inspecţii pentru respectarea condiţiilor impuse în actele de reglementare;
0 inspecţii în urma autosesizării Gărzii Naţionale de Mediu;
10 inspecţii pentru identificarea de obiective noi;
17 inspecţii pentru rezolvarea unor reclamaţii;
0 inspecţii pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului;
32 de inspecţii dispuse de CG/ACPM;
0 inspecţii pentru emiterea, preungirea sau revizuirea actelor de reglemntare;
19 de inspecţii pentru verificarea măsurilor impuse;
118 inspecţii efectuate cu alte autorităţi.








Sancţiuni principale (4):
S-au aplicat 3 amenzi, în valoare de 50.000 lei;
1 avertisment aplicat;
Nu s-au aplicat sancţiuni complementare;
Nu s-au suspendat activităţi;
Nu au fost propuneri de suspendare a acordurilor/autorizaţiilor de mediu;
Nu s-au făcut sesizări ale organele de cercetare penală.

o
o
o
o

Situaţia amenzilor contravenţionale (3):
3 amenzi încasate;
0 amenzi în termen;
1 amendă contestată;
0 amenzi trimise spre executare.

Valoarea amenzilor contravenţionale:
 Valoare aplicată: 50.000 lei;
 Valoare încasată: 20.500 lei.
În ce priveşte activităţile desfăşurate pentru întărirea capacităţii instituţionale a Gărzii
Naţionale de Mediu
Procesele Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu sunt implmentate şi
menţinute în conformitate cu cerinţele standardelor ISO 9001 şi ISO 14001.
În ce priveşte acţiunile eficiente de inspecţie care au condus la îmbunătăţirea
semnificativă a calităţii factorilor de mediu, amintim:
 urmare a controalelor repetate la unităţile administrativ teritoriale din judeţ, privind
modul de îndeplinire a atribuţiilor şi responsabilităţilor administraţiilor publice locale
prevăzute de actele normative din domeniul protecţiei mediului, s-au redus semnificativ
aspectele
de mediu
reprezentate
de
gestionarea deşeurilor, protecţia
atmosferei/zgomot,
dezvolare
urbanistică,
alimentare
cu
apă,
spaţii
verzi/agrement/turism/picnic, biodiversitate;
 urmare a verificărilor repetate, în cursul anului 2017 s-a diminuat semnificativ numărul
incendierilor de mirişti, a vegetaţiei ierboase şi a stufului, cu impact negativ asupra
solului şi atmosferei;
 inspecţiile realizate au urmărit respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind
calitatea aerului, VSU, depozitarea deşeurilor, gestionarea uleiurilor uzate, verificarea
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modului de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr.
995/2010(E.U.T.R.) al Parlamentului European şi al Consiliului European de stabilire a
obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn,
gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, respectarea prevederilor Legii nr.
24/2007 privind executarea lucrărilor de toaletare şi tăiere ale arborilor şi arbuştilor,
verificarea agenţilor economici care desfăşoară activitatea de exploatare agregate
minerale pe teritoriul judeţului Călăraşi.;
s-au desfăşurat acţiuni de control în comun cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Poliţia
Transporturi, Poliţia de Frontieră, Secţia de Gospodărire a Apelor Călăraşi, Agenţia
pentru Protecţia Mediului Călăraşi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Barbu Ştirbei
Călăraşi, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Călăraşi,
Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Călăraşi.
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2 . 4 . S I G U R A N Ţ A C E T Ă Ţ E A N U L U I Ş I I V EL U L D E I N F R A C Ţ I O N A L I T A T E
L A N I V EL U L J U D EŢ U L U I
Activitatea Inspectoratul Judeţean de Poliţie
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi este serviciul public specializat, iar
activitatea sa se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, precum şi în sprijinul
instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.
Obiective strategice 2017
Obiectivele stretegice urmărite în activitatea Inspectoratului au fost:
 Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei,
protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa
transporturior;
 Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii pe raza de competenţă şi destructurarea
grupărilor infracţionale;
 Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale
necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiştilor.
Obiective specifice 2017
Obiectivele specifice urmărite în activitatea Inspectoratului au fost:
 Menţinerea sub control a infracţionalităţii de mică violenţă, comisă în special în mediul
rural;
 Combaterea evaziunii fiscale în domeniul cerealier;
 Accesarea fondurilor europene prin cele două programe: Programul Operaţional
Regional 2014-2020 (Ghidul specific pentru Prioritatea de investiţii Clădiri publice) şi
Programul de Cooperare Transfrontalieră RO-BG.
Managementul resurselor instituţionale
Pentru reducerea deficitului de personal în anul 2017 a avut loc un concurs de trecere
a agenţilor în corpul ofiţerilor: fiind ocupate 10 posturi.
De asemenea, au avut loc un concursur de încadrare din sursă externă de agenţi de
oridine publică, fiind ocupate 56 de posturi.
Un concurs de încadrare din sursă externă de specialişti unde au fost ocupate 3
posturi de ofiţer.
În anul 2017, inspectoratul a înregistrat 107 de ieşiri din sistem şi 95 de intrări de
personal.
Procentul de încadrare cu persoanl este de 81,53%.
Resurse finaciare: Cheltuieli de personal, 45.929.850 lei (+4,65%); Bunuri şi servicii,
2.824.980 lei (-26,7%); Acti ve nefinanciare (investiţii), 212.200 lei (+329%).
Resurse logistice
Parcul auto al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi înregistrează în prezent un
număr de 275 autovehicule; 60 % dintre acestea au o vechime mai mare de 10 ani.
Mijloace auto noi alocate: 7 Dacia Logan, 1 Volkswagen. Patrimoniul IPJ Călăraşi
este format din 69 imobile (12 în municipii, 8 în oraşe şi 49 în mediul rural).
Valoarea reparaţiilor curente la construcţii a fost de 486.389,52 lei în anul 2017.
Prevenirea criminalităţii
Programe şi campanii de prevenire :
- “Şcoala în siguranţă” - 76 de întâlniri cu grupuri ţintă, 115 de parteneri cooptaţi, 11
articole publicate în presă, 6 intervenţii la emisiuni radio, 2 intervenţii la emisiuni TV,
10.192 de beneficiari;
- „Aripi frânte” – 42 de informări ale cetăţenilor, 21 de articole publicate în presă, 1720 de
beneficiari;
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“Hoţii sunt creativi, fii preventiv” – 48 de informări ale cetăţenilor, 24 de articole
publicate în presă, 2900 de beneficiari;
„Şcoala siguranţei TEDI” - 12 sesiuni de informare, 5 parteneri cooptaţi, 15 articole
publicate în presă, 303 beneficiari.
În cadrul programelor de prevenire, au fost desfăşurate 107 activităţi cu caracter
general, 96 de întâlniri cu grupuri ţintă, 2 concursuri tematice organizate, 7 protocoale de
colaborare încheiate, 92 de articole publicate în presă.
Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice
Acţiunile în sistem integrat au fost organizate în baza analizelor şi deciziilor luate în
cadrul Grupului de Coordonare şi Trasarea Sarcinilor organizat la nivelul I.P.J. Călăraşi.Media
zilnică a efectivelor din dispozitiv în anul 2017: 98 (+16 faţă de 2016).
Au fost efectuate 167 de acţiuni cu efective mărite, 5 razii, 635 de infracţiuni
constatate (357 de efectivele de OP).
Ca urmare a reaşezării efectivelor de ordine publică din mediul rural, se constată o
reducere e timpului de recţie la intervenţiile semnalate prin SUAU 112.
Apeluri 112: Din totalul de 13.543 de intervenţii, în 63 % din cazuri poliţia a intervenit
în mai puţin de 10 minute.
A scăzut procentul intervenţiilor sub 15 min. în mediul rural, cu 35%, ca urmare a
reaşezării efectivelor de ordine publică din mediul rural, în scopul îmbunătăţirii intervenţiilor la
sesizările 112.
Criminalitatea stradală
Criminalitatea stradală este caracterizată de cele mai multe ori de infracţiuni fără un
pericol social deosebit, însă prin locul în care sunt săvârşite, creează o stare de disconfort şi
nesiguranţă în rândul cetăţenilor.
În anul 2017 s-a înregistrat o scădere cu 30% a infracţionalităţii stradale sesizate faţă
de 2016, fiind sub media ultimilor 5 ani. Scăderea din 2017 se bazează mai ales pe scăderea
infracţiunilor stradale sesizate din mediul rural (-55%).
Siguranţa traficului rutier
În ceea ce priveşte siguranţa participanţilor la trafic, în anul 2017 au fost reţinute 828
permise pentru consumul de alcool, depăşiri neregulamentare şi viteză excesivă, faţă de 742
în 2016).
Au fost aplicate peste 24.000 sancţiuni în 2017, un număr aproximativ egal cu cele
aplicate în 2016.
Siguranţa în şcoli
S-a asigurat o abordare diferită a activităţilor desfăşurate în scopul creşterii gradului
de siguranţă al elevilor, prin asigurarea climatului de siguranţă în zona adiacentă şi implicarea
poliţiştilor în activităţile curente ale elevilor.
Prezenţa patrulelor de poliţie în zonele adiacente a condus la scăderea faptelor
penale la1 în 2017 (22 în 2016). Principalele probleme din şcoli: infracţiunile de loviri sau alte
violenţe şi furturile.
Infracţiuni sesizate
În anul 2017, s-a înregistrat cea mai mică valoare a infracţiunilor sesizate din ultimii 5
ani, în scădere faţă de 2016 cu 8,58% şi sub media valorilor înregistrate în ultimii 5 ani (45%).
Creşte ponderea infracţiunilor sesizate din oficiu faţă de total infracţiuni sesizate la
31,23% în 2017 (faţă de 28,36% în 2016).
Faţă de 352 persoane au fost dispuse măsuri preventive în anul 2017.
S-a înregistrat creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor judeţului prin scăderea
infracţiunilor sesizate contra persoanei (-183 infracţiuni, -8,92%) şi a infracţiunilor sesizate
contra patrimoniului (-211, -9,27%), faţă de 2016.
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Au scăzut ultrajele comise asupra poliţiştilor.
Toate faptele de mare violenţă înregistrate în anul 2017 au fost rezolvate prin
identificarea autorilor.
Arme, explozivi, substanţe periculoase
Deţinători autorizaţi de arme şi muniţii în anul 2017: 1400 de deţinători persoane
fizice şi 31 de deţinători persoane juridice. Arme deţinute 2589 (1713 letale şi 876 neletale).
Au fost indisponibilizate următoarele bunuri: 74 arme de foc (+5 buc.faţă de anul
2016), 15027 bucăţi muniţie (+13410 buc.), 1 auto (-1) folosit la braconaj), produse de
protecţia plantelor 456262 kg (+352495 kg)carne de vânat, 5,25 kg (-49,7 kg).
Criminalitatea economico-financiară
Deşi la nivelul întregii unităţi sunt mai puţine infracţiuni sesizate de natură economicofinanciară (-13,7%), gradul de complexitate şi volumul de activităţi pentru probarea activităţii
infracţionale a persoanelor cercetate a crescut semnificativ.
Date statistice: Rechizitorii pe linie economico-finaciară: 51 (-15), Total RTP-uri: 64 (9), Total prejudicii recuperate: 5069980 lei (+13806090 lei), Persoane faţă de care au fost
dispuse măsuri preventive: 33, 8 grupări infracţionale destructurate, cu 60 de membri.
Urmăriţi şi supravegheri judiciare
Mandate şi sentinţe penale aflate în lucru - 54, mandate şi sentinţe penale intrate în
2017 - 166, mandate şi sentinţe penale soluţionate în 2017 - 172 mandate şi sentinţe penale
rămase în lucru - 48. Supravegheri judiciare - 295 măsuri: 259 control judiciar, 36 arest la
domiciliu.
Criminslistică
Au fost efectuate 2.625 de cercetări la faţa locului efectuate (-2,6%), fiind ridicate
21249 urme ( -18%), au fost realizate 188 de expertize şi de constatări tehnico-ştiinţifice
efectuate (+30,3%) şi identificate 71 de persoane (+21,1%). Persoane amprentate: 1328 de
fişe dactiloscopice.
Acţiuni speciale
Poliţiştii Serviciului pentru Acţiuni Speciale au efectuat: 16 acţiuni de prindere în
flagrant (+50%), 298 misiuni de escortă a persoanelor arestate (+4,5%), au participat la 303
misiuni de menţinere a ordinii publice, în sprijinul dispozitivelor curente.
Poliţiştii din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale au avut un aport semnificativ la
activităţile desfăşurate de structurile operative.
Activitatea pe linie juridică
1792 de dosare s-a aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti în 2017, în care I.P.J.
Călăraşi a figurat ca parte. Au fost soluţionate 214 dosare (-111 faţă de 2016).
94,34 au constituit plângeri contravenţionale (96,6% în 2016).
Au fost formulate către I.G.P.R. 3 puncte de vedere argumentate referitoare la
proiectele de acte normative ce urmau a fi supuse aprobării forului legislativ.
Centrul de reţinere şi arestare preventivă
Au fost încarcerate 419 (-28) persoane (13 femei şi 20 minori), fiind
transferate/liberate 160 (-21) persoane.
Au fost efectuate 1332 (-875) escorte.
Au fost reamenajate camerele de deţinere, anexele şi spaţiul administrativ.
Activitatea de cooperare intra şi interinstituţională
Principalul partener al IPJ Călăraşi, Ministerul Public care împreună cu celelalte
instituţii de aplicare a legii şi structurile de informaţii, a coordonat activitatea poliţiştilor pentru
documentarea unor activităţi infracţionale privind infracţiuni de şantaj, cămătărie, furturi din
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locuinţe, trafic de ţigări şi produse din tutun, trafic de alcool şi băuturi alcoolice produse în
afara antrepozitului fiscal.
Au fost desfăşurate acţiuni în sistem integrat cu IJJ Călăraşi, ISU şi Poliţia de
Frontieră, pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice.
Cooperare internaţională
Programe în derulare
 „Proiectul „Cooperare transnaţională între autorităţi de aplicare a legii pentru întărirea
activităţii de prevenire şi luptă împotriva fraudei cu fonduri europene/subvenţii acordate
în domeniul agriculturii”, finanţat de Comisia Europene – Biroul European Anti-Fraudă
în baza Acordului de finanţare nr. OLAF/2016/D1/068).Parteneriat: IPJ Dolj, IPJ Bacău,
Direcţia Regională Silistra (BG), Poliţia Voievodală Olsztyn (PL) şi Direcţia nr. 3 din
cadrul Inspectoratului Naţional de Investigaţii (Rep. Moldova). Valoarea totală este de
120.902,28 euro, iar perioada de implementare: decembrie 2016-februarie 2018.
 În luna octombrie 2017, poliţiştii IPJ Călăraşi au desfăşurat în comun 2 acţiuni cu
poliţişti francezi, pe raza municipiului Olteniţa, în timpul cărora au fost efectuate 19
percheziţii domiciliare şi au fost puse în executare 8 mandate europene de arestare.
Propuneri de proiecte:
- „Centrul multifuncţional de cooperare poliţienească în regiunea transfrontalieră
România-Bulgaria” - Programul INTERREG V-A;
- „Asistenţă tehnică modernă pentru adăpostirea, transportul, instruirea şi utilizarea
corespunzătoare a câinilor specializaţi în detectarea ţigaretelor de contrabandă şi a
bunurilor ilicite, aflaţi în dotarea IPJ Călăraşi” - Programul HERCULE III (2014-2020) –
Asistenţă Tehnică;
- „Cooperare transnaţională între autorităţi de aplicare a legii pentru întărirea activităţii de
prevenire şi luptă împotriva fraudei cu fonduri europene/subvenţii acordate în domeniul
agriculturii” - Programul HERCULE III (2014-2020) – Instruire.
Parteneriate:
- Cu IPJ Dolj, în cadrul propunerii de proiect „Uniţi pentru salvarea victimelor violenţei!”;
- Cu IPJ Bacău, în cadrul propunerii de proiect ”Intervenţie integrată pentru victimele
criminalităţii, prioritate pentru protecţia cetăţenilor minori”;
- Cu Poliţia Voievodală Olsztyn (PL), în cadrul propunerii de proiect „Protejarea
intereselor financiare ale Uniunii Europene prin dobândirea şi schimbul de abilităţi
practice de identificare a producţiei şi distribuirii ilegale de produse cu tutun, cooperare
între servicii de aplicare a legii”.
Managementul comunicării
Obiectivul principal a fost promovarea scopurilor şi obiectivelor instituţiei, creşterea
gradului de informare şi a nivelului de înţelegere a problematicii asociate domeniului
poliţienesc.
Au fost organizate sau mediatizate 12 acţiuni mediatice, campanii de relaţii publice,
acţiuni umanitare, printre care:
- “Bumerangul violenţei”– Campanie de prevenire a infracţiunilor de loviri sau alte
violenţe în mediul rural;
- “Tu îţi cunoşti poliţistul de proxmitate- „Şcoala Siguranţei Tedi”;
- Acti vităţi dedicate sărbătoririi „Zilei Poliţiei Române”;
- „Şi tu poţi deveni poliţist”;
- Acti vităţi dedicate „Zilei copilului”;
- Lansarea „Săptămânii Prevenirii Criminalităţii”;
- Acti vităţi dedicate comemorării victimelor din accidente rutiere;
- „Ziua Ştafetei”;
- Acti vităţi dedicate „Zilei Naţionale a României”.
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În anul 2017 au fost înregistrate aproape 2.443 de articole în cotidiene şi publicaţii online şi peste 1.197 de referiri în radio/TV privind activitatea I.P.J. Călăraşi, 99% fiind referiri
pozitive/neutre.
Au fost înregistrate şi 136 de solicitări de informaţii de interes public.
Relaţia cu mass-media a fost caracterizată de echidistanţă şi transparenţă.
Rezultate oglindite în obiectivele specifice asumate de I.P.J. Călăraşi:
 Cel mai mic nivel al infracţionalităţii din ultimii 5 ani;
 Infracţiunile sesizate în 2017 scad cu 8,85% sub media valorilor înregistrate în ultimii 5
ani (- 45%), trendul fiind dat în special de scăderea infracţiunilor judiciare sesizate;
 În ultimii 5 ani, ponderea infracţiunilor sesizate din mediul rural din total infracţiuni
sesizate scade în mod constant;
 Cu 8,92% mai puţine Infracţiuni contra persoanei sesizate faţă de anul 2016;
 372 persoane faţă de care au fost dispuse măsuri preventive în anul 2017;
 Cel mai mic nivel al infracţionalităţii stradale sesizate din ultimii 5 ani.
Riscuri şi ameninţări identificate pentru anul 2018
 Deficitul de personal coroborat cu lipsa de experienţă a poliţiştilor nou încadraţi;
 Fenomenul migraţiei persoanelor din Orientul Mijlociu, în contextul geopolitic actual;
 Degradarea în timp a spaţiilor de lucru, învechirea parcului auto care pot deveni
improprii desfăşurării activităţii şi insuficienţa fondurilor alocate;
 Lăsarea în libertate a autorilor de infracţiuni pentru care legislaţie penală prevede
împăcarea părţilor.
Activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi
Acti vitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi s-a desfăşurat pe baza şi
pentru punerea în aplicare a documentelor programatice de nivel superior, eforturile fiind
direcţionate în realizarea obiectivelor propuse şi a atribuţiilor stabilite prin Planul de
acţiuni/management grupate astfel: Creşterea performanţei structurilor operative în
îndeplinirea misiunilor, Creşterea performanţei structurilor de suport, Creşterea performanţei
din domeniul capacităţii instituţionale.
În scopul realizării obiectivelor propuse, au fost adoptate măsuri permanente de
eficientizare a activităţilor, iar pentru misiunile şi activităţile planificate şi executate, s-au
desfăşurat analize temeinice, pentru determinarea raportului resurse folosite/costuri/rezultate
previzionate:
Creşterea performanţei activităţilor operative
Ordinea şi siguranţa publică
Obiectivul principal care a stat în atenţia unităţii pe linia misiunilor de ordine publică a
fost creşterea performanţei structurilor operative în îndeplinirea misiunilor de ordine şi
siguranţă publică prin întrebuinţarea eficientă a structurilor de ordine publică şi menţinerea la
un nivel înalt a pregătirii profesionale, în vederea creşterii siguranţei cetăţenilor.
Astfel, pentru îndeplinirea acestui obiectiv au fost executate 5.4167 misiuni de ordine
publică în care au fost angrenaţi 12.938 jandarmi, înregistrându-se o creştere de 109 misiuni
faţă de anul 2016.
Pentru asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfăşurării unor activităţi cu
public numeros, în perioada de referinţă au fost executate 342 misiuni de asigurare a ordinii
publice în care au fost angrenaţi 2.420 jandarmi. Punctele de referinţă pe acest palier al
misiunilor au fost determinate de misiunile de asigurare a ordinii şi siguranţei publice pe
timpul desfăsurării alegerilor locale parţiale, nefiind înregistrate evenimente negative.
Structurile de ordine publică au intervenit pentru aplanarea unor conflicte, precum şi
pentru luarea măsurilor legale privind ordinea şi siguranţa publică la un număr de 64 sesizări,
din care 22 prin S.N.U.A.U. „112” şi prin alte mijloace (faţă de 22 sesizări în anul anterior),
existând o preocupare constantă a conducerii inspectoratului pentru rezolvarea cu
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operativitate a urgenţelor cetăţenilor prin reducerea timpului de reacţie de la preluare şi până
la prezentarea echipelor de intervenţie la locul producerii evenimentului.
Participarea la menţinerea ordinii publice s-a concretizat prin asigurarea cadrului
organizatoric necesar bunei desfăşurări a misiunilor în sistem integrat, săptămânal
analizându-se situaţia operativă şi eficienţa misiunilor executate în scopul îmbunătăţirii
activităţilor 4.756 misiuni de menţinere a ordinii publice, cu un efectiv de 9.469 jandarmi, fiind
executate 3.331 patrule mixte constituite atât în mediul urban (2217 patrule mixte) cât şi în
mediul rural (1114 patrule mixte), înregistrând o creştere cu 6,6 % faţă de anul 2016).
Acti vitatea de prevenire a faptelor antisociale s-a executat independent sau
împreună cu alte instituţii în baza protocoalelor şi a programelor de parteneriat (2 proiecte
locale şi 15 programe de parteneriat educaţional, desfăşurând un număr de 184 activităti de
prevenire în instituţii de invăţământ, în spaţiul public dar şi în incinta arenelor sportive, fiind
distribuite 5794 materiale informative).
Numărul faptelor de natură penală sesizate de către personalul Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Călăraşi, pe timpul misiunilor proprii şi în cooperare cu personalul
inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi, în anul 2017 a fost de 220 fapte de natură
penală, 17 în acţiunile proprii şi 203 în acţiunile cu poliţia (74 în mediul urban şi 146 în mediul
rural), faţă de anul 2016 când au fost sesizate un număr de 278 fapte de natură penală.
Au fost depistaţi şi identificaţi 202 făptuitori, 16 făptuitori în acţiunile proprii şi 186
făptuitori în actiunile în cooperare cu poliţia.
În perioada supusă analizei au fost constatate şi aplicate 983 de sancţiuni
contravenţionale, (579 aplicate în mediul urban şi 404 în mediul rural), faţă de anul precedent
când au fost aplicate 1833 sancţiuni contravenţionale.
Din totalul sancţiunilor contravenţionale aplicate, 181 sunt avertismente scrise, iar
802 sunt amenzi aplicate, în valoare de 276.300 lei.
Pe timpul executării misiunilor au fost desfăşurate activităţi specifice de probare a
faptelor antisociale, fiind întocmite 4 planşe fotografice pentru a fi ataşate proceselor verbale
de sesizare înaintate organelor de urmărire penală, în 4 dosare din totalul de 10.
În anul 2017, în camera de corpuri delicte a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean
Călăraşi au fost introduse 106 bunuri ridicate în vederea confiscării, faţă de anul 2016,
perioadă cînd au fost introduse un număr de 266 bunuri. Au fost efectuate operaţiunile de
ieşire din camera de corpuri delicte pentru 194 bunuri, faţă anul precedent când s-au efectuat
operatiuni de ieşire pentru 241 bunuri.
Pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere în anul 2017 s-au desfăşurat
332 de acţiuni, în 149 localităţi, folosindu-se un efectiv de 396 jandarmi.
Pe timpul executării misiunilor specifice, cu ocazia efectuării verificărilor în aplicatiile
SINS web şi SINS wap, au fost obţinute 4 rezultate pozitive.
Paza şi protecţia obiectivelor, b unurilor şi valorilor
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi asigură protecţia unui număr de 15
obiective, toate prin exceptare de la plată (8 aparţinând Ministerului Justiţiei şi Ministerului
Public, 3 aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, 3 aparţinând Ministerului Finanţelor
Publice şi 1 aparţinând Curţii de Conturi a României) şi paza, protecţia, supravegherea şi
intervenţia la 304,5 km conducte de transport produse petroliere aparţinând Conpet S.A.
Paza la obiectivele din competenţă se realizează prin sisteme de pază formate din
personal specializat şi sisteme tehnice de protecţie şi alarmare împotriva efracţiei (electronice
şi mecano-fizice), stabilite în funcţie de nivelul de risc, importanţa, particularităţile, cultura de
securitate, caracteristicile obiectivelor/transporturilor şi au rolul de a asigura prevenirea,
detecţia, riposta oricăror acţiuni ilegale îndreptate asupra securităţii obiectivelor precum şi
revenirea la starea iniţială.
Totodată, executăm paza transporturilor de bunuri şi valori în beneficiul Trezoreriei
Călăraşi şi în beneficiul propriu, paza transporturi de produse cu caracter special în beneficiul
propriu şi protecţie transporturi corespondenţă clasificată împreună cu lucrători ai Direcţiei
Judeţene de Informaţii Călăraşi.
249

La nivelul unităţii, în scopul diminuării riscurilor şi vulnerabilităţilor identificate pentru
fiecare obiectiv, a fost lărgită, după caz, aria competenţelor subofiţerilor care execută misiuni
de pază, prin includerea în atribuţiile acestora, a unor măsuri specifice de ordine şi siguranţă
publică, pentru prevenirea faptelor de natură contravenţională şi infracţională, atât în interiorul
obiectivelor, cât şi în zonele adiacente acestora, materializate în planurile de pază.
Eficienţa măsurilor întreprinse s-au concretizat în prevenirea penetrării dispozitivelor
de pază şi pătrunderii prin efracţie în obiective, asigurarea ordinii şi siguranţei publice pentru
desfăşurarea în condiţii de normalitate a activităţilor la obiectivele din competenţă, în
prevenirea şi combaterea sustragerilor de produse petroliere din conductele magistrale, în
prevenirea comiterii de fapte ilicite în zona obiectivelor şi conductele magistrale de transport
produse petroliere.
Cercetare şi documentare
Acti vitatea de cercetare-documentare a avut ca obiectiv asigurarea suportului
informativ pentru toate categoriile de misiuni ce au revenit inspectoratului. Prin activitatea
desfăşurată de structura de specialitate s-a reuşit identificarea vulnerabilităţilor, riscurilor şi
ameninţărilor în domeniul ordinii şi siguranţei publice şi asigurarea fondului informativ necesar
fundamentării deciziilor privind executarea misiunilor.
În baza notelor-sinteză înaintate, a fost constatată o infracţiune şi au fost aplicate 24
de sancţiuni contravenţionale.
Management Operaţional
Serviciul Management Operaţional asigură organizarea, coordonarea, îndrumarea şi
controlul în următoarele segmente de activitate: managementul stărilor excepţionale,
planificarea şi standardizarea în domeniul operaţional, cooperarea interinstituţională,
monitorizarea misiunilor şi evenimentelor şi controlul managerial intern.
În scopul asigurării capacităţii operaţionale parţiale sau complete, la nivelul
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi s-a executat antrenarea personalului din grupa
operativă pentru planificarea, organizarea, conducerea, coordonarea şi controlul acţiunilor şi
misiunilor specifice, precum şi verificarea capacităţii operaţionale şi a capabilităţilor unităţii şi
subunităţilor privind realizarea măsurilor de protecţie a personalului şi intervenţia în sprijinul
populaţiei în situaţii de protecţie civilă.
O atenţie deosebită a fost acordată planificării activităţilor, pe baza documentelor
programatice de nivel superior, monitorizării stadiului de îndeplinire a acestora şi aducerii
corecţiilor necesare în situaţia când acestea se impun.
Pentru organizarea şi realizarea măsurilor de protecţie civilă, sunt elaborate şi
actualizate permanent documentele de conducere: planul de protecţie şi intervenţie în situaţii
de protecţie civilă şi planul de evacuare în situaţii de urgenţă.
S-a realizat asigurarea cu personal specializat a unor legături rapide, stabile şi
oportune, pentru conducerea unităţii, şi transmiterea datelor şi informaţiilor în timp real pentru
informarea conducerii Jandarmeriei Române şi ministerului, în vederea realizării
managementului ordinii publice, prin implementarea în aplicaţiile informatice existente a
evenimentelor înregistrate, datelor şi informaţiilor obţinute, precum şi a rezultatelor unor
misiuni (activităţi) executate.
Cooperarea interinstituţională
În conformitate cu cadrul normativ în vigoare, pentru îndeplinirea misiunilor şi
atribuţiilor încredinţate, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi a încheiat planuri de
cooperare/colaborare/acţiune/intervenţie, atât cu structurile Ministerului Afacerilor Interne din
zona de responsabilitate, cât şi cu instituţii, organizaţii, agenţii şi autorităţi ale administraţiei
publice locale, în domeniile de competenţă. La nivelul unităţii sunt gestionate
protocoale/planuri de cooperare/colaborare/intervenţie şi cooperare încheiate la nivelul
Ministerului Afacerilor Interne (38), Inspectoratului General al Jandarmeriei Române (36) şi
cele încheiate la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi (28, comparativ cu 32
în anul 2016).
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Structurile operative din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi au executat în
cooperare/colaborare cu alte structuri 318 misiuni, cu un efectiv de 1.049 jandarmi. Dintre
aceste misiuni, 150 au fost executate cu structuri MAI, cu un efectiv de 451 jandarmi,
comparativ cu anul 2016, când au fost executate 117 de misiuni, cu un efectiv de 413
jandarmi, 22 de misiuni au fost executate cu organele judecătoreşti, cu un efectiv de 87
jandarmi, comparativ cu anul 2016, când au fost executate 34 de misiuni, cu un efectiv de 107
jandarmi, 133 de misiuni au fost executate cu alte instituţii/structuri ale statului, cu un efectiv
de 414 jandarmi, comparativ cu anul 2016, când au fost executate 178 de misiuni, cu un
efectiv de 534 jandarmi.
Au fost organizate şi executate 13 acţiuni speciale în cooperare cu DIICOT/BCCO
pentru efectuarea unor acte procedurale cu un efectiv de 97 de jandarmi, comparativ cu anul
2016 când au fost executate un număr de 5 acţiuni cu un efectiv de 61 de jandarmi.
În cooperare cu D.J. Informaţii şi ISU, a fost organizat şi executat exerciţiul tactic
“Organizarea şi executarea intervenţiei la Judecătoria Municipiului Olteniţa”.
Au fost iniţiate activităţi de cooperare/colaborare, fiind solicitat mandatul Inspectorului
general al Jandarmeriei Române pentru încheierea următoarelor documente de colaborare:
- Program de parteneriat cu Consiliul judeţean Călăraşi şi Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică;
- Plan de colaborare cu Primăria Călăraşi privind gestionarea problematicii ridicate de
identificarea şi capturarea animalelor sălbatice, fără stăpân şi insectelor periculoase
pentru om pe raza municipiului Călăraşi.
Creşterea performanţei activităţilor de suport
Resurse umane
Modernizare instituţională
În perioada de referinţă, la nivelul I.J.J.Călăraşi, ca de altfel în toate structurile M.A.I.,
au fost depuse eforturi şi a fost implementat modelul optim organizatoric care să genereze un
raport resurse folosite/costuri/rezultate previzionate fără compromis şi să se găsească în
consens cu actuala arhitectură de securitate şi siguranţă a cetăţeanului şi societăţii la nivelul
U.E.
Evoluţia proiecţiei structurale
În anul 2017 nu au fost înregistrate reorganizări structurale ale instituţiei, care este
dimensionată în condiţiile austerităţii bugetare, principalul obiectiv constituindu-l încadrarea în
limita numărului de indicatori repartizaţi în finanţare.
Gradul de încadrare cu personal
Dinamica resurselor umane a avut o evoluţie descendentă. Astfel, dacă la data de 01
ianuarie 2017 erau încadraţi 30 de ofiţeri, 278 subofiţeri şi 2 salariaţi civili, însumând în total
310 posturi ocupate (93,09% din posturile prevăzute în statul de organizare), la data de 31
decembrie, din cele 333 de posturi sunt încadrate 301 (90,39%). Pierderile de personal s-au
datorat în principal trecerilor în rezervă, cu drept la pensie. Media de vârstă a personalului
unităţii la 31 decembrie 2017 este de 40,88 ani.
Starea şi practica disciplinară
În activitatea desfăşurată s-a urmărit constant cunoaşterea şi aplicarea prevederilor
actelor normative, în scopul dezvoltării răspunderii personalului în ceea ce priveşte disciplina
militară, I.J.J.Călăraşi axându-se pe conştientizarea, de către fiecare individ, a necesităţii
menţinerii unui climat de ordine şi disciplină în contextul dificultăţilor socio – economice ale
prezentului.
În anul 2017 au fost acordate 353 recompense faţă de 363 în anul 2016, nu au fost
cazuri de trimitere a cadrelor unităţii în faţa consiliului de judecată sau de onoare, a fost
aplicată o sancţiune disciplinară unui subofiţer şi nu au fost înregistrate cazuri de corupţie în
rândul personalului inspectoratului.
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Securitate şi sănătate în muncă
Acti vitatea de securitate şi sănătate în muncă s-a axat în principal pe prevenirea
producerii oricăror evenimente şi accidente de muncă, lucrătorul desemnat implicându-se
nemijlocit în instruirea personalului împreună cu şefii locurilor de muncă. Eficienţa activităţilor
desfăşurate s-a concretizat în neînregistrarea niciunui incident sau accident de muncă, şi pe
viitor urmând a se acorda aceeaşi atenţie acestui domeniu, atât de important din punct de
vedere structural şi funcţional.
Pregătirea personalului
Acti vitatea s-a desfăşurat potrivit nevoilor de pregătire, prin cursuri de dezvoltare a
carierei, cunoştinţele dobândite sau aprofundate pe parcursul activităţilor de formare
profesională contribuind la creşterea gradului de profesionalism în executarea misiunilor
ordonate.
Evaluarea personalului
Rezultatele obţinute (calificativele bune şi foarte bune obţinute la evaluarea anuală)
reflectă preocuparea permanentă a şefilor şi comandanţilor nemijlociţi pentru continuarea
procesului de profesionalizare a personalului.
Logistică
Cu toate greutăţile datorate lipsei de personal de specialitate, dotarea insuficientă şi
alocările precare de fonduri prin efortul susţinut al personalului logistic a fost asigurat
permanent suportul pentru îndeplinirea tuturor misiunilor unităţii.
Prin gestionarea eficientă a fondurilor alocate, în special a celor pentru investiţii s-a
reuşit îmbunătăţirea dotării unităţii şi asigurarea bunurilor şi serviciilor necesare desfăşurării
activităţilor ordonate.
Mijloacele tehnice de resortul auto pentru executarea misiunilor sunt asigurate în
proportie de 59% faţă de prevederile tabelei de înzestrare. În acest an unitatea noastră a fost
dotată cu cu 4 autovehicule de la alte structuri. Au fost scoase din funcţiune 10 autovehicule şi
au mai fost propuse pentru scoaterea din funcţiune încă 3 mijloace auto, fapt ce conduce la
scăderea gradului de dotare cu autovehicule.
Eforturile principale au fost orientate în sensul întreţinerii, exploatării şi repararii
tehnicii din dotare în cele mai bune condiţii, folosirea autovehiculelor conform destinaţiei
precum şi eficientizarea consumului de carburant.
Un mare accent s-a pus pe efectuarea pregătirii şi testării conducătorilor auto privind
cunoştintele de legislaţie rutieră şi a normelor tehnice în vigoare privind regulile de întreţinere
şi exploatare a tehnicii din dotare, activitate desfăşurată cu sprijinul cadrelor de poliţie, a
personalului de specialitate psihologică şi medicală a M.A.I.
IJJ se confruntă cu probleme pe linia dotării, în special cu muniţie necesară pentru
asigurarea pregătirii şi evaluării personalului din subordine, a dotării insuficiente cu alte
materiale de resort A.G.Ch., printre care şi neasigurarea încărcării pulverizatoarelor de
capacitate mărită.
Comunicaţii şi tehnologia informaţiei
Comunicaţii
Sistemul de comunicaţii a fost menţinut în regim de funcţionare permanent, asigurând
necondiţionat căile de legătură destinate conducerii, cooperării şi înştiinţării necesare
îndeplinirii misiunilor specifice.
S-a avut vedere, de asemenea, dotarea unităţii cu mijloace specifice, consolidarea
infrastructurii de comunicaţii şi, nu în ultimul rând, implementarea politicilor de securitate
pentru sistemul informatic şi de comunicaţii al Jandarmeriei Române.
Principalul obiectiv în anul 2017, a constat în constituirea la nivelul inspectoratului a
unui Centru de Comunicaţii Mobil- CCM IJJ Călăraşi pe autoturism Jeep Grand Cherokee.
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De apreciat este faptul că până la această dată au fost achiziţionate echipamente ale
Centrului de Comunicaţii Mobil în proporţie de aproximativ 65-70%.
Gradul de înzestrare cu tehnică de comunicaţii radio este următorul: terminale
portabile 58%, terminale mobile 36% şi terminale fixe 56% faţă de prevederile tabelei de
înzestrare (nu au fost luate în calcul terminalele analogice care nu mai satisfac cerinţele
operative actuale – ex. acces la baze de date, funcţionare în reţea digitală – şi au depăşită
durata normală de funcţionare sau care prezintă un grad avansat de uzură).
Tehnologia informaţiei
Permanent a fost asigurată funcţionarea tehnicii de calcul, a imprimantelor, a
echipamentelor de reţea, accesul la Portalul Jandarmeriei Române, precum şi aplicaţiile
interne specifice şi poştă electronică.
Au fost identificate şi eliminate vulnerabilităţile de administrare pentru site-ul propriu
www.jandarmeriacalarasi.ro cu privire la atacurile cibernetice identificate la nivelul reţelei
Internet, precum şi modul de acţiune în situaţii critice.
Gradul de înzestrare cu tehnică de calcul este următorul: staţii de lucru (inclusiv
laptop-uri) 65%, servere 72%, imprimante 59%.
Asigurare financiară
În anul 2017, ordonatorul de credite a aprobat credite bugetare în sumă totală de
17663698 lei.
Creditele bugetare deschise la partea de cheltuieli de personal au asigurat achitarea
drepturilor băneşti cuvenite personalului unităţii, contribuţiile sociale ale unităţii, drepturile
băneşti altele decât salariile conform reglementărilor legale în vigoare.
O problemă deosebită se evidenţiază la Titlul II „Cheltuieli pentru bunuri şi servicii”
suma aprobată fiind de 424980 lei, ceea ce reprezintă aproximativ 10,65% din necesarul
conform normelor de înzestrare. Celelalte cheltuieli privind furnituri de birou, piese de schimb,
reparaţii curente, etc au fost aprobate în procent de 6,66%..
Concluzia este că bunul mers al activităţii unităţii nu s-a asigurat prin finanţare ci
numai din punct de vedere al efortului uman al personalului IJJ Călăraşi.
Acti vitatea compartimentului financiar se desfăşoară în temeiuri şi termene legale.
Acest aspect a fost reliefat şi de comisia de audit public din cadrul Camerei de conturi
Călăraşi care a considerat că personalul compartimentului şi-a îndeplinit atribuţiile într-un mod
eficient şi eficace.
Se pot raporta următoarele probleme deosebite care implică şi activitatea
compartimentului financiar:
- dinamica legislativă în domeniul salarizării personalului; aceasta presupune foarte mult
timp alocat aprofundării unor prevederi care, de multe ori sunt aprofundate inutil
întrucât se abrogă/modifică până să fie aplicate în litera şi spiritul aprobărilor;
- nu în ultimul rând o problemă o consituie subdimensionarea funcţiilor la compartimentul
financiar, fără să se ţină seama de prevederile legale privind acordarea vizei de control
financiar preventiv propriu – O.G. 119 / 1999 - şi încadrarea în procent de 66% a
compartimentului financiar.
O activitate de noutate şi care a presupus implicarea întregului personal al
compartimentului financiar a constituit-o aplicarea programului informatic „ForExeBug” de
control al angajamentelor bugetare în instituţiile publice. Faptul că activităţile cadrelor militare
din compartiment au fost executate deseori peste nivelul cerinţelor/capacităţilor profesionale
înscrise în fişa postului este scos în evidenţă de restituirea de către Ministerul Finanţelor
Publice a tuturor situaţiilor financiare validate cu informaţiile transmise de noi şi nu cu
informaţii adăugate de sistem.
Asigurare juridică
Acti vitatea de asistenţă juridică este asigurată de către serviciul de specialitate din
cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
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Asigurare psihologică
Acti vitatea de asistenţă psihologică s-a desfăşurat având ca principale obiective
menţinerea capacităţii de adaptare a personalului la solicitările specifice activităţii
profesionale, identificarea şi reducerea influenţei factorilor psihologici ce determină apariţia
conduitelor neadaptate, optimizarea climatului psihosocial al unităţii precum şi identificarea şi
ameliorarea cazurilor de disfuncţionalitate psihologică în rândul personalului unităţii.
În acest sens s-au desfăşurat activităţi de asistenţă psihologică profilactică
concretizate în evaluări psihologice în vederea avizării personalului pentru îndeplinirea de
sarcini, atribuţii şi misiuni în condiţii de solicitare psihică intensă; evaluări psihologice
periodice; evaluări psihologice pentru dreptul de a conduce autovehicule aparţinând M.A.I.;
consultaţii şi intervenţii psihologice primare, consultaţii de specialitate pe tema cunoaşterii
subordonaţilor precum şi interviuri focalizate pe analiza compatibilităţii dintre potenţialul
psihoaptitudinal şi solicitările specifice postului, asistenţă psihologică şi pregătire.
Activitatea de control şi control managerial intern
În scopul creşterii eficacităţii activităţii desfăşurate de structurile unităţii, prin
compararea rezultatelor obţinute cu cele previzionate/planificate, al identificării neregulilor şi
soluţionării problemelor cu care se confruntă acestea, precum şi al stabilirii măsurilor optime
pentru prevenirea unor deficienţe sau disfuncţii, au fost organizate şi executate 25 de
controale tematice, comparativ cu 15 în anul 2016. Ca urmare a controalelor executate au fost
stabilite un număr de 43 măsuri. Măsurile stabilite au fost executate în totalitate.
Permanent s-a avut în vedere finalitatea controalelor, prin verificarea executării la
termen a măsurilor ordonate pentru remedierea neregulilor constatate.
Prin activitatea de autoevaluare a modului de implementare şi dezvoltare a Sistemului
de control intern/managerial a fost relevat faptul că acesta este „conform” şi permite
conducerii unităţii să furnizeze un management rezonabil al resurselor, în scopul îndeplinirii
obiectivelor generale şi specifice, acestea fiind utilizate în condiţii de legalitate, regularitate,
eficacitate şi eficienţă, în limitele stricte generate de disponibilitatea acestor resurse.
Secretariat şi prevenirea incidentelor de securitate
Pe linie de secretariat şi documente clasificate, s-a acţionat pentru optimizarea
fluxului informaţional şi al circuitului documentelor pentru scurtarea timpului de ajungere la
destinatari. Au fost executate controale în servicii, compartimente şi subunităţi pe linia
respectării prevederilor regulamentare privind redactarea documentelor clasificate şi
nesecrete, pe suport electronic şi suport de hârtie fiind remediate în cel mai scurt timp
neajunsurile constatate, acest lucru prevenind producerea unor disfuncţionalităţi majore în
această activitate.
Pe linie de evidenţă a fondului de arhivă, personalul compartimentului Secretariat,
Documente Clasificate şi Arhivă a avut ca obiectiv executarea în bune condiţii a operaţiunii de
arhivare a documentelor şi păstrarea în bune condiţii a fondului arhivistic al unităţii.
În cursul acestui an, a fost completat şi actualizat de două ori programul prevenirii
scurgerii de informaţii clasificate deţinute de unitate, fiind reevaluate şi zonele de securitate,
fapt ce a asigurat o mai bună protecţie a informaţiilor gestionate în aceste spaţii.
Pe linie de INFOSEC, au fost continuate activităţile specifice pentru acreditarea
sistemului informatic şi de comunicaţii SIC CIFRU şi SMEC, aceste activităţi se gasesc în
stadiul de implementare a măsurilor de securitate, documentaţia de securitate fiind întocmită
şi aprobată de autoritatea responsabilă pe linie de INFOSEC din cadrul M.A.I.
Relaţii cu publicul
Acti vitatea de relaţii publice a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi a avut
ca obiectiv consolidarea susţinerii publice şi a încrederii cetăţenilor în instituţie, prin
promovarea optimă a serviciilor acestei instituţii, a rolului pe care îl îndeplineşte în societate,
precum şi a modului activ în care această instituţie se implică în viaţa de zi cu zi a cetăţenilor
pentru siguranţa şi în folosul acestora.
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În anul 2017, activitatea inspectoratului a fost prezentată în presa locală în 235
articole, din care 184 în presa scrisă, 46 la radio şi 5 la televiziune, inspectoratul beneficiind
de un grad de polaritate pozitiv-neutră, de 100%. Au fost organizate şi desfăşurate 4
conferinţe de presă, s-au difuzat mass-media 48 buletine informative, conţinând informaţii
despre activitatea inspectoratului, din care peste 95% s-au regăsit în presă.
Pe linia activităţii de relaţii cu publicul, s-a urmărit creşterea gradului de transparenţă
a instituţiei, a solicitudinii faţă de problemele cetăţenilor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de
primire a acestora. În perioada evaluată, au solicitat primirea în audienţă 2 persoane şi au fost
înregistrate 31 petiţii
Activitatea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Călăraşi
Activitatea de gestiune şi administrare a contribuabililor din cadrul Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Călăraşi, la data de 31.12. 2017 comparativ cu anul precedent
se prezintă astfel:
Contribuabili adm inistraţi
Număr persoane juridice
Număr persoane fizice care desfăşoară activităţi economice
independent, care exercită profesii libere şi asociaţii familiale
Alţi plătitori de taxe şi impozite (p.f. identificate cu CNP)
Total contribuabili administraţi

2016
12.091

2017
11.974

7.628

7.801

87.964
107.683

77.386
97.161

Din cei 11.974 contribuabili persoane juridice, 2.991 contribuabili sunt inactivi, numărul
contribuabililor persoane juridice activi plătitori de impozite şi taxe fiind de 8.983.
Activitatea de colectare şi executare silită a creanţelor bugetare
Totalitatea veniturilor bugetare realizate pe anul 2017 a însumat 605.448,42 mii lei, cu
10,98 mai mult faţă de veniturile realizate în aceeaşi perioadă a anului 2016.
În structură, pe bugete, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare pe anul 2017
faţă de realizările perioadei similare a anului 2016 şi faţă de prevederile bugetare ale anului
2017, se prezintă astfel:

2016

2017

Realizări
2017/
Realizari
2016
%

255.136,03

246.766,46

103,39

253.700,00

100,57

224.911,67

188.092,97

119,57

204.390,00

110,04

8.780,65

7.482,06

117,36

8.220,00

106,82

Realizări cumulate

Denumire buget

Program
2017

Grad de
realizare
program
%

Bugetul asigurărilor
sociale de stat
Bugetul asiguărilor
pentru şomaj

mii
lei
mii
lei
mii
lei

Bugetul Fondului
naţional de sănătate

mii
lei

116.620,07

103.647,15

112,51

107.990,00

107,99

mii
lei

605.448,42

545.988,64

110,89

574.300,00

105,42

Bugetul de stat

Buget general
consolidat

În ceea ce priveşte ponderea veniturilor fiecărui buget în totalul veniturilor colectate
de DGFP Călăraşi, situaţia se prezintă astfel:
- bugetul de stat: 42,14% ;
- bugetul asigurărilor sociale de stat: 37,15% ;
- bugetul asigurărilor pentru şomaj: 1,45% ;
- bugetul F.N.U.A.S: 19,26%.
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Precizăm că, programul de încasări venituri bugetare pe anul 2017 este definitiv
numai pentru perioada 01.01.- 30.09.2017, pentru trimestrul IV 2017, datele sunt provizorii, la
momentul raportării.
Situaţia privind evoluţia veniturilor realizate pe anul 2017, faţă de ponderea veniturilor
realizate în aceeaşi perioadă a anului 2016, se prezintă astfel:
- Veniturile încasate la bugetul de stat pe anul 2017 au înregistrat o creştere cu 3,39%
faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016. Prevederile bugetare ale anului 2017 la acest
buget au fost realizate în proporţie de 100,57%.
- Veniturile realizate în 2017 la bugetul asigurărilor sociale de stat au înregistrat o
creştere cu 19,57%, faţă de aceeaşi perioada a anului 2016. Prevederile bugetare pe
anul 2017 au fost realizate în proporţie de 110,04%.
- La bugetul asigurărilor pentru şomaj, veniturile aferente anului 2017 au înregistrat o
creştere cu 17,36% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016. Prevederile bugetare pe
anul 2017 au fost realizate în proporţie de 106,82%.
- Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate au înregistrat o
creştere cu 12,51% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016. Prevederile bugetare pe
anul 2017 au fost realizate în proporţie de 107,99%.
În cadrul AJFP Călăraşi, arieratele bugetare au fost urmărite în cursul anului 2017
atât pe total, cât şi în structură, respectiv cele din soldul anului anterior (2016) şi cele
constituite în anul curent (2017).
Arieratele rămase de recuperat la bugetul general consolidat la 31.12.2017 au fost
de 57.913.167 lei din care arierate aflate în sold la data de 31.12.2016 în sumă de 19.490.084
lei şi arierate înregistrate în 2017 în sumă de 283.423.083 lei.
Defalcat, pe bugete, situaţia arieratelor bugetare se prezintă astfel:
Arierate
aflate în
sold la
31.12.2016

Arierate
înregistrate
în cursul
anului 2017

Total
arierate
răm ase de
recuperat la
31.12.2017

Bugetul de stat

15.547.187

28.165.843

43.713.030

Bugetul asigurărilor sociale de stat
Bugetul asigurărilor pentru şomaj

2.734.633
113.749

6.949.480
292.273

9.684.113
406.022

Bugetul Fondului Naţional de Sănătate
Buget general consolidat

1.094.515
19.490.084

3.015.487
38.423.083

4.110.002
57.913.167

Tip buget

Urmare aplicării modalităţilor de executare silită întreprinse în conformitate cu
prevederile Legiinr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în anul 2017 s-au realizat
creanţe la bugetul general consolidat în valoare totală de 70.254,80 mii lei. .
Activitatea privind asistenţa contribuabililor
În anul 2017, în activitatea desfăşurată de compartimentul de asistenţă pentru
contribuabili s-a pus un accent deosebit pe îmbunătăţirea comunicării cu contribuabilii şi pe
implementarea conceptului de ghişeu unic. Acesta presupune ca primirea contribuabililor la
sediul administraţiei fiscale să se realizeze după principiul de front office, într-un singur spaţiu,
special amenajat şi dotat cu mese, scaune, avizier, pliante, afişe de orientare şi de informare,
pixuri, hârtie de scris, acces la legislaţia fiscală, astfel găsindu-se soluţia pentru minimizarea
contactului direct cu funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în back office. Dacă
după întâmpinarea contribuabilului şi preluarea problemei pentru care acesta s-a prezentat la
administraţia fiscală se constată că rezolvarea nu este de competenţa compartimentului de
asistenţă, un funcţionar al acestui compartiment asigură legătura cu funcţionarii altor
compartimente care au competenţă in rezolvarea problemei, şi care asigură activitatea de
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front office. În acest fel nu se întrerupe şi nu se perturbă activitatea efectivă de administrare
desfăşurată de ceilalţi funcţionari din back office, iar problema contribuabilului îşi găseşte
rezolvarea în cel mai scurt timp posibil.
Scopul principal al activităţii de asistenţă pentru contribuabili este acela al clarificării şi
mediatizării legislaţiei fiscale şi facilităţilor fiscale. Modificările aduse legislaţiei fiscale au fost
aduse la cunoştinţa contribuabililor prin intermediul articolelor şi comunicatelor de presă şi al
materialelor informative alcătuite sub formă de pliante şi afişe, dar mai ales, în cadrul
întâlnirilor cu contribuabilii, acolo unde au fost creeate toate premisele pentru dialogul direct
cu aceştia. Întâlnirile s-au desfăşurat la sediul AJFP Călăraşi dar şi al Centrul Experţilor
Contribuabili şi Contribuabililor Autorizaţi din Călăraşi.
În anul 2017 au avut loc 20 de întâlniri de lucru la care au participat 293 de
contribuabili, persoane fizice şi juridice, întâlniri în cadrul cărora s-au dezbătut aspecte
referitoare la noutăţile fiscale în domeniul impozitului pe profit, impozitului pe venit şi
contribuţiilor sociale, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, a taxei pe valoarea
adăugată, precum şi la operaţiuni intracomunitare, facilităţi fiscale, înregistrarea şi utilizarea
Spaţiului Virtual Fiscal şi altele asemenea.
Problemele ridicate de contribuabili au fost clarificate în cadrul acestor întâlniri de
lucru, iar în cazurile mai complexe ele au fost clarificate ulterior, după consultarea organelor
ierarhic superioare. Speţele de natură fiscală clarificate au cuprins întreg spectrul codului
fiscal şi al codului de procedură fiscală.
O importanţă deosebită a fost acordată asistenţei oferite contribuabililor în
completarea, corectarea şi depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă, reînnoirea certificatelor digitale, precum şi popularizarea aplicatiei
Spaţiul Privat Virtual şi explicarea noutăţilor legislative.
În ceea ce priveşte asistenţa în scris, în anul 2017 s-au formulat răspunsuri pentru
126 de scrisori saue-mailuri cuprinzând întrebări ale contribuabililor referitoare la legislaţia
fiscală, iar răspunsurile au fost comunicate într-un termen de 3 zile, mult mai scurt decât cel
prevăzut de lege. Ca formă de redactare a răspunsurilor, asistenţa în scris a fost oferită atât în
format hârtie cât şi prin e-mail, în funcţie de solicitările contribuabililor.
Formele predominante de comunicare cu contribuabilii au fost cele telefonice şi
directe, în toate cazurile oferindu-se răspunsuri clare şi concise la întrebările puse de
contribuabili.
Referitor la activitatea de mediatizare a legislaţiei fiscale, au fost elaborate 29 de
materiale informative referitoare la detalierea şi clarificarea celor mai importante aspecte
reglementate de legislaţia fiscală, a noutăţilor şi facilităţilor fiscale, materiale mediatizate pe
site-ul propriu si concretizate în afişe şi pliante distribuite contribuabililor, articole şi
comunicate de presă publicate în presa locală.
Au fost puse la dispoziţia contribuabililor programe de asistenţă privind declaraţiile
fiscale, însoţite de explicaţii detaliate şi exemplificări în ceea ce priveşte completarea şi
transmiterea lor, fiind oferită asistenţă pentru corectarea erorilor înregistrate de unii
contribuabili la transmiterea declaraţiilor.
Referitor la măsurile întreprinse şi activităţile specifice desfăşurate au fost întocmite şi
transmise în termen toate raportările cerute de organele ierarhic superioare. De asemenea, au
fost reactualizate procedurile operaţionale interne, iar în cadrul activităţilor de management al
riscurilor s-a acţionat pentru implementarea standardelor şi monitorizarea riscurilor, în scopul
evitării disfuncţionalităţilor.
Au fost luate măsuri specifice pentru îmbunătăţirea activităţii de asistenţă şi
îndrumare a contribuabililor. Plecând de la premisa că o mai bună informare a contribuabililor
şi un comportament profesionist duc la creşterea încrederii contribuabililor în administraţia
fiscală şi la creşterea gradului de conformare voluntară, la nivelul compartimentului de
asistenţă pentru contribuabili din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Călăraşi,
s-a acţionat permanent pentru menţinerea unui standard ridicat al serviciilor de asistenţă. În
sediul AJFP Călăraşi, în afara faptului că a fost creeat un spaţiu special destinat asistenţei de
nivel primar, uşor accesibil, dotat cu mese, scaune, avizier, pliante şi alte materiale
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informative, a fost implementat şi conceptul de ghişeu unic, ajutând contribuabilii să rezolve
rapid şi eficient problemele pentru care s-au prezentat la administraţia fiscală. Asistenţa s-a
acordat cu respectarea confidenţialităţii şi secretului fiscal.
Soluţionarea cererilor de informaţii fiscale complexe presupune discuţii aprofundate şi
uneori repetate cu contribuabilii, datorită prevederilor cu caracter complex ale legislaţiei şi ale
regimului procedurilor; prin comportamentul funcţionarilor s-a urmărit reducerea decalajului
dintre realitate şi aşteptările contribuabililor, oferind un serviciu orientat spre nevoile acestora.
În ceea ce priveşte asistenţa în scris, s-au respectat anumite reguli pentru
eficientizarea răspunsurilor, cum ar fi încadrarea într-un termen mult mai scurt decât cel legal
şi redactarea răspunsurilor într-un mod cât mai clar, concis şi la obiect.
Asistenţa telefonică s-a bazat pe regula ascultării active, arătând atenţie şi politeţe şi
evitând neînţelegerile, în încercarea de a da răspunsuri cât mai corecte şi prompte. În
condiţiile în care răspunsul a fost mai amplu şi a necesitat mai multă documentare, s-a
solicitat contribuabilului numărul de telefon la care a putut fi contactat, iar după identificarea
soluţiei a fost apelat contribuabilul şi i s-a comunicat răspunsul în cursul aceleiaşi zile.
Pentru o informare mai rapidă şi eficientă a contribuabililor au fost postate periodic pe
site-ul propriu, materiale informative referitoare la noutăţile legislative, imediat după publicarea
acestora în Monitorul Oficial.
Valorificarea bunurilor confiscate în perioada 01.01 – 31.12.2017
Explicitare

Valoare ( m ii lei)

Sold la 31.12.2016
Valoare bunuri confiscate şi evaluate
Valoarea bunurilor rămasă în ur ma reevaluării
Valoare bunuri valorificate
Valoare bunuri atribuite gratuite
Valoare bunuri distruse
Restituiri bunuri
Grad de valorificare
Sold la 31.12.2016

91,29
191,11
192,68
162,91
0,00
0,00
0,00
84,55%
30,03

Realizarea principalilor indicatori economico-financiari la nivelul bugetelor locale pe anul 2017:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

6
7
8

Denum irea
indicatorului
Venituri, din care :
Subvenţii de la bugetul de stat
Cote şi sume defalcate din
impozitul pe venit
Sume defalcate din T.V.A
Sume primite de la U.E./alţi
donatori în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări
Venituri fără subvenţii, cote şi
sume defalcate şi sume primite de
la UE/alţi donatori
Cheltuieli
Excedent/Deficit curent

Realizat
31.12.2016 (lei)
867.286.835
273.474.690

Realizat
31.12.2017 (lei)
793.652.912
133.085.650

91,5
48,7

134.132.755

164.980.326

123,0

299.434.489

340.463.095

113,7

19.848.321

32.754.769

165,0

140.396.580

122.369.072

87,2

870.070.121
-2.783.286

770.476.871
23.176.041

88,6
-

%

Veniturile aferente bugetelor locale au scăzut cu 8,5%.
Pe ansamblul judeţului au scăzut subvenţiile de la bugetul de stat cu 51.,3% şi
venituri fără subvenţii, cote şi sume defalcate şi sume primite de la UE/alţi donatori cu 12,8%
şi au crescut cote şi sume defalcate din impozitul pe venit cu 23%, sume defalcate din T.V.A.
cu 13,7% şi sume primite de la U.E/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări cu
65%.
Cheltuielile au scăzut faţă de anul precedent cu 11,4%.
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Activitatea de inspecţie fiscală
În cadrul Inspecţiei Fiscale din structura A.J.F.P. Călăraşi, în perioada de raportare
au desfăşurat activitate un număr mediu de 37 de inspectori, după cum urmează:
 inspecţie fiscală la persoane juridice: 25 inspectori;
 inspecţie fiscală la persoane fizice:12 inspectori.
În perioada analizată s-a desfăşurat o activitate susţinută, atât pentru soluţionarea în
termen a deconturilor de TVA, cât şi pentru identificarea deficienţelor în materie financiarfiscală, obţinându-se următoarele rezultate:
 S-au stabilit sume suplimentare in valoare totală de 62.852.941 lei, au fost
aplicate sancţiuni contravenţionale (amenzi) în sumă de 831.408 lei şi s-a
procedat la diminuarea pierderii raportate de contribuabili, cu suma totală de
8.898.022 lei; structura sumelor suplimentare atrase la buget este următoarea:
persoane juridice 57.626.486 lei; amenzi 710.208 lei şi persoane fizice 5.226.455
lei şi amenzi 121.200 lei;
 Au fost transmise organelor în drept în vederea continuării cercetărilor un număr de
40 de sesizări penale, cu un prejudiciu total de 24.760.410 lei;
 Realizarea acţiunilor de control cu o eficienţă de 215.830 lei/inspecţie fiscală, la
persoane juridice şi de 41.480 lei /inspecţie fiscală, la persoane fizice;
 În perioada ianuarie – decembrie 2017, ponderea deciziilor de impunere în total
rapoarte de inspecţie fiscală emise la persoane juridice a fost de 100%;
 Inspectorii fiscali s-au preocupat permanent ca sumele stabilite să fie şi încasate la
buget sau să dispună măsuri asigurătorii, dupa caz. Astfel, din totalul sumelor
atrase la bugetul de stat, respectiv 62.852.941 lei au fost recuperate (sau s-a
asigurat recuperarea prin aplicarea masurilor asiguratorii), sume totale de
38.153.229 lei (61% din total stabilit), după cum urmează: 6.709.458 lei (11%) =
sume încasate operativ în termenul menţionat în decizia de impunere emisă de
organele de control sau prin diminuarea creanţei; 2.423.412 lei (4%) = TVA
respinsă la rambursare; 29.020.359 lei (46%) = măsuri asiguratorii aplicate în timpul
controlului. Precizăm că o parte dintre inspecţiile fiscale efectuate au vizat verificări
la societăţi în insolvenţă, la care nu se aplică măsuri asigurătorii.
 Soluţionarea în termen a DNOR cu control anticipat; la data de 31 decembrie 2017
la Inspecţia Fiscală Călăraşi nu se înregistrează deconturi cu control anticipat cu
termen depăşit, cu excepţia unui DNOR pentru care inspecţia fiscală este
suspendată, documentele financiare ale firmei sunt ridicate de organele de
cercetare penală, acţiunea aflându-se sub incidenţa art.7 din O.P.A.N.A.F 467/2013
-ordonanţă DIICOT.
I. Principalii indicatori de performanţă stabiliţi pentru anul 2017 şi gradul lor de realizare
Principalii indicatori de performanţă şi
comparativ cu nivelul ţintă comunicat
Număr inspecţii ef ectuate de un inspector (persoane
juridice); din care:
Număr inspecţii efectuate de un inspector la persoane
f izice (lei/inspector)
Sume atrase suplimentar(nete) pe inspector la
persoane juridice (lei/inspector)
Sume atrase suplimentar (nete) pe inspector, la
persoane f izice; (lei/inspector)
Ponderea numărului deciziilor de impunere în total
rapoarte de inspecţie f iscală încheiate la contribuabili
persoane juridice
Ponderea numărului deciziilor de impunere în total
rapoarte de inspecţie f iscală încheiate la contribuabili
persoane f izice
Ponderea impozitelor, taxelor ş contribuţilor pentru care
s-a modif icat baza de impunere î total impozite, taxe şi
contribuţii v erificate la contribuabili persoane juridice

Valoare ţintă
pentru anul
2017
11

Realizat în 2017

Grad de realizare a
valorii ţintă

10,68

97,00%

10,50

52,50%

3.000.000

2.305.059,00

77,00%

500.000

435.538,00

87,00%

>90%

10,00%

111,00%

>95%

100,00%

111,00%

>85%

99,50%

117,00%

20
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În ceea ce priveşte elementele de noutate abordate în anul 2017 de Inspecţia Fiscală
Călăraşi, menţionăm:
- efectuarea unui număr mare (261) de controale inopinate ce au vizat analiza de risc
asupra comportamentului contribuabililor, precum şi de impulsionare a colectării
obligaţiilor bugetare la bugetul de stat; în cadrul acţiunilor de control inopinat s-a
exercitat rolul activ de îndrumare a operatorilor economici, fiind emise dispoziţii de
măsuri privind îndreptarea erorilor de declarare şi plată a obligaţiilor financiar-fiscale;
- inspectorii fiscali s-au preocupat şi de creşterea calităţii actelor de control, de
implementarea noilor prevederi legale cu aplicabilitate în anul 2017, precum şi de
implementarea unor documente suplimentare, relevante pentru buna desfăşurare a
activităţii;
- desfăşurarea de acţiuni complexe, la societăţi comerciale care au desfăşurat tranzacţii
cu persoanele afiliate; identificarea tranzacţiilor cu părţile afiliate, solicitarea şi analiza
dosarului preţului de transfer, identificarea veniturilor suplimentare sau ajustarea
costurilor aferente acestor tranzacţii.
II. Situaţia privind acţiunile de inspecţie fiscală finalizate la 31 decembrie 2017
În perioada ianuarie – decembrie 2017, Inspecţia Fiscală Călăraşi a efectuat acţiuni
de verificare după cum urmează:
Specificaţie
I. Total acţiuni, din care:
I.1Controale inopinate,
constatări la faţa locului
I.2 Inspecţii fiscale, din
care
I.2.1 pentru soluţionarea
DNOR cu control
anticipat (şi pondere în
total inspecţii fiscale%)
I. 2.2. urmare analizei de
risc/analiză de risc
insolvenţă sau DNOR cu
control ulterior (şi
pondere în total inspecţii
fiscale%)

Total
654

Persoane j uridice
425

Persoane fizice
229

261

158

103

393

267

126

227
(58%)

182
(68%)

45
(36%)

221
(42%)

85
(32%)

81
(64%)

Aşa cum se observă mai sus, 58% din inspecţiile fiscale efectuate au vizat
soluţionarea DNOR cu control anticipat; mai mult, la persoane juridice acest procent este de
68%, ca urmare a specificului agrar al judeţului, operatorii economici din agricultură depunând
frecvent deconturi de TVA cu opţiune de rambursare.
III. Soluţionarea deconturilor cu sold al sumei negative de TVA: în perioada ianuariedecembrie 2017, situaţia deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare, primite şi soluţionate
la Acti vitatea de Inspecţie Fiscală cu control anticipat se prezintă astfel:
Specificaţie

Număr

Suma (lei)

Sold la 01.01.2017

50

10.843.795

DNOR primite – persoane juridice şi fizice

227

33.535.818

DNOR soluţionate
Cereri de renunţare
Sold final la 31.12.2017

238
1
38

33.962.134
14.286
10.403.193

Menţionăm faptul că urmare verificărilor efectuate a fost respinsă la rambursare suma
totală de 2.493.412 lei, ceea ce reprezintă 7% din totalul sumelor analizate. De asemenea,
precizăm ca din cele 38 DNOR aflate în sold, numai unul înregistrează depăşirea termenului,
inspecţia fiind suspendată.
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IV. Creşterea calităţii actului de control, prin reducerea numărului de contestaţii
admise
Unul din obiectivele permanente avute în vedere de Inspecţia Fiscală Călăraşi se
referă la îmbunătăţirea calităţii actului de control, atât în ceea ce priveşte conţinutul său, cât şi
susţinerea şi documentarea constatărilor, de manieră să nu poată fi atacate şi desfiinţate pe
cale administrativă.
În anul 2017, situaţia sumelor contestate şi admise sau pentru care s-a dispus
reverificarea se prezintă astfel:
Sume stabilite
suplimentar - brut
(mii lei)

Sume
admise/reverificare
(mii lei)

1
62.853

2
90,5

Ponderea sumelor
admise in total sume
stabilite suplimentar
%
3
0,1%

De precizat este faptul că sumele admise la contestaţie provin din acte de control
întocmite în perioada anterioară celei de raportare (respectiv în anul 2016).
Centrul Judeţean de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Călăraşi
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Călăraşi funcţionează în cadrul
Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere antidrog Bucureşti nr.1. Centrele sunt
structuri teritoriale ale Agenţiei Naţionale Antidrog. Atribuţiile CPECA sunt prevăzute în
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.52/2012 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Antidrog publicat în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr.146 din data de 5 martie 2012, art. 31, art. 32, art. 33.
La nivelul local, prin CPECA sunt oferite comunităţii locale servicii de prevenire a
consumului de droguri şi servicii de asistenţă integrată în adicţii. Totodată CPECA
monitorizează şi coordonează activităţile instituţiilor locale cu competenţe în domeniu, ale
organizaţiilor neguvernamentale şi ale altor parteneri sociali implicaţi în implementarea la nivel
local a Planului de acţiune.
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Călăraşi are în
organigramă 3 posturi de inspectori de specialitate în administraţie publică, fiind coordonat de
Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog nr. 1 Bucureşti (CPECA
Sectorul 1, CPECA Sectorul 2 şi CPECA Teleorman).
Obiective instituţionale:
 Colectarea şi procesarea datelor privind situaţia drogurilor la nivel local în conformitate
cu indicatorii recomandaţi de Centrul European de Monitorizare a Drogurilor;
 Îmbunătăţirea cooperării inter-instituţionale în domeniul reducerii cererii şi ofertei de
droguri;
 Menţinerea la un nivel cât mai scăzut comparativ cu cel actual al prevalenţei
consumului de droguri şi reducerea într-un mod corelat a prevalenţei consumului de
alcool şi tutun în rândul populaţiei generale prin consolidarea măsurilor de prevenire şi
prin dezvoltarea şi întărirea sistemului public de asistenţă medicală, psihologică şi
socială;
 Creşterea vizibilităţii Agenţiei şi diseminarea de informaţii privind activităţile CPECA.
REDUCEREA CERERII DE DROGURI
PROIECTE/CAMPANII NAŢIONALE
Prevenirea consumului de droguri în şcoală a reprezentat partea cea mai intensă în
cadrul activităţilor de prevenire ale CPECA Călăraşi Aceste activităţi au fost desfăşurate atât
în cadrul unor proiecte naţionale iniţiate de ANA şi, îndeosebi, în cadrul unor proiecte locale
iniţiate de CPECA Călăraşi sau instituţii şcolare din judeţ şi acţiuni punctuale desfăşurate cu
diferite ocazii, la solicitarea partenerilor.
261

S-a încercat implicarea unui număr cât mai mare de elevi în realizarea acestora şi
organizarea lor nu doar în spaţii aparţinând şcolilor, ci şi în locuri destinate petrecerii timpului
liber, frecventate de către tineri.
 PROIECTUL NAŢIONAL „NECENZURAT” - proiect naţional de prevenire a consumului
de droguri în şcoală, adresat adolescenţilor cu vârsta cuprinsă între 12 şi 14 ani, s-a
desfăşurat la nivelul CPECA sector 1 Bucureşti şi CPECA Călăraşi.
- Perioada de implementare: semestrul II, an şcolar 2016-2017, semestrul I an şcolar
2017-2018;
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, Casa Corpului Didactic;
- Acti vităţi: 34 lecţii - conform caietelor de lucru;
- Locaţia Şcoala Gimimnazială “Tudor Vladimirescu”, Şcoala Gimimnazială „Mircea
Vodă”, Şcoala Gimimnazială “Constantin Brâncoveanu” Călăraşi, Şcoala Gimimnazială
nr.1 Răzvani;
- Beneficiari direcţi: 148 elevi (6 clase) şi 9 profesori.
 PROIECT NAŢIONAL „MESAJUL MEU ANTIDROG” ediţia a XIV a şi a XV a
- Perioada de implementare: semestrul II, an şcolar 2016-2017, semestrul I an şcolar
2017-2018;
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi;
- Număr de şcoli în care s-a făcut promovarea concursului: 96 unităţi de învăţământ;
- Număr persoane informate: 850 elevi şi 190 directori de şcoli;
- Gradul de interes manifestat de elevi: mai scăzut ca în anii trecuţi.


PROIECT NAŢIONAL „FRED GOES NET - intervenţii timpurii pentru consumatorii de
droguri care au fost identificaţi/depistaţi pentru prima oară”
- Perioada de implementare: anul 2017;
- Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi
(DGASPC);
- Acti vităţi: la nivelul CPECA Călăraşi s-a realizat promovarea proiectului în cadrul
şedinţei cu directorii de şcoli, dar şi la DGASPC. CPECA Călăraşi a realizat 9 cursuri.
- Beneficiari direcţi: 92 tineri.

 CAMPANIA NAŢIONALĂ DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE TUTUN pentru
marcarea ZILEI MONDIALE FĂRĂ TUTUN - 31 MAI
- Perioada de implementare: mai 2017;
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, Biblioteca Judeţeană “Alexandru
Odobescu” Călăraşi sediul central şi Filiala Orizont, Crucea Roşie Călăraşi;
- Acti vităţi: 7 întâlniri interactive cu elevi şi cadre didactice în instituţii de învăţământ,
precum şi 4 acţiuni de informare/sensibilizare a populaţiei în comunitate, comunicat de
presă, activităţi de panotaj în cadrul instituţiilor publice.
 PROGRAM NAŢIONAL ŞCOALA ALTFEL „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”Acti vităţi de informare/educare-sensibilizare pentru prevenirea consumului de tutun, alcool
şi droguri în rândul tinerilor din unităţile de învăţământ.
- Perioada de implementare: semestrul II, an şcolar 2016-2017, semestrul I an şcolar
2017-2018;
- Număr de unităţi de învăţământ: 11;
- Număr de activităţi: 16.
 SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ A VOLUNTARIATULUI - Activităţi de informare/educaresensibilizare pentru prevenirea consumului de tutun, alcool şi droguri în rândul tinerilor din
unităţile de învăţământ
- Perioada de implementare: 02 mai 2017
- Parteneri Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) şi Crucea Roşie Călăraşi;
- Număr de unităţi de învăţământ: 1;
- Număr de activităţi: 1.
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 CAMPANIE PENTRU MARCAREA ZILEI INTERNAŢIONALE DE LUPTĂ IMPOTRIVA
TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI 26 IUNIE 2017 – Realizare
eveniment „Colorează-ţi viaţa altfel…”, distribuire de materiale informative în comunitate,
comunicat de presă, întâlniri interactive cu elevi şi cadre didactice în instituţii de
învăţământ.
- Perioada de implementare: 21-28 iunie 2017;
- Parteneri: IJJ, DJST, DGASPC, Primăria mun. Călăraşi. CJCC – Flores Campi, Palatul
Copiilor, Asociaţia Şansă Viorica Hagianu, CS SEIJITSU, Family Road Călăraşi,
trupele de teatru „Joc” şi „Giganţii” Cuza-Vodă, voluntari CPECA şi Crucea Roşie,
Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu”, Şcoala Gimnazială „Iancu Rosetti” Roseţi,
CJRAE Călăraşi;
- Număr de activităţi: 3.
 CAMPANIE NAŢIONALĂ PENTRU MARCAREA ZILEI NAŢIONALE FĂRĂ TUTUN - 17
NOIEMBRIE 2017 - Organizarea de activităţi de informare/ sensibilizare/ conştientizare în
mediul şcolar la nivel judeţean, promovarea campaniei prin distribuirea de materiale
informative în comunitate.
- Parteneri: Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” Călăraşi şi filiala Orizont,
Direcţia de Sănătate Publică Călăraşi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Inspectoratul
Şcolar Judeţean Călăraşi, CJRAE;
- Număr de activităţi: 10.
 CAMPANIA INTERNAŢIONALĂ "19 zile de activism pentru prevenirea violenţei
împotriva copiilor şi tinerilor" organizată de FICE în parteneriat cu AN A prin CPECA.Au
fost organizate activităţi de informare/sensibilizare/conştientizare în mediul şcolar la nivel
judeţean.
- Parteneri: FICE, IPJ, ISJ, Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” Călăraşi;
- Număr de activităţi: 4.
 PROIECTUL NAŢIONAL „CUM SĂ CREŞTEM SĂNĂTOŞI” proiect naţional pentru
formarea de deprinderi de viaţă sănătoasă în rândul copiilor de vârstă preşcolară şi
şcolară mică se implementează la nivelul CPECA Călăraşi.
- Perioada de implementare: semestrul I an şcolar 2017-2018;
- Parteneri: ISJ Călăraşi;
- Acti vităţi: 41 lecţii , conform caietelor de lucru;
- Locaţia: 15 unităţi de învăţământ din judeţul Călăraşi – Şcola Gimnazială „Mihai
Viteazul” Călăraşi, Şcola Gimnazială.„Spiru Haret”Olteniţa, GPP Rostogol, GPP Amicii,
GPP Step by Step, GPP Aricel, GPN 1, GPN 8 Călăraşi, GPN 1 Olteniţa, GPN 6
Olteniţa, GPN 5 Olteniţa, GPN 1 Radovanu, GPN Sohatu, GPN 2 Mitreni, GPN Nicolae
Bălcescu
- Beneficiari direcţi: 281 copii/ elevi, 19 cadre didactice, 291 părinţi.
 PROIECTUL NAŢIONAL „ABC-ul emoţiilor” proiect naţional ce urmăreşte dezvoltarea
emoţională a elevilor din clasele I şi a II-a, în vederea neînceperii sau întârzierii debutului
consumului de droguri, se implementează la nivelul CPECA Călăraşi.
- Perioada de implementare: semestrul I an şcolar 2017-2018;
- Parteneri: ISJ Călăraşi;
- Acti vităţi: 44 lecţii , conform caietelor de lucru;
- Locaţia: 6 unităţi de învăţământ din judeţul Călăraşi: Şcoala Gimnazială „Mihai
Viteazul”, Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, Şcoala Gimnazială „Carol I”
Călăraşi, Şcoala Gimnazială „prof. Lucian Pavel” Olteniţa, Şcoala Gimnazială nr. 1
Nicolae Bălcescu, Şcoala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă;
- Beneficiari direcţi: 306 elevi, 20cadre didactice, 296 părinţi.
 CAMPANIA NAŢIONALĂ DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE CANABIS „#POT
ALTFEL!” – derularea de activităţi de informare în unităţi de învăţământ precum şi în locuri
de petrecere a timpului liber. Perioada de implementare: septembrie 2017 – iulie 2018;
263

- Parteneri: ISJ Călăraşi;
- Acti vităţi: 12;
- Locaţia: 6 unităţi de învăţământ din judeţul Călăraşi: Colegiul Economic Călăraşi, Liceul
“Danubius” Călăraşi, Colegiul Tehnologic „Ştefan Bănulecu” Călăraşi, Liceul Tehnologic
Fundulea, Liceul „Al. Odobescu” Lehliu Gară şi Liceul „N. Bălcescu” Olteniţa;
- Beneficiari direcţi: 464 elevi, 18 cadre didactice, 1000 tineri şi aduţi.
PROIECTE LOCALE:
Prevenirea în şcoală
 Proiectul „S.M.A.R.T.” (S– sănătos, M- motivat, A– atent, R– responsabil, T– tenace)
- Perioada de implementare: ediţia a IV-a (an şcolar 2016-2017);
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi şi instituţiile de învăţământ preşcolar;
- Obiectivul proiectului: promovarea stilului de viaţă sănătos în rândul prescolarilor;
- Număr unităţi de învăţământ preşcolar: 9;
- Număr beneficiari : 173 de copii, 18 cadre didactice şi 81 de părinţi;
- Număr activităţi: 24.
 Proiectul „Copilărie fără vicii”
- Perioada de implementare: ediţia a III-a (an şcolar 2016-2017);
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi şi instituţiile de învăţământ gimnazial;
- Obiectivul proiectului: Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a
elevilor în vederea întârzierii sau neînceperii consumului de tutun şi alcool în cadrul
programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber;
- Număr unităţi de învăţământ: 7;
- Număr beneficiari direcţi: 307 elevi, 16 cadre didactice şi 204 părinţi;
- Număr activităţi: 38.
 Proiectul „Puzzle…decide!”, ediţia a III a
- Perioada de implementare: ediţia a II-a (an şcolar 2016-2017);
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi
Călăraşi, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Călăraşi şi instituţiile de învăţământ
liceal;
- Obiectivul proiectului: Educaţie nonformală, în vederea dezvoltării personalităţii de tip
asertiv şi a mecanismelor de coping necesare în adoptarea deciziilor corecte şi
responsabile în legătură cu consumul de tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu
proprietăţi psihoactive, adresată elevilor de liceu;
- Număr unităţi de învăţământ: 8;
- Număr beneficiari direcţi: 299 elevi, 15 cadre didactice;
- Număr activităţi: 37.
 Proiectul „ASCULTĂ! PRIVEŞTE! ALEGE!” – iniţiat de DGASPC şi FICE Călăraşi
- Perioada de implementare: septembrie 2017 – iunie 2018;
- Parteneri: DGASPC, ISJ, FICE Călăraşi, Primării şi unităţi de învăţământ gimnazial din
localităţile selectate ;
- Obiectivul proiectului: adoptarea unui stil de viaţă sănătos, ca alternativă la consumul
de droguri, în cadrul programelor de petrecere a timpului liber şi responsabilizarea
factorilor decidenţi de la nivel local prin implicarea proactivă în dezvoltarea şi
implementarea acestor programe şi în protejarea copilului;
- Număr beneficiari direcţi: 127 elevi, 12 cadre didactice şi 17 de părinţi;
- Număr activităţi: 8.
Alte activităţi în şcoală:
 13 activităţi IEC în mediul gimnazial/liceal, la solicitarea partenerilor în 10 unităţi de
învăţământ având beneficiari direcţi 429 elevi şi 220 cadre didactice.
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Prevenirea în familie :
 Proiectul „SĂ UMPLEM CĂLĂRAŞIUL DE MIZICĂ ŞI CULOARE” – iniţiat de Asociaţia
„Un Călăraşi mai bun”
- Perioada de implementare: iunie – august 2017;
- Parteneri: Asociaţia „Un Călăraşi mai bun”, DGASPC Călăraşi, CS SEIJITSU, tineri
artişti călărăşeni;
- Obiectivul proiectului: promovarea alternativelor de petrecere a timpului liber în rândul
tinerilor aflaţi în centrele DGASPC Călăraşi;
- Număr beneficiari direcţi: 66 copii şi tineri, 7 specilaişti;
- Număr activităţi: 4.
 Activităţi de IEC adresate părinţilor în grădiniţe şi şcoli în cadrul proiectelor locale
„S.M.A.R.T.” şi „Copilărie fără vicii”, „Necenzurat” , „Ascultă”Priveşte!Alege!” Perioada de
implementare: iunie – august 2017;
- Număr beneficiari direcţi: 346 părinţi, 28 cadre didactice;
- Număr activităţi: 15.
 Activităţi punctuale de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri în rândul
tinerilor din centrele de plasament DGASPC Călăraşi şi participarea la lectorat cu
părinţii.
- Parteneri: DGASPC, Colegiul Economic Călăraşi;
- Număr beneficiari direcţi: 80 tineri, 27 părinţi;
- Număr de materiale informative/educative/de conştientizare distribuite: 110;
- Număr sesiuni/întalniri organizate: 4.
Prevenirea în comunitate
 Proiectul „Safe summer” ediţia a III-a
- Perioada de implementare: iulie - septembrie 2017;
- Parteneri: Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Călăraşi, Fundaţia Judeţeană pentru
Tineret Călăraşi, Direcţia de Sănătate Publică Călăraşi, Crucea Roşie Călăraşi;
- Obiectivul proiectului:Implementarea unui proiect local orientat pe activităţi de petrecere
a timpului liber (culturale, artistice şi sportive) ca alternativă sănătoasă la consumul de
tutun, alcool, droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive;
- Număr beneficiari direcţi: 575 tineri şi adulţi, 8 voluntari;
- Număr activităţi: 8.
Au mai fost desfăşurate activităţi informative punctuale în comunitate iniţiate de
Biserica Ciocăneşti – “Consecinţele deciziilor pripite luate în adolescenţă”, Postul de Poliţie
Ciocăneşti – “Săptămâna Prevenirii Criminalităţii”, Asociaţia “Alege să trăieşti” – evenimentul
sportiv “Uneori câştigi, uneori pierzi”.
INFORMARE/ORIENTARE BENEFICIARI/FAMILII: - Informare/orientare la sediul
centrului/telefonic:237.
VOLUNTARI: La nivelul CPECA Călăraşi sunt înscrişi 13 voluntari care au participat
la acţiunie în comunitate derulate în anul 2017.
ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI CONSUMATORILOR
DE DROGURI
La nivel judeţean sunt colectate lunar şi se actualizează baza de date privind
urgenţele cauzate de consumul de droguri. Au fost întregistrate 31 de urgenţe.
Conform datelor furnizate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi – UPU au fost
raportate în perioada ianuarie – decembrie 2017:
- 7 cazuri THC (marijuana, canabis)
- 3 cazuri BZO (benzodiazepine);
- 3 cazuri COC (Cocaină);
- 2 cazuri MET (metamfetamină);
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- 1 (un) caz Prenandez;
- 7 cazuri NSP – combinaţii: OPI, OPI+THC, TCA (THC+BZO), COC+THC, THC,
OPI+THC+BZO, THC+COC+OPI;
- 1 (un) caz MDN (metadonă);
- 7 cazuri substanţă necunoscută.
Cele 31 cazuri sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 15 şi 39 ani, 3 de sex feminin
şi 28 de sex masculin.
La nivelul judeţului Călăraşi aceste servicii sunt acordate în cadrul Programului de
Asistenţă Integrată în Adicţii Pantelimon (P.A.I.A.) din cadrul Centrul Regional de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog I Bucureşti.
Evaluarea consumatorilor de droguri aflaţi în libertate, cu domiciliul în judeţul
Călăraşi, în scopul includerii acestora în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor
consumatoare de droguri în condiţiile art. 19 din L143/2000, cu modificările şi completările
ulterioare se realizează în cadrul Programul Unic de Evaluare (P.U.E) coordonat de Centrul
Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog III Bucureşti, conform procedurii.
REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI
În baza Ordin comun MAI nr.37/17.02.2011, prin Ordinul Prefectului nr.
98/21.02.2011, a fost constituită echipa mixtă ce efectuează controale în judeţul Călăraşi,
conform competenţelor legale, în scopul creşterii eficienţei acţiunilor de prevenire şi
combatere a proliferării substanţelor sau produselor cu efecte psihoactive, dăunătoare
sănătăţii. Echipele mixte realizează lunar controale în baruri, discoteci, farmacii, cluburiinternet, florării, magazine care comercializează seminţe pentru identificarea şi confiscarea
acestor substanţe. Raportarea către Instituţia Prefectului –judeţul Călăraşi este realizată
semestrial de către CPECA şi IPJ Călăraşi.
Colaborarea cu Serviciul de Probaţiune pentru evaluarea şi consilierea persoanelor
condamnate pentru infracţiuni prevăzute de Legea Nr. 143/2000 privind prevenirea şi
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. În anul 2017 CPECA Călăraşi a primit de
la Serviciul de Probaţiune Călăraşi o Decizie privind executarea ob ligaţiei de a se supune
măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală prevăzute de art. 93 al. 2 lit. C Cod
Penal, fiind direcţionaţi către CPECA Sector 2 – PAIA Pantelimon în vederea planificării
beneficiarului pentru evaluare/punere în aplicare a măsurilor.
În cursul anului 2017 CPECA Călăraşi a primit 2 ordonanţe de evaluare emise de
DIICOT pentru persoane consumatoare de droguri cu domiciliul în judeţul Călăraşi, care au
fost transmise către Programul Unic de Evaluare (CRPECA III Bucureşti), conform Procedurii
privind evaluarea consumatorilor de droguri în scopul includerii acestora în circuitul integrat de
asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri în condiţiile art. 19 din Legea nr143/2000,
cu modificările şi completările ulterioare.
COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ
În implementarea activităţilor specifice de prevenire, asistenţă integrată, colectare de
date există o bună colaborare cu partenerii locali: autorităţi publice locale, organizaţii
neguvernamentale, furnizori publici/privaţi de servicii de asistenţă.
Planul de acţiune 2017-2020 pentru implementarea Strategiei judeţene antidrog a
fost aprobat prin Hotarârea Consiliului Judeţean nr. 145/31.07.2017 precum şi prin Hotărârea
Instituţiei Prefectului nr. 3/29.06.2017.
Lunar CPECA Călăraşi participă la şedinţele Colegiului Prefectural alături de directori
instituţii deconcentrate şi primari din judeţ, informând cu privire la activitatea desfăşurată de
CPECA, campaniile şi proiectele implementate.
Reprezentanţii CPECA Călăraşi participă la grupuri de lucru/întâlniri de
lucru/seminarii/simpozioane/mese rotunde, în parteneriat cu Instituţia Prefectului – Judeţul
Călăraşi (Comisia judeţeană pentru incluziune socială, ATOP). Parteneri locali: AJOFM –
Bursa Locurilor de Muncă, CJRAE, DGASPC, AJPIS, IPJ – SR – Ordine Publică, ISJ,
Consiliul Judeţean, Primăria mun. Călăraşi, IJJ, CCD, CRFPA, DJST, DSP.
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De asemenea, s-au desfăşurat următoarele activităţi:
activităţi de informare/educare în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană “Al. Odobescu”
Călăraşi;
transmiterea, lunar, către CPECA Călăraşi, a situaţiei urgenţelor non-fatale înregistrate la
nivelul judeţului de către UPU- Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi;
CPECA a participat la întâlnirile Parteneriatului Judeţean pentru ocuparea forţei de
muncă şi incluziune socială a judeţului Călăraşi, precum şi a altor grupuri şi comisii din a
cărui componenţă face parte CPECA;
protocoale de colaborare semnate cu ISJ, CCD, DSP, DJST şi DGASPC;
participarea coordonatorului CPECA la „Reuniunea anuală privind sistemul de colectare a
datelor la nivel regional şi local “ organizată de A.N.A. la Sinaia - 11-13.12.2017;
participarea coordonatorului CPECA la “Întâlnirea privind implementarea S.I.S.A.N.A”“
organizată de A.N.A. la Sinaia - 13-15.12.2017;
31 acorduri de parteneriat cu unităţi şcolare din judeţul Călăraşi.

Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
În anul 2017, în zona de competenţă a InspectoratuIui pentru Situaţii de Urgenţă
Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, forţele de intervenţie au fost solicitate pentru gestionarea
unui număr de 6798 situaţii de urgenţă ceea ce reprezintă o medie de 18,6 intervenţii pe zi,
mai puţin cu aproximativ 5,7% decât în anul 2016 când subunităţile inspectoratului au
intervenit la un număr de 7214 situaţii de urgenţă.

„

Repartiţia acestor intervenţii pe categorii este următoarea:
 300 pentru stingerea incendiilor reprezentând 4,4% din totalul intervenţiilor, mai mult
cu 12,8% faţă de anul 2016 când au fost un număr de 266 incendii;
 255 intervenţii la incendii de vegetaţie reprezentând 3,7% din total, mai puţin cu
43,9% decât în anul 2016 când au fost 367 incendii de vegetaţie;
 5576 intervenţii asistenţă medicală de urgenţă, reprezentând 82% din totalul
intervenţiilor, mai puţin cu 3,7% decât în anul 2016 când au fost un număr de 6018
intervenţii;
 69 inundaţii reprezentând 1% din total, mai mult cu 30% faţă de anul 2016 când au
fost 53 inundaţii;
 155 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (105 asigurări măsuri SU la evenimente
publice, 4 degajare drum public, 18 intervenţii salvare persoane din autoturisme blocate
de manifestarea fenomenenelor meteo periculoase, 17 intervenţii deszăpezire
autoturisme, 8 deszăpezire gospodării, 3 misiuni transport ajutoare de primă
necesitate), reprezentând 2,3% din totalul intervenţiilor, mai mult cu 8,3% decât în anul
2016 cu 143 intervenţii de acest tip;
 259 alte intervenţii (11 misiuni asanare/distrugere muniţie neexplodată, 1 intervenţie
monitorizare CBRN, 19 misiuni monitorizare/asigurare SU, 28 misiuni salvări de
persoane, 2 misiuni transport urgenţe medicale, 145 misiuni trasport persoane în
sprijinul SAJ CL, 3 misiuni căutare persoane, 6 misiuni căutare persoane înecate, 7
misiuni salvare de animale, 37 alte misiuni (consolidare acoperiş locuinţe, aducere la
mal ambarcaţiuni, degajare arbori, degajare faţadă locuinţe, aducere la mal persoane
înecate), reprezentând 3,3% din total, cu 38,7% mai mult faţă de anul 2016 când au
fost 160 intervenţii de acest tip;
 184 intervenţii la care nu s-a acţionat (115 deplasare fără intervenţie, 34 întors din
drum şi 35 alarmă falsă), reprezentând 2,7% din total intervenţii, mai puţin cu 11,1%
comparativ cu anul 2016 când am fost solicitaţi la 207 intervenţii unde nu s-a acţionat.
Totodată în anul 2017 subunităţile de intervenţie au executat un număr de 999
recunoaşteri în teren şi 58 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren.
Timpul total de răspuns (de deplasare la intervenţii) a fost în anul 2017 de 42 zile, 8
ore şi 34 minute, media rezultată fiind de 9 minute şi 13 secunde.
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Media
9 m inute, 13
secunde

6 ore,
4 minute

33 zile,
12 ore,
3 minute

5
minute,
17
secunde

8 minute,
39 secunde

celelalte
intervenţii

2 zile,
22 ore,
36
minute
13
minute,
19
secunde

asistenţă
medicală

incendii
vegetaţie

Total
42 zile,
8 ore, 34 m inute

inundaţii

incendii
2 zile,
12 ore,
13
minute
12
minute,
3
secunde

Timp de răspuns
(m in)

3 zile,
17 ore,
38
minute
12
minute,
59
secunde

Intervenţii la cauzate de fenomene meteorologice periculoase
În anul 2017, din cauza manifestării fenomenelor meteo periculoase de ninsori şi
viscol, personalul din cadrul I.S.U. “Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi a fost solicitat să
intervină la un număr de 44 intervenţii (1 misiune transport urgenţe medicale, 18 intervenţii
salvare persoane din autoturisme blocate de manifestarea fenomenenelor meteo periculoase,
17 intervenţii deszăpezire autoturisme, 8 misiuni deszăpezire gospodării), (14-Det. Călăraşi,
9-Det. Olteniţa, 9-Secţia Lehliu-Gară, 8-Secţia Dragalina, 3-G.I. Budeşti şi 1-G.I. Chiselet), în
care au fost implicate 47 autospeciale de intervenţie şi 159 de cadre militare, în cadrul acestor
intervenţii fiind salvate 462 persoane (445 adulţi şi 17 copii) şi au fost deblocate 111
autoturisme.
Cele mai semnificative intervenţii sunt cele din 06.01.2017 când judeţul Călăraşi s-a
aflat sub incidenţa “codului roşu” de ninsori şi viscol:
- Detaşamentul Olteniţa a intervenit pe DN 4 in dreptul comunei Mitreni, pentru
deblocarea şi salvarea a 87 adulţi aflaţi în 23 autovehicule, 2 microbuze şi 1 autobuz,
cu 1 ACI şi 8 cadre;
- Secţia Lehliu-Gară a intervenit pentru deblocarea şi salvarea a 31 persoane aflate în
11 autovehicule, de pe DN 3, cu 1 ACI, 1 AFZM şi 6 cadre;
- Detaşamentul Olteniţa a intervenit in comuna Ulmeni, pentru deblocarea şi salvarea a
54 adulţi şi 7 copii aflaţi în 2 autocare şi o autoutilitară, cu 1 ACI şi 8 cadre;
- Secţia Dragalina a intervenit in comuna Dragalina, pentru deblocarea şi salvarea a 22
persoane aflate în 10 autovehicule pe A2, km 107;
- Detaşamentul Călăraşi a intervenit pe A2 km 65-105, pentru deblocarea şi salvarea a
50 adulţi şi 6 copii aflate în 19 autovehicule, cu 1 ACI şi 8 cadre.
Intervenţii la Incendii şi Incendii de vegetaţie
În ceea ce priveşte intervenţiile la incendii şi incendii de vegetaţie, I.S.U. “Barbu
Ştirbei” al judeţului Călăraşi a fost solicitat în cursul anului 2017, să intervină pentru stingerea
a 300 incendii şi 255 incendii de vegetaţie din totalul de 6614 intervenţii (-184 DFI), ceea ce
reprezintă 8,4% din totalul intervenţiilor.
Incendii

Incendii vegetaţie

300

255

4,5%

3,9%

urban

rural

85

209

căi de
comunicaţie
6

gunoi
36

vegetaţie
181

m irişte
38

268

Din cele 300 incendii, putem menţiona:
 Incendiul din data 16.01.2017, unde a intervenit Garda de intervenţie Budeşti, produs
la o proprietate individuală în sat Aprozi, oraş Budeşti, la acest incendiu au ars
aproximativ 120 mp din astereala acoperişului şi mobilierul din 3 camere, timpul
necesar pentru lichidarea consecinţelor evenimentului fiind de 3 ore şi 5 minute. Pe
timpul acţiunilor de stingere a fost găsit carbonizat cadavrul proprietarului, Nae
Constantin;
 Incendiul din data 05.02.2017, unde au intervenit echipajele de intervenţie ale
Detaşamentului Călăraşi, produs la o locuinţă proprietate individuală în comuna
Modelu, la acest incendiu fiind distruse bunuri în valoare de 30000 lei, timpul necesar
pentru lichidarea consecinţelor evenimentului fiind de 6 ore şi 53 minute;
 Incendiul din data 11.02.2017, unde au intervenit echipajele de intervenţie ale G.I.
Chiselet, produs la o locuinţă proprietate individuală în comuna Ulmu, la acest incendiu
înregistrîndu-ne cu 1 persoană adultă decedată, iar bunurile distruse au fost în valoare
de aproximativ 30000 lei, timpul necesar pentru lichidarea consecinţelor evenimentului
fiind de 1 oră şi 58 minute;
 Incendiul din data 05.03.2017, unde au intervenit echipajele de intervenţie ale
Detaşamentului Călăraşi, produs la o locuinţă proprietate individuală în comuna
Grădiştea, la acest incendiu fiind distruse bunuri în valoare de aproximativ 40000 lei,
timpul necesar pentru lichidarea consecinţelor evenimentului fiind de 1 oră şi 48
minute. Pe timpul acţiunii de stingere s-a găsit carbonizat cadavrul proprietarei
Petrache Iana, în vârstă de 87 ani;
 Incendiul din data 25.03.2017, unde au intervenit echipajele de intervenţie ale
Detaşamentului Olteniţa, produs la S.C. Agro Chirnogi S.R.L. în comuna Chirnogi, la
acest incendiu fiind distruse bunuri în valoare de aproximativ 10000 lei, timpul necesar
pentru lichidarea consecinţelor evenimentului fiind de 8 ore şi 5 minute;
 Incendiul din data 12.04.2017, unde au intervenit echipajele de intervenţie ale Gărzii
de Intervenţie Budeşti, produs la 2 locuinţe proprietăţi individuale învecinate, în
comuna Fundeni la acest incendiu fiind distruse bunuri în valoare de aproximativ
130000 lei, timpul necesar pentru lichidarea consecinţelor evenimentului fiind de 3 ore
şi 58 minute;
 Incendiul din data de 18.07.2017, unde au intervenit echipajele de intervenţie ale
Detaşamentului Călăraşi, produs la Căminul pentru bătrâni Ciocăneşti, la acest
incendiu fiind evacuate 26 de persoane şi bunuri distruse în valoare de aproximativ
5000 lei, timpul necesar pentru lichidarea consecinţelor evenimentului fiind de 1 oră şi
25 minute;
 Incendiul din data 25.09.2017, unde au intervenit echipajele de intervenţie ale GI
Budeşti, GI Chiselet, Secţia Lehliu-Gară şi Detaşamentul Olteniţa produs la S.C.
Agro Chirnogi în comuna Căscioarele, la acest incendiu fiind distruse bunuri în valoare
de aproximativ 100000 lei, timpul necesar pentru lichidarea consecinţelor evenimentului
fiind de 31 ore şi 41 minute;
 Incendiul din data 05.10.2017, unde au intervenit echipajele de intervenţie ale
Detaşamentului Călăraşi, produs la S.C. Real Gold SRL în municipiul Călăraşi, la
acest incendiu fiind distruse bunuri în valoare de aproximativ 300000 lei, timpul necesar
pentru lichidarea consecinţelor evenimentului fiind de 12 ore;
 Incendiul din data 15.12.2017, unde au intervenit echipajele de intervenţie ale GI
Chiselet, Detaşamentul Călăraşi, ISU BIF şi IGAv, produs la proprietatea numitului
Radu Vasilică, în comuna Dorobanţu, la acest incendiu fiind 5 victime (3 adulţi şi 2
copii), precum şi bunuri distruse în valoare de aproximativ 10000 lei, timpul necesar
pentru lichidarea consecinţelor evenimentului fiind de 1 oră şi 5 minute.
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Timpul mediu de răspuns la cele 300 incendii în anul 2017, a fost de 12 minute şi
3 secunde, iar timpul mediu de răspuns la cele 255 incendii de vegetaţie, a fost de 13
minute şi 19 secunde.
Obiectivele afectate la cele 555 intervenţii au fost:

Total 555
construcţii comerciale si de alimentaţie publică
construcţii de cult (mânăstiri, lăcaşe de cult, schit, cimitire)
construcţii de învăţământ (inclusiv internatele)

300
2
2
1

Incendii
vegetaţie
255
-

construcţii de locuinţe (inclusiv anexe) individuale
locuinţe în blocuri de locuit
locuinţe în clădiri sociale (cămine de nefamilişti sau alte grupuri
sociale)
clădiri care adăpostesc procese de producţie (tehnologice)
depozite pentru diverse funcţiuni
adăposturi pentru animale, păsări

191
10

5
-

1

-

6
3
3

-

depozite de furaje
utilaje şi instalaţii tehnologice (de producţie şi transport energie
electrică si termică, în aer liber, etc)
mijloace de transport (metrou, pe cablu, electric, navigabil, rutier,
feroviar, inclusiv cele individuale)
culturi si servicii agricole

4

-

2

-

39

1

16

42

păduri
pescuit şi piscicultură
alte obiective
terenuri ale cetăţenilor aflate în perimetrul gospodăriei cetăţeneşti

1
1
13
5

182
25

Obiectiv afectat

Incendii

Valoarea estimativă a bunurilor salvate în cazul celor 555 intervenţii la incendii şi
incendii de vegetaţie a fost de 28426500 lei, adică o medie de 51219 lei pe intervenţie, faţă de
media de 56370 lei pe intervenţie din anul 2016, care a însumat 35682600 lei la un număr de
144 intervenţii (266 incendii şi 367 incendii vegetaţie).
Pagubele produse la cele 300 intervenţii la incendii au fost în valoare totală de
6224180 lei, adică o medie de 20747 lei pe intervenţie, faţă de media de 16807 lei la un
număr de 266 incendii în anul 2016 cu un total de 4470720 lei.
În anul 2017 în urma intervenţiei la incendii am înregistrat 3 persoane adulte
decedate, faţă de anul 2016 când am înregistrat 4 persoane adulte decedate.
Inundaţii
În anul 2017 personalul din cadrul I.S.U. “Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi a fost
solicitat să intervină la un număr de 69 inundaţii reprezentând 1% din totalul intervenţiilor, cu
30% mai mult decât în anul 2016 când au fost 53 astfel de intervenţii.
La aceste 69 intervenţii au fost afectate un număr de 75 gospodării cetaţeneşti,
pagubele aproximative fiind de 28450 lei, iar bunurile salvate ridicându-se la circa 2805000
lei.
Intervenţii acordare asistenţă medicală de urgenţă
Numărul intervenţiilor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă se ridică la 5.576
intervenţii, reprezentând 82 din total.
Intervenţiile SMURD solicitate au fost astfel: 3 pentru descarcerare persoane; 33
pentru asistenţă persoane+descarcerare; 5.540 pentru asistenţă persoane.
La cele 5576 intervenţii SMURD din anul 2017, au fost asistate un număr de 5602
persoane, 5297 fiind adulţi şi 305 copii. Din cele 123 persoane găsite semiinconştiente (28
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semiconstiente+211inconstiente), unui număr de 144 persoane le-au fost efectuate manevre
de resuscitare. Un număr de 7 persoane au răspuns manevrelor executate, fiind predate cu
funcţii vitale la UPU, celelalte persoane, 137, fiind declarate decedate de personalul SAJ.
Totalul persoanelor decedate, pe linia intervenţiilor de asistenţă medicală de urgenţă,
se ridică la 162 persoane (161 adulţi şi 1 copil), astfel: 25 au fost găsite decedate şi 137 după
efectuarea manevrelor de resuscitare.
Situaţiile de urgenţă care au necesitat intervenţia echipajelor SMURD este
următoarea:
SITUAŢIA URGENŢĂ SMURD
traumatisme asistate de SMURD
diverse afecţiuni asist de SMURD

5576
1729
2783

PROCENTAJ
31,%
49,9%

intoxicaţii asist de SMURD
acc rutier fără descarcerare
afectiuni cardiace
accident rutier cu descarcerare
arsuri asistate de SMURD
persoane găsite decedate

211
223
353
31

3,8%
4,0%
6,3%
0,6%

45
24

0,8%
0,4%

bolnavi cu SCR
accident feroviar
bolnavi cu AVC

140
1
36

2,5%
0,02%
0,6%

Recunoaşteri în teren
În conformitate cu ordinul IGSU nr.19811/22.02.2016, subunităţile de intervenţie
execută activităţi de recunoşteri în teren în vederea cunoaşterii şi actualizării informaţiilor din
obiectivele care prezintă riscuri pe linia situaţiilor de urgenţă. Astfel în anul 2017 s-au
desfăşurat un număr de 999 recunoaşteri în teren/activităţi preventive, la care au participat un
număr total de 3868 cadre ale inspectoratului. Recunoaşterile au fost executate de subunităţi
astfel: Detaşamentul Călăraşi-130, Detaşamentul Olteniţa-136, Secţia Lehliu-Gară-129, Secţia
Dragalina-124, G.I. Borcea-131, G.I. Budeşti-114 şi G.I. Chiselet-119.
Eerciţii de tip EXFT:
În conformitate cu OMAI nr. 110/12.05.2010 şi ordinul IGSU nr.234/IG/29.12.2016,
subunităţile de intervenţie execută exerciţii cu forţe şi mijloace în teren în vederea
perfecţionării cunoştinţelor şi deprinderilor necesare la intervenţii în obiectivele care prezintă
riscuri pe linia situaţiilor de urgenţă. Astfel în anul 2017 s-au desfăşurat un număr de 58
exerciţii EXFT, 3 organizate de ISU CL şi 55 de către subunităţi.
Cele 3 exerciţii organizate de Centrul Operaţional s-au desfăşurat astfel:
- SC NHR Agropertners SRL – Punct de lucru Ştefan Vodă, constând în simularea a 3
situaţii speciale – cădere de obiecte din atmosferă, urmată de salvare de persoane şi
incendiu, precum şi un accident rutier cu persoane încarcerate, prin care au fost
implicate 2 subunităţi (Detaşamentul Călăraşi+Secţia Dragalina) + componente locale
SNMSU;
- UAT Dorobanţu, care a constat în simularea a 4 situaţii - inundaţie, accident naval
urmat de salvare din mediul acvatic şi acordare asistenţă medicală de urgenţă,
accident rutier urmat de măsurare nivel radiaţie, descarcerare şi asistenţă medicală de
urgenţă şi distrugere muniţie neexplodată, prin care au fost implicate 3 subunităţi
(Detaşamentul Călăraşi+Detaşamentul Olteniţa+G.I. Chiselet) + componente locale
SNMSU;
- SC Prio Extracţie SRL Lehliu-Gară, prin care au fost simulate 3 situaţii de urgenţă,
astfel: incendiu, salvare şi asistenţă medicală de persoane, accident auto cu victime
încarcerate, prin implicarea a 2 subunităţi (Secţia Lehliu-Gară+Detaşamentul Călăraşi)
+ componente SNMSU.
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Totalul personalului implicat în desfăşurarea exerciţiilor se ridică la 682 cadre (50
ofiţeri şi 632 subofiţeri).
Începand cu luna august au fost desfăşurate verificări şi exerciţii de alarmare la
nivelul unităţilor administrativ teritoriale, în conformitate cu O.I.G. nr. 21856 din 24.07.2017 şi
O.I.G. nr. 21856 din 24.07.2017, în vederea obţinerii unor date cat mai reale privind starea de
operativitate a echipamentelor de alarmare publică.
În urma acestor verificări, care au acoperit toate cele 55 UAT, au fost constatate
următoarele aspecte:
- la nivelul judeţului 1 UAT nu are nicio sirenă de alarmare: comuna Gălbinaşi;
- la nivelul judeţului 3 UAT nu au nicio sirenă de alarmare funcţională: comunele
Frumuşani -1 buc., Jegălia -1 buc. şi Vlad Ţepeş -2 buc.;
- la nivelul judeţului 2 UAT au câte o sirenă de alarmare nefuncţională din cele 2
existente: comunele Dor Mărunt şi Ulmeni.
Activităţi de control
În anul 2017 cadrele Inspecţiei de Prevenire au executat un număr de 582 controale,
comparativ cu anul 2016 când au fost executate 1340 controale de prevenire, din care 32
controale la localităţi incluzând şi serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă,
comparativ cu anul 2016 când au fost executate 90 controale, 331 controale la operatori
economici, comparativ cu anul 2016 când au fost executate 542 controale, 159 controale la
instituţii, comparativ cu anul 2016 când au fost executate 660 controale (din care, 380
controale la sectiile de votare), 57 controale la obiectivele de investiţii, comparativ cu anul
2016 când au fost executate 38 controale, 2 controale la obiectivele SEVESO, comparativ
cu anul 2016 când au fost executate 10 controale. De asemenea a mai fost executat 1 control
la un serviciu privat pentru situaţii de urgenţă.
Cu ocazia activităţilor de prevenire desfăşurate, au fost constatate 2677 deficienţe,
13 fiind soluţionate pe timpul controalelor, iar 2559 au fost sancţionate contravenţional cu
2334 avertismente şi 225 amenzi, în cuantum de 573.002 lei. Comparativ cu anul 2016 se
constată o scădere de aproximativ 13 % a numărului de deficienţe constatate de la 3094 în
anul 2016 la 2677 în anul 2017, o scădere de 38% a sancţiunilor contravenţionale cu amendă
de la 365 amenzi în anul 2016, la 225 amenzi în anul 2017, cuantumul acestora scăzând cu
58% de la 1.364.660 lei în anul 2016 la 573.002 lei în anul 2017. Diferenţa dintre numărul de
deficienţe constatate 2677 şi numărul de deficienţe sancţionate contravenţional 2559, adică
118, o reprezintă constatările privind lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu, dar şi
neînfiinţarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, al căror termene termen
de obţinere au fost prorogate de modificările aduse la Legea nr. 307/2006, respectiv O.M.A.I.
nr. 96/2016.
Scăderea numărului de deficienţe de la 3.094 la 2677 s-a datorat diminuării numărului
de controale de la 1340 în anul 2016 la 582 în anul 2017, care a avut ca principală cauză
scăderea numărului de inspectori disponibili pentru a efectua activităţi preventive.
În conformitate cu Ordinul Inspectorului General nr. 37098 din 13.01.2017, pentru
anul 2017 s-a întocmit Calendarul principalelor activităţi de informare şi educaţie preventivă,
precum şi planificările lunare a activităţii de informare preventivă ce se desfăşoară atât de
Inspecţia de Prevenire cât şi de cadrele subunităţilor de intervenţie. Astfel, în acest an au fost
desfăşurate de cadrele Inspecţiei de Prevenire:
o activităţi de informare preventivă pe diferite teme (în scădere cu 73 % faţă de anul
2016, când au fost desfăşurate 1.210 activităţi) la care au participat 5.824 persoane (în
scădere cu 77% faţă de anul anterior, când au fost informate un număr de 24.571
persoane);
o 274 exerciţii de intervenţie şi evacuare la operatori economici şi instituţii (în creştere cu
15% faţă de anul 2016, când au fost desfăşurate 233 exerciţii) la care au participat
8387 salariaţi (în creştere cu 545 % faţă de anul anterior, la care au participat 1538
salariaţi);
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o 46 exerciţii de evacuare la unităţile de învăţământ în anul 2017, (în scădere cu 15%
faţă de anul 2016, când au fost desfăşurate 54 exerciţii), la care au participat 6.781
elevi/preşcolari şi cadre didactice/ personal auxiliar (în creştere cu 2% faţă de anul
precedent, când au participat 6693 persoane).
În anul 2017 la nivelul Compartimentului Avi zare-Autori zare au fost înregistrate un
număr de 419 cereri privind emiterea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor de securitate
la incendiu şi protecţie civilă, comparativ cu 565 în anul 2016, înregistrându-se o scădere
cu 25,84%, astfel: au fost înregistrate 199 cereri pentru emiterea avizelor de securitate la
incendiu comparativ cu anul 2016 când au fost înregistrate 174 în creştere cu 14,36%.
Pentru 83 de solicitări au fost emise avize de securitate la incendiu (80 avize de
securitate la incendiu şi 3 avize de punere în parcelă) comparativ cu anul 2016 când au fost
emise 82, iar pentru 40 de solicitări au fost întocmite adrese de respingere în vederea
completării şi/sau remedierii deficienţelor constatate comparativ cu anul 2016 când au fost
respinse 92. Pentru 76 cereri au fost emise puncte de vedere privind neîncadrarea în
prevederile H.G. nr. 571/2016.
În anul 2017 au fost înregistrate la Inspecţia de Prevenire 25 de petiţii în domeniul
apărării împotriva incendiilor, comparativ cu anul 2016 când au fost înregistrate 36 petiţii, în
scădere cu 31% faţă de anul precedent, din care patru au fost clasate în conformitate cu art.
6^1 din O.G. nr. 27/2002, iar trei au fost îndreptate în vederea soluţionării către Primăria
Municipiului Călăraşi. Nu au existat petiţii la care să se revină ca urmare a răspunsului neclar
sau incomplet.
În anul 2017 au fost înregistrate 226 solicitări privind acordarea asistenţei tehnice de
specialitate în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, din care: 220 în domeniul avizăriiautorizării, 5 în domeniul apărării împotriva incendiilor şi 1 în domeniul prevenirii dezastrelor.
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2 . 5 . P R O T E C Ţ I A C O P I L U L U I Ş I A P E R S O A N EL O R C U D I Z A B I L I T Ă Ţ I
Direcţia Generalǎ de Asistenţǎ Socialǎ şi Protecţia Copilului Cǎlǎraşi (D.G.A.S.P.C.),
funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Judeţean
Călăraşi şi asigurǎ aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţǎ socialǎ în domeniul protecţiei
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, precum şi a oricǎrei persoane
aflate în nevoie.
În vederea realizării obiectivelor propuse, în anul 2017, D.G.A.S.P.C. a desfăşurat
următoarele activităţi:
În domeniul protecţiei copilului
În prezent, în structura D.G.A.S.P.C. Călăraşi există servicii specializate în domeniul
protecţiei copilului:
Serviciul Asistenţǎ Maternalǎ are misiunea de a asigura, pentru o perioadǎ
determinatǎ de timp, la domiciliul asistenţilor maternali, creşterea şi îngrijirea copiilor separaţi
temporar sau definitiv de pǎrinţii lor.
În anul 2017, Serviciul Asistenţǎ Maternalǎ a avut în atenţie urmǎtoarele obiective:
 Promovarea cu prioritate a dreptului copilului de a-şi cunoaşte familia şi de a menţine
relaţii personale şi contacte directe cu pǎrinţii şi rudele pentru toţi copiii aflaţi în
evidenţa Serviciului Asistenţǎ Maternalǎ (cazuri noi şi cazuri active ~ 300 beneficiari);
 Identificarea părinţilor/rudelor până la gradul IV;
 Analiza posibilităţilor de instituire a plasamentului familial;
 Contactarea părinţilor/rudelor pentru clarificarea situaţiei copiilor beneficiari de protecţie
specială – plasament la asistent maternal profesionist;
 Pentru toţi copiii aflaţi în evidenţa Serviciului Asistenţă Maternală s-au efectuat
demersuri pentru identificarea părinţilor şi rudelor până la gradul al IV-lea pentru a
analiza posibilitatea instituirii plasamentului familial. S-au trimis solicitări pentru
identificarea părinţilor şi rudelor către următoarele instituţii : Direcţia Comunitară de
Evidenţa Persoanelor Călăraşi, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa
Persoanelor Călăraşi, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Călăraşi, Direcţia Generală a
Penitenciarelor, Primării, Direcţia de Asistenţă Socială Călăraşi, Servicii Publice de
Asistenţă Socială, Servicii de Stare Civilă. Părinţilor şi rudelor identificate li s-au
transmis invitaţii de a se prezenta la sediul DGASPC pentru clarificarea situaţiei
copiilor, însă foarte puţine familii au răspuns solicitărilor. Indicatori de realizare: numǎr
dosare copii aflate în evidenţa Serviciului AMP -ianuarie 2017 – 275 dosare,
decembrie 2017 – 243 dosare.
 Reevaluarea împrejurărilor care au stat la baza măsurii de protecţie pentru copiii aflaţi
în evidenţa Serviciului Asistenţă Maternală (~360 beneficiari);
 Revizuirea nevoilor copilului;
 Revizuirea planului individual de protecţie;
 Stabilirea finalităţii PIP (reintegrare, adopţie, integrare socioprofesională) în funcţie de
contextul familial actual;
 Colaborarea cu Serviciul MSI şi Compartimentul Adopţii în vederea creşterii numărului
de reintegrări familiale, încredinţări în vederea adopţiei/adopţii. Urmare a demersurilor
mai sus menţionate, pentru toţi copiii aflaţi în evidenţa Serviciului Asistenţă Maternală,
s-au revizuit planurile individualizate de protecţie şi nevoile copiilor, s-a stabilit
finalitatea PIP (reintegrare, adopţie, integrare socioprofesională) în funcţie de contextul
familial actual şi s-au reevaluat împrejurările care au stat la baza instituirii măsurii de
protecţie. Copiii aflaţi în evidenţa Serviciului Asistenţă Maternală au fost evaluaţi
psihologic, concluziile acestor evaluări păstrându-se la dosarele copiilor. Atât asistenţii
sociali cât şi psihologul din cadrul serviciului au consiliat permanent asistenţii maternali
pentru a asigura calitatea îngrijirii copiilor din plasament în conformitate cu prevederile
standardelor specifice. Indicatori de realizare: numǎr cazuri noi: 28, numǎr cazuri
transferate cǎtre centre de plasament: 13, numǎr cazuri transferate cǎtre ATF: 11,
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numǎr copii adoptaţi: 24, număr copii reintegraţi în familie: 5, număr sistǎri măsură de
protecţie (vârstă 18 ani): 7;
 Perfecţionarea competenţelor profesionale şi dezvoltarea abilităţilor pentru angajaţii
Serviciului Asistenţă Maternală (300 AMP + personal de specialitate);
 Instruirea asistenţilor maternali privitor la măsurile ce se impun pentru prevenirea
incendiilor în locuinţe în scopul asigurării unui mediu sigur pentru copiii din plasament;
 Consilierea asistenţilor maternali pentru a asigura îngrijire de calitate copiilor aflaţi în
plasament;
 Organizarea de sesiuni de lucru pentru diseminarea legislaţiei specifice şi proiectelor
de acte normative. În scopul dezvoltarii competenţelor profesionale şi abilităţilor
specifice, personalul din cadrul Serviciului Asistenţă Maternală a participat la
urmatoarele cursuri de perfecţionare în anul 2017: asigurarea unui mediu sigur pentru
copiii din plasament – instructaj pentru toţi AMP - pentru prevenirea şi stingerea
incendiilor în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr.775/1998. Au fost organizate
sesiuni de lucru pentru diseminarea procedurilor de lucru specifice serviciului, întocmite
şi revizuite în conformitate cu legislaţia specifică.
 Menţinerea funcţionalităţii şi diversificarea reţelei de asistenţi maternali prin evaluarea
de asistenţi maternali specializaţi pentru copii cu varsta 0-2 ani, copii cu dizabilităţi şi
doi sau mai mulţi copii;
 Identificarea şi evaluarea de persoane care pot deveni AMP;
 Atestarea de asistenţi maternali specializaţi;
 Angajarea asistenţilor maternali specializaţi. Au fost identificate persoane care doresc
să devină asistenţi maternali, s-au realizat evaluările specifice pentru atestarea de
asistenţi maternali profesionisti. Pentru menţinerea funcţionalităţii reţelei de asistenţi
maternali, activitatea acestora a fost monitorizată lunar de către asistenţii sociali din
cadrul serviciului, aceştia întocmind rapoarte lunare, păstrate la dosarele AMP. A fost
monitorizată de asemenea evoluţia copiilor aflaţi în plasament la asistent maternal prin
vi zite sau întâlniri lunare. Pentru fiecare asistent maternal a fost întocmit un plan anual
de acţiuni având drept scop desfăşurarea activităţii acestora în concordanţă cu
reperele legislative. Pentru asistenţii maternali care au fost reatestaţi sau care au primit
alt copil în plasament au fost întocmite convenţiile de plasament. Indicatori de realizare:
nr. solicitări de a deveni asistent maternal evaluate: 75; nr. AMP atestati: 16; nr.
asistenţi maternali reevaluaţi: 93; nr. asistenţi maternali reatestaţi: 93; nr. planuri de
acţiune întocmite: 186.
 Implicarea copiilor aflaţi în evidenţa Serviciului Asistenţă Maternală în viaţa comunităţii
şi creşterea gradului de accesare a serviciilor disponibile la nivel local;
 Participarea copiilor aflaţi în evidenţa Serviciului Asistenţă Maternală la concursuri,
competiţii, evenimente educaţionale, cultural artistice şi sportive;
 Includerea adolescenţilor aflaţi în evidenţa Serviciului Asistenţă Maternală în programe
de consiliere şi informare pe teme de planificare familială. Copiii aflaţi în plasament la
asistenţi maternali au fost implicaţi activ în viaţa comunităţii, au participat şi au obţinut
premii la activităţi şi concursuri cultural artistice, educaţionale şi sportive: Festival “
Steluţe pe portativ” – Slobozia, Festival internaţional de folclor “Hora mare” – Călăraşi,
Turnee naţionale şi internaţionale de fotbal feminin, Concursuri şcolare: (Comper
Comunicare în limba română, Comper Matematică, Magicianul Literelor, Concurs de
matematică Ion Onuţ, Olimpiadă Matematică, Olimpiadă Limba si literatura română,
Poveştile Cangurului, Călătorie în lumea poveştilor), Concursuri sportive organizate de
Fundaţia Special Olympics, Programul FRED GOES NET organizat de CPECA
Călăraşi având drept scop prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenţilor,
Sporturi pentru toţi, Cupa Educaţiei, Concurs - Lumea mea e minunată, Concurs
Naţional Geografie Terra, Program Voluntariat Clubul de Vară, Campionatul Naţional
de lupte libere, Concurs Arte Marţiale, Crosul tineretului, Patrula Eco. Adolescenţii aflaţi
în evidenţa Serviciului Asistenţă Maternală au beneficiat de programe de consiliere şi
informare cu tematică planificare familială. În luna decembrie 2017, în evidenţa
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Serviciului Asistenţă Maternală figurau 199 asistenţi maternali şi 243 copii beneficiari
de măsură de protecţie. Pentru toţi copiii aflaţi în evidenţa Serviciului Asistenţă
Maternală s-au acordat drepturile băneşti prevăzute de lege (alocaţie de stat şi alocaţie
de plasament)
Serviciul Alternative de Tip Familial are în componenţa sa douǎ compartimente:
Prevenire abandon şi Minor care a sǎvârşit o faptǎ penalǎ şi nu rǎspunde penal, repatriere
minori şi trafic.
Compartiment prevenire abandon
În cadrul acestui compartiment se stabilesc, se monitorizezeazǎ, se reevalueazǎ
condiţiile în care s-a stabilit mǎsura de protecţie alternativǎ, respectiv, plasament în familia
lǎrgitǎ rude pânǎ la gradul IV sau terţǎ persoanǎ/familie faţǎ de care copilul a dezvoltat o
relaţie de ataşament, astfel:
 Numǎr cazuri active privind mǎsura de plasament familial - 462 copii;
 Instrumentare cazuri noi referite de comunitǎţile de domiciliu ale copilului - 39 cazuri;
 Cazuri noi aflate în perioada de evaluare în vederea instituirii unei mǎsuri de protecţie
de tip familial – 17 cazuri;
 Reevaluarea trimestrialǎ a mǎsurii de protecţie stabilitǎ –1267;
 Sistarea a 65 de mǎsuri de protecţie instituite, dupǎ cum urmeazǎ: - 6 copii prin
reintegrarea în familie, 27 copii prin împlinirea vârstei de 18 ani şi care nu mai urmeazǎ
o formǎ de învǎţǎmânt –curs de zi, 20 copii adoptaţi, 12 copii transferaţi în sistem
rezidenţial/asistenţă maternală;
 Efectuarea de anchete sociale pentru 82 copii în vederea reintegrǎrii acestora în familia
naturalǎ/lǎrgitǎ;
 Solicitǎri anchete sociale cǎtre SPAS în vederea reevaluǎrii mǎsurilor de protectie
active: 1351 anchete la familiile de plasament şi 1540 anchete pentru pǎrinţii biologici
ai copiilor.
 Reveniri adrese cǎtre SPAS în vederea obţinerii documentaţiei necesare reevaluǎrii
mǎsurii de protecţie-525 adrese;
 Solicitǎri scrise cǎtre: Administraţia Naţionalǎ a Penitenciarelor, Serviciul Comunitar de
Evidenţǎ Informatizatǎ a Persoanei în vederea identificǎrii domiciliului actual al
pǎrinţilor în vederea contactǎrii acestora - 297 adrese;
 Anchete sociale efectuate în urma unor sesizǎri primite de la alte instituţii abilitate sau
persoane fizice în vederea evaluǎrii situaţiei unui copil aflat în situaţie de risc – 58
cazuri;
 Vi zite trimestriale efectuate la domiciliul familiei de plasament şi a copilului în urma
cǎrora s-au întocmit rapoarte de monitorizare şi minute de revizuire PIP-1863 rapoarte
şi minute ;
 Reevaluarea unui numǎr de 33 copii şi schimbarea finalitǎţii PIP – adopţia internǎ
având în vedere ca reintegrarea familialǎ a eşuat;
 Întocmirea documentaţiei necesare în condiţiile legii în vederea înaintǎrii dosarului
cǎtre instanţa de judecatǎ în vederea deschiderii procedurii adopţiei interne pentru un
numǎr de 33 copii;
 Efectuarea de şedinţe de consiliere la care au participat în baza unei invitaţii: pǎrinţii
biologici, copilul şi familia de plasament având drept scop menţinerea/refacerea relaţiei
de ataşament între copil şi pǎrinţi în vederea demarǎrii procedurii de reintegrare
familialǎ (când este posibil) pentru un numǎr de 237 de cazuri active;
 Redirecţionare a 17 cazuri minori cǎtre alte servicii din cadrul instituţiei;
 Solicitǎri de anchete sociale cǎtre SPAS-uri din judeţul Cǎlǎraşi în vederea reevaluǎrii
mǎsurilor de protecţie instituite de alte direcţii similare din ţarǎ sau de reintegrarea în
familia naturalǎ –198 cazuri;
 Evaluare AMP şi terţe persoane sau familii în vederea instituirii mǎsurii plasamentului
familial pentru copii aflaţi în situaţii de risc aflaţi în comunitate sau în sistemul de
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protecţie a copilului (centre rezidenţiale sau reţea de asistenţǎ maternalǎ) cazuri noi 67 solicitǎri;
 Evaluare psihologicǎ în vederea instituirii mǎsurii de protecţie pentru copil şi familie ,
schimbarea mǎsurii de protecţie precum şi pentru copiii aflaţi cu mǎsurǎ de protecţie
activǎ –123 fişe de evaluare;
 Evaluare psihologicǎ pentru copil la solicitarea instanţei de judecatǎ – 4 cazuri;
 Asistare minor la audiere în instanţǎ – 2 cazuri;
 Consiliere familii şi copii din comunitate la cerere - 12 cazuri;
 Invitaţii consiliere pentru pǎrinţii biologici în vederea refacerii relaţiei de ataşament în
vederea reintegrǎrii în familia naturalǎ acolo unde condiţiile care au stat la baza
instituirii mǎsurii de protecţie sau modificat – 287 invitaţii;
 Evaluare psihologicǎ A.M.P în vederea reevaluǎrii mǎsurii de protecţie care a fost
instituitǎ copilului – 27 cazuri;
 Efectuarea de şedinţe de consiliere la care au participat în baza invitaţiei: pǎrinţii
biologici, copilul şi familia de plasament având drept scop menţinerea/refacerea relaţiei
de ataşament dintre copil şi parinţi în vederea identificǎrii potenţialului de reintegrare a
copiilor în familia biologică – 278 ore;
 Fişe de consiliere psihologică – 375;
 Asistare audiere minor la poliţie -6 cazuri;
 Consiliere psihologică acordată pentru 32 de copii aflaţi în plasament la AMP, cât şi
pentru persoana de plasament.
Compartiment minor care a sǎvârşit o faptǎ penalǎ şi nu rǎspunde penal, repatriere
minori şi trafic
Specialiştii din cadrul Compartimentului evaluare pentru copilul care a săvârşit fapte
penale şi nu răspunde penal instrumenteazǎ sesizările făcute de Parchet, pentru minorii care
săvârşesc fapte penale şi nu răspund penal. Activitatea compartimentului s-a concretizat în
anul 2017 astfel:
 35 cazuri minor care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal, cazuri care au fost
referite D.G.A.S.P.C. Călăraşi în baza unei rezoluţii de neîncepere a urmăririi penale,
cauza fiind minoritatea;
 Solicitare cǎtre SPAS de domiciliu al copilului în vederea efectuǎrii anchetei sociale,
planului de servicii şi a fişei de monitorizare în vederea instituirii unei mǎsuri de
protecţie specialǎ în conformitate cu prevederile legii; supraveghere specializatǎ în
familia naturalǎ/lǎrgitǎ sau plasament – 40 solicitǎri;
 Evaluare psihosocialǎ pentru un numǎr de 23 de copii în vederea instituirii mǎsurii de
supraveghere specializatǎ în familie;
 Monitorizare a 2 cazuri active de supraveghere specializatǎ în familie şi urmǎrirea
atingerii obiectivelor înscrise în PIP şi întocmirea a unui numǎr de 7 rapoarte de
monitorizare;
 Întocmirea rapoartelor psihosociale şi a fişelor de consiliere în vederea revocǎrii
mǎsurii de supraveghere prin care se aratǎ cǎ s-au atins obiectivele PIP, respectiv
minorul nu a mai sǎvârşit alte fapte cu caracter penal a fost reintegrat în învǎţǎmântul
de masǎ pentru 1 copil;
 Efectuare vizite în judeţ, cazuri de delincvenţǎ juvenilǎ, consilierea cazurilor prin vizite
la domiciliu – 34 vizite şi raporte de consiliere.
Repatriere minori


13 cazuri de minori, semnalate prin intermediul M.M.F.P.S. – D.G.P.C. Bucureşti sau
Ambasade;
 13 anchete sociale, plan de intervenţie specificǎ, program de reinserţie familialǎ şi
socialǎ au fost întocmite şi înainte în vederea revenirii copilului în familie acolo unde
este posibil sau într-un centru de tip rezidential, cu propunere de monitorizare pe o
perioada de minim 6 luni prin rapoarte la 2 luni în conformitate cu prevederile legale;
 Întocmire documente de repatriere pentru un numǎr de 13 copii;
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5 copii repatriaţi;
Monitorizare post repatriere - 5 copii;
Vi zite în centru şi la domiciliu - 10 vizite;
Audiere poliţie minor repatriat – 2 audieri;
Întocmire rapoarte ANPDC post repatriere – 5 rapoarte;
Întocmire adrese cǎtre Primǎrie şi şcoalǎ – 2 adrese;
Vi zite în judeţ pentru realizarea evaluǎrii iniţiale în cazuri de repatriere 13 cazuri; 13
vi zite;
 Evaluare psihologicǎ, consiliere şi asistenţǎ psihologicǎ pentru copil repatriat şi familia
sa -5 cazuri (au fost efectuate 15 întâlniri în vederea asigurării suportului psihologic
post repatriere).
Trafic de minori
-

-

-

-

-

-

Au fost semnalate DGASPC Călăraşi de ANPDCA 3 cazuri, IPJ Cǎlǎraşi 1caz, pentru
care s-au întocmit anchete sociale la domiciliul minorilor şi au beneficiat de servicii de
consiliere psihosocialǎ pentru care s-au efectuat un numǎr de 3 vizite la domiciliu şi sau întocmit 3 rapoarte psiho-sociale.
Evaluare, consiliere, asistenţǎ psihologicǎ în cazuri de trafic de persoane (activitǎţi cu
victima şi familia sa)- 4 cazuri - 9 şedinţe;
Raportǎri cǎtre IPJ Cǎlǎraşi privind sesizǎri cazuri copii posibil victime ale traficului – 4
cazuri;
S-au desfăşurat în colaborare cu ANITP, 6 acţiuni care au avut ca scop prevenirea
traficului de persoane;
S-au organizat 7 ședinţe de consiliere copil/familie pentru 1 caz de pornografie infantilă;
Consiliere părinţi ai căror copii sunt consumatori de droguri – 3 cazuri;
Raportǎri semestriale cǎtre ANITP – CRB privind cazurile confirmate de trafic de
persoane – 6 raportǎri;
Participare la audiere minori (instanţǎ, IPJ, secţii de Poliţie din judeţ) – 25 cazuri,
Curtea de Apel București- 4 cazuri, DIICOT- 1 caz;
Adrese cǎtre primǎrii privind întrunirea Consiliului Comunitar Consultativ şi implicarea
membrilor acestuia în cazuri de minori delincvenţi şi cazuri de trafic în vederea gǎsirii
de soluţii de sprijin la nivelul comunitǎţii locale - 5 intervenţii;
Sesizǎri parchet cu privire la adulţii aflaţi în penitenciare şi informǎri primǎrii privind
adulţi decăzuţi şi cu limitare de drepturi - 10 cazuri;
Consiliere psihologică pentru copil și familie oferite de către psihologi din cadrul
serviciului în baza unei solicitări scrise în 9 cazuri provenite din comunitate (65 ședinţe
de consiliere) și 3 cazuri provenite din asistenţă maternală (20 ședinţe de consiliere);
Acordarea de servicii de consiliere și evaluare psihologică pentru copil și familie în
cazul divorţului între soţi cu copii minori în baza solicitării instanţei în vederea
încredinţării minorului unuia dintre soţi (20 cazuri- 40 părinţi și 24 copii). Au fost
întocmite rapoarte care au fost înaintate instanţei la termenul solicitat);
Program de autocunoaştere a empowerment – durata 3 luni (februarie-mai) desfăşurat
pe parcursul a 12 sesiuni la care a participat un număr de 15 beneficiari cu vârsta 1218 ani din cadrul C.S.S.C.F.“SERA”Călăraşi, copii cu devianţă comportamentală,
beneficiind de activităţi de grup;
Elaborare și implementare în parteneriat cu CPECA Călărași și FICE a Proiectului
Ascultă! Privește! Alege! ”- organizare de activităţi/sesiuni în școlile din mediul rural în
vederea informării și protecţiei copilului împotriva consumului de droguri.

Serviciul Monitorizare, Secretariat, Intervenţie Urgentă, în anul 2017 a avut
urmǎtoarele obiective:
 Reintegrarea familială a copilului aflat în asistenţă maternală;
 Monitorizare gravide/lehuze cu risc de abandon în vederea prevenirii abandonului
copilului după naştere;
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 Monitorizarea situaţiei copiilor practicanţi ai ceşetoriei şi reinserţia socio-familială
completă a acestora;
 Reintegrarea familială a copiilor din alte judeţe/sectoare, depistaţi practicând ceşetoria;
 Soluţionarea situaţiilor sesizate prin Telefonul Copilului;
 Procesarea oricărei solicitări informaţionale din aria de protecţie a copilului (instituţii/
autorităţi publice, peroane fizice, juridice);
 Prevenirea abandonului în perioada preconceptivă.
În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, activitatea Serviciului M.S.I. s-a
desfǎşurat astfel:
Segmentul social-stradal
De la începutul anului 2017, în evidenţa Serviciului M.S.I – Compartimentul Social
Stradal a intrat un număr de 111 cazuri de problematică diferită. Ca urmare a serviciilor
oferite, pentru 11 copii s-a emis Dispoziţie de plasament în regim de urgenţă în servicii de tip
rezidenţial, plasament la asistenti maternali profesionişti.
Asistenţii sociali au realizat acţiuni stradale periodice cu poliţia în baza unui plan
comun de intervenţie. Acţiunile au fost pregǎtite de cǎtre D.G.A.S.P.C. Cǎlǎraşi împreunǎ cu
Poliţia Municipiului Cǎlǎraşi şi Direcţia Poliţiei Locale Cǎlǎraşi. La data de 31.12.2017, în
evidenţa compartimentului se aflau 12 copii ai strǎzii.
În perioada 30.03.-12.04.2017 compartimentul social stradal din cadrul Serviciul
M.S.I., a iniţiat campania umanitarǎ „Iepuraşul de Paşte”. Campania a constat în strângere de
îmbrǎcǎminte, încǎlţǎminte, jucǎrii, rechizite şi dulciuri, fiind adresatǎ copiilor care provin din
familii defavorizate, beneficiari fiind peste 100 de copii.
În perioada 15 noiembrie-15 decembrie 2017, D.G.A.S.P.C. Călăraşi, Serviciul M.S.I.,
a iniţiat Campania umanitară „Spiridușii lui Moş Crăciun” cu scopul de a oferi un cadou copiilor
care provin din familii defavorizate social. Darurile au constat în obiecte de îmbrăcăminte,
încălţăminte, jucării şi rechizite, beneficiari fiind 60 de copii.
Specialiştii segmentului social stradal din cadrul Serviciului M.S.I. au colaborat
permanent cu profesioniştii, autoritǎţile administraţiei locale şi serviciile din cadrul reţelei de
intervenţie, oferind:
- Servicii de prevenire a separǎrii copilului de familie, asigurarea creşterii şi educǎrii
acestuia în cadrul comunitǎţii;
- Consilierea familiilor rome ale căror copii se află în evidenţa D.G.A.S.P.C. Cǎlǎraşi, în
vederea asumării rolului de părinte şi reintegrării copilului în familie;
- Continuarea procesului de înregistrare în registrele de stare civilǎ a persoanelor fǎrǎ
acte de identitate, consilierea părinţilor în vederea necesităţii declarării naşterii
copilului;
- Participarea femeilor rome la programele de protecţie, ocrotire şi educaţie a copilului,
prin implicarea acestora în acţiunile derulate la nivel local şi judeţean;
- Consilierea femeilor rome în vederea prevenirii unei sarcini nedorite şi prevenirii
abandonului copilului;
- Acţiuni de prevenire şi combatere a exploatării copiilor/tinerilor romi prin muncă, în
vederea eliminării celor mai grave forme ale muncii copilului; identificarea cazurilor;
- Acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale persoanelor cu
handicap de etnie romă, în vederea incluziunii sociale la nivel de judeţ;
- Facilitarea accesului la educaţie şi la servicii medicale;
- Desfǎşurarea unor programe educative pentru pǎrintţi şi copii în vederea prevenirii
abuzului şi neglijǎrii copilului şi violenţei familiale;
- Diminuarea fenomenului copiii strǎzii.
Segmentul Telefonul copilului
Serviciului M.S.I.- segmentul Telefonul Copilului, are misiunea sǎ primeascǎ
semnalǎrile cu privire la situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, sǎ asigure
consilierea telefonicǎ în aceste situaţii şi sǎ intervinǎ prompt în cazurile urgente.
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În perioada 01.01.-31.12.2017 au fost preluate telefonic 12 sesizări,astfel:10 cazuri
de neglijare neconfirmate, 2 cazuri de abuz fizic din care 1 confirmat, 50 de apeluri telefonice
ce au beneficiat de consiliere şi informare.
Specialiştilor din cadrul Segmentului Telefonul Copilului, le-au fost direcţionate spre
soluţionare un numǎr de semnalǎri şi solicitǎri adresate de cǎtre persoane fizice şi juridice la
secretariatul D.G.A.S.P.C. Cǎlǎraşi, dupǎ cum urmeazǎ:
 4 cazuri abuz fi zic – 1 confirmat, 3 neconfirmate;
 2 cazuri abuz emoţional -neconfirmate;
 5 cazuri abuz sexual - 2 confirmat, 4 neconfirmate;
 38 cazuri neglijare- 8 confirmate, 30 neconfirmate;
 2 cazuri exploatare prin muncă – 1 confirmat, 1 neconfirmat.
În atenţia compartimentului au mai fost în anul 2017, următoarele cazuri:
 6 cazuri pentru care s-a solicitat de cǎtre pǎrinţi, includerea minorilor în programe de
consiliere;
 2 cazuri minori pentru care s-a intervenit prin consiliere parentală
 55 cazuri de copii cu parinţi aflaţi în divorţ, pentru care s-a solicitat de cǎtre Judecǎtoria
Olteniţa, evaluare psihologicǎ;
 19 asistări la audieri ale minorului la poliţie în situaţii de: abuz sexual 10 cazuri (7 cazuri
confirmate, 3 cazuri neconfirmate); abuz fizic 6 cazuri (3 ca zuri confirmate, 3 cazuri
neconfirmate); 3 cazuri minori implicaţi în infracţiuni.
Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului, în anul 2017, a desfǎşurat lucrǎrile
de secretariat pentru şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului Cǎlǎraşi. Problematica
supusǎ dezbaterilor comisiei a însumat douǎ domenii - unul social şi unul medical. S-au
redactat 218 hotǎrâri prin care s-au stabilit mǎsuri de protecţie specialǎ pentru copii aflaţi în
dificultate, menţinerea mǎsurilor de protecţie, revocǎri ale mǎsurilor de protecţie, 122 hotărâri
pentru reatestare/eliberare atestate ale asistenţilor maternali profesionişti, 122 atestate pentru
asistenţi maternali atestaţi/reatestaţi, 3 hotărȃri privind modificarea atestatelor asistenţilor
maternali profesioniști, 1137 certificate de încadrare a copiilor în grad de handicap şi 1137
hotǎrâri privind încadrarea copiilor în grad de handicap.
În scopul unei bune colaborǎri interjudeţene şi respectǎrii principiului competenţei
teritoriale a fost redactate 7 solicitari pentru eliberare aviz fa vorabil în vederea includerii
copiilor cu certificate de orientare şcolarǎ, în cadrul internatelor şcolilor speciale de pe raza
altor judeţe.
Segmentul monitorizare şi sprijin al femeii gravide predispuse să-şi abandoneze
copilul -în cadrul acestui segment au fost consiliate, informate şi monitorizate cu privire la
responsabilitǎţile familiei şi la dreptul copiilor dea fi îngrijiţi, crescuţi şi educaţi de cǎtre pǎrinţi
101 cazuri de mame/lehuze, din care 33 minore.
Mamele/lehuzele au fost consiliate, îndrumate, sprijinite sau acompaniate în
obţinerea drepturilor bǎneşti, a actelor de stare civilǎ şi de identitate, în demersurile de
înscriere a copiilor la medic pentru a beneficia de servicii medicale. În situaţii critice mamele
au beneficiat de lapte praf şi îmbrǎcǎminte pentru nou-nǎscuţi.
Obiectivele anului 2017 au fost atinse şi prin activitǎţi de promovare a serviciilor
oferite (distribuire de material informativ: pliante, fluturaşi).
Din evidenţele compartimentului reiese cǎ 90 dintre copiii mamelor luate în evidenţǎ
au fost integraţi în familia naturalǎ sau extinsǎ şi 11 copii au fost abandonaţi în Spitalul
Judeţean de Urgenţǎ Cǎlǎraşi, Spitalul Lehliu-Garǎ sau unitǎţi sanitare din Bucureşti. Cazurile
copiilor abandonaţi au fost soluţionate astfel: pentru 10 copii s-au instituit mǎsuri de protecţie
specialǎ (rude pânǎ la gradul IV, familii/persoane, asistent maternal); 1 caz în pre zent în lucru.
Pentru copii integraţi în familie au fost sesizate SPAS –urile de pe raza de domiciliu al
mamei/părinţilor/familiei lărgite în vederea monitorizării situaţiei copilului şi familiei, cazurile
pentru care s-au instituit mǎsuri de protecţie specialǎ fiind monitorizate de D.G.A.S.P.C.
Cǎlǎraşi
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Segmentul privind pregătirea şi sprijinirea reintegrării/integrării în familie a copilului
aflat în plasament la AMP - beneficiarii acestui serviciu sunt cei 243 copii din reţeaua de
asistenţă maternală. Un numǎr de 84 copii aflaţi la asistent maternal profesionist, menţine
legǎtura cu familia naturalǎ (pentru aceştia s-au organizat întâlniri cu familiile naturale – 414
vi zite). 13 copii şi-au petrecut vacanţele şcolare în familiile naturale.
Acti vităţile desfǎşurate în vederea reintegrǎrii în familia naturală sau lărgită a copiilor
aflaţi la asistent maternal profesionist, activităţi cu caracter de permanenţă pentru
D.G.A.S.P.C., s-au materializat pânǎ în prezent cu reintegrarea familialǎ a 5 copii, 3 cazuri
fiind în curs de soluţionare.
Procesul de reintegrare al copiilor este anevoios datorită faptului că nivelul socio –
economic al familiilor acestora este foarte slab (majoritatea nu au un loc de muncă), deci fără
venituri; de asemenea, mulţi provin din familii monoparentale. În astfel de cazuri, reintegrarea
în familia naturală sau extinsă este un proces anevoios şi de lungă durată. În cursul anului
2017 au fost respinse 2 cereri de reintegrare. În cazul a 4 copii aflaţi în plasament la asistent
maternal profesionist, au fost fǎcute propuneri privind instituirea plasamentului în familia
lǎrgitǎ, fiind finalizat un singur caz.
Segmentul prevenirea abandonului în perioada preconceptivă.
În cadrul compartimentului, în cursul anului s-au oferit servicii pentru 33 beneficiari
(material contraceptiv, consultaţii de specialitate).
Comisia Împotriva Abu zului şi Neglijǎrii Copilului
În cursul anului 2017, activitatea Comisiei împotriva Abuzului şi Neglijǎrii a fost
următoarea:
 A fost înregistrat un număr de 16 cazuri (27 copii, cu vârste cuprinse între 3 luni-17
ani), din care: cazuri confirmate – 11 (18 copii); cazuri neconfirmate – 5 (9 copii). După
mediul de provenienţǎ 13 cazuri sunt în mediul rural şi 3 cazuri în mediul urban.
 Sesizǎrile au fost făcute de către: SPAS/D AS - 5 cazuri, unităţi spitaliceşti -2 cazuri,
D.G.A.S.P.C - 1 ca z; poliţie – 4 cazuri, persoane fizice – 4 cazuri..
 4 cazuri de neglijare; 6 cazuri abuz fizic şi emotional; 1 caz abuz emoţional şi conduită
abuzivă cu conotaţii sexuale; 1 caz alte situaţii;
 Din totalul de 27 copii pentru 2 s-au instituit măsuri de protecţie de tip rezidenţial iar 4
copii împreună cu mama au fost preluaţi de Centrul Maternal din cadrul C.S.C. Olteniţa;
 Au necesitat intervenţii privind consilierea şi monitorizarea cazurilor 21 copii rămaşi în
familie.
 Au fost făcute propuneri pentru evaluare şi consiliere psihologică pentru un număr de 6
copii.
Serviciul de Evaluare Complexǎ şi Protecţie de Tip rezidenţial
Compartimentul Evaluare Complexǎ, are ca misiune acordarea de protecţie socialǎ
pentru copiii cu nevoi speciale prin eliberarea de certificate de încadrare într-o categorie de
persoane cu handicap.
Compartiment Evaluare Complexǎ obiective generale :
- Eliberarea de certificate de încadrare într-un grad de handicap;
- Consilierea psihologică/educaţională pentru copii şi familie.
Serviciul de Evaluare Complexă a eliberat în cursul anului 2017 un număr de 1137 de
certificate după cum urmează: gradul I de handicap – 792 certificate şi hotărâri; gradul II de
handicap – 137 certificate şi hotărâri; gradul III de handicap – 198 certificate şi hotărâri, gradul
IV de handicap - 10 certificate şi hotărâri.
Dupǎ aria de provenienţă cele 1137 certificate de handicap sunt structurate astfel:
copii proveniţi din centrele de plasament -91; copii proveniţi din AMP -59; copii proveniţi din
familia biologică -945; copii proveniţi din familia extinsă-28, copii aflaţi în plasament la alte
familii -14.
La sfârșitul lunii decembrie 2016, a fost modificată legislaţia cu privire la evaluarea și
intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a
281

orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în
vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale. În
acest sens Serviciul de Evaluare Complexă a întreprins următoarele demersuri:
 a elaborat Proceduri Operaționale privind întocmirea Planului de abilitare-reabilitare a
copilului cu dizabilități;
 a elaborat Procedurile Operaționale ale Serviciului de Evaluare Complexă și Graficul de
circulaţie a documentelor;
 a solicitat SPAS/D AS desemnarea Responsabililor Caz Prevenire pentru copiii
încadrați în grad de handicap aflați în comunitate;
 a solicitat SPAS/D AS care au desemnat Responsabilul Caz Prevenire transmiterea de
către aceștia a Rapoartelor de monitorizare a serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu
dizabilități și/sau CES cuprinse în Planul de abilitare-reabilitare;
 a elaborat Procedurile Operaţionale privind colaborarea dintre Sistemul Educațional și
cel al Protecției Drepturilor Copilului în domeniul încadrării în grad de handicap și al
orientării școlare și profesionale a copiilor cu dizabilități și/sau CES;
 a elaborat Procedurile vizând colaborarea interinstituțională în vederea punerii în
practică a Managementului de Caz pentru copiii cu dizabilități și/sau CES;
 a procedat la informarea specialiștilor (asistenți sociali, psihologi, etc.) din cadrul
Serviciului AMP și din centrele de plasament aflate în subordinea DGASPC cu privire la
modificarea Legislației în vederea întocmirii dosarelor de handicap pentru minorii aflați
în asistență maternală sau centre;
 a informat instituțiile partenere (DSP, ISJ, CJRAE, Colegiul Psihologilor) cu privire la
responsabilitățile specialiștilor din cadrul acestora vizând atribuțiile specifice pentru
copilul cu dizabilități, respectiv familia acestuia;
 a trimis informări și formulare unui număr de 55 de primării privind modificarea
legislației în vederea informării beneficiarilor de certificate de încadrare în grad de
handicap;
 a trimis informări unui număr de 940 părinţi/reprezentanți legali ai minorilor cu
dizabilități cu privire la modificarea legislației în vederea întocmirii dosarelor de
handicap pentru minori.
Compartimentul Protecţie de Tip Rezidenţial - obiective generale :
 Plasamentul în centre de plasament pentru copii proveniţi din comunitate şi referiţi din
cadrul celorlalte servicii ale D.G.A.S.P.C.Cǎlǎraşi ;
 Reintegrarea sau integrarea familialǎ a copiilor/tinerilor aflaţi cu mǎsurǎ de protecţie
specialǎ în centrele de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C Cǎlǎraşi;
 Integrarea socioprofesionalǎ a tinerilor rezidenţi care urmeazǎ sǎ pǎraseascǎ sistemul
de protecţie;
 Adopţia copiilor/tinerilor aflaţi cu mǎsurǎ de protecţie specialǎ în centrele de plasament
din subordinea D.G.A.S.P.C. Cǎlǎrasi ;
 Accesul la serviciile oferite de Centrul de Zi din cadrul C.S.S.C.F “SERA” Cǎlǎraşi
pentru evitarea instituţionalizǎrii minorilor beneficiari ai acestor servicii.
În perioada 01.01.2017-31.12.2017, Serviciul Rezidenţial a instrumentat un număr de
16 cazuri copii/tineri pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului/instanţa judecătorească au
stabilit mǎsuri de protecţie specialǎ. Serviciul Rezidenţial şi-a propus reintegrarea/sistarea a
unui număr de 15 măsuri de protecţie specialǎ (plasament).
În perioada 01.01.2017-31.12.2017, Serviciul Rezidenţial prin aparatul propriu, a
instrumentat şi finalizat un număr de 16 cazuri de reintegrări în familie/sistări măsură de
protecţie.
Totodată, angajaţii Serviciului Rezidenţial-aparat propriu au reevaluat trimestrial,
conform legii, măsurile de protecţie pentru un număr de 105 beneficiari, pentru aceştia având
calitatea de manager de caz/responsabil de caz.
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S-au solicitat celor 55 de primării din judeţul Călărași, informaţii cu privire la înfiinţarea
și funcţionarea Consiliului Comunitar Consultativ- au transmis răspuns un număr de 33 unităţi
administrativ teritoriale.
În cadrul Serviciului Rezidențial au fost instrumentate și încheiate 12 contracte cu
familia pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite de Centrul de Zi din cadrul C.S.S.C.F
“SERA” Călărași.
Compartimentul adopţii şi postadopţii
Acti vitatea Compartimentului Adopţii şi post-adopţii s-a desfăşurat în bune condiţii, cu
respectarea riguroasă a prevederilor legale în vigoare (Legea 273/2004 republicată în 2016,
republicată modificată prin Legea nr.2016).
În cadrul acestui compartiment s-au desfăşurat următoarele activităţi:
 Introducere date ale copiilor adoptabili în RNA pentru 180 copii;
 Crearea profilelor greu adoptabile pentru 143 copii;
 Deschiderea procedurii de adopție pentru 86 copii;
 Întocmirea rapoartelor de potrivire dintre copil și familia adoptatoare pentru încredințare
în vederea adopției - 28;
 Întocmirea rapoartelor evaluării psihologice realizate familiilor/persoanelor care au
solicitat obținerea atestatului -26;
 Monitorizare în perioada încredințării în vederea adopției - 18 copii;
 Întocmirea rapoartelor bilunare în perioada încredințării - 94;
 Elaborare calendare întâlniri între copii cu DPA și potențiali adoptatori - 33;
 Note de întȃlnire între copii și persoană/familie adoptatoare -137;
 Participarea specialiștilor compartimentului la un număr de 126 de întâlniri dintre copii și
familii/persoane adoptatoare în perioada potrivirii practice;
 Participarea asistentului social și psihologului la un număr de 36 întâlniri în vederea
inițierii procedurii de potrivire practică;
 Întocmirea rapoartelor în vederea încuviințării adopției pentru un număr de 26 copii;
 Întocmirea fișelor sintetice și transmiterea acestora către alte DGASPC-uri din țară
pentru un număr de 41 copii;
 Transmiterea documentelor către alte DGASPC- uri din țară pentru un număr de 10
copii aflați în perioada încredințării în vederea adopției;
 Generarea o dată la 7 zile a listei copiilor adoptabili în RNA de către responsabilul de
caz;
 Cereri de evaluare în vederea obținerii atestatului de persoană/familie aptă să adopte 29;
 Anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanților de către echipa de specialitate a
compartimentului - 27;
 Întȃlniri cu persoane/familii aflate în evaluare socială -156;
 Întȃlniri cu persoane/familii aflate în evaluare psihologică -108;
 Pregătire pentru asumarea în cunostință de cauză a rolului de părinte - 42;
 Întocmirea rapoartelor finale de evaluare a capacității de a adopta - 26;
 Familii/persoane atestate ca fiind apte să adopte - 26;
 Copii încredințați în vederea adopției pentru care Tribunalul Călărași a emis Sentințe
Civile – 21;
 Adopții încuviințate pentru care Tribunalul Călărași a emis Sentințe Civile - 27;
 Monitorizări postadopție - 44;
 Informarea persoanelor/familiilor privind legislația în vigoare - 27 rapoarte;
 Consilierea și informarea părinților biologici în vederea exprimării consimțământului
privind adopția – 31;
 Acțiuni în instanța de judecată – 69.
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Serviciul de Dezvoltare a Deprinderilor pentru Viaţă Independentă
Serviciul a oferit în anul 2017, activităţi de informare, îndrumare, pentru copii şi tineri
din centrele de plasament şi serviciile subordonate D.G.A.S.P.C. Călăraşi (Centrul ,,SERA’’18 copii/tineri, CP “Sf-Ştefan Perişoru -6 copii/tineri, AMP -5 copii/tineri; C.S.C.C.H.S. Cǎlǎraşi
–4 copii/tineri; C.P.Făurei-8 copii/tineri; Serviciul Alternative de Tip Familial - 2 copii/tineri). În
cursul anului 2017, din evidenţele S.D.D.V.I. au ieşit 15 beneficiari.
În cadrul S.D.D.V.I. se desfășoarǎ activități structurate sau semistructurate de
pregătire și stimulare a autonomizǎrii copiilor și tinerilor, de stimulare a individualității și
dezvoltare a resurselor personale ale acestora pentru trecerea de la dependență la
independență personal (activități planficate privind: integrarea școlară, dezvoltarea socială,
îngrijirea personală, gestiunea banilor, viaţa în societate, folosirea resurselor comunitare, viața
zilnică, integrarea socio-profesională.
Pentru activităţile desfășurate cu beneficiarii serviciului proveniţi din centrele de
plasament subordonate D.G.A.S.P.C., echipa de specialiști se deplasează la sediile centrelor
conform planificărilor lunare și în acord cu prevederile Ordinului 14/2007.
Serviciul promovează educaţia copiilor/tinerilor cu prioritate în unităţi de învăţământ
din comunitate, asigurând fiecarui beneficiar sprijin adecvat de a se integra şi a frecventa în
mod regulat unitatea de învaţământ. De asemenea,se încurajează participarea la activităţi
extraşcolare, de petrecere a timpului liber, implicarea în viaţa socială a comunitǎţii, orientarea
către cunoasterea mediului fizic şi social, relaţionare, dar şi implicarea membrilor comunităţii
în viaţa copiilor.
În anul 2017, copiii/tinerii au participat la următoarele activități-acţiuni: activități
desfășurate cu specialiștii CPECA Călărași: “Prevenirea consumului de noi substanţe
psihoactive”, ”Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Traficului și Consumului Ilicit de Droguri;
activităţi în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică - Compartimentul de Promovare a
Sănătăţii: ”Stil de viaţă sănătos”, ”Alimentaţie sănătoasă”; activităţi desfășurate în parteneriat
cu A.J.O.F.M - participarea tinerilor la bursa locurilor de muncă, aceștia fiind ajutați să-și facă
o listă a competențelor și specializărilor proprii, completare de chestionar și CV.
Centrul de Primire în Regim de Urgenţă “Sf.Maria” Cǎlǎraşi
Centrul are o capacitate de 22 de locuri. În cursul anului 2017 s-au emis
Hotărȃri/Sentinţe Civile de admitere în centru pentru 19 copii dar au beneficiat de serviciile
centrului un număr de 45 de copii.
La data de 31.12.2017 figurau cu măsură de protecţie activă în cadrul centrului 20
rezidenţi.
După instrumentarea dosarelor în cursul anului 2017, s-a dispus: plasamentul în
cadrul altor centre din subordinea D.G.A.S.P.C. Călăraşi pentru un număr de 12 copii;
reintegrare în familie - 3 cazuri; plasament familial -2 cazuri; plasament la AMP – 4 cazuri,
sistare măsură de protecţie 1 caz, încredinţare în vederea adopţiei- 2 cazuri.
Centrul a asigurat găzduirea unui număr de 134 de copii care au fost aduşi de
reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Călăraşi.
După identificarea şi evaluarea situaţiilor socio-familiale, au fost finalizate cu:
instituirea unei măsuri de protecţie 18 cazuri (6 plasamente alte centre, 5 plasament AMP, 6
plasament C.P.R.U. "Sf. Maria" Călăraşi şi 1 plasament familial); 33 cazuri au revenit în
familie, iar un număr de 83 de copii au fost găzduiţi în cadrul CPRU „Sf. Maria” fiind rezidenţi
ai altor centre din subordinea DGASPC Călăraşi.
Acti vitǎţi desfǎşurate:
- Au fost stabilite şi consemnate măsuri de intervenţie pe termen scurt (în P;I;S;-uri), în
funcţie de nevoile identificate la fiecare caz în parte;
- Centrul a asigurat sprijinul necesar elaborării PIP, pentru toţi copiii aflaţi în evidenţa sa,
plan elaborat de către asistentul social în colaborare cu echipa pluridisciplinară (medic,
manager de caz, asistent medical, psiholog, educator, şef centru) şi cu consultarea
copilului;
- Supravegherea şi menţinerea stării de sănătate a beneficiarilor;
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- S-au efectuat demersuri pentru depunerea documentelor şi eliberarea cărţii de
identitate pentru rezidenţii care au împlinit vârstă de 14 ani;
- Au fost întocmite/reevaluate dosarele pentru încadrarea în grad de handicap pentru un
număr de 3 rezidenţi;
- Copiilor li s-a oferit sprijin concret şi au fost încurajaţi să menţină legăturile cu părinţii,
familia lărgită şi alte persoane importante pentru ei în vederea pregătirii reintegrării
familiale (au fost înregistrate la sediul centrului vizite ale familiei/persoanelor importante
pentru copii/tinerii rezidenţi; 10 copii au fost învoiţi petrecȃndu-și vacanţele/sărbătorile
în familie sau la persoane din comunitate cu care au menţinut o relaţie constantă);
- 23 copii rezidenți au beneficiat de intervenție psihologică, realizându-se ședințe de
consiliere individuală desfășurate săptămânal, și de grup organizate bilunar, pentru a
sprijini depășirea situațiilor dificile în care aceștia s-au aflat și pentru a se dezvolta
adecvat posibilităților psihofizice;
- S-au desfăşurat activităţi instructiv-educative, de recreere şi socializare prilejuite de
evenimente deosebite: vizionare filme de animaţie la Cinema 3D - Centrul Cultural
Judeţean Călăraşi; excursii organizate la Vălenii de Munte, judeţul Prahova, Constanța
- la Complexul Muzeal de Științele Naturii; tabără la Complexul 2 Mai- organizată de
Ministerul Tineretului și Sportului; tabără în localitatea Frasin, judeţul Suceava; activităţi
desfășurate în cadrul „Școala Altfel”; vi zită la Căminul de bătrâni “Antim Ivireanu”
Călărași; participare la vernisajul expoziției de pictură „Viorica Hagianu și copii” la
Mu zeul Dunării de Jos Călărași; participarea la Festivalul de teatru ”D-ale lui
Caragiale”; participare la evenimentul pentru marcarea Zilei Internaționale de Luptă
Împotriva Traficului și Consumului de Droguri; participare la proiectul „Să umplem
Călărașiul de muzică și culoare”- inițiat de către Asociația „Un Călărași mai bun”;
participare la săptămâna prevenirii criminalității - acțiune organizată și desfășurată de
către Compartimentul Proximitate din Cadrul Poliției municipiului Călărași, având că
temă „Prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și victimizării minorilor; excursie la
Școală Gimnazială „George Vâlsan” din localitatea Independența, cu ocazia „Zilei
mondiale a educației”, excursie organizată în cadrul unui proiect de colaborare dintre
școală și CPRU, cu scopul integrării copiilor instituționalizați prin participarea la viața
comunitară, asumarea unor roluri și responsabilități în viața socială cu desfășurarea de
activități sociale, practice și artistice-acest proiect se va derula și în decursul anului
2018; participare la Spectacolul intitulat „Copiii noștri au talent”;
- S-au încheiat parteneriate/protocoale de colaborare: Parteneriatul educațional „Din
Tolba Moșului” cu Școală Gimnazială Nicolae Titulescu, care include activități de
confecționare a unor ornamente, felicitări, costume; Proiect de parteneriat cu Biblioteca
Județeană „Alexandru Odobescu” Călărași „Călătorie în lumea cărților” 2017-2018,
avȃnd ca obiectiv dezvoltarea gustului pentru lectură, stimularea interesului pentru
cunoaștere și lectură,îmbogățirea experiențelor de învățare, informarea copiilor despre
rolul bibliotecii în formarea lor.
Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie “Sf.Ştefan” Perişoru
Centrul are o capacitate de 110 locuri, fiind organizat într-un complex de 8 vile, cu un
numǎr de 12 – 16 locuri. La data de 01.01.2017 în evidentele centrului erau 107 beneficiari.
Numărul de intrări în 2017 - 23 beneficiari (3 din familie, 8 de la AMP, 12 prin transfer
de la alte centre de plasament).
Numărul de ieșiri în 2017 - 31 copii/tineri (6 reintegraţi în familia naturală, 8 la
împlinirea vȃrstei de 18 ani, 11 după finalizarea studiilor, 6 transferaţi în alte centre de
plasament).
Număr beneficiari la data de 31.12.2017 -107 copii/tineri
Acti viţǎţi desfășurate în anul 2017 :
 S-a asigurat educaţia formală prin frecventarea formelor de învăţământ;
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 Beneficiarii pentru care s-a dispus revocarea măsurii de protecţie au beneficiat la
plecarea din centru, de suma stabilită conform Hotărârii nr.1128 – 18.09.2007, precum
şi sumele ce le-au revenit din alocaţia de stat pentru copii;
 Elevii din învăţământul liceal au beneficiat de prevederile HG 1488/2004, fiind înscrişi
în programul „Bani de liceu” ;
 S-au emis/preschimbat cărţi de identitate pentru beneficiarii care au împlinit 14/18 ani ;
 S-a asigurat asistenţa medicalǎ (centrul dispune de cabinet medical dotat cu
instrumentar, medicaţie şi materiale necesare asistenţei medicale pediatrice, precum şi
de izolator) ;
 Au fost întocmite/revizuite dosare pentru încadrarea în grad de handicap, la finele
anului fiind încadraţi în grad de handicap 15 copii/tineri;
 Au fost sărbătorite zilele de naştere ale copiilor şi tinerilor;
 Au fost realizate activităţi recreative şi de socializare: excursii (Staţiunea Amara),
tabere (Maramureș, Vatra Dornei, Complex 2 Mai);
 Trupa de teatru „Juniorii” a participat la Festivalul Naţional Concurs de Teatru „D-ale lui
Caragiale” organizat la Ploiești;
 Participarea beneficiarilor la acţiuni organizate de: Centrul Regional București al
Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, Inspectoratul Teritorial de Muncă
Călărași, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Călărași.
Centrul Maternal Călăraşi
Numărul total (cuplu mamă – copil/gravidă în ultimul trimestru de sarcină) ce au
beneficiat de măsură de suport în anul 2017 (găzduire) :14 mame (cu vȃrste cuprinse între 17
ani – 41 ani) și 23 copii (cu vȃrste cuprinse între 0 ani și 10 ani).
În funcţie de mediul de provenienţă au fost 10 cazuri din mediul rural şi 4 cazuri din
mediul urban.
Reintegrarea/integrarea sociofamilială a cuplului mamă-copil/ii s-a realizat în 8 cazuri,
astfel: domiciliul de provenienţă: 4 cazuri; alt domiciliu (chirie): 4 cazuri; situaţia unui copil a
necesitat preluarea lui de către tată la solicitarea mamei (declaraţie de externare din centru la
domiciliul legal și preluarea copilului de către tată).
La sfârşitul anului 2017, în Centrul Maternal Călăraşi au fost active un număr de 5
cazuri.
Din cele 14 cazuri procesate până în prezent de Centrul Maternal Călăraşi, 6 mame
s-au înscris în cazuistica de violenţă conjugală; două mame au depus la Poliţia municipiului
Călăraşi plângere privind violenţa asupra sa; o mamă a beneficiat de consiliere juridică în
vederea întocmirii acţiunii de încredinţare cu stabilire de domiciliu minori.
Integrare educaţională-şcolară: 1 copil a fost înscris la grădiniţa din proximitatea
unităţii; 4 copii au frecventat Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazu’’ Călăraşi.
Formarea profesională a mamelor rezidente: 2 mame au fost înscrise la cursuri de
formare profesională organizate de CRFPA și AJOFM Călăraşi obţinând calificare în meseria
de cofetar şi frizer; 1 mamă este în curs de formare profesională pentru meseria de frizer, 2
mame au fost acompaniate şi sprijinite în obţinerea unui loc de muncă în domeniul alimentaţiei
publice și confecţii.
Alte cupluri mamă-copil/ gravide ce s-au aflat în atenţia CM Călăraşi (înregistrate în
baza de date), fără să beneficieze de măsură de suport - 15 cazuri din care:13 mame (din
care 2 mame minore) -18 copii; 2 gravide (din care 1 gravidă minoră). Dintre acestea, 6 cazuri
au refuzat rezidenţa în CM;1 ca z mamă - 2 copii, aparţinând altui judeţ, a fost sprijinită în
facilitarea preluării de către CM de pe raza judeţului de provenienţă; 6 cazuri – soluţionarea
situaţiilor de criză prin intervenţia și preluarea cuplurilor mamă – copil/gravidă de către rude;1
caz – copilul a fost preluat în regim de urgenţă (AMP);1 ca z – cuplul mamă – copil a fost
preluat de către CM din cadrul CSC Olteniţa (proximitatea domiciliului). Din acest total de 15
cazuri, 2 au fost cazuri de violenţă conjugală și emoţională, manifestată în faţa copiilor.

286

Alte acti vităţi desfășurate:
 Implicarea asistentului social în activităţi specifice Comisiei pentru Protecţia Copilului
Împotriva Abuzului şi Neglijenţei, din cadrul D.G.A.S.P.C.;
 Participarea la Seminarul “Managementul stategic și operativ în protecţia socială a
copilului. Monitorizare, evaluare, eficientizare” organizat de către FICE Romȃnia;
 Participarea la întalnirea de lucru “Soluţii de eficientizare a activităţii din domeniul
protecţiei copilului la nivel central, judeţean și local” organizată de către ANPDCA;
 Participarea la Conferinţa Naţională în Asistenţa Socială “Inovare și rezilienţă în
asistenţă socială” organizată de către CFECAS și AsproAS;
 Participarea asistentului social în proiectul “Ascultă, Privește, Alege” în parteneriat cu
FICE Romȃnia și CPECA Călărași;
 Implementarea modalităţilor de intervenţie în vederea reducerii separării copilului de
propria familie şi a modalităţilor de sprijin destinate susţinerii familiei în vederea
creşterii şi îngrijirii propriului copil. Valorizarea familiei ca mediu prioritar de îngrijire şi
educaţie a copilului. Responsabilizarea părinţilor privind respectarea şi îndeplinirea
obligaţiilor părinteşti. Promovarea sănătăţii reproducerii şi menţinerea stării de sănătate
a copilului şi a mamei, prin deplasări în cartierele şi comunităţile sărace din mediul
urban şi rural, cu grad ridicat de vulnerabilitate. Au fost distribuite materiale informative,
gen pliante, broşuri etc.;
 Respectarea şi aplicarea Standardelor Minime Obligatorii specifice pentru furnizarea
unor servicii sociale de calitate;
 Campanie permanentă de colectare - haine pentru copii și adulţi; încălţăminte, jucării,
cărucioare, pătuţuri, alte obiecte folositoare specifice copilului cu vârstă mică. Acestea
au fost distribuite fostelor şi actualelor rezidente şi familiilor acestora, precum şi altor
cazuri care au intrat în atenţia reprezentanţilor centrului, conform solicitării verbale.
Complex de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever – componenta
rezidenţială
Pe parcursul anului 2017, numărul total de rezidenţi a fost de 49, dintre care 22 adulţi
şi 27 copii. Toţi prezintă tulburări severe sau profunde de dezvoltare neuropsihică şi/sau
motorie, fiind încadraţi în gradul de handicap I grav. La data de 01.01.2017 existau 46 de
beneficiari.
Numărul de intrări în 2017 a fost de 3 beneficiari de la alte centre de plasament.
Numărul de ieşiri în 2017 a fost de 6 beneficiari transferaţi la CRRN Plătăreşti.
Acti vitǎţile desfǎşurate în cursul anului 2017 au fost:
 S-a realizat primirea nou intraţilor în centru şi integrarea lor la modul, respectându-se
SMO în vigoare;
 S-au
administrat curent tratamentele de întreţinere pentru afecţiunile cronice
neuropsihice şi periodic, tratamentele pentru afecţiuni acute diverse;
 S-au efectuat analizele medicale periodice obligatorii, atât pentru personal cât şi
pentru rezidenţi;
 Un număr de 24 beneficiari au menţinut legături cu familia şi/sau cu alte persoane
importante: 18 vizitaţi de membri ai familiei; 5 vi zitaţi de alte persoane importante şi 1
vi zitat şi de familie şi de alte persoane importante; vizitele au fost consemnate în
registrul special de vizite; au fost întocmite şi rapoarte de vizită care se regăsesc la
dosarul fiecărui copil; 1 rezident a fost învoit în fosta familie de plasament, conform
aprobărilor D.G.A.S.P.C. Călăraşi;
 Au fost sărbătorite zilele de naştere ale copiilor şi tinerilor, s-a întocmit raportul pentru
sărbătorirea zilei de naştere a fiecărui beneficiar;
 S-a întocmit planul individualizat de protecţie al beneficiarilor;
 Au fost întocmite rapoarte de evaluare pentru toţi beneficiarii;
 Au fost revizuite PIS-urile tuturor beneficiarilor (educaţie, recreere şi socializare,
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, sănătate, menţinerea legăturilor cu
familia);
287

 Toţi beneficiarii au fost reevaluaţi psihologic;
 S-au desfășurat programe educaţionale, jocuri, activităţi ;
 Au fost desfăşurate lunar activităţi cu caracter cultural-religios;
 Au fost continuate programele de formare şi dezvoltare ale autonomiei personale;
 S-a asigurat educaţia formală prin frecventarea formelor de învăţământ special (7
copii), învăţământ la domiciliu (1 copil) şi învǎţǎmânt profesional de masă (1 copil). Au
fost asigurate rechizitele şcolare, au beneficiat de sprijin în efectuarea temelor, s-a
urmărit stimularea cognitivă adaptată nevoilor lor. Din cauza dificultăţilor de integrare în
învǎţǎmântul profesional de masă, se asigurǎ zilnic însoţitor pentru un elev, pe toată
perioada orelor de curs.
 S-au efectuat formalităţile eliberării cărţilor de identitate pentru 5 beneficiari;
 Au fost realizate activităţi recreative şi de socializare, în funcţie de tipul dizabilităţii şi
gradul de handicap, unii dintre beneficiari fiind implicaţi în vi zite şi plimbări în
comunitate (excursii organizate de şcoală, picnic „1 Iunie”, plimbare la „Târgul de
Toamnă”, plimbări recreative în parcuri, acestea fiind consemnate de personal şi
ataşate PIS-urilor de recreere-socializare. Nu au fost organizate tabere, dar au fost
organizate 3 excursii (Vulcanii Noroioși, Timișul de Sus, Delta Dunării).;
 A fost încheiat pe o perioadă de 3 ani un parteneriat cu Centrul Naţional Clinic de
Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu (3 copii
beneficiază de investigaţii periodice și tratament recuperator în regim de spitalizări
successive;
 A fost încheiat un parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu„ Călărași,
pe perioada anului școlar 2017-2018, destinat copiilor cu dizabilităţi incluși în
învăţămȃnt special și care pot participa la manifestări culturale.
Centru de Recuperare de Zi în cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru
Copii cu Handicap Sever Călăraşi
Acti vităţile din cadrul Centrului de recuperare de zi se referă doar la acordarea
serviciilor de abilitare/reabilitare, fără posibilităţi de cazare şi masă pe perioada zilei. Până în
prezent numărul total de beneficiari ai CRZ a fost de 74.
La 01.01.2017 erau 49 de beneficiari; intrări 2017 – 25( familie - 15, AMP- 3, centre
rezidenţiale -7); ieşiri 2017 – 30 (familie – 18, AMP – 6, centre re zidenţiale– 6).
-

-

-

-

-

Acti vitǎţile desfǎşurate în cursul anului 2017 au fost:
Beneficiarii au participat la programe de recuperare de zi, în cadrul cabinetelor de
terapie educaţională şi stimulare senzorială, terapie logopedică, terapie psihologică şi
kinetoterapie, într-un regim de 2 sedinţe pe săptămână, o perioadă de cel puţin 6 luni,
admiterea copiilor în cadrul CRZ realizându-se conform procedurilor de lucru stabilite şi
metodologiei specifice aprobate de DGASPC Călăraşi. Intervenţiile specifice au fost
asigurate de specialişti în urma evaluărilor iniţiale şi stabilirii obiectivelor privind
recuperarea.
Au fost întocmite de membrii echipei pluridisciplinare evaluările initiale pentru fiecare
beneficiar, programele de abilitare/reabilitare, PIS-urile, PIP-urile şi reevaluările
periodice, respectandu-se SMO în vigoare, obiectivele fiind fixate în acord cu nevoile
prioritare identificate.
A fost realizată consilierea parentală şi au fost intocmite fişe de consiliere pentru
părinţi/ reprezentanţi legali ai beneficiarilor, în special cu scopul de a dezvolta calităţi de
co-terapeut pentru continuarea terapiilor la domiciliu şi de a facilita intervenţia centrată
pe problemă.
În anul 2017, în cadrul programului “Şcoala Părinţilor”, au fost organizate 4 şedinţe cu
reprezentanţii beneficiarilor CRZ, şi anume: “Rolul familiei în dezvoltarea limbajului”,
Noţiuni ale tehnicii de manevrare și mobilizare a bolnavilor în kinetoterapie”,” Măsuri
disciplinare adecvate educării copilului”.
Mediatizarea serviciilor oferite de complex – distribuire de pliante, broşuri, CD-uri
unităţilor de învăţământ, cabinetelor medicale, instituţiilor de cult, alte instituţii publice
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(SPAS Primării, etc.) a avut loc odată cu marcarea evenimentelor importante din
domeniul social: 21 Martie – Ziua mondială a persoanelor cu sindrom Down; 2 aprilie –
Ziua internaţională de conştientizare a autismului; 15 mai – Ziua internaţională a
familiei.
Compartimentul de Consiliere şi Asistenţă a persoanelor cu tulburări din spectrul
autist din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi
Numǎrul de locuri aprobate pentru beneficiari este de 32.
La începutul anului 2017 erau cuprinşi în program 30 de copii; la 31.12.2017 - 29
copii. S-au înregistrat 5 intrări şi 6 ieşiri; din cei 29 înscrişi în program, 3 sunt rezidenţi în
cadrul CSCCHS Călăraşi, 23 provin din familii din comunitate şi3 de la asistenţi maternali.
Acti vitǎţile desfǎşurate în cursul anului 2017 au fost:
- Au fost continuate activităţile terapeutice specifice persoanelor diagnosticate cu diferite
forme de autism, conform metodologiei interne de funcţionare;
- Au fost realizate planurile de intervenţii pentru beneficiari, au fost consemnate terapiile
de lucru, au fost desfăşurate activităţile de consiliere pentru membrii familiei cu scopul
dobândirii unor deprinderi pentru continuarea programului terapeutic la domiciliu;
- Au fost promovate serviciile TSA oferite în cadrul CSCCHS Călăraşi prin oferire de
pliante, broşuri, CD-uri, discuţii/informări în rândul aparţinătorilor, medicilor de familie,
unităţilor de învăţământ, etc.
Complex Servicii Comunitare Olteniţa – componenta rezidenţialǎ
Complexul asigurǎ accesul copiilor cu dizabilităţi psihomotorii severe, pe o perioadă
determinată la găzduire, îngrijire, educaţie, recuperare şi pregătire pentru (re)integrarea în
familie şi comunitate.
Numărul de intrări în 2017 – 2 copii proveniţi din familiile naturale, iar numărul de
ieşiri în 2017 – 2 beneficiari transferaţi la alte centre de plasament. La data de 31.12.2017
beneficiază de serviciile centrului 36 de rezidenţi.
Acti vitaţi desfǎşurate în anul 2017:
 Au fost revizuite PIS-urile tuturor beneficiarilor (educaţie, recreere si socializare,
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, sănătate, menţinerea legăturilor cu
familia);
 Au fost realizate activităţi recreative şi de socializare, în funcţie de tipul dizabilităţii şi
gradul de handicap;
 Au fost continuate programele de formare şi dezvoltare ale autonomiei personale;
 Au fost menţinute relaţiile cu părinţii în scopul reîntoarcerii copilului în familia biologică
sau în familia substitutivă (s-au înregistrat 42 de vizite la sediul centrului) ;
 S-au efectuat formalităţile eliberării cărţilor de identitate la împlinirea vȃrstei de 14/18
ani;
 Au fost sărbătorite zilele de naştere ale copiilor şi tinerilor;
 S-au desfășurat programe educaţionale, jocuri, activităţi.
Centru de Recuperare de Zi din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Olteniţa
Misiunea Centrului de Zi este acordarea de servicii terapeutice şi de recuperare
psiho-motorie a copiilor încadraţi în grad de handicap din comunitatea locală. Cu o capacitate
de 50 de locuri, la 31.12.2017, centrul oferă servicii terapeutice specializate pentru 32 de
beneficiari din comunitate, încadraţi în grade de handicap (29 gradul grav, 1 gradul accentuat,
2 gradul mediu). Activităţile din cadrul Centrului de recuperare de zi se referă doar la
acordarea serviciilor de abilitare/reabilitare, fără posibilităţi de cazare şi masă pe perioada
zilei.
Acti vitǎţi desfǎşurate în anul 2017:
- S-a urmărit adaptarea terapiilor în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărui copil şi
îmbunătăţirea permanentă a acestora, astfel încât să se obţină cele mai bune rezultate;
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- Diseminarea misiunii în comunitatea locală, promovarea serviciilor terapeutice ale
centrului de recuperare de zi, creşterea numărului de beneficiari şi menţinerea
legăturilor cu SPAS-urile locale;
- Promovarea serviciilor oferite, având ca obiectiv creşterea numărului de beneficiari ai
centrului. Obiectivul propus este de a avea o cât mai mare adresabilitate a serviciilor
terapeutice asupra comunităţii locale, având în vedere că media ocupării locurilor
pentru anul 2017 a fost de 32 de beneficiari dintr-un total de 50 de locuri;
- Menţinerea legăturilor cu SPAS-urile locale pentru prezentarea misiunii centrului, pe
toată raza judeţului Călăraşi, în vederea creşterii numărului de beneficiari precum şi
pentru depistarea, atenuarea şi excluderea situaţiilor de risc provocate de dizabilităţile
prezente ale copiilor din comunitate. Obiectivul propus este extinderea adresabilităţii
serviciilor de terapie cǎtre toţi copiii cu dizabilităţi de pe raza judeţului.
Centrul Maternal din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Olteniţa
Misiunea generală este ocrotirea cuplurilor mamă-copil/copii aflate într-o situaţie de
risc de abandon, cu o situaţie socio-economică precară, aflate în imposibilitatea de a-şi creşte,
educa şi îngriji copiii, victime ale violenţei în familie şi femei gravide aflate în ultimul trimestru
de sarcină care nu au temporar o locuinţă. Capacitatea centrului maternal este de 3 locuri.
Cuplurile mamă-copii beneficiază de serviciile centrului maternal în baza Dispoziţiei de intrare
emisă de D.G.A.S.P.C. Călăraşi, precum şi a contractului de servicii sociale încheiat cu mama
copilului/copiilor pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maxim 1 an.
În cursul anului 2017 au beneficiat de serviciile centrului 10 cupluri mamă-copii. S-a
înregistrat 1 caz de separare a copilului de mamă, 5 cupluri mamă-copii fiind reintegrate în
familia naturală sau lărgită, la cererea mamei.








Acti vitǎţi desfǎşurate în anul 2017:
Respectarea şi aplicarea Standardelor Minime Obligatorii specifice pentru furnizarea
unor servicii sociale de calitate
Implementarea modalităţilor de intervenţie în vederea reducerii separării copilului de
propria familie şi a modalităţilor de sprijin destinate susţinerii familiei în vederea
creşterii şi îngrijirii propriului copil. Valorizarea familiei ca mediu prioritar de îngrijire şi
educaţie a copilului. Responsabilizarea părinţilor privind respectarea şi îndeplinirea
obligaţiilor părinteşti.
Acțiuni de promovare a serviciilor sociale și terapeutice în comunitatea locală, având ca
obiectiv creșterea numărului de beneficiari și implicit protecția și promovarea drepturilor
copiilor aflați în situație de risc.
Reintegrarea socială a cuplurilor mamă-copil/copii și inserția/reinserția socioprofesională a beneficiarelor centrului maternal
Consilierea mamei cu privire la identificarea unui loc de muncă și gestionarea eficientă
a bugetului propriu.

Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie “SERA” Cǎlǎraşi – componenta
rezidenţială
La data de 01.01.2017 existau 48 de beneficiari în evidenţele Centrului de Servicii
Sociale pentru Copil şi Familie SERA Călăraşi-componenta rezidenţialǎ.
Numărul de intrări în 2017-8 beneficiari (2 de la AMP, 3 din evidenţa Serviciului ATF,
1 transferat din alt centru de plasament).
Numărul de ieșiri în 2017-10 copii/tineri (1minor reintegrat în familia naturală, 5 tineri
au solicitat sistarea măsurii de protecţie specială, 1 beneficiar transferat în alt centru de
plasament, pentru 3 minori s-au instituit măsuri de protecţie în servicii de tip familial).
În cursul anului 2017 s-au desfǎşurat urmǎtoarele activitǎţi:
 Au fost asigurate condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a
nevoilor, precum şi măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea, monitorizarea şi
menţinerea stării de sănătate. Astfel 48 rezidenţi, dintre care 5 copii/tineri sunt încadraţi
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în grad de handicap au beneficiat de îndrumare, sprijin şi consiliere pe probleme de
sănătate; igienă şi îngrijire personală; evaluări medicale periodice şi la nevoie, cu
ocazia infecţiilor intercurente şi a situaţiilor de urgenţă; tratamente diverse, inclusiv de
specialitate şi stomatologice; nutriţie şi dietă; educaţie pentru sănătate, inclusiv
educaţie sexuală şi contraceptivă;
 S-a asigurat asistenţa medicală şi îngrijire adaptată nevoilor identificate;
 S-au administrat tratamentele curente de intreţinere pentru afecţiunile cronice
neuropsihice şi periodic, tratamentele pentru afecţiuni acute diverse;
 În vederea menţinerii relaţiilor personale ale copiilor/tinerilor şi a contactelor directe cu
părinţii, familia lărgită, precum şi cu alte persoane faţă de care au dezvoltat legături de
ataşament, au fost înregistrate la sediul centrului 383 de vizite ale familiei/persoanelor
importante pentru copii/tinerii rezidenţi; 16 copii/tineri, au fost învoiţi pe o perioadă
determinată în familie; 30 copii/tineri au fost învoiţi pentru plimbări/vizite în afara
centrului la solicitarea familiei sau a persoanelor importante pentru aceştia; pentru 3
rezidenţi care au părinţii ce execută o pedeapsă cu privare de libertate, au fost
programate vizite la sediul centrelor de detenţie;
 Au fost sărbătorite zilele de naștere ale copiilor și tinerilor;
 S-au desfășurat programe educaționale, jocuri, activități, conform planificărilor și
activităților extrașcolare propuse de unitățile de învățământ;
 S-a asigurat educaţia formală prin frecventarea formelor de învăţământ special şi
învăţământ de masă, copiii fiind înscrişi în şcoli din comunitate;
 S-au efectuat formalităţile eliberării cărţilor de identitate pentru beneficiari la împlinirea
vârstei de 14/18 ani;
 Participarea rezidenţilor la sesiuni organizate de Asociaţia Umanitară ConcordiaȘcoala de Arte și Meserii Concordia, activități ce au avut ca obiectiv implicarea și
conștientizarea de către tinerii rezidenți a faptului că pregătirea adecvată pentru ieșirea
din sistemul de protecție este fundamentală pentru reușita integrării sociale;
 Au fost realizate periodic activităţi recreative şi de socializare: excursii (Bucovina,
Frasin), tabără (Păltiniș), concursuri sportive, cursuri de vară (în cadrul Proiectului „Să
umplem Călărașiul de culoare”.
Centrul de Zi în cadrul Centrului de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie “SERA”
Cǎlǎraşi
Centrul de zi oferă servicii copiilor proveniţi din comunitate ai căror părinţi se
confruntă cu probleme socio-economice.
Număr beneficiari la data de 01.01.2017-17 copii şi număr beneficiari la data de
31.12.2017-25 copii.
Acti vitǎţile desfǎşurate în cursul anului 2017:
- Copii au beneficiat de cazare şi masă pe perioada zilei, au participat la programe
educaționale;
- S-au desfășurat activități de recreere–socializare, dezvoltare personală;
- S-au organizat ședinţe lunare cu părinţii copiilor;
- Mediatizarea serviciilor oferite de CR – prin intermediul mass-media, distribuire de
pliante, broșuri.
Centrul de Plasament “Fǎurei”
- Numǎr beneficiari la data de 01.01.2017 – 35 copii/tineri;
- Număr intrări în 2017 – 11 beneficiari (3 proveniţi proveniţi din familie; 8 proveniţi din
alte centre de plasament aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Călăraşi);
- Număr încetǎri mǎsură de protecţie specială din cadrul centrului în cursul anului 2017 –
16 beneficiari (6 transferuri în alte centre de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C.; 3
reintegrări în familia naturală; 7 la împlinirea vȃrstei de 18/26 ani conform legii) ;
- La data de 31 decembrie 2017, în cadrul Centrului beneficiau de măsuri de protecţie 31
de copii/tineri.
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Acti vitǎţile desfǎşurate în cursul anului 2017 :
Au fost asigurate condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a
nevoilor, precum şi măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea, monitorizarea şi
menţinerea stării de sănătate ;
Copiilor li s-a oferit sprijin concret şi au fost încurajaţi să menţină legătura cu părinţii,
familia lărgită şi alte persoane importante pentru ei, în vederea pregătirii reintegrării
familiale (55 vizite fǎcute de cǎtre pǎrinţi, familia lǎrgitǎ sau alte persoane importante
pentru copii, 10 învoiri pentru petrecerea vacanţelor şi sǎrbǎtorilor în familie, 5
deplasǎri la domiciliul pǎrinţilor împreunǎ cu copilul pentru reluarea legǎturilor cu
familia);
Rezidenţii au participat la toate activitǎţile iniţiate de şcoli;
Au fost sǎrbǎtorite zilele de naştere ale rezidenţilor;
S-a asigurat educaţia formală prin frecventarea formelor de învăţământ, s-au asigurat
rechizite, uniforme, material necesar frecventǎrii cursurilor şcolare;
Au fost revi zuite certificatele de încadrare în grad handicap pentru 20 copii ;
Un număr de 14 copii au beneficiat de consiliere psihologică. După identificarea
problemelor au fost făcute recomandări personalizate.
Au fost realizate activităţi recreative şi de socializare (tabere, excursii, picnicuri, serbări
care au marcat zile precum Crăciunul şi “3 Decembrie” –ziua persoanelor cu
dizabilităţi).

În domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilitǎţi
Acti vitatea şi acţiunile derulate în cursul anului 2017, în domeniul protecţiei
persoanelor cu dizabilitǎţi au fost:
Serviciului de Evaluare Complexǎ, Asistenţǎ Socialǎ, Secretariat Comisie, Evidenţǎ şi
Platǎ Prestaţii Sociale pentru Persoane Adulte cu Handicap
Indici de performanţă şi gradul de realizare a acestora:
 Evidenţierea drepturilor persoanelor cu handicap, potrivit prevederilor Legii nr.
448/2006. (grad de realizare 100%);
 Acordarea de prestaţii sociale persoanelor cu handicap (indemnizaţii lunare, buget
personal complementar lunar, indemnizaţii de însoţitor, indemnizaţii ale persoanei cu
handicap), (grad de realizare 100%).
 Acordarea facilitǎţilor persoanelor cu handicap constând în plata dobânzii aferente
creditelor acestora, potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr.448/2006 (grad de
realizare 100%);
 Monitorizarea persoanelor adulte beneficiare de certificat de handicap cu valabilitate
permanentă, o data pe an sau de câte ori situaţia o impune (grad de realizare 70%);
 Reevaluarea mǎsurilor de protecţie stabilite pentru beneficiarii centrelor rezidenţial
(grad de realizare 100%);
 Evaluarea medico-psiho-socialǎ a adulţilor, stabilirea mǎsurilor de protecţie şi
orientarea profesionalǎ a acestora (grad de realizare 100%);
 Desfǎşurarea unor campanii de informare şi promovare a integrǎrii socio-profesionale a
persoanelor cu handicap în colaborare cu A.J.O.F.M. Cǎlǎraşi (grad de realizare
100%);
 Oferirea serviciilor de consiliere, orientare şi informare pentru familia/reprezentantul
legal al persoanei adulte cu handicap (grad de realizare 90%).
La sfârşitul anului 2017, se aflau în evidenţa Serviciului de Evaluare Complexă,
Asistenţă Socială, Secretariat Comisie, Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale pentru Persoane
Adulte cu Handicap, 12934 persoane cu handicap dintre care 829 copii şi 12105 adulţi,
persoane încadrate în muncă, pensionari de invaliditate, pensionari la limită de vârstă,
persoane care nu realizează venituri şi care beneficiază lunar de prestaţii sociale, sub formă
de indemnizaţii şi de alte facilităţi prevăzute de legislaţia în vigoare.
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Grad I(grav)
copii
adulţi
615
5917

Grad II(accentuat)
copii
adulţi
98
5707

Grad III(mediu)
copii
adulţi
116
481

Acti vitatea de evaluare medico-psiho-socială desfăşurată în cadrul Serviciului de
Evaluare Complexă, în cursul anului 2017 este reliefată de evaluarea persoanelor adulte cu
handicap. Astfel, au fost evaluate de către specialiştii serviciului un număr de cca. 6254 de
persoane adulte cu handicap dintre care 1561 la domiciliu.
La sediul SECPAH au fost depuse 5417 de cereri de evaluare/reevaluare ale
solicitanţilor cu domiciliul sau resedinţa în judeţul Călăraşi.
În urma evaluărilor realizate de specialiștii S.E.C în conformitate cu prevederile H.G
nr.430/16.04.2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea Comisiei
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu handicap și a ordinului M.S.F nr.1992/19.11.2007 și al
M.M.F.E.S nr. 762/31.08.2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psiho-sociale pe baza
cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, respectiv Ordinul nr.707 din 13.05.2014
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de
şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr.762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medicopsiho-sociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cererile
soluționate favorabil au fost în număr de 5027, eliberându-se certificate de încadrare în grad
de handicap în baza cărora titularii au putut beneficia de drepturile băneşti și facilitățile
prevăzute de Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările și completările ulterioare.
În urma evaluării medico-psiho-sociale CEPHA Călărași au fost emise 1862 de
certificate cu încadrarea în gradul I (grav) de handicap, 2708 de certificate cu încadrarea în
gradul II (accentuat) de handicap, 453 de certificate cu încadrarea în gadul III (mediu) de
handicap, 4 certificate cu încadrarea în gradul ușor iar pentru 406 dosare comisia a stabilit că
nu se încadrează în criteriile aflate în vigoare pentru încadrarea într-un grad de handicap. Din
numărul total de cereri depuse, 76 de solicitanți au contestat hotărârea CEPHA Călărași,
contesațiile fiind soluţionate de către Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor cu
Handicap pentru Adulți aflată în subordine ANPD pȃnă la data de 30.06.2017, după această
dată conform Ord. 51/2017 contestaţiile s-au depus în instanţă.
În baza expertizei medico-psiho-sociale realizate de către CEPHA Călărași s-au
stabilit măsuri de protecție socială pentru persoanele adulte cu dizabilități dependente de
îngrijirea altei persoane, acestea fiind: îngrijire la domiciliu cu asistent personal angajat al
primăriei de la domiciliul persoanei (circa 700 asistenţi personali angajați ai primăriilor) sau cu
însoțitor plătit de către primăria de domiciliu fie de către DGASPC în cazul nevă zătorilor (1777
persoane care beneficiază de indemnizație pentru plata însoțitorului nevăzătorului cu
handicap grav plătită de către DGASPC); - instituţionalizarea celor pentru care nu se poate
asigura îngrijirea în propria familie, în centrele din subordinea DGASPC.
Ca urmare, pe baza evaluării medico-psiho-sociale s-au instituit măsuri de protecție
în sistem rezidențial pentru persoanele adulte cu dizabilități care se aflau în imposibilitatea de
a-și asigura condițiile minime de trai și care nu puteau beneficia de protecție și îngrijire la
domiciliu, în anul 2017 fiind instituţionalizate 31 de persoane cu handicap, dintre care 18
persoane la CIA Ciocănești și 13 persoane la CRRN Plătărești dintre care 7 au fost transferuri
din centrele aflate în subordinea DGASPC Călărași și 6 din afara centrelor.
De asemenea, DGASPC Călărași acordă la cerere roviniete gratuite persoanelor cu
handicap deținătoare de autoturisme adaptate, precum și îngrijitorilor acestora în baza
prevederilor Legii nr. 448/2006 și a unei Convenții tripărtite încheiate cu Ministerul
Transporturilor și CNADNR în anul 2014 fiind acordate un număr de 214 de roviniete.
Tot în baza Legii 448/2006 DGASPC Călărași acordă următoarele facilități
persoanelor adulte cu handicap: legitimatii transport interurban CFR (277 beneficiari),
legitimații transport urban (1024 legitimaţii), facilități privind obţinerea unui credit bancar în
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vederea achiziţionării unui autoturism sau pentru adaptarea locuinței necesităţilor specifice
persoanei cu handicap (2 solicitări).
De menţionat este faptul că la nivelul DGASPC Călărași s-a realizat o evidență a
asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe localități, actualizată lunar în funcție
de datele transmise de primării și în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 cu
modificările și completările ulterioare.
În luna 09.2017 ANPD a solicitat DGASPC Călărași prelungirea protocolului prin
desemnarea a 2 persoane pentru completarea lunară a Registrului Electronic Central care
cuprinde date cu privire la situația persoanelor cu handicap în baza Ordinului nr.
1106/09.03.2011 evidență completată, raportată și transmisă lunar de către cei 2 angajati ai
serviciului nostru până în prezent.
S-a prelungit protocolul cu DEPABD prin care serviciul nostru transmite lunar
acestora baza de date a persoanelor cu handicap în vederea identificării persoanelor
decedate sau cu domiciliul în alt județ pentru evitarea plăților necuvenite.
În luna mai și octombrie a anului 2017 împreună cu reprezentanţii AJPIS Călărași sau efectuat verificări în teren și s-a solicitat reevaluarea dosarelor medico-psiho-sociale a 6
persoane cu handicap aflate în evidenţele instituţiei noastre.
S-au întreprins demersuri de recuperare a sumelor primite necuvenit sesizate de
către organele de control.
S-au făcut verificări la domiciliu a persoanelor adulte cu handicap care primesc
drepturile bănești în conturi bancare, cu scopul de a preveni riscurile care pot apărea ca
urmare a neanunțării în termenul prevăzut de Legea nr. 448/2006, republicată, a modificărilor
ce pot surveni în situația acestora de natura să influențeze acordarea drepturilor bănești
aferente gradului de handicap.
Centrul de Îngrijire şi Asistenţǎ Ciocǎneşti, funcţioneazǎ în subordinea Direcţiei
Generale de Asistenţǎ Socialǎ şi Protecţia Copilului Cǎlǎraşi, fǎrǎ personalitate juridicǎ având
ca misiune principalǎ, protecţia persoanelor cu handicap.Centrul de Îngrijire şi Asistenţǎ
Ciocǎneşti are sediul în comuna Ciocǎneşti, judeţul Cǎlǎraşi şi are o capacitate de 100 de
locuri.
În perioada 01.01.2017-31.12.2017 s-au internat 20 beneficiari, iar la data de
31.12.2017 figurau în evidenţa centrului 100 de beneficiari cu urmǎtoarele grade de
handicap: handicap fizic - 27, handicap vizual - 17, handicap mental - 38, handicap
neuropsihic -10, handicap asociat - 3 şi handicap somatic - 5.
Beneficiarii centrului sunt: persoane adulte încadrate în diferite tipuri şi grade de
handicap şi care necesitǎ îngrijire şi supraveghere medicalǎ permanentǎ, deosebitǎ , îngrijire
ce nu poate fi asiguratǎ la domiciliu ; persoane care nu se pot gospodǎri singure; persoane
lipsite de susţinǎtori legali sau aceştia nu pot sǎ-şi îndeplineascǎ obligaţiile lor, datoritǎ stǎrii
de sǎnǎtate sau situaţiei economice şi a sarcinilor de familie ;nu au locuinţǎ şi nu realizeazǎ
venituri proprii.
Admiterea în centru se face printr-o decizie datǎ de Comisia de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Cǎlǎraşi în urma analizǎrii dosarului depus.
Centrul de Îngrijire şi Asistenţǎ Ciocǎneşti, funcţioneazǎ la parametrii normali –
clǎdirile sunt în perfectǎ stare de funcţionare, corespund normelor legale în vigoare şi a
standardelor minime de calitate. Unitatea dispune de autorizaţii legale de funcţionare ,
deruleazǎ contracte încheiate cu furnizorii de electricitate, apǎ ,GPL şi serviciile de salubritate
Pentru buna desfǎşurare a activitǎţii personalul contribuie, respectǎ şi îşi îndeplineşte
în mod corespunzǎtor atribuţiile ce le revin pentru fiecare compartiment în parte, respectând
graficul de serviciu, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare .
Unitatea dispune de spaţii de locuit dotate cu mobilier corespunzǎtor standardelor
minime de calitate , un foişor şi un parc cu bǎncuţe şi pomi fructiferi.
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Acti viţăţi desfășurate:
 S-a respectat programul zilnic de masǎ, igienǎ personalǎ, medicaţie şi activitǎţi diverse;
 Personalul a respectat și a îndeplinit în mod corespunzǎtor atribuţiile ce îi revin pentru
fiecare compartiment în parte, respectând graficul de serviciu, precum şi regulamentul
de organizare şi funcţionare;
 Specialiştii centrului s-au ocupat de întocmirea documentelor necesare pentru stabilirea
vi zei anuale de reşedinţǎ, reînnoirea anchetelor sociale în colaborare cu primǎriile de
pe raza de domiciliu a beneficiarilor şi reactualizarea actelor medicale;
 Acti vitatea în plan social s-a desfǎşurat de personalul specializat din cadrul centrului
astfel: dupǎ obţinerea deciziei de internare beneficiarul se prezintǎ la centru unde
referentul şi asistentul social întocmesc angajamentul de platǎ şi contractul de servicii
conform dispoziţilor date; asigurǎ asistenţǎ socialǎ beneficiarilor constând în susţinerea
şi menţinerea relaţiilor cu familia, în efectuarea activitǎţilor simple de autoîngrijire, de
socializare;
 Asistenţii sociali au întocmit împreunǎ cu ceilalţi membrii ai echipei multidisciplinare,
programele individuale de intervenţii pentru fiecare beneficiar, programe de integrare şi
reintegrare socialǎ, rapoarte de evaluare la şase luni şi rapoarte de reevaluare pentru
obţinerea deciziei de menţinere în centrul rezideţial la un an şi de prelungire a
contractelor pentru acordarea de servicii cu acte adiţionale;
 În unele cazuri au fost întocmite conform legislaţiei în vigoare, noi angajamente de
plată și acte adiţionale la contractul de servicii privind suma stabilită;
 S-au efectuat evaluǎri psihologice tuturor beneficiarilor noi internaţi şi periodic
reevaluǎri psihologice, s-au efectuat îndrumǎri şi consiliere psihologicǎ dupǎ un
program stabilit constând în terapie ocupaţionalǎ, terapie suportivǎ, ergoterapie,
meloterapie şi terapie de familie. De asemenea psihologul, în cadrul echipei
multidisciplinare, a realizat evaluǎri psihologice şi a participat la întocmirea programelor
de intervenţii de integrare şi reintegrare socialǎ.
 În cursul anului 2017 a fost reintegrat în familie un beneficiar iar doi beneficiari au fost
transferaţi la CRRN Plătărești;
 Consultaţiile şi serviciile medicale de îngrijire şi recuperare a beneficiarilor din unitate
au fost efectuate de către medicul de familie angajat cu jumǎtate de normǎ şi a
medicilor specialişti atunci cȃnd a fost nevoie în colaborare cu asistenţii medicali şi
personalul auxiliar (unitatea dispune de un cabinet de fizioterapie dotat cu aparaturǎ de
recuperare specificǎ, EKG, douǎ Holtere de monitorizare a tensiunii arteriale şi pulsului,
aparat de magnetoterapie şi de drenaj limfatic). De asemenea centrul este dotat cu un
cabinet medical prevǎzut cu aparat de urgenţǎ.
 Pentru activitǎţi de socializare s-au încheiat parteneriate cu diverse instituţii şcolare din
judeţul Cǎlǎraşi, în vederea menţinerii legǎturii cu tânǎra generaţie, de a lua contact cu
comunitatea şi a pǎstra obiceiurile strǎvechi ale poporului (programe artistice susţinute
de copii cu ocazia zilelor de 1 şi 8 martie, 3 decembrie Ziua Internaţionalǎ a
Persoanelor cu Dizabilitǎţi, colinde în preajma sǎrbǎtorilor de iarnǎ);
 În baza Legii nr.487/2002, art.57, referitor la transportul beneficiarilor la spitalele de
psihiatrie s-a încheiat Protocol cu Poliţia şi Jandarmeria judeţului Călăraşi.
 În vederea menţinerii centrului la standardele minime de calitate, s-au efectuat lucrǎri
de igienizare şi s-a achiziţionat aparatură pentru blocul alimentar (mașină de spălat
vase, mașină de curăţat cartofi).
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatricǎ Plǎtǎreşti
Număr beneficiari la data de 31.12.2017 era 155. În anul 2017 au fost
instituţionalizate 14 persoane. Pentru fiecare beneficiar s-au aplicat procedurile prevăzute în
standardele minime de calitate. S-au înregistrat patru decese pe parcusrul anului. Pentru
fiecare deces au fost făcute demersurile legale cȃt și cele prevăzute în proceduri. Nu s-a
înregistrat nici un transfer.
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Acti vităţi desfășurate în cursul anul 2017:
 În luna ianuarie 2017 s-au făcut demersurile necesare pentru eliberarea a 77 de cărţi
de identitate provizorii pentru persoanele instituţionalizate în CRRN Plătărești și
obţinerea vizei de resedinţă pentru toate persoanele instituţionalizate;
 În luna februarie s-a întocmit Carta Drepturilor Beneficiarilor și registrele prevăzute în
Ordinul 67/21.01.2015;
 În perioada februarie -martie a avut loc evaluarea periodică a beneficiarilor din cadrul
CRRN Plătărești și întocmirea fișelor de reevaluare și planul individual de intervenţie
pentru fiecare beneficiar în parte. S-au întocmit contractele de servicii sociale, s-au
înaintat adrese privind modificarea Ordinului 1887/2016, s-au realizat angajamentele
de plată.
 S-au întocmit dosarele pentru punerea sub interdicţie a persoanelor instituţionalizate
care nu erau puse sub interdicţie și s-au înaintat către compartimentul juridic al
D.G.A.S.P.C. Călărași, cȃt și dosarele pentru stabilirea unui tutore pentru cei care erau
puși sub interdicţie și al căror tutore decedase;
 În perioada iunie-iulie s-au realizat planurile de dezvoltare a abilităţilor de viaţă
independentă pentru toate persoanele instiţutionalizate în CRRN Plătărești, s-au aplicat
familiilor beneficiarilor chestionare de măsurare a gradului de satisfacţie a
beneficiarilor;
 S-au întocmit dosarele pentru reevaluarea beneficiarilor cu domiciliul în judeţul Călărași
și s-au înaintat către Comisia pentru Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi
Călărași;
 S-au realizat evaluările psihologice pentru beneficiarii ale căror dosare au fost înaintate
către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Călărași s-au
realizat evaluări și rapoarte psihologice periodice pentru toţi beneficiarii centrului cȃt și
rapoarte de consiliere;
 În a doua jumătate a anului s-au întocmit rapoartele de reevaluare pentru toţi
beneficiarii CRRN Plătărești în vederea obţinerii deciziei de menţinere a măsurii de
protecţie socială;
 Pe tot parcursul anului s-au înaintat adrese către primăriile de domiciliu prin care s-au
solicitat anchete sociale pentru fiecare beneficiar în parte; lunar s-au realizat fișe de
monitorizare, s-au întocmit datele informative, rapoartele statistice trimestriale, au avut
loc activităţi de informare ale tutorilor, consemnate în registrul de informare, au avut loc
întrevederi cu beneficiarii, s-a păstrat legătura cu alte instituţii și cu familiile
beneficiarilor;
 S-au întocmit angajamente de plată pentru un număr de 54 beneficiari care plătesc
contribuţie de întreţinere;
 În vederea menţinerii centrului la standardele de calitate s-au achiziţionat: 6 aspiratoare
profesionale, 5 calculatoare, 2 mașini profesionale pentru tăiat iarba, mașină de curăţat
cartofi;
 S-au organizat următoarele activităţi de socializare: vizite la Mănăstirea Plătărești și
Mănăstirea Cernica, organizare picnic, expoziţii cu obiecte confecţionate de beneficiari,
vi zită la Muzeul de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, marcarea Zilei Internaţionale a
Persoanelor cu Dizabilităţi, organizare de spectacole de teatru.
Direcţia Generalǎ de Asistenţǎ Socialǎ şi Protecţia Copilului Cǎlǎraşi va aplica în
continuare standardele minime obligatorii de calitate în instituţiile destinate protecţiei copilului
şi persoanelor cu handicap.
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2. 6. R EL AŢI I EX T ER NE, COOP E RA RE R EGI O NAL Ă Ş I
T RA NS FRO NT ALI ER Ă, P ROG RAM E Ş I A CŢI UNI CU FI NA NŢA R E
E X T ER NĂ
A c ti vi ta te a pe pl a n e x te rn a Con si l i ul ui Jude ţe a n Că lă ra şi
Participarea la activităţile derulate în cadrul structurilor europene
În cadrul Compartimentului Dezvoltare Regională, Relaţii Externe şi Promovarea
Turismului se desfăşoară activităţi destinate menţinerii relaţiilor de cooperare cu diferite
organisme şi organizaţii internaţionale (Adunarea Regiunilor Europene, Conferinţa Regiunilor
Periferice Maritime, Comitetul Regiunilor) şi se asigură participarea persoanelor desemnate
(conducere/ consilieri judeţeni/ angajaţi) la activităţile derulate în cadrul structurilor europene
asociative. Având la bază principiul dezvoltării durabile, al dezvoltării pe termen lung a
judeţului, precum şi importanţa promovării economice, culturale şi turistice, rolul activ pe care
îl deţin factorii de decizie, inclusiv Consiliul Judeţean Călăraşi, este elementul cheie în
procesul creşterii vizibilităţii judeţului în ţară cât şi peste hotare.
Adunarea Regiunilor Europene (ARE)
Este o organizaţie a regiunilor Europei şi este purtătorul de cuvânt al intereselor
acestora, la nivel european şi internaţional. Menirea sa este de a aduna laolaltă regiunile şi de
a le permite să acţioneze împreună pentru construcţia Europei şi a integrării europene.
Adunarea Regiunilor Europene (ARE) este alcătuită, în prezent, din peste 250 regiuni
membre din 35 de ţări şi 16 organizaţii interregionale.
Consiliul Judeţean Călăraşi este membru al Adunării Regiunilor Europene (ARE) din
anul 1997, participând activ la acţiunile desfăşurate la iniţiativa sau în cadrul acestei
organizaţii. În contextul bunelor relaţii stabilite între Consiliul Judeţean Călăraşi şi Adunarea
Regiunilor Europene (ARE), de-a lungul timpului s-au stabilit domeniile de interes comun şi a
fost menţinut un dialog deschis şi constructiv.
Urmare a solicitării Secretariatului General al Adunării Regiunilor Europene, Consiliul
Judeţean Călăraşi şi-a desemnat reprezentanţii care au participat la activităţile derulate.
a) În perioada 29 mai – 02 iunie 2017, reprezentanţii Consiliul Judeţean Călăraşi (în
calitate de consilieri judeţeni) au participat la Adunarea Generală ARE şi Biroul ARE, la Sankt
Polten – Austria. În cadrul acestui eveniment au avut loc alegeri ale membrilor Comitetului
Executiv pentru un mandat de 2 ani, potrivit Statutului ARE, ratificarea membrilor Biroului.
Preşedintele în exerciţiu a lansat Raportul privind Regionalizarea, s-a elaborat punctul de
vedere al membrilor privind Politica de coeziuine.
b) În perioada 21 – 23 Martie 2017, o delegaţie a Consiliul Judeţean Călăraşi formată
din consilierii judeţeni desemnaţi, a participat la evenimentul prilejuit de Sesiunea Plenară de
Primăvară a Comisiilor Adunării Regiunilor Europene care a avut loc la Londra (Regatul Unit)
în perioada 20 – 24 Martie 2017.
În cadrul Sesiunii Plenare de primăvară a celor trei Comisii ARE au avut loc o serie
de dezbateri, cu anumite teme, după cum urmează:
- finanţarea sustenabilă, modul în care se asigură că legiuitorii locali şi regionali au
folosit corect instrumentele aferente pentru implementarea deciziilor specifice;
- noua politică de coeziune, prin care regiunile să aibă posibilitatea de a accesa fonduri
europene direct de la Bruxelles, fără a mai trece prin filtrele naţionale şi ale agenţiilor
de dezvoltare.
- modalităţi de alocare a fondurilor UE cu scopul final de a atenua diferenţele majore
existente din punctul de vedere al dezvoltării economice şi de infrastructură între estul
şi vestul Europei, în cadrul Conferinţa ”Ţineţi cont de diferenţe!”, care a reunit vorbitori
din Marea Britanie şi Suedia, care au prezentat Planul Junker.
Au fost prezentate instrumentele de lucru on-line ale ARE, respectiv pagina internet,
social media şi Slack şi a fost explicat procesul de elaborare a planurilor de acţiune.
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A fost ales preşedintele Comisiei 1, Dl Jean – Luc Vanraes (Regiunea Capitala
Bruxelles - Be) şi reprezentantul pentru oportunităţi egale, dna Sila Ilgi Akkas (Regiunea Izmir
– Tr).
Au fost discutate subiecte privind Politica de coeziune, promovarea IMM-urilor,
dezvoltarea rurală, schimbări climatice şi transport şi mobilitate.
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Călăraşi au activat în grupul de promovare a IMM
şi au discutat posibilitate de a participa cu reprezentanţi ai IMM - urilor şi Camerei de Comerţ
la acţiunea Săptămâna porţilor Deschise la Parlamentul European, de la Bruxelles din luna
Octombrie, în cadrul căreia regiune Oppland (Norvegia) organizează un schimb internaţional
de bune practici.
c) Ca urmare a invitatiei lansate de Reţeaua Regională de Tineret din A.R.E,
Consiliul Judeţean Călăraşi şi-a desemnat reprezentanţi pentru a participa la Sesiunea
Plenară de primăvară şi Adunarea Generală a Reţelei Regionale a Tinerilor ARE, în
Vojvodina, Serbia, în perioada 06 – 09 mai 2017. În cadrul acestui eveniment a avut loc
Adunarea Generală Extraordinară pentru modificarea statutului, s-au desfăşurat alegeri în
cadrul Adunării Generale, o întâlnire plenară privind probleme de mediu, precum şi întâlnirea
Comisiilor Reţelei Regionale a Tinerilor.
Au fost introduse principalele domenii de lucru aflate in desfăşurare de către A.R.E.
(viitorul Politicii de Coeziune după 2020; viitorul Europei; a treia Revoluţie Industrială;
Raportul privind stadiul de regionalizare; finanţarea durabilă în regiuni).
În ceea ce priveşte chestiunile tematice legate de tineret, secretariatul A.R.E a
subliniat raportul privind abandonul şcolar şi începerea lucrărilor cu privire la sănătatea
mentală a tineretului.
Reţeaua Regională a Tinerilor (RRT) a fost creată în cadrul Adunării Regiunilor
Europene ca o platformă, de nivel regional, a parlamentelor, consiliilor şi organizaţiilor tinerilor
din întreaga Europă. RRT reprezintă un forum cu adevărat unic, oferindu-le tinerilor din
diverse regiuni o voce colectivă pe scena europeană şi introducând o dimensiune europeană
în politicile de tineret din aceste regiuni.
Conferinţa Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM)
CRPM este o organizaţie neguvernamentală, creată în 1973 de către 23 regiuni
periferice maritime, iar astăzi numără 127 regiuni din 20 de ţări europene. Aceste regiuni
lucrează împreună pentru a-şi promova interesele comune pe lângă instituţiile UE şi guvernele
naţionale, şi cooperează pe proiecte concrete în vederea atingerii obiectivelor lor.
Pentru o funcţionare cât mai eficientă, organizaţia a stabilit şase comisii de activitate
bazate pe situarea geografică a regiunilor membre: Comisia Arcului Atlantic, Comisia
Insulelor, Comisia Intermediteraneană, Comisia Mării Baltice, Comisia Mării Nordului şi
Comisia pentru Balcani-Marea Neagră, din care face parte şi judeţul Călăraşi, alături de
Galaţi şi Tulcea.
Obiectivul Comisiei Balcani - Marea Neagră este de a încuraja dialogul şi cooperarea
dintre sferele sub-statale ale guvernului în zona Balcanilor şi a Mării Negre. Aceasta constituie
un cadru instituţional durabil pentru a sprijini integrarea acestor zone şi pentru a îmbunătăţi
relaţiile cu UE în contextul extinderii. De asemenea, Comisia acţionează ca o punte de
legătură între programele, planurile de dezvoltare şi strategiile puse în aplicare de către
statele europene.
a) În perioada 8 – 11 martie 2017, la invitaţia preşedintelui C.R.P.M., prin dispoziţia
preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, o delegaţie (formată din dl. Marian Dinulescu,
vicepreşedinte şi Daniel Ştefan, director D.D.R.R.E.) a participat la lucrările Biroului Politic
CRPM, la Go zo (Malta).
Obiectivele propuse pentru această deplasare au fost de a participa la dezbaterile din
cadrul Biroului Politic al C.R.P.M. şi de implica judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean
Călăraşi, în grupurile de lucru ale Comisiei Balcani – Marea Neagră, în special grupul de lucru
pe agricultură. De asemenea, a fost analizată posibilitatea implicării altor organizaţii din judeţ
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în programe şi proiecte comune, cu regiuni din cadrul C.R.P.M. (fiind vizate viitoarele
cooperări inter-regionale în zona Balcani – Marea Neagră).
Lucrările Biroului Politic al CRPM s-au desfăşurat sub auspiciile preşedinţiei malteze
a UE (ianuarie – iulie 2017). Desfăşurată pe teme de lucru (politica de coeziune, accesibilitate,
afaceri maritime, energie şi schimbări climatice, migraţie, secţiune administrativă), fiecare
subiect de discuţie a beneficiat de coordonarea unuia din vicepreşedinţii de resort al CRPM, şi
de secretariatul asigurat de ofiţeri de politici sectoriale.
Referitor la Politica de Coeziune a Uniunii Europene după anul 2020, a fost dezbătută
poziţia Comisiei Europene reliefată în Cartea Albă, în contextul Brexitului şi a diminuării
bugetului UE cu 60 de miliarde euro (19 % din bugetul general).
Judeţul Călăraşi, prin reprezentanţii săi la lucrările Biroului Politic al CRPM, au luat
parte la aprobarea documentelor de poziţie şi a declaraţiilor politice pe care organizaţia le-a
adoptat. Acestea se referă la punctul de vedere al CRPM în raport cu viitorul Politicii de
Coeziune a U.E. după anul 2020, asupra Cartei Albe emise de către Comisia Europeană,în
care sunt prezentate 5 posibile scenarii asupra viitorului U.E.
De asemenea, a fost reiterată intenţia judeţului Călăraşi de a fi membru activ în
grupul de lucru pe agricultură din cadrul Comisiei Balcani – Marea Neagră, dar şi a CRPM.,
fiind iniţiata cooperarea în acest domeniu cu regiunea Greciei de Vest. Implicarea unor
organizaţii din judeşul Călăraşi în proiecte de cooperare în domeniul agriculturii a fost
demarată prin programul ERASMUS+, la invitaţia unor parteneri din Cipru şi Grecia.
b) La invitaţia Comisiei Balcani - Marea Neagră (CBMN) din cadrul Conferinţei
Regiunilor Periferice Maritime (CRPM), reprezentantul desemnat al Consiliului Judeţean
Călăraşi, dl. Marian Dinulescu – vicepreşedinte, a participat la Adunarea Generală a CBMN şi
la primul Forum de Cooperare Balcani - Marea Neagră, în perioada 24 – 26 mai 2017, în
Serres, Grecia.
Adunarea Generală a CBMN a avut loc într-o perioadă deosebit de dificilă pentru
proiectul european în ansamblu şi relaţiile sale cu ţările vecine. Regiunile membre reunite în
Serres au stabilit un plan de afaceri pentru intervalul de timp 2017-2019, care va coincide cu
perioada în care Bulgaria şi România vor deţine preşedinţia Consiliului UE.
Un moment deosebit de important în cadrul acestui eveniment a fost alegerea
preşedintelui Comisiei Balcani - Marea Neagră, precum şi a membrilor Biroul Politic. Astfel,
domnul Marian Dinulescu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi, a fost ales în
funcţia de prim vicepreşedinte al Comisiei Balcani - Marea Neagră, membru supleant în Biroul
Politic al CRPM şi supleant al preşedintelui CBMN în Biroul Politic CRPM.
Principalele teme dezbătute la acest eveniment au fost legate de viitorul UE şi
legăturile stabilite cu vecinii de la sud şi est, politica europenă de coeziune, negocierile
bugetare ale UE, Sinergia Mării Negre şi perspectivele sale ca viitoare Strategie macroregională.
De asemenea, membrii CBMN şi regiunile invitate au avut posibilitatea de a participa
la primul Forum de Cooperare Balcani - Marea Neagră, concentrându-se pe următoarele
teme:
- UE, Perspectivele Balcani - Marea Neagră: obiective de dezvoltare durabilă 2030;
- Drumuri de Energie - Interconectivitate Electricitate – Gaz;
- Economie digitală şi Inovaţie;
- Femeile în Leadership;
- Agricultură, Mediu, Utilizarea surselor;
- Maritim, Infrastructuri, Transport;
- Turism cultural şi durabil.
Participarea în cadrul acţiunilor de cooperare teritorială europeană
Cooperarea transfrontalieră
În vederea dezvoltării judeţului în domenii ca infrastructura (de transport, socială, de
mediu), creşterea competitivităţii economice, dezvoltarea cooperării transfrontaliere şi
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internaţionale, dezvoltarea resurselor umane, este necesară continuarea absorbţiei de fonduri
europene şi în perioada de programare 2014 – 2020.
Consiliul Judeţean Călăraşi, prin compartimentul Relaţii Externe, s-a implicat activ în
elaborarea documentaţiei necesare depunerii a cinci propuneri de proiecte cu impact
transfrontalier, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră INTERREG V-A
România-Bulgaria.
În cadrul primului apel de propuneri Consiliul Judeţean Călăraşi a obţinut aprobarea
pentru finanţarea proiectului ”Managementul riscurilor şi protecţia împotriva inundaţiilor în
regiunile transfrontaliere Călăraşi şi Polski Trambesh”, în cadrul căruia este partener alături de
Municipalitatea Polski-Trambesh din Bulgaria, proiect aflat în derularepe o perioadă de trei
ani, începând cu luna martie 2017.
În cadrul celui de-al treilea Apel de propuneri, Consiliul Judeţean Călăraşi a depus
spre finanţare, 5 intenţii de proiect, care, în urma evaluării şi a Deciziei Comitetului de
Monitorizare pentru Programul Interreg V-A RO BG, au fost selectate pentru etapa a doua, de
depunere a cererii de finanţare, care s-a desfăşurat în data de 25 octombrie 2017, astfel:
 „ÎMBUN ĂTĂŢIREA SIGUR ANŢEI N AVIGABILITĂŢII PE DUNĂRE ÎN REGIUNEA
TRANSFRONTALIER Ă C ĂLĂR AŞI – SILISTR A”:
- Partener Lider: Consiliul Judeţean Călăraşi
- Partener 2: Municipalitatea Silistra, Bulgaria
- Partener 3: Consiliul Local al Municipiului Călăraşi
- Valoare totală: 6.000.000 Euro
- Valoare eligibilă Partener Lider: 630.000 Euro
- Valoare eligibilă Partener 2: 2.000.000 Euro
- Valoare eligibilă Partener 3: 3.370.000 Euro
 ”DEZVOLTAREA PRODUSELOR TURISTICE COMUNE ŞI REABILITAREA
MOŞTENIRII CULTURALE”, proiect ce vi zează obiectivul de investiţii
”RESTAURAREA C ASEI DEMETRIAD”:
- Partener Lider: Municipalitatea Silistra, Bulgaria
- Partener 2: Consiliul Judeţean Călăraşi
- Valoare totală: 1.500.000 Euro
- Valoare eligibilă Partener Lider: 650.000 Euro
- Valoare eligibilă Partener 2: 850.000 Euro
 ”PATRIMONIUL CULTURAL COMUN - DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI
CULTURAL ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIER Ă CĂL ĂR AŞI-RUSE”, proiect ce
vi zează obiectivul de investiţii ”Reabilitarea şi modernizarea clădirii Muzeului
Dunării de Jos”:
- Partener Lider: Consiliul Judeţean Călăraşi
- Partener 2: Municipalitatea Byala, Regiunea Ruse – Bulgaria
- Valoare totală: 1.500.000 Euro
- Valoare eligibilă Partener Lider: 900.000 Euro
- Valoare eligibilă Partener 2: 600.000 Euro
 ”ÎMBUN ĂTĂŢIREA MAN AGEMENTULUI DE RISC ŞI PARTENERIAT ÎN
REGIUNEA TRANSFRONTALIER Ă CĂL ĂR AŞI – DOBRICH”, proiect ce vizează
modernizarea dispeceratul comun Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Barbu
Ştirbei” Călăraşi – Serviciul de Ambulanţă Judeţean:
- Partener Lider: Administraţia Municipală Dobrichka – Bulgaria
- Partener 2: Consiliul Judeţean Călăraşi
- Partener 3: Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ”Barbu Ştirbei”
Călăraşi
- Valoare totală: 1.000.000 Euro
- Valoare eligibilă Partener Lider: 500.000 Euro
- Valoare eligibilă Partener 2: 150.000 Euro
- Valoare eligibilă Partener 3: 350.000 Euro
300

 ”MAN AGEMENTUL EFICIENT AL SITU AŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN REGIUNEA
TRANSFRONTALIER Ă C ĂLĂR AŞI - VELIKO TÂRNOVO”, proiect ce vi zează
dotarea cu echipamente specifice a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
”Barbu Ştirbei” Călăraşi precum şi a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean
Călăraşi:
- Partener Lider: Consiliul Judeţean Călăraşi
- Partener 2: Municipalitatea Pavlikeni, Regiunea Veliko-Târnovo, Bulgaria
- Partener 3: Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi ”General de brigadă
Barbu Pârăianu”
- Valoare totală: 1.000.000 Euro
- Valoare eligibilă Partener Lider: 550.000 Euro
- Valoare eligibilă Partener 2: 350.000 Euro
- Valoare eligibilă Partener 3: 100.000 Euro
În contextul cooperării transfrontaliere, funcţionarii D.D.R.E au participat la
seminariile de informare, organizate de către Secretariatul Tehnic Comun al Programului
INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020, în cadrul cărora au fost obţinute informaţii
referitoare la obiectivele programului, axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie,
sprijinul financiar ce se poate obţine, categorii de solicitanţi eligibili, activităţi indicative eligibile
si alte detalii tehnice, precum şi la alte seminarii organizate în cadrul acestui program.
Asigurarea iniţierii şi menţinerii cooperării inter-regionale
S-a realizat actualizarea bazei de date privind Acordurile de cooperare şi înfrăţire
încheiate de unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi cu alte autorităţi ale
administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, pentru dezvoltarea unor programe
comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale, stagii de pregătire profesională şi a altor
acţiuni care să contribuie la dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi prietenie.
România are un parteneriat strategic cu Republica Moldova, de consolidare a
relaţiilor, de sprijinire a demersului european al Republicii Moldova, iar mesajul României
pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova este unul de profundă prietenie şi solidaritate, de a
merge pe acelaşi drum comun al integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi de
consolidare a noastră în Uniunea Europeană pe viitor.
În scopul consolidării bunelor relaţii de prietenie şi colaborare bazate pe respect
reciproc, în data de 7 octombrie 2007 s-a semnat Protocolul de înfrăţire a celor două oraşe
Călăraşi (din România, respectiv, Republica Moldova). În acest sens, în perioada 06 – 09
octombrie 2017, o delegaţie a Consiliului Judeţean Călăraşi, formată din: dl. Vasile Iliuţă,
Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, dl.Marian Dinulescu – Vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Călăraşi, dl. Vergil Bănea – consilier judeţean, s-a deplasat în Raionul Călăraşi din
Republica Moldova, în cadrul iniţiativelor de cooperare internaţională.
De asemenea, în perioada 20 - 22 septembrie 2017, echipa Consiliului Judeţean
Călăraşi compusă din preşedintele Vasile Iliuţă, consilierul judeţean Marin Ioan Cristian, l-au
însoţit pe primarul Ionel Tatu la sărbătorirea Zilelor localităţii Calfa din Republica Moldova –
localitate cu care comuna Vîlcelele din judeţul Călăraşi este înfrăţită din 2016. Domnul primar
Ionel Tatu şi primarul Ludmila Ciaglâc au semnat o declaraţie comună, prin care cele două
localităţi îşi asigură sprijinul reciproc în vederea integrării politice şi economice în Uniunea
Europeană.
O delegaţie chineză formată din 7 personalităţi administrative din provincia Qinghai,
interesată de oportunităţi în zona mediului de afaceri agrar şi zootehnic, a vizitat, în data de 3
august 2017, judeţul Călăraşi.
Cuvântul de bun venit a fost susţinut de preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,
ec. Vasile Iliuţă, care a prezentat caracteristicile generale ale judeţului, cât şi deschiderea
autorităţilor judeţene pentru realizarea de parteneriate economice.
La evenimentul care s-a desfăşurat în sala de Şedinţe a Agenţiei de Dezvoltare Sud
Muntenia au mai participat directorul Camerei de Comerţ Industrie şi Agricultură Călăraşi –
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Silvia Mîndruţescu, viceprimarii municipiului Călăraşi – Viorel Ivanciu şi Dragoş Coman,
consilieri judeţeni şi oameni de afaceri.
Întâlnirea a fost urmată de două vizite în teren la o societate de procesare carne şi la
o fermă zootehnică.
Participarea în cadrul acţiunilor de comunicare şi informare pe teme europene
Diseminarea informaţiilor pe teme europene
Consiliul Judeţean Călăraşi, în calitate de are ale României pentru perioada de
programare 2014-2020. Totodată, acordă sprijin Autorităţilor de Management şi Organismelor
Intermediare responsabile cu implementarea tehnică şi financiară a Programelor Operaţionale
în activitatea de promovare la nivel local a oportunităţilor de finanţare din instrumentele
structurale.
Realizarea politicilor de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe
Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.460/2006, împreună cu Instituţia
Prefectului, Consiliul Judeţean Călăraşi a realizat Planul de acţiuni, parte a Planului Judeţean
de Acţiuni, structurat astfel:
1. Informare şi comunicare pe teme europene;
2. Accesare fonduri europene;
3. Relaţii internaţionale;
4. Relaţia cu organizaţiile neguvernamentale.
Informare şi comunicare pe teme europene
Nr.
crt.

Activ itatea/Acţiunea

Termen/Stadiu
de realizare

Grup ţintă

Consiliul Judeţean Călăraşi

Monitorizarea Strategiei judeţene
2014 - 2020

realizat

Instituţiile din
judeţul Călăraşi

2

Consiliul Judeţean Călăraşi

Accesarea Fondurilor Europene în
perioada de programare 2014 2020 – seminar de diseminare a
informaţiilor privind oportunităţi şi
surse de finanţare

realizat

3

Consiliul Judeţean Călăraşi

Cooperarea transfrontalieră şi
consolidarea regiunii dunărene –
acţiuni de informare

realizat

1

Instituţia responsabilă

Mass-media
locală;
Instituţiile din
judeţul Călăraşi
ONG-uri din
judeţul Călăraşi
Societatea civilă
Mass-media
locală
Autorităţi locale şi
judeţene (APM,
Muzeul Dunării
de Jos)
Mediul de afaceri
Călăraşi şi
Silistra

Accesare fonduri europene
Nr.
crt.

1

2

Instituţia responsabilă

Activ itatea/Acţiunea

Termen/Stadiu
de realizare

Grup ţintă

Consiliul Judeţean Călăraşi

„Sistem integrat de management
al deşeurilor solide în judeţul
Călăraşi”, finanţat prin Programul în implementare
Operaţional Infrastructură Mare
(POIM) Faza II

populaţia
judeţului Călăraşi

Consiliul Judeţean Călăraşi

Modernizarea
şi
reabilitarea
drumurilor judeţene DJ 402
în implementare
tronson DN 4 – Curcani – Măriuţa
- limită Judeţ Ialomiţa, km 0+000 –

populaţia
judeţului Călăraşi

302

3

km 53+700 şi DJ 302 tronson DN3
– Belciugatele – Măriuţa - limită
Judeţ Ialomiţa, km 0+000 - km
15+365”
şi
”Modernizarea
drumurilor judeţene DJ 302 (km
13+865 - km 37+545 ) localităţile
Drăgoeşti – Roşiori – Moviliţa Dridu, DJ 101 (Km 52+10037+600) localităţile
Dridu
Fierbinţi Târg – limită judeţ Ilfov,
DJ 101 (km 52+100 - km 59+700)
Dridu - Jilavele şi DJ 402 (km
53+700-61+420) limită
Judeţ
Călăraşi – Sineşti (DN2) şi DN 2 –
limită judeţ Ilfov (km 61+860-km
63+420)” prin POR 2014 – 2020,
POR Axa prioritară 6, prioritatea
de investiţii 6.1
Managementul
riscurilor
şi
protecţie împotriva inundaţiilor în
regiunile transfrontaliere Călăraşi În implementare
şi Polski Trambesh
INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020

Consiliul Judeţean Călăraşi

populaţia
judeţului Călăraşi

Relaţii internaţionale
Nr.
crt.

1

Instituţia responsabilă

Activitatea/Acţiunea
Consolidarea relaţiilor cu
organismele europene/
internaţionale

Consiliul Judeţean Călăraşi

Termen/Stadiu
de realizare

Grup ţintă

permanent

judeţul Călăraşi
(reprezentanţii
autorităţilor
publice locale din
judeţ)

Relaţia cu Organizaţii Neguvernamentale
Nr.
crt.

Instituţia responsabilă

Activitatea/Acţiunea

Termen/Stadiu
de realizare

1

Consiliul Judeţean Călăraşi

Actualizarea bazei de date ce
cuprinde ONG-urile din judeţ

permanent

2

Consiliul Judeţean Călăraşi

Acţiuni de informare privind
oportunităţi şi surse de finanţare
pentru ONG-uri

realizat

Grup ţintă
societatea civilă
din judeţul
Călăraşi
ONG-uri

Proiecte cu finaţare externă ale Consiliul Judeţean Călăraşi
Proiecte depuse spre evaluare
Nr.
crt.

Denumirea proiectului

1

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

Beneficiar

Consiliul Judeţean Călăraşi

303

Localizare:
Rural/Urban

Valoarea
proiectului/
Stadiul
proiectului

urban

va fi stabilită la
momentul
semnării
contractului de
finanţare/
depus spre
evaluare

2

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

3

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

Consiliul Judeţean Călăraşi

urban

4

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

Consiliul Judeţean Călăraşi

urban

5

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

Consiliul Judeţean Călăraşi

urban

6

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

Consiliul Judeţean Călăraşi

urban

7

Dezvoltarea produselor turistice
comune şi reabilitarea moştenirii
culturale, proiect ce vizează
obiectivul de investiţii restaurarea
Casei Demetriad
INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020

Consiliul Judeţean Călăraşi

urban + rural

8

9

Patrimoniul cultural comun dezvoltarea patrimoniului cultural
în
regiunea
transfrontalieră
Călăraşi-Ruse, proiect ce vizează
obiectivul de investiţii ”Reabilitarea
şi modernizarea clădirii Muzeului
Dunării de Jos
INTERREG VA Ro-Bg 2014-2020
Îmbunătăţirea managementului de
risc şi parteneriat în regiunea
transfrontalieră
Călăraşi
–
Dobrich, proiect ce vizează
modernizarea
dispeceratului
comun I.S.U - S.A.J

Consiliul Judeţean Călăraşi

Consiliul Judeţean Călăraşi

Consiliul Judeţean Călăraşi

304

urban

va fi stabilită la
momentul
semnării
contractului de
finanţare/
depus spre
evaluare

va fi stabilită la
momentul
semnării
contractului de
finanţare/
depus spre
evaluare
va fi stabilită la
momentul
semnării
contractului de
finanţare/
depus spre
evaluare
va fi stabilită la
momentul
semnării
contractului de
finanţare/
depus spre
evaluare
va fi stabilită la
momentul
semnării
contractului de
finanţare/
depus spre
evaluare
va fi stabilită la
momentul
semnării
contractului de
finanţare/
depus spre
evaluare

urban + rural

va fi stabilită la
momentul
semnării
contractului de
finanţare/
depus spre
evaluare

urban + rural

va fi stabilită la
momentul
semnării
contractului de
finanţare/
depus spre

10

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

evaluare

Consiliul Judeţean Călăraşi

urban + rural

11

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

Consiliul Judeţean Călăraşi

urban

12

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

Consiliul Judeţean Călăraşi

urban

13

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

Consiliul Judeţean Călăraşi

urban

14

Reabilitare energetică Centru de
Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti
POR 2014-2020

Consiliul Judeţean Călăraşi

rural

15

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

Consiliul Judeţean Călăraşi

urban

16

Reabilitare energetică
Maternal Călăraşi
POR 2014-2020

Consiliul Judeţean Călăraşi

urban

17

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

Consiliul Judeţean Călăraşi

urban

18

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

Consiliul Judeţean Călăraşi

urban

Centru

305

va fi stabilită la
momentul
semnării
contractului de
finanţare/
depus spre
evaluare
va fi stabilită la
momentul
semnării
contractului de
finanţare/
depus spre
evaluare
va fi stabilită la
momentul
semnării
contractului de
finanţare/
depus spre
evaluare
va fi stabilită la
momentul
semnării
contractului de
finanţare/
depus spre
evaluare
va fi stabilită la
momentul
semnării
contractului de
finanţare/
depus spre
evaluare
va fi stabilită la
momentul
semnării
contractului de
finanţare/
depus spre
evaluare
va fi stabilită la
momentul
semnării
contractului de
finanţare/
depus spre
evaluare
va fi stabilită la
momentul
semnării
contractului de
finanţare/
depus spre
evaluare
va fi stabilită la
momentul
semnării
contractului de
finanţare/
depus spre

19

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

Consiliul Judeţean Călăraşi

urban

20

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

Consiliul Judeţean Călăraşi

urban

evaluare
va fi stabilită la
momentul
semnării
contractului de
finanţare/
depus spre
evaluare
va fi stabilită la
momentul
semnării
contractului de
finanţare/
depus spre
evaluare
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PI

2

2.1

2

2.1

2

2.1

2

2.1

5

5.1

6

6.1

Titlu proiect
Achiziționarea de utilaje, pentru
crearea f luxului de producție a f irmei
GLOBAL TECH SERVICES SRL
Dezv oltare
continua
în
cadrul
microintreprinderii GC CONSTRUCTII
SRL
Dezv oltarea unui domeniu nou de
activ itate in cadrul firmei NORTHEO
TIGER SRL ca urmare a achizitionarii
de echipamente performante
Dezv oltarea
activ ității
microîntreprinderii IONEL FOREST
BEST prin implementarea soluției de
inginerie tehnologică av ansată pentru
proiectare 3D în industria auto
Dezv oltarea patrimoniului cultural prin
restaurarea monumentului istoric
Poșta v eche din Municipiul Călărași
Modernizarea
și
reabilitarea
drumurilor județene DJ402 tronson
DN4 - Curcani - Măriuța - limită județ
Ialomița, km 0+000 - km 53+700 și
DJ302 tronson DN3 - Belciugatele Măriuța - limită județ Ialomița, km
0+000 - km 15+365

Locul
implementare
LOCALITATE

Solicitant

Valoare
nerambursabilă
(AFN)

Lehliu-Gară

SC GLOBAL TECH
SERVICES SRL

856.420,74

Călărași

SC GC CONSTRUCTII
SRL

441.049,60

Călărași

SC NORTHEO TIGER
SRL

556.764,00

Fundulea

SC IONEL FOREST
BEST SRL

886.119,83

Călărași

Municipiul Călărași

11.321.120,20

Curcani - Luica - Nana
- Solacolu - Fundulea Tămădau Mare Dârv ari - Gostilele Măriuța - Belciugatele

PARTENERIAT între
UAT Județul Călărași,
comunele: Curcani,
Luica, Nana, Sohatu,
Sărulești, Tămădăul
Mare, Belciugatele şi
orașul Fundulea

125.788.430,89

Toate proiectele implementate prin POR 2007-2013, precum şi prin POSCCE 20072013, la nivelul judeţului Călăraşi, au fost finalizate şi se află în monitorizare doar proiectele
aflate în perioada de durabilitate.
Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020
Programul a fost lansat în data de 26.03.2015 la Belogradchick – Bulgaria. Bugetul
total alocat: 258,50 milioane euro, din care 215,74 milioane euro ERDF.
 Axa 1: O regiune bine conectată - 96,45 milioane euro
 Axa 2: O regiune verde – 63,45 milioane euro
 Axa 3: O regiune sigură – 48,22 milioane euro
 Axa 4: O regiune calificată şi incluzivă – 17,76 milioane euro
 Axa 5: O regiune eficientă – 12,69 milioane euro
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Stadiul punctual al Programului în cifre (valori totale) este:
Număr proiecte depuse
Număr proiecte în evaluare
Număr şi valoare proiecte selectate
Număr şi valoare proiecte contractate
Număr şi valoare proiecte în implementare
Valoare cereri de rambursare depuse
Rată de absorbţie (valoare şi procente FDER)
Număr proiecte finalizate
Număr proiecte reziliate

730
121
112 (166.375.082,22 euro)
90 (122.154.094,14 euro)
72 (109.672.765,68 euro)
11.674.420,95 euro
3,04% (6.566.939,27 euro)
17 (11.183.904,72 euro)
1 (1.297.423,74 euro)

A c t i v i t a t e a O r g a n i sm u l u i I n t e r m e d i a r R e g i o n a l p e n t r u P r o g r a m u l
O p e r a ţ i o n a l Se c t o r i a l D e z v o l t a r e a R e su r se l o r U m a ne S u d M u n t e n i a
Proiectele finanţate prin POSDRU, gestionate de OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia, sunt proiecte, de tip grant, care se implementează la nivel regional sau proiecte
strategice care se implementează în mai multe regiuni de dezvoltare.
OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia a monitorizat 37 de proiecte, astfel:
Valoare
totală
eligibilă
proiect
(lei)

Locație de
implementare j udete

NUMELE
BENEFICIARULUI

Titlul Proiectului

Tip proiect Schema de
aj utor de stat

ASOCIAŢIA DE
PRIETENIE
ROMÂNO FRANCEZĂ "
ROMFRA "

Un viitor mai bun prin eforturi
comune în municipiul Roşiorii
de Vede

Dezvoltare Locală
Integrată (DLI
3600) în
comunităţile
marginalizate

15.066.019,91

Teleorman,
Municipiul Roşiorii
de
Vede

FUNDAŢIA
"AMFITEATRU"

Măsuri integrate pentru
dezvoltarea şi valorificarea
potentialului comunei Letca
Nouă

Dezvoltare Locală
Integrataă(DLI
3600) în
comunităţile
marginalizate

17.039.645,44

Giurgiu, Letca
Nouă

COMUNA VALEA
CIORII

EUROCOMUNA DEZVOLTARE
COMUNITARĂ PRIN MĂSURI
INTEGRATE ÎN
COMUNA VALEA CIORII,
JUDEȚUL IALOMIȚA

Dezvoltare Locală
Integrată (DLI
3600) în
comunităţile
marginalizate

23.074.566,15

Ialomița, Valea
Ciorii

21.598.012,52

Ialomița, Traian

18.867.983,53

Argeş, Municipiul
Câmpulung

17.919.617,69

Călăraşi, Vlad
Țepes

COMUNA TRAIAN

MUNICIPIUL
CÂMPULUNG

COMUNA VLAD
ŢEPEŞ

Împreună inovăm - măsuri
integrate de dezvoltare şi
incluziune socială în comuna
Traian, județul Ialomița

Schimbă-ţi viitorul!
Dezvoltarea socială şi
economică a persoanelor
defavorizate din zona de nord
a Municipiului Câmpulung
PROCOMUNITATE Intervenţii integrate la nivelul
comunităţii marginalizate Vlad
Ţepes, pentru reducerea
numărului de
persoane aflate în sărăcie şi
pentru

Dezvoltare Locală
Integrată (DLI
3600) în
comunitățile
marginalizate în
care există
populație
aparținând
minorității rome
Dezvoltare Locală
Integrată (DLI
3600) în
comunităţile
marginalizate
Dezvoltare Locală
Integrată (DLI
3600) în
comunităţile
marginalizate
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NUMELE
BENEFICIARULUI

Titlul Proiectului

Tip proiect Schema de
aj utor de stat

Valoare
totală
eligibilă
proiect
(lei)

Locație de
implementare j udete

incluziunea lor socială
OTP CONSULTING
ROMANIA SRL

FIA - Fii Antreprenor Acasă.
Investeşte în viitorul tău!

EURO BEST TEAM
SRL

START BUSINESS - Români
din Grecia

EDUCATIVA S.R.L.

RO-WIN - Succes în România

EURO BEST TEAM
SRL

START BUSINESS - Romani
din Italia

HR SPECIALISTS
SRL

Antreprenor Diaspora RO_ES

EURO BEST TEAM
SRL

START BUSINESS - Români
din Spania

ASOCIAŢIA
"SOCIETATEA
NAŢIONALĂ SPIRU
HARET PENTRU
EDUCAŢIE,
ŞTIINŢĂ ŞI
CULTURĂ"

Antreprenori SMART - Tineri
Responsabili, Ambiţioşi,
Motivaţi, de Succes

Schema de ajutor
de minimis
Diaspora Start
Up
Schema de ajutor
de minimis
Diaspora Start
Up
Schema de ajutor
de minimis
Diaspora Start
Up
Schema de ajutor
de minimis
Diaspora Start
Up
Schema de ajutor
de minimis
Diaspora Start
Up
Schema de ajutor
de minimis
Diaspora Start
Up

România Start-Up
Plus

7.604.028,54

8.823.436,68

10.664.727,47

8.821.282,61

7.001.047,09

8.818.791,44

12.442.457,40

VEGRA INFO SRL

Eu antreprenor

România Start-Up
Plus

10.562.772,45

ASOCIATIA
"PATRONATUL
TINERILOR
INTREPRINZATOR
I DIN ROMANIA"

Start pentru afacerea ta! –
Regiunea Sud Muntenia

România Start-Up
Plus

11.150.504,77

ASOCIATIA "NOUL
VAL"

DEZVOLTARE DURABILĂ
PRIN ANTREPRENORIAT

România Start-Up
Plus

17.872.822,16

ASOCIAŢIA
CENTRUL DE
CONSULTANŢĂ ŞI
MANAGEMENT AL
PROIECTELOR
EUROPROJECT

#Antreprenorium

FAXMEDIA
CONSULTING SRL

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

România Start-Up
Plus

România Start-Up
Plus
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toate județele, la
nivelul celor 7
regiuni mai puţin
dezvoltate
toate județele, la
nivelul celor 7
regiuni mai puţin
dezvoltate
toate județele, la
nivelul celor 7
regiuni mai puţin
dezvoltate
toate județele, la
nivelul celor 7
regiuni mai putin
dezvoltate
toate județele, la
nivelul celor 7
regiuni mai putin
dezvoltate
toate județele, la
nivelul celor 7
regiuni mai puţin
dezvoltate
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman

13.324.144,62

Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman

13.661.018,74

Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman

Valoare
totală
eligibilă
proiect
(lei)

NUMELE
BENEFICIARULUI

Titlul Proiectului

Tip proiect Schema de
aj utor de stat

FUNDAŢIA ADEPT
TRANSILVANIA

Antreprenoriatul - o alternativă
de carieră excelentă (ACE)

România Start-Up
Plus

11.757.901,42

UNIVERSITATEA
POLITEHNICĂ DIN
BUCUREŞTI/Maşini
şi Sisteme de
Producţie

Creșterea ocupării prin
su sținerea și dezvoltarea
antreprenoriatului inovativ în
regiunea Sud - Muntenia

România Start-Up
Plus

22.033.093,26

MEDILINE EXIM
SRL

UN START ÎN VIAŢA CU
STARTUP PLUS ÎN
REGIUNEA SUD MUNTENIA

România Start-Up
Plus

11.279.274,40

FORMENERG S.A.

BE SMART! Vino la START!

România Start-Up
Plus

12.934.631,65

ASOCIAŢIA
EUROPEANĂ
PENTRU O VIAŢĂ
MAI BUNĂ

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

România Start-Up
Plus

13.256.013,98

ACADEMIA DE
STUDII
ECONOMICE DIN
BUCUREŞTI

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

ECONOMIC
CONFORT SRL

SMART BUSINESS Antreprenoriat în Regiunea
Sud - Muntenia

România Start-Up
Plus

10.362.262,33

UNIVERSITATEA
VALAHIA DIN
TÂRGOVIŞTE

Visul tău, afacerea de maine!

România Start-Up
Plus

9.329.337,89

ORAŞ MIZIL

Mizil Start Up Plus

România Start-Up
Plus

10.656.130,04

SC IPA SA

Antreprenoriat sustenabil în
mediul urban din regiunea Sud
Muntenia

România Start-Up
Plus

14.858.389,86

UNIVERSITATEA
VALAHIA DIN
TÂRGOVIŞTE

InGenius Start-up Xpress!
Program de antreprenoriat
responsabil în regiunea SudMuntenia

România Start-Up
Plus

11.014.407,44

România Start-Up
Plus
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14.781.349,58

Locație de
implementare j udete

Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman

Tip proiect Schema de
aj utor de stat

Valoare
totală
eligibilă
proiect
(lei)

NUMELE
BENEFICIARULUI

Titlul Proiectului

UNIVERSITATEA
VALAHIA DIN
TÂRGOVIŞTE

ADAM - Academia pentru
Dezvoltarea Antreprenoriatului
şi Managementului

România Start-Up
Plus

8.806.836,37

UNIVERSITATEA
BUCUREŞTI

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

România Start-Up
Plus

11.288.492,81

PROFI ELEMENTS
SRL

Dezvoltare Antreprenorială
Durabilă în Regiunea Sud
Muntenia

România Start-Up
Plus

8.518.732,10

CAMERA DE
COMERŢ ŞI
INDUSTRIE A
ROMÂNIEI

SMART Start-UP Antreprenoriat inovativ şi
su stenabil in Sud Muntenia

România Start-Up
Plus

18.121.660,84

MERLIN
BUSINESS
CONSULTING SRL

Antreprenoriat- O nouă şansa
în Sud Muntenia!

România Start-Up
Plus

9.264.488,80

ASOCIAŢIA
PARTNET PARTENERIAT
PENTRU
DEZVOLTARE
DURABILĂ

DARE TO START! –
Dezvoltarea Antreprenoriatului
prin Resurse umane Educate

România Start-Up
Plus

17.817.204,60

ASOCIATIA PRO
VITA PENTRU
NASCUTI ŞI
NENĂSCUŢI

Sprijin pentru Iniţierea Afacerii

România Start-Up
Plus

10.817.288,50

EUROPROJECT
PARTNER SRL

SOARE - Şanse de Ocupare
prin Antreprenoriat
REsponsabil

România Start-Up
Plus

8.678.956,83
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Locație de
implementare j udete
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa,
Giurgiu, Ialomiţa,
Prahova,
Teleorman

