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1.STAREA ECONOMICĂ
1.1 EVOLUŢIA PRINCIPALELOR SECTOARE ECONOMICE
A. INDUSTRIE
Producţia industrială realizată în luna noiembrie 2018 a înregistrat o scădere de
23,7%, comparativ cu luna precedentă.
Indicii producţiei industriale
-%-
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Octombrie
2018
INDUSTRIE total, din care:
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din care:
Industria alimentară
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
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76,2

95,1
95,1

104,1
104,1

83,2
79,2

93,5
77,0
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83,6

În luna noiembrie 2018, aportul industriei prelucrătoare a fost de 99,6% din volumul
total al producţiei industriale realizată. Producţia industrială realizată în luna noiembrie 2018,
comparativ cu luna noiembrie 2017 a fost mai mică cu 4,9%, scăderea datorându-se, în
principal, producţiei din industria prelucrătoare.În perioada 01 ianuarie–30 noiembrie 2018,
comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, s-a înregistrat o creştere a
producţiei cu 4,1%.
Structura producţiei industriale 01.01 - 30.11.2018
%
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9,3

6,6
0,7
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1,2 3,7

7,7
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%

1.01-30.11
2018
 Industria alimentară
 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 Industria metalurgică
 Fabricarea hârtiei şi a produselor de hârtie
 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 Fabricarea substanţelor şi produselor chimice
 Fabricarea de părţi şi accesorii pentru maşini de multiplicat
 Fabricarea produselor textile
 Industria construcţiilor metalice
Alte ramuri
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56,5
7,8
9,3
6,6
5,3
7,7
3,7
1,2
1,2
0,7

B.

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

Sectorul producţiei vegetale
Suprafaţa cultivată totală, în anul 2018, a fost de 408,8 mii hectare, mai mică cu 0,8
mii hectare, respectiv 0,2% decât în anul anterior.
În 2018 se evidenţiază următoarele aspecte mai importante legate de structura
suprafeţelor cultivate:
 grupele de culturi cu ponderea cea mai mare în suprafaţa cultivată au fost: cereale
pentru boabe, care au reprezentat 62,5 % din totalul suprafeţei cultivate şi plantele
uleioase cu o pondere de 30,7% din suprafaţa cultivată;
 Comparativ cu anul 2017, în 2018 s-au înregistrat scăderi ale suprafeţelor cultivate cu
leguminoase pentru boabe (-24,1%, reprezentând un minus de 2,8 mii hectare), plante
uleioase (-1,3%, respectiv -1,6 mii hectare), cartofi (-50%, respectiv -0,2 mii hectare),
plante de nutreţ (-44,9% respectiv -7,1 mii hectare) ,în paralel cu creşterea suprafeţei
cultivate la următoarele culturi: cereale pentru boabe (+5,9%, respectiv +14,3 mii
hectare).
Suprafaţa cultivată cu principalele culturi în anii 2017 şi 2018
(date operative furnizate de Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Călăraşi)

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

An 2017

An 2018

Total
agricultură
- mii ha 409,6
241,0
105,6
27,8
106,1
11,6
10,7
0,3
127,2
37,8
19,0
70,0
0,4
0,2
1,7
0,2
15,8

Total
agricultură
- mii ha 408,8
255,3
122,4
20,2
111,1
8,8
8,5
0,1
125,6
40,8
21,0
63,3
0,2
0,1
1,2
0,2
8,7

An 2018 faţă de an 2017 diferenţe
(±)
mii ha

-0,8
+14,3
+16,8
-7,6
+0,5
-2,8
-2,2
-0,2
-1,6
+3,0
+2,0
-6,7
-0,2
-0,1
-0,5
-7,1

(±)
%

-0,2
+5,9
+15,9
-27,3
+4,7
-24,1
-20,6
-66,7
-1,3
+7,9
+10,5
-9,6
-50,0
-50,0
-29,4
-44,9

Producţia vegetală totală
În anul 2018 s-au obţinut producţii mai mari decât în anul precedent la cereale pentru
boabe, pepeni şi s-au realizat producţii mai mici la leguminoase pentru boabe, plante uleioase,
cartofi şi legume.
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Producţia vegetală, la principalele culturi în anii 2017 şi 2018
(date operative furnizate de Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Călăraşi)

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

cartofi de toamnă

Legume – total
Pepeni

An 2018 faţă de an 2017
- diferenţe

An 2017

An 2018

Total
agricultură
- mii tone 1559,8
569,1
156,3
828,4
29,5
28,3
0,3
400,7
115,4
65,6
219,2
3,2
2,1
17,5
2,8

Total
agricultură
- mii tone 1622,1
679,0
113,8
824,3
9,6
9,4
0,1
360,9
94,7
68,7
197,4
0,9
0,3
13,5
3,4

(±)
mii tone

+62,3
+109,9
-42,5
-4,1
-19,9
-18,9
-0,2
-39,8
-20,7
+3,1
-21,8
-2,3
-1,8
-4,0
+0,6

(±)
%

+4,0
+19,3
-27,2
-0,5
-67,5
-66,8
-66,7
-9,9
-17,9
+4,7
-9,9
-71,9
-85,7
-22,9
+21,4

La cereale boabe s-a realizat, în anul 2018, o producţie de 1622,1 mii tone, cu 4,0%
mai mare comparativ cu anul 2017 (+62,3 mii tone).
La leguminoase pentru boabe, producţia realizată în anul 2018 a fost de 9,6 mii tone,
cu 67,5% mai mică decât în anul 2017(-19,9 mii tone).
În anul 2018, la plante uleioase, producţia realizată a fost de 360,9 mii tone, cu 9,9%
mai mică decât în anul precedent (-39,8 mii tone). La floarea soarelui s-a realizat în anul 2018
o producţie de 94,7 mii tone, cu 17,9% mai mică comparativ cu anul precedent (-20,7 mii
tone). La rapiţă, producţia realizată în anul 2018 a fost de 197,4 mii tone, cu 9,9% mai mică
decât în anul 2017 (-21,8 mii tone). La soia, producţia realizată in anul 2018 a fost de 68,7 mii
tone, mai mare cu 4,7% faţă de anul anterior (+3,1 mii tone).
Producţia realizată la legume a fost de 13,5 mii tone, cu 22,9% mai mică decât în
anul anterior (-4,0 mii tone), iar la cartofi producţia a fost de 0,9 mii tone, cu 71,9 % mai mică
decât cea din în anul precedent (-2,3 mii tone).
Producţia medie obţinută la principalele culturi
(date operative furnizate de Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Călăraşi)

Grâu

An 2017
Total
agricultură
- kg/ha 5391

An 2018
Total
agricultură
- kg/ha 5549

An 2018 faţă de an 2017 - diferenţe
(±)
Kg/ha

(±)
%

+158

+2,5

Orz şi orzoaică

5629

5634

+5

+0,1

Porumb boabe

7805

7423

-382

-4,9

Mazăre boabe

2659

1104

-1555

-58,5

Fasole boabe

1031

904

-127

-12,3

Floarea soarelui

3050

2320

-730

-23,9

Soia

3453

3271

-182

-5,3

Rapiţă

3133

3119

-14

-0,4

Cartofi

7349

4571

-2778

-37,8
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Principalele producţii medii realizate la hectar, în anul 2018, faţă de anul 2017, au
înregistrat scăderi la culturile de porumb boabe, mazăre boabe, fasole boabe, soia, floarea
soarelui,cartofi, rapiţă şi creşteri la culturile de grâu, orz şi orzoaică.
În anul 2018, comparativ cu anul 2017 producţiile medii mai mari s-au obţinut la
cultura de grâu (+2,9%,respectiv +158 kg/ha), orz şi orzoaică (+0,1%, respectiv +5 kg/ha) şi
producţii medii mai mici s-au înregistrat la culturile de porumb boabe (-4,9%, respectiv -382
kg/ha), cartofi (-37,8%, respectiv -2778 kg/ha), soia (-5,3%, respectiv -182 kg/ha), rapiţă (0,4%, respectiv -14 kg/ha), floarea soarelui (-23,9%, respectiv-730 kg/ha), mazăre boabe (58,5%, respectiv -1555 kg/ha) şi fasole boabe (-12,3%, respectiv -127 kg/ha).
Produţia de seminţe şi stocurile agricole din decembrie 2018
Cultura

Producţia de seminţe
to

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

2017

2018

573766
828416
115357
301
65645
483
10
3182
207437

682848
824168
94670
104
68691
83
92
928
229871

Dinamica
20172018
%
119
99
82
34
105
17
920
29
111

Stocuri
to
2017

2018

123210
147394
45249
32242
-

121389
144182
29292
29899
-

Dinamica
20172018
%
98
98
65
93
-

Lucrările agricole efectuate în 2018 pentru recolta anului 2019
Insămânţările la culturile de toamnă (ha)
Cultura
Insămânţări total
117772
19268
din care:
1018
63389

2017
(ha)
202172

112387
23064
867
42074

2018
(ha)
178793
95
120
85
66

%
88
105
75
62
97

Suprafeţele însămânţate în toamna anului 2018 pentru recolta lui 2019 sunt mai mici,
lipsa precipitaţiilor din perioada iulie-noiembrie conducând la scăderea suprafeţei
însămânţate, iar terenul nu s-a putut ara şi pregăti pentru semănat.
Arăturile pentru însămânţările de primavară
Au fost arate 150500 ha până la finele anului 2018 faţă de 186032 ha la finele anului
2017, ceea ce reprezintă un procent de 81%.
La finele anului 2017, mai erau de arat 9792 ha, iar la finele lui 2018, 65741 ha,
suprafaţa fiind mai mare la finele anului 2018. Fiind o toamnă şi o vară secetoasă, fermierii nu
au putut să facă arăturile de toamnă pentru culturile din primavară.
Alte informaţii
Condiţiile nefavorabile din această toamnă,seceta prelungită, au infuenţat nerăsărirea
în procent mare la culturile însămânţate în toamnă. Vom avea suprafeţe mari la rapiţă şi orz
care se vor întoarce. Probleme sunt şi la cultura de grâu, răsărire parţială, neînfrăţit.
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Domeniul producerii, prelucrării, controlului şi certificării calităţii,
comercializării seminţelor şi materialului săditor, controlului şi înregistrării soiurilor de
plante
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Călăraşi
îşi exercită atribuţiile conferite de lege pentru efectuarea controlului şi certificării oficiale a
seminţelor pe teritoriul judeţului Călăraşi.
ITCSMS Călăraşi îşi desfăşoară activitatea într-un cadru legislativ nou în deplină
concordanţă cu Directivele Comunităţii Europene în domeniu şi are organizată activitatea pe
sectoare şi compartimente, urmărind efectuarea inspecţiilor în câmp la loturile semincere şi a
analizelor de laborator: puritate fizică, germinaţie, umiditate, stare fitosanitară, viabilitate a
seminţelor, în conformitate cu normele tehnice şi standardele în vigoare.
În anul anul 2018, în domeniul calităţii seminţelor şi materialului săditor, Inspectoratul
Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Călăraşi (ITCSMS) a urmărit
efectuarea inspecţiilor în câmp la loturile semincere şi a analizelor de laborator, respectiv:
puritate fizică, germinaţie, umiditate, stare fitosanitară, viabilitate a seminţelor, în conformitate
cu normele tehnice şi standardele în vigoare.
Laboratorul ITCSMS Călăraşi este dotat cu aparatură şi echipamente de lucru
performante şi are încadrat personal competent, cu o bună pregatire profesională în domeniu,
realizându-se un sistem de asigurare a calităţii care cuprinde proceduri şi programe interne de
control al efectuării analizelor.
Indicatori de performanţă şi gradul de realzare ala acestora în anul 2018
Nr.crt.
Activitate
1
Număr operatori economici înregistraţi

Număr
621

2

Număr subunităţi înregistrate

3

Număr autorizaţii eliberate

4

Număr autorizaţii noi eliberate

5

Număr autorizaţii vizate pentru anul în curs

478

6

Număr agenţi cu autorizaţii vizate pentru anul în curs

257

7

Suprafaţa controlată în vederea certificării - hectare fizice

8

Număr total de parcele controlate

9
10

Număr agricultori multiplicatori controlaţi
Număr operatori economici înregistraţi cu suprafeţe controlate
Număr probe primite pentru analize de laborator total, din care:
Probe oficiale
Probeinformative
Număr operatori economici care au primit DOCS
Număr de determinări total (puritate germinaţie umiditate, stare
sanitară, MMB)
Alte determinări sămânţă
Alte determinări cartof
Alte determinări material săditor
Număr audituri proprii realizate total, din care:
De sistem
De proces

11
12
13
14
15
16
17

829
1208
45

13201,855
762
238
224
2799
2075
724
83
9889
2
0
38
22
9
13

Situaţia suprafeţelor controlate în anul 2018, pe specii
Total general Suprafaţa totală controlată (ha)

13201,855
7828,950

Cereale păioase

1988,140

Porumb

831,390

Soia
Floarea soarelui

5

879,400

193,000

Muştar alb

9,130

Golomat
Lucernă albastră

213,700

Mazăre furajeră

1247,860

Material fructifer

0,875

Arbuşti fructiferi

0,940

Plante ornamentale

8,470

Situaţia loturilor certificate pe piaţă în anul 2018
An piaţă 2018
Cantitate certificată
t/mii bucăţi

Specie

74353,656 t/
167,900 mii bucăţi

TOTAL GENERAL :
Grâu comun

35233,385

Grâu dur

116,520

Iarbă Sudan

0,100

Orz cu 2 rânduri

2196,030

Orz cu 6 rânduri

5790,512

Ovăz

500,000

Triticale

81,015

Porumb

9453,127

Soia

646,810

Floarea soarelui

1635,500

Rapiţă

77,284

Muştar alb

244,720

Mixtură de seminţe

7,820

Lucernă

369,302

Mazăre furajeră

2249,200

Trifoi roşu

1,381

Legume semincer (Porumb zaharat)

0,150

Material fructifer total

32,900 mii bucăţi

Arbuşti fructiferi

135,000 mii bucăţi

Finanţarea investiţiilor rurale
Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Călăraşi face parte din
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale ( A.F.I.R.), formată din 13 Direcţii specializate la
nivel central, 8 Centre Regionale şi 41 de Oficii Judeţene.
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (A.F.I.R.) a preluat patrimoniul
A.P.D.R.P. şi atribuţiile ce decurg din implementarea tehnică, plată şi monitorizare pentru
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 şi Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală 2014-2020.
Activitatea desfăşurată la nivelul O.J.F.I.R. Călăraşi se concentrează pe proiectele
fără construcţii-montaj ale solicitanţilor/beneficiarilor privaţi de pe raza judeţului nostru şi
anume:
 Submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” care se adresează investiţiilor pentru
creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente
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performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru
modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii şi asocieri de ferme mici şi
medii) şi îmbunătăţirea calităţii activelor fixe;
Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” care are drept scop
sprijinirea tinerilor fermieri, conducători unici ai unei exploataţii agricole, care se
instalează pentru prima dată ca şefi;
Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” care
are drept scop facilitarea diversificării prin înfiinţarea şi dezvoltarea de
microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în
vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă şi reducerii
sărăciei în spaţiul rural;
Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” - cu scop de sprijinire
a investiţiilor pentru creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu
utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi
investiţiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii şi asocieri
de ferme mici şi medii) şi îmbunătăţirea calităţii activelor fixe;
Submăsura 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”- care se
adresează microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din mediul rural, care îşi creează
sau dezvoltă activităţi non-agricole în zonele rurale;
Submăsura 6.5 „Scheme pentru micii fermieri”- pentru sprijinirea micilor fermieri care au
participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plăţi directe către fermieri) pentru cel
puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor
exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare;
Submăsura 19.2 „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de
dezvoltare locală” se acordă pentru implementarea din cadrul strategiilor de dezvoltare
locală (SDL) ale Grupurilor de Acţiune Locală (GAL) respectiv proiecte de investiţii,
proiecte de servicii, proiecte cu sprijin forfetar şi proiecte mixte depuse de beneficiari
publici şi privaţi aflaţi pe teritoriul GAL.

În ceea ce priveşte Axa LEADER, pe perioada de programare 2014 – 2020, la
nivelul judeţului funcţionează 3 Grupuri de Acţiune Locală şi anume:
 Asociaţia GAL Valea Mostiştei - are în componenţă următoarele comune: Valea
Argovei, Frăsinet, Mânăstirea, Nana, Sohatu, Plătăreşti, Gălbinaşi, Vasilaţi, Tămădău
Mare, Săruleşti, Gurbăneşti, Ileana, Lehliu, Nicolae Bălcescu, Dor Mărunt şi oraşul
Lehliu Gară. Alocarea financiară este de 3.051.844 euro;
 Asociaţia GAL Bărăganul de Sud Est - are în componenţă următoarele comune:
Alexandru Odobescu, Borcea, Ciocăneşti, Cuza Vodă, Dichiseni, Dragalina, Dorobanţu,
Dragoş Vodă, Grădiştea, Independenţa, Jegălia, Lupşanu, Modelu, Perişoru, Roseţi,
Ştefan cel Mare, Ştefan Vodă, Ulmu, Unirea, Vîlcelele, Vlad Ţepeş. Alocarea financiară
este de 4.842.354 euro;
 Asociaţia Colinele Argeşului - are în componenţă următoarele comune: Căscioarele,
Chirnogi, Chiselet, Crivăţ, Curcani, Luica, Mitreni, Radovanu, Şoldanu, Spanţov,
Ulmeni. Alocarea financiară este de 2.255.273 euro.
-

Activitatea efectuată de OJFIR Călăraşi constă în:
evaluarea cererilor de finanţare, verificarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie;
avizarea dosarelor de achiziţii;
instrumentarea solicitărilor de amendare a contractelor/deciziilor de finanţare;
instrumentarea cererilor de plată, întocmirea certificatelor şi ordonanţărilor de plată.

Pe parcursul anului 2018, experţii O.J.F.I.R. Călăraşi au instrumentat dosarele
cererilor de plată aferente proiectelor P.N.D.R., implementate de beneficiarii privaţi, situaţia pe
submăsuri comparativ cu anul 2017 fiind următoarea:
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2017
Valoare în
euro
PNDR 2007-2013 (proiecte trecute pe tranziţie)
112
Instalarea tinerilor fermieri
15.239
121
Modernizarea exploataţiilor agricole
760.285
123
Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
351.562
141
Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă
13.500
142
Înfiinţarea grupurilor de producători
96.740
PNDR 2014 - 2020
4.1 Investiţii în exploataţii agricole
8.861.847
6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
1.060.000
6.2 Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole
518.000
6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
90.000
6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole
54.455
19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de
35.000
dezvoltare locala
TOTAL
11.856.628
Măsura

2018
Valoare în
euro
0
328.494
0
0
78.662
4.171.842
145.000
0
195.000
185.220
699.659
5.803.877

La nivel judeţean informarea este asigurată de către un expert desemnat special
pentru această activitate. La solicitarea potenţialilor beneficiari, expertul a oferit consiliere în
ceea ce priveşte completarea cererilor de finanţare, documentele justificative anexate la
aceasta, informaţii despre procesul ulterior de evaluare, precum şi informaţii despre condiţiile
contractuale aplicabile cererilor de finanţare selectate.
Diseminarea informaţiei s-a realizat şi prin distribuirea materialelor informative pe
suport tipărit şi electronic, precum şi prin publicarea pe pagina web a Agenţiei a informaţiilor de
interes general.
Informarea publicului şi a potenţialilor beneficiari a fost susţinută prin participarea
reprezentanţilor Agenţiei la evenimente publice cu profil agro-alimentar, economic, sau cu
teme dezvoltare rurală.
Pe lângă rolul de informare şi conştientizare asupra finanţărilor disponibile prin
P.N.D.R., activitatea de relaţii cu publicul a avut drept obiectiv creşterea nivelului de
transparenţă şi al încrederii publice în instituţia noastră care gestionează aceste fonduri.
Această activitate este un proces continuu, pe toată perioada implementării P.N.D.R.,
grupul ţintă fiind atât solicitanţii, beneficiarii, cât şi actorii implicaţi în gestinarea fondurilor
europene.
Conform regulilor comunitare privind finanţarea Politicii Agricole Comune (PAC),
derularea fondurilor europene se face numai prin intermediul unor agenţii de plăţi acreditate.
În acest scop s-a înfiinţat în baza Legii nr.1/2004, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA), instituţie publicã, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este o instituţie publică, cu
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată
integral de la bugetul de stat.
APIA reprezintă organismul ce derulează fondurile europene prin implementarea
măsurilor de sprijin pentru producătorii agricoli, finanţate atât de la bugetul Uniunii Europene,
prin intermediul Fondului European pentru Garantare Agricolă, cât şi de la bugetul de stat al
României, în limita sumelor alocate anual prin legea bugetului.
Sistemul Integrat de Administrare şi Control este instrumentul tehnic de gestionare şi
control care se aplică anumitor scheme de plăţi, în conformitate cu prevederile de instituire a
acestora. Sistemul Integrat de Administrare şi Control reprezintă un ansamblu de norme şi
proceduri de organizare instituţională, infrastructură IT şi resurse umane.
Fondurile necesare în vederea desfăşurării activităţii Agenţiei, inclusiv pentru
realizarea şi implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control, se asigură de la
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
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La Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Călăraşi au
depus cereri de plată pentru schemele pe suprafaţă, 6666 fermieri, dintre care 775 de fermieri
exploatează ferme cu suprafeţe peste 50 ha sau au numai animale, restul fiind fermieri care
exploatează ferme cu suprafeţe până la 50 ha.
Autorizare plăţi
Activitatea de autorizare plăţi desfășurată în cadrul Biroului Autorizare Plăţi a urmat
planul de activități al APIA pe anul 2018, conform fișelor de post, încadrându-se în termenele
procedurale :
- însușirea și aplicarea legislației naționale și comunitare în vigoare privind toate
schemele de sprijin;
- însușirea și aplicarea prevederilor manualelor de proceduri privind depunerea,
înregistrarea, controlul, supracontrolul cererilor de plată, calcularea și aprobarea plăților
pentru schemele de plăţi directe și ajutoare naționale tranzitorii în domeniul vegetal și
zootehnic și măsurile de dezvoltare rurală delegate;
- campania de informare a fermierilor cu privire la depunerea cererii unice de plată pe
anul 2018;
- programarea fermierilor pentru depunerea cererii unice de plată pe anul 2018;
- întocmirea și transmiterea invitațiilor prin corespondență;
- primirea cererilor unice de plată aferente măsurilor de sprijin pe suprafață și măsurilor
de dezvoltare rurală, depuse de către fermierii ce utilizează suprafețe mai mari de 50
ha; digitizarea parcelelor declarate de fermieri în aplicația IPA online; realizarea
controlului administrativ formal (vizual) al cererilor de plată conform listei de verificare și
asigurarea că toate elementele privind acordarea sprijinului pentru măsurile din axa 2 și
de continuitate a angajamentelor sunt corect identificate în cererea de sprijin;
- primirea cererilor unice de plată aferente măsurilor de sprijin din domeniul zootehnic;
realizarea controlului administrativ formal (vizual) al cererilor de plată conform listei de
verificare şi asigurarea că toate elementele privind acordarea sprijinului pentru măsurile
din axa 2 şi de continuitate a angajamentelor sunt corect identificate în cererea de
sprijin;
- primirea cererilor unice de plată aferente măsurilor de sprijin din domeniul zootehnic;
realizarea controlului administrativ formal (vizual) al cererilor de plată conform listei de
verificare;
- înregistrarea cererilor unice de plată pentru schemele de sprijin care se aplică în
agricultură în perioada 2015 - 2020, operarea și verificarea datelor din cererile unice de
plată și a documentelor aferente în baza de date IACS (adeverințe conforme cu
înscrisurile din Registrul Agricol, Lista nominală a utilizatorilor de pajiști permanente
etc.);
- înregistrarea fermierilor în Registrul Unic de Identificare, operarea și verificarea datelor
din cereri în baza de date IACS;
- contactarea zilnică a fermierilor, prin telefon, pentru a se prezenta la Centrul județean
Călărași în vederea depunerii cererii unice de plată pe anul 2018;
- primirea și înregistrarea în baza de date IACS a cererilor de modificare a declarației de
suprafață sau pentru sectorul zootehnic, a formularelor de schimbare a
adresei/coordonatelor bancare; operarea și verificarea datelor din acestea în baza de
date IACS; digitizarea în aplicația IPA Online a parcelelor modificate/noi;
- operararea și verificarea în baza de date IACS a informațiilor actualizate din cererile
unice de plată pe suprafață pe anul 2018 referitoare la datele de identificare ale
solicitantului sau exploatației;
- verificarea concordanței între suprafața din documentele care dovedesc utilizarea
terenului agricol prezentate de fermier cu cea din adeverințele eliberate pe baza
înscrisurilor din Registrul Agricol în Campania 2018;
9

- verificarea documentelor necesare pentru îndeplinirea condiției de fermier activ;
- verificarea îndeplinirii condițiilor și a documentelor necesare diferitelor tipuri de scheme
de plăți directe;
- verificarea documentelor care fac dovada privind deținerea legală a animalelor pentru
schemele de plată în sectorul zootehnic și a documentelor necesare diferitelor tipuri de
scheme de plăți directe și ajutoare naționale tranzitorii din domeniul zootehnic;
- întocmirea, înregistrarea și transmiterea către SCT a anexelor 17_a și 17_b, conform
procedurii; actualizarea blocurilor fizice în LPIS pe baza anexelor 17_a și 17_b depuse
de fermieri și a imaginilor noi;
- realizarea controlului administrativ în baza de date IACS și analizarea erorilor
generate, realizarea eficientizării controlului administrativ și verificarea trasabilității
parcelelor cu eroarea COMP_0119 (GAEC4 nerespectat);
- soluționarea inconsistențelor IACS/IPA Online;
- soluționarea erorilor LPIS_0014, prin întocmirea formularului S1-corectare, pentru
fermierii ale căror parcele au fost implicate în actualizarea blocurilor fizice;
- notificarea fermierilor în vederea soluționării cazurilor de supradeclarare/suprapuneri și
a eventualelor nereguli pentru măsurile pe suprafață depistate în urma controlului
preliminar;
- soluţionarea cazurilor de supradeclarare/suprapunere a parcelelor declarate de fermieri
în cererile de plată depistate în urma controlului preliminar, conform procedurilor în
vigoare; digitizarea în aplicaţia IPA Online a parcelelor agricole declarate de fermieri
conform hărţilor martor şi a tabelelor index întocmite;
- notificarea fermierilor în vederea soluţionării cazurilor de supradeclarare/suprapunere şi
a eventualelor nereguli pentru măsurile pe suprafaţă nerezolvate în etapa de control
preliminar;
- soluţionarea cazurilor de supradeclarare/suprapunere a parcelelor declarate de fermieri
în cererile de plată, conform procedurilor în vigoare; digitizarea în aplicaţia IPA Online a
parcelelor agricole declarate de fermieri conform hărţilor martor şi a tabelelor index
întocmite;
- verificarea dosarelor fermierilor eșantionați la controlul clasic pe teren și transmiterea
acestora către Serviciul Controale pe teren și inspecții;
- gestionarea propunerilor pentru recuperarea sumelor necuvenite, întocmirea și
introducerea în baza de date IACS a proceselor verbale de constatare a
neconformităților ce propun cererea unică pentru plăți necuvenite;
- întocmirea solicitărilor de clarificare și transmiterea acestora către fermieri pentru
prezentarea documentelor care dovedesc utilizarea terenului agricol declarat în cererea
unică de plată pe anul 2018, în vederea autorizării acestora la plată; analizarea
documentelor prezentate de fermieri;
- finalizarea controalelor administrative și aprobarea/respingerea dosarelor, după caz, în
baza de date IACS;
- realizarea celui de-al doilea control administrativ pentru cererile depuse, întocmirea
procesului verbal pentru cel de-al doilea control administrativ D1, imprimarea și
atașarea acestuia la dosarul cererii de plată;
- eșantionarea pentru supracontrolul controlului administrativ A1;
- realizarea supracontrolului pentru 5% din cererile care au D1 confirmat și întocmirea
procesului verbal pentru supracontrolul controlului administrativ A1, conform
eșantionului primit, listarea și atașarea acestuia la dosarul cererii de plată;
- autorizarea la plata regulară a cererilor unice de plată pe suprafață pe anul 2017:
generarea, verificarea și aprobarea listelor de plată; generarea, verificarea, avizarea și
aprobarea situațiilor aferente listelor de plată; generarea, verificarea și aprobarea
deciziilor de plată, a anexelor AP11 și AP21; introducerea în baza de date IACS a datei
de primirea a deciziilor de plată de către fermieri și a informațiilor din anexa AP21;
- primirea, analizarea și soluționarea contestațiilor la decizia de plată;
10

- autorizarea la plata în avans şi la plata regulară a cererilor unice de plată pe suprafață
pe anul 2018: generarea, verificarea și aprobarea listelor de plată; generarea,
verificarea, avizarea și aprobarea situațiilor aferente listelor de plată; generarea,
verificarea și aprobarea deciziilor de plată, a anexelor AP11 și AP21; introducerea în
baza de date IACS a informațiilor din anexa AP21;
- soluționarea cazurilor de conturi invalide (campaniile 2017 şi 2018);
- arhivarea cererilor de plată (campania 2017);
- pregătirea cererilor de plată și a documentelor ce însoțesc cererile de plată în vederea
arhivării campania 2018 (prearhivare);
- eliberarea adeverințelor de înregistrare fermier în vederea accesării de către fermieri a
creditului pentru finanțarea capitalului de lucru în vederea desfășurării activităților
curente şi întocmirea anexelor prevăzute de procedură, pentru sectorul vegetal;
- monitorizarea activităților referitoare la depunerea/primirea cererilor de plată,
introducerea acestora în baza de date IACS, efectuarea controalelor administrative,
supracontroale, calculul plăților, aprobarea și transmiterea la plată;
- reinstrumentarea dosarelor din campaniile anterioare în urma sesizărilor unor terțe
persoane/verificărilor interne;
- verificarea notelor de fundamentare și întocmirea proceselor verbale de constatare a
neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare;
- întocmirea și transmiterea rapoartelor și situațiilor solicitate de conducerea Centrului
județean Călărași/APIA Central;
- efectuarea de copii după dosare/documente pentru a răspunde diverselor adrese și
sesizări;
- redactarea și transmiterea răspunsurilor la diverse adrese și sesizări; furnizarea de
puncte de vedere către responsabilul cu comunicarea în vederea redactării
răspunsurilor la petiții și solicitări de informații de interes public;
- completarea fișei de urmărire a recomandărilor adresate APIA prin rapoartele de audit
anterioare ale organismului de certificare;
- înregistrarea tuturor documentelor primite sau întocmite în cadrul Biroului Autorizare
Plăţi în registrul de intrări-ieșiri;
- înscrierea fermierilor în Registrul Unic de Identificare - RUI pentru depunerea dosarelor
la AFIR în vederea accesării de fonduri europene pentru diverse măsuri, a cererilor
unice de plată 2018;
- furnizarea documentelor solicitate de către auditul intern;
- corespondența cu Centru Suport/APIA Central pentru rezolvarea problemelor apărute;
- eliberarea de certificate de înscriere în RUI, istoric fermieri, print screen după forma
coerentă, copii după documentele aflate în dosarele cererilor unice de plată pe
suprafață, în urma cererilor depuse de fermieri;
- gestionarea cererilor de solicitare a sprijinului financiar pentru măsurile aferente
segmentului său de activitate, inclusiv Măsura 15 „Servicii de silvomediu, servicii
climatice şi conservarea pădurilor”.






În anul 2018 personalul BAP a participat la următoarele instruiri:
”Instruirea funcţionarilor cu atribuţii în activitatea de primire cereri unice de plată pentru
Campania 2018, în vederea accesării măsurilor/schemelor de plată derulate din fonduri
europene (FEGA şi FEADR) cât şi de la bugetul de stat”, în luna februarie 2018, la
Sinaia, şi prin sistem videoconferinţă;
Instruirea personalului responsabil cu actualizarea LPIS prin sistem videoconferință;
Instruirea funcţionarilor de la nivelul centrelor judeţene/locale APIA cu atribuţii în
activitatea follow-up aferentă controlului prin teledetecţie pentru Campania anului de
cerere 2018, în luna august 2018, la Sinaia;
Instruire pentru aprofundarea cunoştinţelor de fotointerpretare asistată pe calculator
(CAPI), în luna octombrie 2018, la Timişoara;
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 Instruire pentru personalul A.P.I.A. implicat în primirea, gestionarea, coordonarea şi
controlul cererilor unice de plată, aferente măsurilor de dezvoltare rurală din PNDR
2014-2020 în conformitate cu acordurile de delegare încheiate între A.P.I.A. şi A.F.I.R.,
Măsura 8 şi Măsura 15, în luna noiembrie 2019, la Govora.
Autorizare plăţi pe suprafaţă - plata finală - campania 2017
În perioada ianuarie-decembrie 2018 a fost autorizat la plată un număr de 740 de
fermieri cu suma totală de 111.707.699,3 lei pentru schemele de plată SAPS, ANTZ,7,8,9,
ANC_SEMN, PPABCM, plata redistributivă, tânăr fermier, sprijin cuplat în sectorul vegetel şi
zootehnic, agromediu pachetele P4, P5 și P7.
Începând cu 14 octombrie 2018 se desfăşoară sesiunea de rectificare financiară
pentru campaniile 2016 şi 2017 pentru fermierii cărora li s-a aplicat rata de ajustare (plăţi din
FEGA mai mari de 2000 euro). Pentru campania 2017 pentru 251 fermieri s-a autorizat suma
de 31.667,12 lei în sesiunea de rectificare financiară.
Arhivare cereri unice de plată pe suprafaţă 2017
Dosarele care conţin cererile unice de plată pe suprafaţă din campania 2017 au fost
arhivate conform manualului de arhivare. Sesiunea de rectificare disciplină financiară pentru
Campaniile 2016 şi 2017, începută în octombrie 2018, nu este finalizată încă şi introduce
documente noi în dosarele cererilor unice 2017. Este în curs de efectuare inventarul
documentelor arhivate în vederea separării arhivelor active/pasive şi optimizării spaţiilor
destinate arhivării.
Primire cereri unice de plată pe suprafaţă - Campania 2018
În perioada 01.03.2018 - 15.05.2018 s-a desfăşurat campania de primire cereri unice
de plată.
În cadrul campaniei de primire cereri unice 2018, cererile de unice de plată pentru
suprafața mai mare de 50 ha s-au primit la sediul Centrului județean Călărași - Serviciul
Autorizare Plăţi.
Perioada

Număr cereri

Suprafaţa utilizată
(ha)

Suprafaţa solicitată
la plată
(ha)

Număr de parcele

01.03 - 15.05.2018 (fără
penalizări)

775

337853,53

342731,43

19525

Nu s-au depus cereri unice de plată 2018 în perioada cu penalizări sau după termen
la sediul Centrului Judeţean Călăraşi - Serviciul Autorizare Plăţi.
În Campania 2018 aplicaţia specifică nu a permis transferul cererilor între centrele
locale şi centrul judeţean.
Situaţia comparativă a depunerii cererilor unice de plată (pe suprafaţă) – campaniile
2015/2016/2017/2018 și a cuantumului acordat:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Campania
depunere
cereri
SAPS
2015
2016
2017
2018

Nr. cereri
depuse/
campanie

Suprafaţa solicitată de
fermieri >50ha

Cuantum
SAPS
(euro)

705
696
743
775

330259,02
332247,82
332494,57
342731,43

79,7392
96,8800
97,2452
102,5697

Cuantum
PNDC
(ANT)1
(euro)
19,1942
17,7204
16,0078
-

Curs
valutar
4,4176
4,4537
4,5993
4,6638

Digitizarea parcelelor în aplicaţia IPA – ONLINE – situaţie comparativă 2015/2016/2017/2018
În campania 2018 la nivelul Centrului judeţean Călăraşi toţi fermierii care au depus
cererea de sprijin folosind aplicaţia IPA – ONLINE aşa cum prevede art. 6 din OMADR nr.
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39/2018 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018, cu
sprijinul consilierilor SAP.
Nr.
crt.

Campania
depunere
cereri
SAPS

Nr. cereri
depuse /
campanie

Nr.
parcele

1.
2.
3.
4.

2015
2016
2017
2018

705
696
743
775

18948
15709
19053
19525

Autorizare
plată
avans
2014/2015/2016/2017/218)

SAPS

Campania

Suprafaţa
solicitată
de
fermieri
>50ha
330259,02
332247,82
332494,57
342731,43

2018

(situaţie

comparativă

În perioada 16.10 - 28.11.2018 au fost autorizat la plata în avans pentru schema de
plată SAPS în Campania 2017 un număr de 641 de fermieri de la Centrul Judeţean Călăraşi
cu suma totală de 168.434.132,10 lei. Precizăm că o parte din fermieri nu au putut fi autorizaţi
la plata în avans fiind incluşi în eşantionul de control pe teren clasic sau teledetecţii.
Campania
depunere
cereri
SAPS
2015
2016
2017
2018

Nr.cereri
gestionate
705
396
743
775

Nr. cereri
autorizate
plată
avans
531
550
732
641

Suprafaţa
cereri
autorizate
avans
213177,21
232518,45
302173,09
247443,36

% fermieri
autorizaţi

Valoare
(lei)

75,32
79,02
97,17
82,71

50240167,43
133221329,20
149905306,50
168434132,10

Autorizare plăţi pe suprafaţă-plata finală-Campania 2018
În luna decembrie 2018 a fost autorizat la plată un număr de 633 fermieri cu suma de
94.411.511,81 lei pentru diferența la SAPS, ANC SEMN, Plata redistributivă şi schema de
plată PPABCM., sprijin cuplat în scrtorul zootehnic.
Verificări efectuate de către Oficiul de Audit al Curţii de Conturi Bucureşti, Dâmboviţa, misiuni
ECA, audit intern DAI/DGCAI - MADR – campania 2016 şi 2017 şi umărirea implementării
recomandărilor din campaniile anterioare
Pe parcursul anului 2018 au fost eşantionate pentru verificări de către Curtea de
Conturi a României - Autoritatea de Audit 12 dosare aferente Campaniei 2016 şi 3 dosare
aferente Campaniei 2017 pentru sumele acordate din FEGA - rectificare rată ajustare, 6
dosare aferente Campaniei 2017 pentru sumele acordate din FEADR – 4 fermieri şi pentru
sumele din FEGA – SCZ – 2 fermieri. Au fost efectuate verificări şi pentru 4 fermieri aflaţi în
eşantionul de control (clasic şi prin teledetecţie), cererile aferente Campaniei 2018. Nu au fost
formulate recomandări de recuperare a sumelor necuvenite.
S-a finalizat implementarea recomandărilor pentru doi fermieri din eşantionul aferent
anului financiar 2017 – cereri unice de plată 2016 pentru care s-au primit constatări de la
Curtea de Conturi a României - Autoritatea de Audit în cursul anului 2017 de recuperare sume
încasate necuvenit, pentru care au fost întocmite notele de fundamentare şi proceselor
verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare conform procedurilor
în vigoare.
Eliberare adeverinţe “Înregistrare fermier”
Au fost eliberate adeverințe în scopul accesării de către solicitanți a creditului pentru
finanțarea capitalului de lucru în vederea desfășurării activităților curente de către beneficiarii
schemelor de sprijin pe suprafață în campania 2018 după cum urmează: 251 de adeverințe
pentru beneficiarii care solicită sprijin financiar în cadrul “Schemei de Plată Unică pe
Suprafață” SAPS, ANC SEMN, agromediu pachetele 4, 5 și 7 și plată redistributivă - C2018.
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Dificultăţi întâmpinate în desfăşurarea activităţii
Legislația nouă, apărută cu întârziere și modificată în timpul campaniei de primire a
cererilor unice de plată a creat dificultăți în procesul de primire a cererilor.
Aplicația IPA ONLINE a funcționat uneori cu dificultate. Aplicaţia IACS 2018 a fost
instalată abia la începutul lunii octombrie 2018, făcând dificilă desfăşurarea etapelor de
control preliminar, rezolvare suprapuneri/supradeclarări, eliberare adeverinţe înregistrare
fermier, activitate follow-up, autorizare la plata în avans. Există în continuare modificări
legislative neimplementate în aplicaţiile IACS specifice, făcând imposibilă autorizarea la plată
a unor fermieri pentru Campaniile 2016 – 2017.
De precizat este faptul că, în această campanie colaborarea cu CentruSuport a fost
dificilă, existând sesizări rezolvate în termene de peste o lună. Incidentele aferente
reinstrumentărilor din campaniile anterioare sunt în continuare nerezolvate, împiedicând
punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti definitive favorabile fermierilor.
Sprijin financiar de la bugetul de stat de APIA Călăraşi
Serviciul Măsuri Specifice responsabil de gestionarea fondurilor europene şi
fondurilor acordate de la bugetul național asigură:
 gestionarea cererilor de solicitare a sprijinului financiar pentru măsurile aferente
segmentului său de activitate;
 derularea și gestionarea în bune condiții a măsurilor de dezvoltare rurală finanțate
prin FEADR (primirea înregistrarea, verificarea cererilor aferente măsurilor de
dezvoltare rurală) şi măsurilor de bunăstare animală (privind primirea înregistrarea,
verificarea/autorizarea la plată/calcul sancțiuni şi reduceri);
 derularea și gestionarea în bune condiții a ajutoarelor specifice comunitare finanțate
prin FEGA, plăţi naționale complementare directe şi alte scheme de plată cu finanțare
de la bugetul național;
 aplicarea măsurilor de piață pentru lapte și produsele lactate, carne, sectorul apicol,
stimularea consumului de fructe proaspete și lapte şi produse din lapte în școli, în
conformitate cu legislația comunitară privind Politica Agricolă Comună (PAC);
 analizarea legislației Uniunii Europene și a legislației naționale și actualizarea
procedurilor de lucru în conformitate cu modificările apărute.
În vederea bunei desfășurări a activității din cadrul instituției, consilierii furnizează
persoanelor care solicită informaţii şi depun cereri cu privire la măsurile de sprijin acordate
prin APIA Serviciul Măsuri Specifice.
Ajutor financiar comunitar şi naţional acordat în sectorul apicol
Beneficiarii sprijinului financiar sunt apicultorii, care pot fi: persoane fizice și juridice,
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, privind desfășurarea activităților economice
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
aprobata cu modificări ş completări prin Legea nr.182/2016 şi cooperativele agricole
recunoscute conform legislației în vigoare, numai pentru acțiunea de asistenţă tehnică pentru
apicultori şi organizațiile de apicultori .
Conform Hotărârii nr.443/30.06.2017 privind aprobarea Programului național apicol
pentru perioada 2017 - 2019, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar, în
anul 2018 a fost depuse un număr de 42 de cereri cu suma solicitată de 322.478,52 lei, suma
autorizată-aprobată și plătită de 229.176,44 lei.
Programul pentru Şcoli al României în perioada 2017-2023
Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 creează cadrul legal pentru aprobarea
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 în conformitate cu prevederile
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a
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Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce
priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de
lapte în instituţiile de învăţământ şi ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de
completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de
banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE)
nr. 907/2014 al Comisiei, care cuprinde şi distribuţia de produse de panificaţie.
Specificare
Cerere de
aprobare/Actualizare
solicitant
Cerere de plată

Nr.
cereri
2018

Valoare solicitată
2018
lei

Valoarea autorizată în
2018
lei

Valoarea plătită în
2018
lei

1

0

0

0

2

3681381,86

3664659,18

1502624,18

HG 1174/2014 acordarea unui ajutor de stat pentru acciză motorină – utilizată în agricultură
2018
Hotărârea de Guvern nr.1174/2014, cu modificările și completările ulterioare, a fost
aprobată prin Decizia Comisiei Europene C(2013) 3187 din 5 iunie 2013, al Regulamentului
(UE) nr.651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu
piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat și al art.8 din Directiva 2003/96/CE a
Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a
produselor energetice și a electricității.
Tip cerere
Acord
prealabil
Trim. I 2018rambursare
Trim. II 2018rambursare
Trim. III
2018rambursare

Nr. cereri

Cantitate solicitată

Valoare aprobată

Valoare plătită

851

29097661,89

50492644,97

0

368

13872610,68

3997884,00

3997884,00

682

69046576,11

16052178,00

16052178,00

701

337714465,36

19470888,00

0

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

Nr. cereri
Anul
Anul
2017
2018
11
1
15
6
6
1
5
3

Valoare solicitată
Anul 2017
Anul 2018
euro
euro
371374,38
4613953,40
446506,82
4565696,49
259962,00
1892466,00
216559,00
1257641,00

Sumă plătită
Anul 2017
Anul 2018
euro
euro
4432326,65
0
4564377,45
0
1892466,00
0
1257641,00
0

Referitor la Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1040/2018 pentru
aprobarea ghidurilor solicitantului pentru Măsura 14 – “Bunăstarea animalelor” din cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 – pachetul a) Plăţi în favoarea
bunăstării porcinelor şi pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor:
Nr. cereri
Specificare
Cereri plată - porcine
Cereri plată - pasăre
Adeverințe - porcine
Adeverințe - pasăre

Anul 2018
9
9
3
2

Valoare solicitată
Anul 2018
euro
1704429,45
2527676,12
840025,00
481607,00
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Sumă plătită
Anul 2018 euro
0
0
0
0

HG nr.1179/2011 cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând Ajutor de stat pentru
ameliorarea raselor de animale
Hotararea de Guvern nr. 49/2018 pentru modificarea si completarea HG nr. 1179/
29.12.2014 privind instituirea unei scheme de ajutor în sectorul creşterii animalelor. Ajutorul de
stat are ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii
registrului genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii
genetice sau a randamentului genetic al şeptelului, cu excepţia controalelor efectuate de
proprietarul şeptelului sau a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelului.
Solicitanţii ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor sunt: asociaţiile sau
organizaţiile de crescători care prestează servicii subvenţionate micro-întreprinderilor,
întreprinderilor, respectiv întreprinderilor individuale si familiale, persoanelor fizice autorizate,
persoanelor fizice care deţin atestat de producător, după caz, precum şi persoanelor juridice
care îşi desfăsoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole, aşa cum sunt
prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei.
Beneficiarii serviciilor solicitanţilor ajutorului de stat sunt microîntreprinderile,
întreprinderile mici şi mijlocii, respectiv întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice
autorizate, persoanele fizice care deţin atestat de producător, după caz, precum şi persoanele
juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole.
Specificare

Nr. Cereri
2017

Valoare solicitată
2018
-lei-

Sumă autorizată
2018
-lei-

1
12
2

449280,00
335149,71
108907,00

325681,00
323008,33
70395,00

5

91141,82

68854,90

Cereri inițiale bovine
Cereri solicitare
Cereri inițiale ovine/caprine
Cereri solicitare

OMADR nr. 33/2011 – renta viageră agricolă
Această măsură de sprijin conform art. 11 alin.4 a început la data de 01.03.2011.
Specificare
Carnete vizate
01.03-31.08.2018

Număr
1564

Suprafaţă
Arendată
Vândută
3352,6454

1862,0391

Suma cuvenită
Euro
Lei
352186,20

1608814,39

A fost primit un număr de 210 cereri cu modificări de contracte de arendă şi vânzare,
40 cereri de acordare a plăţii datorare în cazul decesului rentierului. Modificări de date ale
rentierului -14 cereri şi 6 cereri eliberare duplicate carnet rentier.
Dosarele care conțin cererile primite la nivelul compartimentului au fost arhivate
conform manualului de arhivare, acestea fiind așezate în cutii de arhivare, pe rafturile din
spațiile destinate arhivei.
Serviciul Control pe teren
Serviciului Control pe teren este compus dintr-un număr de 10 consilieri şi un şef de
serviciu care au desfăşurat următoarele activităţi: control clasic pe teren; acţiuni followup;ajutor interjudeţean-campania de control clasic pe teren; control GAEC4, control
agromediu – cerinţe minime şi specifice; redigitizări şi reconfigurări de blocuri fizice – control
teren Anexa 17.
În anul 2018 inspectorii din cadrul serviciului Control pe teren au desfăşurat
următoarele activităţi:
Controale pe teren, reconfigurări de blocuri fizice in urma Anexei 17 – campania 2018
În anul 2017, pe perioada depunerii cererilor de sprijin, au fost rezolvate probleme de
reconfigurări de blocuri fizice pentru un număr de 67 de Anexe 17 depuse de fermieri, prin
deplasarea pe teren și efectuarea de măsurători.
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Controale pe teren – campania 2018
Control direct pe teren – Campania 2018
În anul 2018 în judeţul Călăraşi a fost selectat, pentru controlul direct pe teren, un
număr de 121 fermieri, cu un total de 2279 parcele având o suprafată de 32.545,94 ha.
Controlul pentru aceşti fermieri a fost efectuat în perioada iulie - august 2018 şi va continua în
anul 2019 pentru anumite condiţii specifice de agromediu.
Control prin teledetecţie – acţiunea de follow-up
În anul 2018 în judeţul Călăraşi au fost selectaţi pentru scopuri de control direct pe
teren 60 de fermieri din eşantionul de teledetecţie, cu un număr de 365 de parcele, având o
suprafaţă de 2954.69 ha. Controlul pentru aceşti fermieri a început în perioada augustseptembrie 2018 şi va continua în anul 2019 pentru anumite condiţii specifice de agromediu.
Control pentru GAEC 4
Dintre fermierii selectaţi la controlul direct pe teren şi prin teledetecţie, un număr de
26 fermieri a fost selectat şi pentru control pe GAEC 4. S-a efectuat controlul pentru aceşti
fermieri în luna noiembrie 2018.
Control pentru Agromediu Pachetul 4 şi Pachetul 7
În anul 2018, în judeţul Călăraşi au fost selectaţi 10 fermieri pentru controlul pe
Agromediu, respectiv Pachetul 4 sau Pachetul 7. Controlul privind respectarea cerinţelor
specifice este în plină desfăşurare iar finalizarea controlului va fi în luna martie 2019.
Ajutor interjudeţean
În campania de control direct pe teren 2018, inspectorii din cadrul serviciului Control
pe teren au participat la finalizarea controalelor şi în alte judeţe pentru a se putea respecta
termenele impuse. Din această cauză, inspectorii din cadrul serviciului Control pe teren au
fost detaşaţi în alte judeţe şi anume: în județul Caraş-Severin au fost detaşaţi, în perioada
19.08.2018 – 30.09.2018, 8 inspectori care au participat la efectuarea controlului pe teren
pentru fermierii selectaţi în eşantionul pentru control direct pe teren – campania 2018.
Supracontrol AFIR
În judeţul Călăraşi au fost selectati 4 fermieri pentru supracontrol AFIR.
Supracontrolul s-a efectuat în luna septembrie 2018 urmând ca finalizarea verificării condiţiilor
specifice pentru agromediu să aibă loc în luna martie 2019.
Supracontrol Curtea de Conturi a României
În cursul anului 2018 au fost selectate două eşantioane de fermieri controlate în
perioade diferite de auditorii CCR.
Primul eşantion de fermieri a fost controlat în prezenta auditorilor CCR în perioada
26-30.03.2018 şi a inclus 8 fermieri pentru care s-au verificat în teren suprafeţele şi culturile
existente.
Pentru al doilea eşantion de audit CCR au fost selectaţi 6 fermieri pentru scop control
menţinerea stratului vegetal - ZV2. În prezenţa auditorilor Curţii de Conturi a României, au
fost verificate în teren parcelele declarate ca zonă cu strat ZV pentru un număr de 3 fermieri.
Verificările în teren s-au efectuat în zilele de 05.11.2018 şi 05.12.2018. Ceilalţi 3
fermieri vor fi verificaţi pe teren după trecerea celor 8 săptămâni de la data notificării privind
răsărirea stratului vegetal ZV.
Activitatea de inspecţii Călăraşi – Compartimentul Inspecţii şi supracontrol
La nivelul APIA Centrul Judeţean Călăraşi, inspectorii Compartimentului Inspecţii şi
supracontrol au următoarele sarcini:
- Inspecţii, controale, supracontroale la solicitarea Directiei Antifraudă Control Intern şi
Supracontrol şi/sau Serviciul Ajutoare CNDP şi Ajutoare Specifice Comunitare, Măsuri
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de Piaţă, aprobate de Directorul general A.P.I.A./Directorul executiv C.J. - pentru
măsuri şi scheme de sprijin financiar gestionate de: Direcţia Comerţ Exterior şi
Promovarea Produselor Agricole; Direcţia Măsuri de Piaţă; Direcţia Ajutoare Specifice
Comunitare şi de Stat;
- Monitorizarea şi supracontrolul inspecţiilor efectuate de către Organisme Delegate ale
APIA;
- Verificări ale sesizărilor şi petiţiilor repartizate de către Directorul General, Directorul
General Adjunct din cadrul aparatului central APIA și de către Directorul executiv al
centrului judeţean, conform competențelor, cu privire la nerespectarea prevederilor
legale din domeniile de activitate ale centrului judeţean sau ale altor centre judeţene;
- centralizarea şi ţinerea în mod distinct a evidenţei inspecţiilor/supracontroalelor
desfăşurate şi transmiterea către Serviciul Inspectii/Supracontrol a datelor necesare
monitorizării activităţii desfășurate;
- întocmirea şi transmiterea de rapoarte către direcţiile de specialitate care au solicitat
inspectii/supracontroale, privind rezultatele verificărilor efectuate.
Activitatea de inspecţie/control şi supracontrol la nivel de centru judeţean în anul
2018, a inspectorilor din cadrul serviciului C.T.I. este reprezentată sintetic în tabelele
următoare:
Măsura de piaţă

Nr. inspecţii
efectuate
2018

Ajutor comunitar pentru furnizarea de produse în şcoli

Procese verbale debite

17

Nr. procese verbale
întocmite în 2018

Ajutor de stat prin rambursare a diferenței de acciză pentru
motorina utilizată în agricultură - 2016

1

S-a verificat modalitatea de respectare şi aplicare a prevederilor legislaţiei în vigoare
şi a manualelor de proceduri în procesul de gestionare al cererilor depuse în anul 2017 la
Serviciul Măsuri Specifice, precum şi a dosarelor cu debitori naţionali administrate de către
Serviciul Economic şi Recuperare Debite, A.P.I.A. C.J. Călăraşi.
În baza deciziei nr.180/26.03.2018, inspectorii CI/S au verificat un eşantion de 5% din
cererile de plată depuse in anul 2017, pentru următoarele forme de sprijin gestionate la nivelul
Serviciului Măsuri specifice:
Ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor (ameliorarea raselor de
animale)

Acciza redusă pentru motorina utilizată in agricultură

Nr. dosare
verificate
2

Nr. dosare
verificate
33

Ajutoare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din
sectoarele de creştere a animalelor

18

Nr. dosare
verificate
1

Acordarea ajutorului financiar pentru implementarea măsurilor
adiacente distribuţiei de mere în cadrul programului de încurajare a
consumului de fructe în şcoli

Acordarea ajutorului financiar în cadrul programului de încurajare a
consumului de fructe în şcoli

Acordarea ajutorului financiar pentru furnizarea laptelui în instituţiile
şcolare

Măsura 215- bunăstarea animalelor pachet b)- porcine, pachet b)- păsări

Nr. dosare
verificate
1

Nr. dosare
verificate
1
Nr. dosare
verificate
1
Nr. dosare
verificate
2

Sprijinul comunitar şi naţional acordat sectorului apicol

Nr. dosare
verificate
2

Acordarea rentei viagere agricole

Nr. dosare
verificate
88

De asemenea, s-a verificat un eşantion de 10% din numărul debitorilor naţionali
gestionaţi în cadrul Serviciului Economic, Recuperare Debite şi Resurse umane.
Dosare debitori naţionali verificaţi

Nr dosare
verificate
4

La solicitarea APIA Central s-a întocmit o notă de informare privind concluziile
rezultate în urma solicitării prin sondaj a rapoartelor de control la faţa locului pentru schema
de ajutor specific de acordare a ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic şi a
sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, anul de cerere 2017 şi, d easemenea, s-a întocmit o
notă de informare privind concluziile rezultate în urma verificării comparative a rapoartelor de
control şi rapoartelor de supracontrol încheiate pentru măsura de acordare a ajutorului
financiar comunitar şi naţional prin Programul naţional apicol 2017.
S-a introdus în baza de date rezultatul controlului efectuat de ANZ pentru M10
pachet 8 –Rase în pericol de abandon.

Sectorul creşterii animalelor
Conform datelor furnizate de Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Călăraşi,
efectivele de animale existente la 31 decembrie 2018 erau de 23,6 mii capete bovine, 75,8
mii capete porcine, 210,5 mii capete ovine+caprine şi 2885,6 mii capete păsări .
Comparativ cu situaţia existentă la 31 decembrie 2017, pe ansamblul agriculturii,
efectivele au crescut cu 3,2% la specia porcine şi au scăzut cu 33,4% la păsări, cu 6,2% la
specia ovine+caprine, respectiv cu 0,7% la specia porcine.
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Efectivele de animale, pe specii, la 31 decembrie 2018
- mii capete Total*)
Dif. (±) faţă
Existent la
de
31.12.2018
31.12.2017
23563
-155
75843
+1681
210521
-13802

UM
Bovine
Porcine
Ovine şi
caprine
Păsări
*)

capete
capete
capete
capete

2850,6

-1430,8

Date operative furnizate de D.J.A.Călăraşi

La 31 decembrie 2018, sectorul privat deţinea în totalitate efectivele de bovine,
porcine, ovine + caprine şi păsări.

-mii capete224,3

250

210,5

200
150
74,2

100
50
0

75,8

23,7 23,6

Bovine

Porcine

31.12.2017

Ovine si caprine

31.12.2018

EVOLUŢIA EFECTIVELOR DE ANIMALE (date la sfârşitul perioadei)

Domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor
Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sănătăţii animalelor şi sănătăţii publice sa acţionat pe următoarele direcţii:
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- S-a urmărit implementarea şi realizarea Programului strategic al acţiunilor de
supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la
animale la om şi protecţie a mediului pentru anul 2018 în scopul menţinerii indemnităţii
teritoriului şi asigurării statusului oficial de sănătate al animalelor la nivelul exploataţiilor
nonprofesionale şi comerciale;
- Controale privind respectarea normelor de biosecuritate, a normelor de protecţie şi
bunăstare a animalelor din fermele comerciale;
- Monitorizarea circulaţiei animalelor şi a produselor de origine animală în sistem
TRACES;
- Monitorizarea gestionării deşeurilor de origine animală la nivelul exploataţiilor
comerciale şi celor din industria alimentară;
- Supravegherea şi monitorizarea operatorilor în domeniul nutriţiei animale;
- Monitorizarea circulaţiei medicamentelor, produselor biologice;
- În domeniul igienei şi siguranţei alimentelor de origine animală şi non animală, au fost
monitorizate unităţile care produc, procesează, depozitează şi comercializează produse
alimentare de origine animală şi nonanimală, înregistrate sanitar veterinar, pentru
activitatea de vânzare directă şi pentru vânzare cu amănuntul;
- Menţinerea indemnităţii teritoriului faţă de boli emergente, cu risc epidemiologic major,
faţă de care au fost aplicate şi monitorizate programe specifice cofinanţate din fonduri
UE, în baza Deciziei C. E. Nr. SANTE/VP/2018;
- Monitorizarea identificării animalelor din speciile bovine, ovine/caprine, suine, cabaline,
la nivelul exploataţiilor nonprofesionale şi comerciale.
În cursul anului 2018, la nivelul judeţului Călăraşi inspectorii din cadrul Serviciului
Control Oficial Sănătatea Animalelor şi Bunăstarea Animalelor s-au implicat în realizarea
obiectivelor in domeniul sănătăţii animale în ceea ce priveşte implementarea şi realizarea
Programului strategic al acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al
celor transmisibile de la animale la om şi protecţie a mediului pentru anul 2018, astfel:
Pesta porcină clasică
Monitorizarea activă a supravegherii pestei porcine clasice prin recoltarea într-o
singură campanie de supraveghere serologică a unui număr total de 967 probe de sânge, de
la porcinele din exploataţii comerciale de suine, concomitent fiind efectuate controale oficiale
privind respectarea condiţiilor de biosecuritate în 14 exploataţii comerciale de porcine,
monitorizate astfel în programul de supraveghere semestrial.
Supravegherea virusologică s-a desfăşurat pe parcursul întregului an, atat la nivelul
exploataţiilor comerciale pe un număr total de 549 probe, iar la nivelul gospodăriilor populaţiei
au fost analizate 370 capete suine .
În urma investigaţiilor de laborator serologice şi virusologice pentru pesta porcină
clasică, rezultatul acestora a fost negativ.
La nivelul celor 49 fonduri de vânătoare porcii mistreţi au fost supuşi supravegherii
pasive pe un număr de 654 probe prelevate de la mistreţii vânaţi şi morţi/morţi în accidente
auto, rezultatul analizelor de laborator pentru pesta porcină clasică fiind negative.
Programul este finalizat.
Pesta porcină africană
Monitorizarea pasivă s-a desfăşurat pe parcursul întregului an prin recoltarea unui
număr total de 1625, din care 395 probe prelevate de la porcinele din gospodării individuale,
cu semne clinice ce pot fi atribuite pestei porcine clasice şi pestei porcine africane, şi supuse
examenului de laborator, rezultatul analizelor de laborator pentru pesta porcină clasică şi
pesta porcină africană fiind pozitiv la un numar de 99 exploataţii noncomercale de suine şi 1
exploataţie comercială de suine.
Focare active Pesta Porcină Africană: Total focare PPA în anul 2019 – 100, din
care 99 în exploataţii nonprofesionale, în 16 localităţi (12 comune şi 1 municipiu) şi 1 focar în
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exploataţie comercială SC Nutricom SA Dragalina – exploataţie reproducţie suine, într-o
localitate – comuna Dragalina.
Primele 2 focare au fost confirmate în data de 15.08.2018 în localitatea Borcea:
a) În exploataţie nonprofesională, amplasată în zona silvică FV 49 Feteşti, pe raza
administrativa a localitatii Borcea, pe un numar de 73 suine detinute la canton silvic. Posibilă
apariţie a bolii datorată crotalierii suinelor în data de 27.08.2018 şi circulaţia acestui pădurar
înspre şi dinspre Feteşti, unde are domiciliul, exploataţia şi animalele fiind înregistrate la
nivelul CSV Feteşti, judeţul Ialomita. La acea dată, în Feteşti evolua pesta porcina africană.
b) Al doilea focar a fost confirmat în exploataţie nonprofesională pe un număr de 4
suine.Posibila origine a bolii datorată producerii de furaje pentru animale, activitate
desfăşurata de proprietar prin uruiutul furajelor aduse de diverşi proprietari din Feteşti şi
circulaţia acestuia înspre şi dinspre Feteşti. La acea dată, în Feteşti evolua pesta porcina
africană.
Cei 2 proprietari nu au fost despăgubiţi.
În localitatea Borcea, în perioada 15.08 – 10.09.2018 au fost confirmate 10 focare în
exploataţii nonprofesionale, cu un număr de 13 suine moarte şi 154 suine ucise. In prezent,
situatia este staţionară.
În data de 26.08.2018 se confirma al treilea focar şi primul în localitatea
Perişoru, pe un număr de 100 suine, deţinute în spaţiu îngrădit, la stâna amplasată la
cca 200 m de localitate. Posibila origine a bolii datorată producerii de furaje pentru animale,
activitate desfăşurată de proprietar prin uruiutul furajelor aduse de diverşi proprietari din
Feteşti şi circulaţia acestuia înspre şi dinspre Feteşti.
Tot în data de 26.08.2018 se confirmă pesta porcină africană pe un cadavru
aruncat la groapa de gunoi a localităţii Perişoru.
Faţă de cele menţionate, având în vedere:
- Numărul de focare de pesta porcină africană declarate în localitatea Perişoru perioada,
relativ scurtă, între 27.08 – 14.09.2018 - 29 focare declarate în 29 exploataţii
nonprofesionale deţinătoare de suine;
- În cele 29 focare fiind confirmate oficial simptome clinice sau leziuni post mortem de
pestă porcină africană pe un număr de 17 cadavre de suine;
- Prezenţa pestei porcine africane fiind confirmată oficial în urma unei testări în laborator
efectuată în conformitate cu manualul de diagnostic prin identificarea genomului
virusului pestei porcine africane şi detecţia antigenelor virusului pestei porcine africane
atât pe probe sânge EDTA cât şi probe set organe;
- Exploataţiile în care s-a confirmat pesta porcină africană sunt amplasate central,
învecinate, pe aceeaşi stradă sau străzi paralele, între acestea există relaţii de rudenie,
relaţii de prietenie, iar persoanele s-au deplasat anterior apariţiei bolii, dar şi în timpul
evoluţiei acesteia către judeţul Ialomiţa sau copiii acestora au venit în vizită la părinţi,
creeză legatura de cauzalitate ce a condus la apariţia şi evoluţia bolii;
evoluţia focarelor de pestă porcină africană a fost alertă, în perioada 27.08 –
14.09.2018 fiind suspicionate câte 3-4 cazuri de posibilă prezenţă a pestei porcine africane.
În această perioadă, au fost confirmate 29 focare, cu un număr de 17 suine moarte şi
250 suine ucise.
Concomitent, echipele de specialişti au acţionat pentru prelevarea de probe şi
punerea sub supraveghere oficială a exploataţiilor în suspiciune şi au acţionat în exploataţiile
în care s-a confirmat pesta porcină africană aplicâînd metoda de ucidere a suinelor, efectuând
dezinfecţia explotaţiilor, manipulând cadavrele suinelor ucise, dirijând aceste cadavre la
groapa de gunoi pentru neutralizare prin îngropare şi acţionând la dezinfecţia cadvarelor, cât
şi a locului de îngropare, mijloace auto, echipamente, personal.
Pentru a limita răspândirea bolii şi a acţiona strategic din punct de vedere legal, cu
probitate profesională dar şi pregătire psihică şi fizică, DSVSA Călăraşi a propus în cadrul
Centrului Local de Combatere al Bolilor Judeţean Călăraşi, aprobarea Planului de măsuri de
22

combatere prin uciderea preventivă a suinelor din exploataţiile nonprofesionale deţinătoare de
suine din localitatea Perişoru, comuna Perişoru, ca măsură excepţională aplicabilă în cazul
confirmării pestei porcine africane.
În perioada 15.09 – 18.09.2018, în localitatea Perişoru au fost ucise 836 de suine din
161 de gospodării particulare.
In data de 01.09.2018 se confirmă primul focar de pestă porcină africană în
municipiul Călraşi, în zona CFR Nord, la o stână amplasată la cca 1,5 km de localitate.
În perioada 01.09 – 24.09.2018 se confirmă evoluţia bolii în 10 exploataţii
nonprofesionale, cu un număr de 36 suine moarte şi 516 suine ucise. Posibila origine a bolii
este circulaţia necontrolată a suinelor, prin mişcări de suine între exploataţii, cu legatură de
cauzalitate datorată vânzărilor de suine între 3 exploataţii, cât şi datorită amplasării învecinate
a acestora, a circulaţiei cu mijloace auto, hipo, cât şi creşterii în sistem gospodăresc în care
măsura preventivă de instalare a dzinfectoarelor pietonale şi schimbării hainelor de stradă nu
poate fi confirmată a fi respectată cu certitudine de proprietari.
A fost aplicată o sancţiune contravenţională conform HG nr. 984/2005, în valoare de
1600 lei şi 4 proprietari nu au fost despăgubiţi.
În prezent, din data de 28.11.2018 situaţia este staţionară sub aspectul evoluţiei
pestei porcine africane.
În data de 7.09.2018, în localitatea Călăraşii Vechi, comuna Cuza Vodă a fost
confirmată pesta porcină africană pe un cadavru aruncat la groapa de gunoi, fiind sesizat prin
alerta 112, caz în care proprietarul nu a fost identificat.În prezent, situatia este staţionară.
În data de 01.09.2018, în localitatea Constantin BrÎncoveanu, comuna Dragalina, este
confirmat focar de pestă porcina africană pe 2 suine deţinute în exploataţie nonprofesională,
în care se desfăşurau activităţi de construcţie a unor anexe gospodăreşti de persoane din
judetul Ialomiţa, iar suspiciunea pe 8 suine, din care una moartă într-o exploataţie
nonprofesională din data 20.09.2018 a fost infirmată. În prezent situaţia este staţionară.
În data de 16.09.2018 se declară pesta porcină africană în exploataţie
comercială SC Nutricom SA – exloataţie de reproducţie şi creştere tineret, amplasată în
localitatea Dragalina.
Au fost ucise 21313 capete suine, din care 19792 prin CO2 (categoria sugari si
tineret, scrofiţe) şi 1521 prin metoda mecanică - pistol cu glonte captiv (categoria scroafe,
vieri), îngropate 22228 capete suine (din care 21313 ucise şi 1114 moarte). Au fost incinerate
199 capete suine în incinerator propriu de capacitate mică, sub 50 kg/oră. În prezent situaţia
este staţionară.
În perioada 11.09 – 10.10.2018, în comuna Ştefan cel Mare se confirmă pesta
porcină africană în 8 exploataţii nonprofesionale, cu un număr de 4 suine moarte şi 84 suine
ucise în focare.
Posibila aparitie a bolii este datorată: Exploataţiile in care s-a confirmat pesta
porcină africană sunt amplasate central, învecinate, între acestea există relaţii de rudenie,
relaţii de prietenie, iar persoanele din alte exploataţii s-au deplasat anterior apariţiei bolii, dar
şi în timpul evoluţiei acesteia către localităţi infectate din judeţul Călăraşi învecinate: Perişoru,
cât şi în judeţul Ialomiţa sau copiii acestora au venit în vizită la părinţi, ceea ce creeza
legatura de cauzalitate ce a condus la apariţia şi evoluţia bolii.
De asemenea, sezonul de toamnă privind muncile agricole ce implică circulaţia
vehicolelor cu tractiune hipo pentru recolta de cereale cu posibilă origine sole, câmpuri cu risc
de infectare de la cadavre de porc aruncate pe gropi de gunoi, câmpuri pot crea legatura de
cauzalitate ce a condus şi conduce la apariţia şi evoluţia bolii.
Pentru a limita raspândirea bolii şi a acţiona strategic DSVSA Călăraşi a propus în
cadrul Centrului Local de Combatere al Bolilor Judeţean Călăraşi, aprobarea Planului de
măsuri de combatere prin uciderea preventivă a suinelor din exploataţiile nonprofesionale
deţinătoare de suine din localitatea Ştefan cel Mare, ca măsură excepţională aplicabilă în
cazul confirmării pestei porcine africane. In perioada 09 – 10.10.2018, în localitatea Ştefan cel
Mare au fost ucise 310 suine din 74 de gospodării particulare.
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Începând cu data de 25.09.2018 evoluţia focarelor de pestă porcină africană se
extinde în partea de sud a judetului, astfel :
În Ciocaneşti, în perioada 25.09 – 25.11.2018, sunt confirmate 20 focare de pestă
porcina africană, cu un număr de 40 suine moarte şi 379 ucise, în exploataţii nonprofesionale
amplasate în mijlocul localităţii, exploataţii învecinate.
Posibila cauzalitate a apariţiei bolii este datorată notificării întârziate a cazurilor de
boală şi/sau mortalitate la suine, cazuri în care cadavrele acestora sunt aruncate la groapa de
gunoi şi/sau teren viran, câmpuri. În localitatea Ciocăneşti prin alerta 112 fiind găsite părţi de
cadavru de suine aruncate în aproprierea zonei concentrate de evoluţie a focarelor de pestă
porcina africană, chiar dacă pe acesta nu s-a confirmat boala, dar reprezentând un fapt real
cu care ne confruntăm privind neanunţarea cazurilor de îmbolnăvire şi/sau moarte la animale,
aruncarea cadvarelor de suine pe câmpuri reprezintă o posibilă sursă virală ce conduce la
apariţia şi evoluţia pestei porcine africane corelat cu activităţile câmpului desfăşurate de
proprietari, prin circulaţia cu mijloace hipo, tractoare, aducerea culturilor de cereale în
gospodarii .
În Roseţi, s-a confirmat, în data de 26.09.2018, un singur focar de pestă porcină
africană într-o exploataţie cu 17 suine, proprietarul desfăşurând activitate de oierit, oile fiind
aduse din Balta Borcea anterior declarării bolii. În Balta Borcea sunt confirmate până în
prezent, 18 cazuri de pestă porcină africană la mistreţi, din care 17 cazuri pe mistreţi morţi în
2 fonduri de vânătoare şi 1 caz la un mistreţ vânat pe un fond de vânătoare. În prezent, în
localitatea Roseţi situaţia este staţionară.
În comuna Grădiştea, în perioada 30.09 - 28.10.2018, evoluând pesta porcină
africană în exploataţii nonprofesionale: 6 focare Grădiştea, 5 focare în Cuneşti, 1 în Rasa, pe
un număr de 21 suine moarte şi 104 suine ucise. În prezent, în localitatea Grădiştea, situaţia
este staţionară.
În comuna Mitreni, sat Mitreni, pesta porcină africană se confirmă în 3 exploataţii
nonprofesionale deţinătoare de suine pe un număr de 12 suine moarte, fiind ucise 36. În
prezent, situaţia este staţionară.
Sporadic, pesta porcină africană se confirmă în 4 exploataţii nonprofesionale
deţinătoare de suine în data de 9.10.2018, localitatea Jegălia şi 13.09.2018 în localitatea
Gâldău, în 11.09.2018 în localitatea Unirea, şi 25.11.2018 în localitatea Dichiseni, exploataţii
situate în localităţi de-a lungul Braţului Borcea, pe DN 31 B.











Au fost aplicate măsuri de combatere a pestei porcine africane, astfel:
Convocarea CLCB judeţean Călăraşi în cazul confirmării primelor focare într-o
localitate şi in cazul focarelor declarate în exploataţii cu mai mult de 20 capete suine;
Convocarea ULS în cazul confirmării focarelor declarate în exploataţii cu mai puţin de
20 capete suine;
Finalizarea anchetelor epizootologice;
Aplicarea măsurii de ucidere a suinelor în focar;
Efectuarea acţiunilor de dezinfecţie preliminare şi finale;
Gestionarea zilnică a situaţiei evolutiei pestei porcine africane şi raportarea ăatre
ANSVSA şi către Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi;
Comunicate de presă privind evoluţia pestei porcine africane în judeţ;
Notificarea agenţilor economici – exploataţii suine, primării, CSV, privind interdicţiile de
mişcare a suinelor şi a altor specii de animale;
Monitorizarea zilnică a circulaţiei animalelor pe teritorul judeţului şi în afara acestuia,
miscările fiind permise prin avizul scris din partea DSVSA de origine şi DSVSA de
destinaţie;
Din data de 28.11.2018, data declarării ultimului focar, până la 31.12.2018, situaţia
epidemiologică sub aspectul evoluţiei pestei porcine africane a fost staţionară.
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Dosarele de despăgubit au fost în număr de 315 cu valoarea de 1301275 lei, din
care: dosare finalizate în număr de 314 cu valoare de 1299075 lei; dosare plătite în număr
de 313 cu valoare de 1 232 650 lei; Exploataţie Dragalina – Nutricom, dosar finalizat în sumă
de 17788 169,20 lei din care s-a achitat suma de 17788 169, 20 lei.
În ceea ce priveşte evoluţia pestei porcine africane la mistreţ, inspectorii DSVSA
Călăraşi au acţionat în timp optim, în urma notificărilor primite din teren, prin prelevarea de
probe de la mistreţ şi acţiuni de combatere la nivelul fondurilor cinegetice infectate.
Astfel, în supravegherea pasivă efectuată pe mistreţi morţi, morţi în accident auto,
carcase autolizate de mistreţi, au fost confirmate 28 cazuri de mistreţi din 58, pe 6 fonduri de
vânătoare, la nivelul cărora s-au aplicat măsurile din Planul cadru de combatere aprobat în
cadrul CLCB Judeţean Călăraşi nr. 6064/07.08.2018 şi prevederile adoptate prin Hotărârea
nr. 2/06.07.2018 a CNSSU, Hotărârea nr.3/01.08.2018 a CNSSU, Decizia CNCB nr.
3/04.12.2018.
În cazul supravegherii active au fost testaţi 268 de mistreţi, din care 7 mistreţi
confirmaţi, cazuri de pestă porcină africana confirmate pe 3 fonnduri cinegetice, din care 2
fonduri afectate şi prin testarea visusologică a mistreţilor găsiţi morţi.
Campania de vaccinare antirabică a carnasierelor (câini şi pisici)
Prevăzută a se derula în perioada octombrie 2018 – februarie 2019, acţiunea nu mai
este condiţionată de microciparea acestora, proprietarii de câini avand obligaţia de identifica
prin microcipare câinii deţinuti.
Până la 31.12.2018 au fost supuşi vaccinarii 33819 câini din totalul de 65050 deţinuţi
în gospodariile particulare.
În cursul anului 2018, pe teritoriul judeţului Călăraşi, nu a evoluat niciun focar de
rabie la animale receptive domestice şi/sau sălbatice.
Campania de vaccinare antirabică 2018 s-a finalizat în data de 28.02.2019, cu
efectuarea in cursului anului 2019 de vaccinări de completare la carnasierele care nu au putut
fi vaccinate în campanie.
Influenţa aviară
Programul de supraveghere a gripei aviare la păsări domestice şi sălbatice în
România, aprobat prin Decizia Comisiei SANTE/2016 UE s-a finalizat prin supravegherea
serologică pe un număr total de 330 de probe de sânge galinacee şi 275 probe palmidee, în
gospodăriiile populaţiei din 12 localităţi ţintă desemnate şi pe un număr de 90 probe de sânge
prelevate la nivelul expolataţiilor comercaile RRG, TRRG şi găini ouă consum GOC. Toate
probele analizate au avut rezultat negativ. În ceea ce priveşte supravegherea păsărilor
sălbatice pentru influenţa aviară, au fost examinate 7 păsări sălbatice, de asemenea cu
rezultat negativ.
Bluetongue
Programul privind supravegherea bluetongue în anul 2018 s-a desfăşurat prin
supraveghere serologică pe un număr de 494 probe prelevate din efective bovine din 2
localităţi ţintă şi supraveghere entomologică pe un număr de 52 capcane pentru capturarea de
culicoizi (insecte – ţânţari) amplasate în localităţile ţintă, supravegherea prin examene de
laborator efectuându-se în cadrul LSVSA Călăraşi, rezultatul fiind negativ. Programul este
finalizat.
Tuberculoza bovină
Implicată în asigurarea indemnităţii teritoriului sub aspectul menţinerii statusului oficial
de indemnitate la tuberculoza bovină, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Călăraşi prin Serviciul de Sănătate şi Bunăstare Animală a supravegheat starea
de sănatate a animalelor sub aspectul tuberculozei bovine pe un număr total de 19202
bovine în gospodăriile populaţiei şi exploataţiile comerciale.
Pe teritoriul judetului Călăraşi, în cursul anului 2018 nu a evoluat tuberculoza bovină.
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Leucoza enzootică bovină/Bruceloza bovină
Sub aspectul menţinerii statusului oficial de leucoză enzootică bovină, concomitent
analizate şi pentru menţinerea statusului de Bruceloză bovină a tuturor bovinelor peste 24
luni, au fost supravegheate prin recoltare probe de sânge 11405 bovine din cadrul
gospodăriilor populaţiei şi exploataţiile comerciale. În anul 2017 au fost depistate 2 bovine
pozitive LEB.
În anul 2018 a fost depistată o bovină pozitivă LEB, în localitatea Borcea.
Pentru prevenirea difuzării bolii şi combaterea focarului de LEB în baza prevederilor
Legii nr.1/2008, Ordinului ANSVSA nr.49/2010, Ordinului ANSVSA nr.6/2010 şi Ordinului
ANSVSA 35/2016 s-a procedat la:
- Convocarea Unităţii Locale de Sprijin în vederea aprobării Programului de măsuri de
combaterea a epizootiei;
- Declararea oficială a epizootiei, întocmirea anchetei epidemiologice; aprobare Plan de
măsuri de combatere a epizootiei;
- Evaluarea conform nr.HG1241/2009 şi eliminarea animalului pozitiv.
Vaccinarea anticarbunoasă
Vaccinarea anticarbunoasă realizată pe un număr total de 19332 capete bovine, un
număr de 142673 capete ovine şi 30716 capete caprine, cabaline 5883.
În cursul anului 2018 nu a evoluat antrax la speciile receptive.
Bruceloza ovină/caprină
Ca obiective strategice a fost supravegheat teritoriul judeţului Călăraşi şi pentru
bruceloza ovină, în exploataţiile nonprofesionale pe un număr de 9704 probe. Rezultatele au
fost negative.
Anemia Infecţioasă Ecvină
Campania de testare privind Anemia Infecţioasa Ecvină, implicit modul de mişcare a
cabalinelor pe teritoriul judeţului, care este indemn la această boală, a fost monitorizată prin
supraveghere serologică a uni număr de 7685 cabaline deţinute atât în gospodăriile
populaţiei, cât şi în ferme. Nu au fost depistate animale pozitive AIE.
Pentru deficineţe constatate privind mişcarea ecvideelor, la nivelul unei exploataţii
comerciale de ecvidee au fost aplicate 2 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 6000
lei.
Salmoneloze
Salmoneloza zoonotica aviară a fost declarată oficial pe un efectiv de păsări găini
reproducţie rase grele, din exploataţie comercială găini reproducţie rase grele, din localitatea
Călăraşi, judeţul Călăraşi, aparţinând SC Avicola Buzău SRL, astfel : Act de declarare oficială
a bolii nr.1/9.05.2018, pe un efectiv de 5149 păsări în data de 09.05.2018 şi 11 moarte în
perioada 30.04.2018 – 9.05.2018, dată de la care au fost impuse măsuri de restricţie pe hala
15 – modul 3 pentru păsări, ouă reproducţie, furaj, aşternut.
În conformitate cu Reg. CE nr.1177/2006 de punere în aplicare a Reg.CE nr.
2160/2003 privind cerinţele utilizării de metode de control specifice în cadrul programelor
naţionale de control la păsări şi prevederile Ordinului ANSVSA nr. 35/2016, cu modificări,
Ordinul ANSVSA nr.112/2017 Programul naţional de control al salmonelozelor zoonotice în
efectivele de găini de reproducţie în ceea ce priveşte obiectivul comunitar de diminuare a
prevalenţei salmonelozelor zoonotice relevante la găinile de reproducţie, respectiv Salmonella
Enteritidis, s-au dispus următoarele:
- Punerea sub restricţii sanitare veterinare în baza anexa C lit. D Reg. 2160/2003;
- Aplicarea măsurilor sanitare veterinare conform Reg. nr. 2160/2003 anexa II litera C în
baza programului de măsuri nr.6917/09.05.2018, aprobat de ULS Călăraşi nr.
19753/09.05.2018, au fost efectuate sub supraveghere sanitară veterinară oficială;
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- Ridicarea restricţiilor sanitare veterinare şi stingerea oficială a focarului a fost efectuată
în baza rezultatului negativ privind rezultatul eficienţei acţiunilor de decontaminare prin
BA nr.11581/21.05.2018 emis de laborator acreditat sanitar veterinar LSVSA Călăraşi,
cu respectarea prevederilor Ordinului ANSVSA nr.112/2017, Reg nr.1260/2003 CE
anexa II lit. C prin act sanitar veterinar de stingere oficială a bolii nr. 2/22.05.2018.
Alte acţiuni
Inspectorii din cadrul Serviciului Control Oficial Sănatate Animală, în scopul asigurării
statusului de indemnitate al teritoriului judeţului Călăraşi sub aspectul pestei porcine clasice şi
pestei porcine africane, dar şi în scopul asigurării protecţiei şi bunastării suinelor, sub aspectul
nutriţiei animale şi farmacovigilenţei privitor la tratamente metamfilactice în scopul eliminării
riscului prin consum de carne şi produse din carne, au efectuat 27 de acţiuni de control oficial
în 13 exploataţii de porcine.
În cazul în care au fost constatate neconformităţi, au fost acordate termene de
remediere şi aplicate 4 avertismente.
Un număr de 2 exploataţii comerciale de suine au fost supuse acţiunii de evaluare
fizică în teren, în cadrul Măsurii 14 privind protecţia şi bunăstarea suinelor.
Exploataţiile comerciale de pasăre au fost monitorizate sub aspectul salmonelozelor
zoonotice relevante prin recoltare oficială a 105 probe, a respectării condiţiilor de
biosecuritate, sub aspectul incidenţei influenţei aviare prin prelevare de 90 probe, a gestionării
deşeurilor de origine animală, a nutriţiei animale prin acţiuni de control oficial şi recolate probe
de furaje, sub aspectul farmacovigilenţei privind tratamentele metamfilactice şi utilizarea
produselor biocide, pe probele prelevate privind determinarea de reziduuri şi contaminanţi,
rezultatele fiind conforme.
Un număr de 7 exploataţii comerciale de pasăre – 6 exploataţii pui carne şi 1
exploataţie păsări rase grele de reproductie, au fost supuse acţiunii de evaluare fizică în teren,
în cadrul Măsurii 14 privind protectia şi bunăstarea păsărilor.
In total, au fost efectuate 41 de acţiuni de control oficial , iar în cazul constatării de
neconformităţi, au fost aplicate 6 avertismente.
De asemenea, exploataţiile de bovine, ovine şi caprine au fost supuse acţiunilor de
control oficial privind respectarea cndiţiilor de biosecuritate, supravegherea sanitară
veterinară, respectarea condiţiilor de bunăstare a animalelor şi gestionarea deşeurilor de
origine animală, sub aspectul nutriţriei animale, farmacovigilenţei şi igiena laptelui fiind
efectuate 17 controale oficiale.
Două exploatatii bovine – centre colectare bovine – au fost supuse controlului oficial
la sesizarea ANSVSA şi IPJ Călăpraşi, cu privire la transportul de bovine neidentificate fiind
aplicate 3 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 3720 lei pentru transport animale
neidentificate şi fără a fi însoţite de documente care să ateste originea acestora.
Un mijlocitor animale vii – bovine, a fost supus acţiunii de control oficial la debarcarea
în centrul de colectare, fără neconformităţi.
În domeniul nutriţiei animale a fost realizat un număr de 73 de controale şi recoltate
183 probe de furaje pentru derularea Programului de supraveghere prin recoltare de furaje, cu
rezutate conforme, urmând a fi analizat în trimestrul I 2019, conform prevederilor ANSVSA.
În cazul în care au fost constatate neconformităţi privind supravegherea calitativă a
furajelor, au fost acordate termene de remediere, fiind aplicate 6 sancţiuni avertisment.
În domeniul farmacovigilenţei privind deţinerea, manipularea şi utilizarea produselor
medicinale veterinare, a fost realizat un număr de 135 de acţiuni de la nivelul unităţilor
farmaceutice autorizate sanitar-veterinar. Pentru neconformităţile constatate privind deţinerea,
manipularea şi gestionarea produselor medicinale veterinare, au fost aplicate 16 sancţiuni
avertisment.
În domeniul sănatăţii animalelor – identificare şi înregistrare animale, prin medicii
Biroului Evidenţă Informatică şi Control Administrativ, au fost efectuate controale şi
supracontroale în teren, la exploataţiile în care există animale identificate şi înregistrate,
27

prezentate în documentele decontului lunar, avizează conform cerinţelor tehnice şi răspunde
de corectitudinea şi veridicitatea deconturilor întocmite de medicii veterinari de liberă practică
imputerniciţi cu privire la acţiunile de identificare şi înregistrare a animalelor suportate de la
bugetul de stat, pe teritoriul de competenţă al DSVSA Călăraşi, astfel:
 Controale Deconturi identificare 2018 - 89 exploataţii, din care verificate 82 capete
bovine;1237 capete ovine, 21 capete caprine, 229 capete suine;
 În exploaţiile de suine au fost efectuate şi controale tematice, în baza NS. ANSVSA nr.
7043/16.02.2018 fiind verificate 397exploataţii cu 2122 capete suine din care: 834
capete suine identificate şi înregistrate şi 1288 capetesuine necrotaliate. Pentru
neconformiăţile constatate au fost aplicate 125 de sancţiuni contravenţionale din care:
1 amendă în valoare de 600 lei şi 124 de avertismente.
 Controale ferme pe specii/rasă/SMR/gemelare/sesizări: din care 4827 capete bovine,
1247 capete ovine, 130 capete caprine şi 45851 capete suine;
 Exploataţii comerciale evaluate sub aspectul identificării şi înregistrării animalelor: 15
ferme bovine verificate, 15 ferme suine verificate, 1 fermă ovine verificată şi 1 abator.
Pentru neconformităţile constatate au fost aplicate 9 sancţiuni contravenţionale din
care: 7 amnzi în valoare totală de 4200 lei (animale neidentificate, vănzare/cumpărare
animale fără documente sanitar veterinare, fără paşapoarte) şi 2 avertismente. Au fost
aplicate 125 de sancţiuni contravenţionale din care o amendă în valoare de 600lei şi
124 de avertismente;
 Controale deconturi inspecţii privind exploataţiile cu animale identificate, înregistrate şi
statusul de sănănate sub aspectul pestei porcine clasice/pestei porcine africane la
suine şi la ovine şi caprine sub aspectul scrapie şi pesta micilor rumegătoare. Acţiunea
s-a desfăşurat în perioada noiembrie/decembrie. Controalele sunt în desfăşurare şi în
anul 2019. Până la finalul lui 2018, au fost verificate 533 de exploataţii nonprofesionale
deţinătoare de animale. Pentru neconformităţile constatate (animale neidentificate în
termen, mişcări de animale nedeclarate către medicul vetrinar de liberă practică) s-au
aplicat 58 de avertismente.
În cursul anului 2018 Serviciul Control Oficial Sigurantţa Alimentelor, în urma
procesului de reorganizare conform Ordinului Preşedintelui ANSVSA nr.49/2018, în anul
2018, şi-a desfăşurat activitatea cu un număr de 6 funcţionari publici şi un număr de 4 salariaţi
contractuali pe perioadă determinată, angajat conform Ordinului nr. 113/2008, cu modificările
şi completările ulterioare, acoperind un număr de circa 2900 unităţi autorizate/înregistrate
sanitar veterinar, din care 2450 în sectorul de origine animală, şi 452 în sectorul de origine
nonanimală, realizând activităţi de inspecţie şi control sanitar veterinar, întocmind, după caz,
deconturi justificative.
În a doua jumătate a anului 2018, datorită evoluţiei şi difuzării rapide a pestei procine
africane, fapt favorizat de evoluţia rapidă a acesteia în judeţele din vecinătate, precum şi a
condiţiilor geografice, ţinând cont că cea mai mare graniţă a judeţului fiind limitrofă cu Lunca
Dunării, a trebuit să mobilizeze o mare parte din resursele umane ale Direcţiei Sanitar
Veterinare în combaterea, uciderea efectivelor contaminate şi dirijarea animalelor către
spaţiile special amenajate pentru îngroparea acestora, a dezinfecţiei focarelor în care a
evoluat boala, precum şi realizarea acţiunii de catagrafiere în localităţi a efectivelor de suine,
motiv pentru care acţiunile de inspecţie şi control nu au putut fi realizate în procent de 100%,
în unităţile autorizate/înregistrate sanitar veterinar, de către inspectorii de specialitate din
cadrul Serviciului Control Oficial Siguranţa Alimentelor, dar s-a procedat la mobilizarea şi
repartizarea judicioasă a personalului sanitar veterinar contractual, în vederea prelevării de
probe pentru realizarea Programului Strategic şi verificarea realizării a programului de
autocontrol de către agenţii economici pentru asigurarea de garanţii a produselor obţinute sş
valorificate de către acestea.
Cu toate că judeţul Călăraşi nu este un judeţ cu potential turistic, dar este situat între
drumurile care duc spre litoralul românesc, respectiv spre celelelalte trasee montane, sau de
altă natură, o parte din activitatea serviciului a constituit-o monitorizarea unităţilor de
alimentaţie publică, mai ales a celor înfiinţate pe lângă benzinării, precum şi în diverse puncte
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geografice ale judeţului, neexcluzând nici unităţile de alimentaţie publică din aglomerările
urbane.
Un alt aspect important, au fost tematicile de control transmise de către Autoritatea
Veterinară Centrală, referitoare la stoparea, după caz, a evolutiei Pestei Porcine Africane, în
ferme şi, după caz, în abatoare. O alta tematică a fost reprezentată de producerea şi
comercializarea mierii de albine, ocazie cu care s-a procedat la prelevarea de probe (în număr
de 5) de la marii retaileri, şi, după caz, de la stupinele înregistrate sanitar veterinar pentru
examene complete de laborator.
Totodată, inspectorii de specialitate, din sectorul nonanimal, împreună cu personalul
contractual, au efectuat verificare fizică de identificare şi a documentelor însoţitoare, unui
număr de 4 de importuri de cereale, 5 importuri de aditivi alimentari şi 32 importuri de derivate
de origine nonanimală (ceaiuri, suplimente alimentare şi ulei de palmier).
Controalele la unităţile de procesare, atât în sectorul animal cât şi nonaniml, s-au
efectuat în baza evaluărilor de risc, acestea stabilind şi numărul acestora pe an.
De asemenea, aceştia au participat la controale mixte cu reprezentantii IPJ Călăraşi,
la unităţi de procesare şi valorificare, transport din ambele domenii de activitate, precum şi la
verificarea respectării interzicerii mişcărilor de animale din cadrul târgurilor săptămânale,
organizate în cele 3 localităţi de pe raza judeţului (Călăraşi, Mânăstirea, Budeşti) şi la
controale în trafic, în vederea verificării restricţiilor privind circulaţia animalelor şi a produselor
şi subproduselor rezultate, a conformităţii produselor, a respectării criteriilor de temperatură şi
a stării autoutilitarelor care efectuează aceste transporturi, sub aspectul igienei, a bunăstării
animalelor în timpul transportului şi a autorizării acestora.
Personalul din cadrul serviciului, a participat la prelevari de probe, în cadrul
Programului Strategic Naţional, precum şi contaminanţi, reziduuri chimice, şi, după caz, în
cadrul Programului de Autocontrol, atunci când situaţia a impus-o.
Un alt aspect în activitatea serviciului, a fost gestionarea sistemului rapid de alertă în
domeniul sistemului alimentar, fiind finalizate 17 notificări prin sistem, de asemenea,
personalul a participat la rezolvarea unui număr de 11 reclamaţii în domeniu şi 3 suspiciuni de
toxiinfecţii alimentare.
Pe parcursul anului în curs, datorită sărbătorilor pascale şi a sărbătorilor de iarnă,
Directorul executiv al instituţiei a a stabilit, prin decizie, persoanele responsabile cu efectuarea
controlului oficial, traseele, direcţiile, precum şi categoriile de unităţi ce urmau a fi evaluate şi
controlate, conform tematicilor stabilite. De asemenea, a trebuit să desemneze specialişti cu
ocazia controalelor efectuate împreuna cu alte instituţii de la nivel judeţean (IPJ, IJJ, DSP,
CPCJ, etc), care au fost dispuse de Institutia Prefectului - Judeţul Călăraşi, sau ca urmare a
întocmirii unor protocoale interinstituţionale.
Rezultatul acţiunilor de control oficial în periaoda sărbătorilor de iarnă este de 99
unităţi evaluate şi 61 de mijloace de transport animale vii şi produse de origine animală şi
nonanimală, pentru neconformităţile constatate fiind aplicate 25 sancţiuni contravenţionale în
valoare de 64900 lei şi un avertisment, iar în cazul în care au fost depistatae produse de
origine aniamlă cu origine necunoscută, s-a aplicat măsura confiscarii a 132.5 kg carne de
porc şia 73.3 kg de peşte
Totodată, tot personalul serviciului, a fost implicat în rezolvarea şi transmiterea în
timp util,a notelor de serviciu, a adreselor trimise de ANSVSA, sau de alte instituţii, privitoare
la activitatea desfăşurată.
În cursul anului 2018 au fost efectuate 32 de acţiuni de instruire şi difuzate de pliante
medicilor veterinari oficiali din cadrul DSVSA şi LSVSA Călăraşi, medicililor veterinari oficiali
CSV Zonale şi CSVSA, medicilor veterinari oficiali din abatoare, agenţilor economici şi
medicilor veterinari de liberă practică din exploataţiile de suine, medicilor veterinari de liberă
practică împuterniciţi concesionari de la nivelul circumscripţiilor sanitare veterinare, au fost
notificate şi difuzate pliante către Unităţile locale de sprijin, respectiv primării, către fondurile
de vânătoare, către deţinătorii particulari de suine, cu ocazia acţiunilor de control efectuate în
teren şi la nivelul târgurilor de animale vii.
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Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi, a asigurat un
dialog prompt şi transparent cu potenţiali beneficiari de finanţări comunitare (fonduri
europene), s-au organizat reuniuni de lucru cu în scopul atingerii obiectivelor majore privind
apărarea sănătăţii animalelor şi a sănătăţii publice, a colaborat şi comunicat permanet cu
Instituţia Prefectului-Judeţul Călăraşi, DAJ, IPJ, DSP, ORJSA, APIA, AJVPS,CJPC şi nu în
ultimul rând cu Colegiul Medicilor Veterinari, Asociaţia Medicilor Veterinari, Asociaţia
crescătorilor de ovine, Asociaţia crescătorilor de bovine, patronatele şi asociaţiile profesionale
din industria alimentară.
Acţiuni privind ameliorarea şi reproducţia în zootehnie
TAURINE
 Verificarea modului în care se execută de către ACTR, filiala Călăraşi a COP la

exploataţiile de taurine;
 Bonitarea primiparelor, CMT şi MT la efectivele nominalizate de către A.N.A..R.Z.

Bucureşti şi a primaparelor;
 Verificarea corectitudinii cererilor pentru încasarea de la bugetul de stat a sumelor

cuvenite pentru efectuarea COP la taurine;
 Întocmirea catagrafiei la întregul efectiv de femele din această specie;
 Întocmirea planului de monte (IA) şi fătări la această specie;
 Verificarea şi avizarea graficelor COP pe specii/rase, pentru asociaţiile care activează








pe teritoriul judeţului;
Verificarea şi avizarea adeverinţelor eliberate de către asociaţiile care conduc registrele
genealogice a raselor care certifică înscrierea în registrul genealogic;
Evaluarea asociaţiilor acreditate şi a prestatorilor privind activitatea de însămânţări
artificiale;
Avizarea adeverinţelor în vederea apartenenţei de rasă;
Aprobarea condiţiilor de emitere a Certificatului pentru carne bovine adulte –masculi,
conform Regulamentului (CE) nr.433/2007, a Certificatului pentru carne dezosată
sferturi posterioare de bovine adulte – masculi şi a Certificatului pentru carne dezosată
sferturi posterioare de bovine adulte-masculi, conform Regulamentului (CE)
nr.1359/2007, precum si a celor de verificare şi supraveghere a produselor care fac
obiectul certificatelor până în momentul plasării acestora sub regim vamal în vederea
exportului.
Verificarea PIAV-urilor şi a operatorilor care activează ca operatori IA;
Autorizarea la montă naturală a taurilor ce deţin documentele legale.
SUINE

 Verificarea modului de execuţie a COP realizat în fermele de multiplicare şi hibridare;
 Autorizarea reproducătorilor şi acreditarea fermelor de hibridare şi multiplicare
existente şi a celor care solicită autorizarea pe parcurs;
 Autorizarea vierilor la reproducţie prin IA;
 Reacreditarea Registrului Genealogic – în fermele de suine, cuprinse în activitatea de
COP.
OVINE ŞI CAPRINE





Verificarea patrimoniului genetic şi a modului de conservare a acestuia ;
Verificarea corectitudinii evidenţelor de COP, Registru de monte şi fătări;
Executarea bonitării ovinelor;
Participarea la tuns şi cântărirea după tuns a fiecărui animal şi a cojocului de lână,
înregistrându-se în buletinele de control a ovinelor adulte;
 Autorizarea berbecilor şi ţapilor pentru reproducţie.
CABALINE
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 Bonitarea şi clasarea animalelor pentru Monta Publică care activează în marea
creştere pentru ameliorarea cabalinelor, armăsarii aflându-se la Herghelia Jegălia şi
Herghelia Dor Mărunt;
 Clasarea iepelor pentru reproducţie din hergheliile din judeţ;
 Aprobarea aprovizionării cu armăsari din Herghelia Naţională pentru M.P. în judeţ în
funcţie de solicitările deţinătorilor din G.P. ;
 Înregistrarea în baza SIIE a cabalinelor identificate de către D.S.V.S.A. şi emiterea
paşapoartelor pentru cabaline;
 Identificarea cabalinelor de rasă, înregistrarea cabalinelor în baza de date SIIE,
actualizarea pemanentă a acesteia, eliberarea de paşapoarte cabaline –sacrificate sau
identificate în teren.
ALTE ACŢIUNI
 Acreditarea asociaţiilor profesionale din domeniul zootehnic;
 Identificarea stupilor şi stupinelor. Identificarea stupinelor de multiplicare;
 Participarea in comisiile mixte , in vederea stabilirii valorii de inlocuire a animalelor
pentru acordarea de despagubiri crescatorilor de animale
 Efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente Măsurii 10 Pachetul 8, Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon, din
cadrul PNDR 2014-2020;
 Verificarea pe teren a condiţiilor de eligibilitate pentru sprijinul financiar comunitar şi
naţional acordat în sectorul apicol;
 Verificarea pe teren a respectării condiţiilor de eligibilitate specifice privind acordarea
ajutoarelor naţionale tranzitorii şi a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic;
 Codificare familii albine, eliberare adeverinţe pentru programul PNA 2018-2020;
 Controale la faţa locului privind respectarea prevederilor actelor normative care
reglementează activitatea din sectorul laptelui şi a produselor lactate.
Lucrări de îmbunătăţiri funciare
A.N.I.F.– Filiala Teritorială Ialomiţa Călmăţui, Unitatea de Administrare Călăraşi
Unitatea de Administrare Călăraşi administrează, exploatează, întreţine şi repară
amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniul public şi privat al statului declarate de
utilitate publică amenajate cu lucrări de irigaţii, lucrări de desecare şi lucrări de combaterea
eroziunii solului din judeţ. Administraţia exploatează, întreţine şi repară amenajările de
îmbunătăţiri funciare prin contractarea executării de servicii de îmbunătăţiri funciare şi servicii
conexe cu terţi prin negociere. Finanţarea cheltuielilor curente ale Administraţiei se asigură din
venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat. Pentru activitatea de bază, de exploatare,
întreţinere şi reparare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, administrate de filiala Călăraşi,
finanţarea cheltuielilor se asigură din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat.
În anul 2018 ANIF Filiala Teritorială Ialomiţa Călmăţui, Unitatea de Administrare
Călăraşi a urmărit să îşi realizeze principalele obiective astfel:
În amenajările de desecare:
 S-a funcţionat cu sistemele de desecare acolo unde s-a solicitat de către unităţile
administrativ-teritoriale în urma notificărilor deţinătorilor de terenuri agricole, conform
Legii nr.158/2017 art.13: „ANIF pune în funcţiune staţiile de desecare din zona ce
urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităţilor, terenurilor agricole, a
infrastructurii de îmbunătăţiri funciare precum şi prevenirea accidentelor la construcţiile
hidrotehnice”;
 S-a funcţionat cu 32 de staţii de pompare, evacuându-se un volum de 107007 mii mc
apă din canalele colectoare şi de pe terenurile agricole;
 S-au făcut lucrări de întreţinere a instalaţiilor din staţiile de pompare de desecare.
În amenajările de irigaţii:
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S-au încheiat contracte multianuale şi acte adiţionale pentru prestări servicii de
irigaţii cu deţinătorii de terenuri agricole. S-a contractat o suprafaţă de 62284 ha, respectiv un
volum de apă de 64450 mii mc cu o valoare de 0 lei conform Legii nr.233/2017 .
Pentru activitatea de bază de exploatare, întreţinere şi reparare a amenajărilor de
îmbunătăţiri funciare,administrate de Unitatea de Administrare Călăraşi, finanţarea cheltuielilor
se asigură din venituri proprii şi din subvenţii de la Bugetul de stat, astfel că pe anul 2018
valoarea cheltuielilor totale a fost de 17.748.8985,34 lei din care:
- cheltuieli activitatea proprie, 12.228.195,45 lei;
- cheltuieli activitatea de desecare, 2.186.031, 39 lei;
- cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia amenajărilor de irigaţii şi amenajărilor de desecare,
2.258.567,65 lei;
- cheltuieli activitatea de irigaţii, 1.076.103,85 lei.
Veniturile realizate pe anul 2018 au fost de 119.130,96 lei din care :
- venituri din irigaţii, 0 lei;
- venituri din activitatea de desecare, 0 lei;
- venituri din alte activităţi, 82.354,87 lei.
Pentru activitatea de investiţii, Unitatea de Administrare Călăraşi a avut pe anul 2018
un plan de investiţii de 38.860.000 lei pentru 9 obiective de având au ca sursă de finanţare
Bugetul de stat.
Activitatea de investiţii, desfăşurată de Unitatea de Administrare Călăraşi, în anul
2018 s-a realizat conform planului alocat pe obiective de investiţii, astfel:
- „Reabilitarea canalului CA I din amenajarea Pietroiu Ştefan Cel Mare” judeţul Călăraşi:
plan 200.000 lei din care s-a realizat 0 lei. La acest obiectiv de investiţii nu s-a putut
realiza execuţia lucrărilor datorită campaniei de irigaţii prelungită. A fost finalizată şi
recepţionată partea de canal aferentă judeţului Călăraşi;
- „Reabilitarea staţiei de pompare plutitoare SPA km 62+200 şi a reţelei de canale de
aducţiune dina amenajarea Borcea de Sus”: plan 350.000 lei din care s-au realizat
559.037 lei;
- „Reabilitarea staţiei de pompare plutitoare SPA km 338 din amenajarea Borcea de
Sus”: plan 9.920.000 lei din care s-au realizat 9.305.270 lei;
- „Modernizarea staţiei de pompare irigaţii – Navele 2,3 din amenajarea Gălăţui
Călăraşi”: plan 15.310.000 lei cu realizări în valoare de 14.746.359 lei. Acest obiectiv
de investiţii a fost finalizat, recepţionat şi pus în funcţiune;
- „Refacerea capacităţii de transport a apei din Dunăre la staţia de pompare plutitoare
SPA km 388 din amenajarea Gălăţui Călăraşi: plan 3.100.000 lei şi realizări în valoare
de 2.994.918 lei ”;
- „Reabilitarea infrastructurii de irigaţii din amenajarea Gostinu Greaca Argeş”: plan
1.970.000 lei şi realizări în valoare de 1.749.229 lei;
- „Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea hidroameliorativă
Gălăţui Călăraşi ”: plan 70.000.000 lei şi realizări în valoare de 4.831.211 lei;
- „Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea hidroameliorativă
Călăraşi Răul ”: plan 500.000 lei şi realizări în valoare de 396.126 lei;
- „Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea Pietroiu Ştefan cel Mare
”: plan 510.000 lei şi realizări în valoare de 501.126 lei.
Realizările pe anul 2018 la investiţii sunt în valoare de 35.083.276 lei, ceea ce
reprezintă aproape 90% din programul de investiţii.
În domeniul silviculturii situaţia se prezintă astfel:
Nr.
Crt.

Acţiunea

UM
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Program an
2018

Realizări an
2018

%

1
2
3

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

ha
mii mc
ha

250
147
103
135
1120
185
550
385

279
152
127
160
1207
196
617
394

111,60
103,40
123,30
118,52
107,7710
5,95
112,18
102,34

4

Recoltarea masei lemnoase

mii mc

135

134,5

99,63

5

Valorificarea resurselor din fondul forestier
(cifra de afaceri)

mii lei

19200

21953

114,34

6

Total Investiţii
- din fonduri accesibilizate
- din fonduri proprii

mii lei

1020,2
650
370,2

1043,3
671
372,3

102,27
103,23
100,57

C. TURISM
În anul 2018 (la 31 iulie), numărul total al structurilor de cazare turistică a fost de 29
unităţi, menţinându-se la acelaşi nivel comparativ cu 2017. Din cele 29 unităţi, 3 sunt hoteluri,
1 este hostel, 5 moteluri, 3 pensiuni turistice, 3 pensiuni agroturistice, 14 bungalowuri.
Numărul total de locuri existente (capacitatea de cazare turistică existentă la 31 iulie
2018) în aceste unităţi a fost de 885 locuri-pat, menţinându-se la acelaşi nivel comparativ cu
2017.
În anul 2018, capacitatea de cazare turistică în funcţiune a fost de 278635 locuri-zile,
în scădere cu 6,8% faţă de anul 2017.
Indicele de utilizare netă a capacităţilor de cazare turistică în funcţiune a fost, în anul
2018 de 19,6%, cu 2,3 puncte procentuale peste nivelul înregistrat în anul anterior (17,3% în
anul 2017).
În ceea ce priveşte categoriile de clasificare, structurile de cazare turistică din judeţ
sunt de 1, 2, 3 şi 4 stele (pensiunile rurale/agroturistice sunt clasificate pe flori-margarete).
În anul 2018, s-au înregistrat 22357 sosiri ale turiştilor în unităţile de cazare, cu
1,2% mai multe decât în anul 2017 (+267 sosiri). Din acestea, 18398 (82,3% din numărul total
de sosiri) au fost sosiri de turişti români şi 3959 (17,7 % din numărul total de sosiri) au fost
sosiri de turişti străini.
În ceea ce priveşte numărul de înnoptări ale turiştilor în unităţile de cazare, în anul
2018, s-au înregistrat 54664 înnoptări, mai multe cu 2854 înnoptări (5,5%) faţă de anul
precedent.
În anul 2018, numărul înnoptărilor turiştilor străini a fost de 14002 (25,6% din numărul
total de înnoptări înregistrate), în timp ce numărul înnoptărilor turiştilor români a fost de 40662
( 74,4% din numărul total de înnoptări înregistrate).
D. TRANSPORTURI
Pe sectorul de drumuri naţionale aflate în administrarea Secţiei Drumuri
Naţionale Călăraşi lucrările efectuate au fost:






Reparaţii asfaltice în regie;
Reparaţii sistem rutier A2 km 64+500 - 96+000;
Covoare asfaltice MAS16 A2 km 138+000+145+050;
Covoare asfaltice MAS16 DN 21 km 107+940 -110+515;
Tăiere vegetaţie ierboasă mecanizată;
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 Montat parapet metalic DN 3, DN 3A;
 Igienizare zonă drum.
În ceea ce priveşte lucrările de întreţinere şi reparaţii pe drumurile naţionale în
anul 2018:
Secţia de Drumuri Naţionale Bucureşti-Sud administrează drumurile naţionale aflate
pe teritoriul judeţului Călăraşi prin intemediul Districtelor, după cum urmează:
-

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

Secţia de Drumuri Naţionale Bucureşti-Sud, prin Districtele de drumuri, a desfăşurat
în anul 2018 următoarele activităţi:
Înreţinere pe timp de vară:
 întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice şi hidraulice (reparaţii, plombări cu mixtură stocabilă,
colmatări fisuri şi crăpături, înlăturări denivelări şi făgaşe, badijonări suprafeţe poroase,
refacere rosturi);
 igienizare zonă drum şi parcări;
 asigurarea scurgerii apelor pluviale (întreţinere sanţuri şi rigole);
 întreţinere curentă lucrări de artă (mână curentă, trotuare, guri de scurgere, sferturi de
con, rosturi de dilataţie, timpane, borduri, parapet);
 întreţinere semnalizare rutieră verticală (îndreptat, înlocuit, completat, spălat, revopsit
stâlpi indicatoare, montat borne km şi hm);
 întreţinere semnalizare rutieră orizontală (marcaje rutiere);
 întreţinerea parapeţilor direcţionali (curăţarea, spălarea, repararea tencuielilor, a
zidurilor, aducerea la cotă, completarea elementelor lipsă, revopsirea, protecţii
anticorozive);
 estetică rutieră (cosit vegetaţie manual sau mecanizat, vopsitorii elemente parcări);
 întreţinere plantaţie rutieră (văruit, coronat, plantat, defrişare arbori care prezintă pericol
pentru siguranţa circulaţiei, tăieri de vizibilitate);
 întreţinere districte şi puncte de sprijin (zugrăveli, vopsitorii, întreţinere la acoperiş,
tâmplărie, întreţinere depozite de material antiderapant, etc);
 revizii sectoare de drum national.
Înreţinere pe timp de iarnă:
 întreţinerea îmbrăcăminţii asfaltice şi hidraulice (reparaţii, plombări cu mixtură stocabilă,
colmatări fisuri şi crăpături);
 amenajat depozite materiale antiderapante la bazele de deszăpezire;
 pregătirea utilajelor proprii participante la activitatea de deszăpezire (vopsitorii,
reparaţii, etc);
 montarea panourilor parazăpezi şi a plasei de protecţie;
 deszăpezirea mecanizată cu utilaje specifice şi combaterea poleiului şi lunecuşului
conform Normativului 525/2013;
 răspândirea manuală a materialului antiderapant în zone periculoase (curbe, pante şi
rampe);
 patrularea cu utilajele de deszăpezire pe drumurile naţionale în vederea prevenirii
fenomenelor specifice sezonului rece;
 amestec material antiderapant mecanizat cu utilaje specifice;
 informare operativă stare drum pe timp de iarnă;
 revizii sectoare de drum naţional.
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Lucrările de întreţinere şi reparaţii pe drumurile judeţene şi comunale realizate
în anul 2018:
S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi cu obiectul de activitate execuţie, întreţinere şi
reparaţii drumuri şi poduri, are ca acţionar unic Consiliul Judeţean Călăraşi.
Pentru întreţinerea şi repararea celor 650 km de drumuri judeţene între Consiliul
Judeţean Călăraşi şi S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi, s-a încheiat contractul de delegare
a serviciului public de administrare a drumurilor judeţene şi a infrastructurii cu o durată de 6
ani, prin Hotărârea nr.107 adoptată de Consiliul Judeţean Călăraşi în data de 29.09.2014.
În baza programelor de lucrări anuale, adoptate de S.C. Drumuri şi Poduri S.A.
Călăraşi, între cele două entităţi se încheie, anual, contracte de lucrări.
În anul 2018, S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi a executat lucrări atât pentru
Consiliul Judeţean Călăraşi cât şi pentru diverşi beneficiari, în valoare totală de 15.113.750 lei
astfel:
Lucrări pentru Consiliul Judeţean Călăraşi în valoare de 10.027.201 lei, astfel:
 Întreţinere curentă drumuri pe timp de iarnă, în valoare de 1.978.419 lei reprezentând
lucrări de deszăpezire, combatere gheaţă şi polei pe întreaga reţea de drumuri
judeţene reprezentate de Consiliul Judeţean Călăraşi;
 Întreţinere drumuri pietruite cu adaos de mat pietros, inclusiv reprofilări, în valoare de
625.884 lei, lucrări ce au constat în reprofilări şi scarificări drumuri pietruite, adaos de
material pietros, unde a fost cazul, sau doar scarificări şi reprofilări drumuri. Drumurile
pe care s-au efectuat astfel de lucrări au fost: DJ 306 Dragoş Vodă-Socoalele; DJ 308A
Borcea-Bărăganu, DJ 100 Fundeni-Râul Dâmboviţa, Pădurişu-Frumuşani, DJ 302
Belciugatele-Măriuţa, DJ 402 Fundulea-Solacolu, DJ 213A Iezeru-Perişoru, DJ 304
Plevna –Dâlga;
 Plombări îmbracăminţi asfaltice cu o valoare de 454.686 lei. Reţeaua de drumuri
judeţene asfaltate este degradată datorită depăşirii duratei de exploatare, a traficului
intens şi greu şi a condiţiilor meteo nefavorabile. Pentru asigurarea unei circulaţii în
conditii de siguranţă şi confort, s-au executat lucrări de plombări îmbrăcăminţi asfaltice
pe drumurile judeţene asfaltate, astfel: DJ 306 Cuza Vodă-Dragoş Vodă, DJ 310 Cuza
Vodă-DN 21, DJ 403 Dorobanţu-Ulmu-Plevna, DJ 307A Independenţa-Alexandru
Odobescu-Vlad Ţepeş, DJ 411 Chirnogi-Radovanu-Crivăţ;
 Lucrări de siguranţa circulaţiei în valoare de 263.085 lei, constând lucrări de marcaje
rutiere, montare sau înlocuire indicatoare rutiere pe toate drumurile judeţene;
 Covoare asfaltice în valoare de 550.392 lei, acolo unde, pe anumite secoare de drum
nu mai este eficientă plombarea, se execută covoare asfaltice. În anul 2018 s-au
executat covoare asfaltice pe următoarele drumuri: DJ 307A Independenţa-Potcoava
pe 1,23 km, DJ 3136 Interior Ogoru pe 0,8 km.
 Lucrări de îmbrăcăminţi bituminoase uşoare în valoare de 6.056.446 lei pe: DJ307A
Vîlcelele – Vad Ţepeş, DJ 305 Valea Presnei – Gurbăneşti, DJ 310-DN 21 MînăstireaRadu Negru, DJ 305 Intravilan Fântâna Doamnei;
 Cosit vegetaţie ierboasă, defrişare arbuşti şi tufişuri, în valoare de 98.287 lei, pe
întreaga reţea de drumuri judeţene asfaltate.
Lucrări pentru alţi beneficiari, lucrări în valoare de 5.086.549 lei: Primăia Calaraşi,
S.C.Telprom Comex S.R.L., S.C. ZMC Trading S.R.L.
O atenţie deosebită a fost acordată dotării cu utilaje performante, în vederea înlocuirii
celor vechi. În acest sens, au fost achiziţionate în anul 2018, un Unimog 1450, două
încărcătoare cu cupă mai mare de 3,5 m, o autobasculantă, patru autoturisme, trei tractoare
cu lamă şi sărăriţă şi echipamnte de cosit iarba.
În anul 2018 activitatea desfăşurată de Autoritatea Rutieră Română Agenţia
Teritorială Călăraşi a constat în principal în:
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 Licenţeierea operatorilor de transport rutier public şi a operatorilor economici care
efectuează activităţi conexe de transport rutier;
 Eliberarea licenţelor de traseu operatorilor de transport rutier care efectuează transport
rutier de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale;
 Certificarea întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu;
 Autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto;
 Activitatea de registru pentru operatorii de transport rutier, întreprinderile care
efectuează transport rutier în cont propriu şi auditorii de siguranţă;
 Eliberarea certificatelor/atestatelor profesionale pentru personalul de specialitate din
domeniul transporturilor rutiere;
 Punerea în aplicare a normelor tehnice şi a reglementărilor specifice transporturilor
rutiere, pe baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor;
 Eliberarea cartelelor tahografice conducătorilor auto, personalului abilitat cu efectuarea
controlului privind respectarea prevederilor OUG nr.37/2007 privind stabilirea cadrului
de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de
odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii
acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr.371/2007 cu modificările şi completările
ulterioare, şi operatorilor economici autorizaţi, conform reglementărilor legale;
 Gestionarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră,
inspecţiei de siguranţă, precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, atestare,
instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră.
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1.2.AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM
SERVICII PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

ŞI

LOCUINŢE,

A. URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
Consiliul Judeţean Călăraşi
În domeniul realizării documentaţiilor de urbanism
Potrivit Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, toate
investiţiile indiferent de natura lor şi de forma de proprietate, trebuie să fie realizate în
conformitate cu autorizaţiile de construire, eliberate de autorităţile competente, pe baza
documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate.
În acest sens nu s-au mai obţinut de la M.D.R.A.P. fonduri pentru definitivarea
Planurilor Urbanistice Generale, după cum urmează:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Localitatea
Independenţa
Ulmeni
Valea Argovei
Chiselet
Curcani
Dichiseni
Jegălia
Modelu
Radovanu
Şoldanu
Spanţov
Ştefan Vodă
Unirea
Vîlcelele
Dragoş Vodă
Frăsinet
Total

Total
2017 (lei)

Localitatea

15.306,12
15.306,12
15.306,12
15.306,12
15.306,12
15.306,12
15.306,12
15.306,12
15.306,12
15.306,12
15.306,12
15.306,12
15.306,12
15.306,12
214.285,68

Independenţa
Ulmeni
Valea Argovei
Chiselet
Curcani
Dichiseni
Jegălia
Modelu
Radovanu
Şoldanu
Spanţov
Ştefan Vodă
Unirea
Vîlcelele
Dragoş Vodă
Frăsinet
Total
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Total
sume alocate
în 2018 (lei)
12.148,00
12.148,00
12.148,00
12.148,00
12.148,00
12.148,00
12.148,00
12.148,00
12.148,00
12.148,00
12.148,00
12.148,00
6.662,00
12.148,00
12.148,00
6.662,00
171.248,00

Total sume
cheltuite în
2018 (lei)
12.148,00
12.148,00
12.148,00
11.900,00
12.148,00
12.148,00
10.444,68
12.148,00
12.148,00
12.148,00
12.148,00
12.148,00
143.824,68

În conformitate cu art.I, pct.16 din Legea nr.289/07.07.2006 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.350/10.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, în situaţia
în care nu s-au finalizat şi aprobat PUG – urile ca documentaţii definitive se suspendă
eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare.
La data de 31.12.2018, Situaţia elaborării Planurilor Urbanistice Generale se prezintă
asfel:
PUG
Total PUG-uri,din care:
Definitive în valabilitate
Reactualizate în curs de
avizare

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

Total
55
27
Valea Argovei (prelungit prin
HCL nr. 4/05.02.2016)
Ulmeni (prelungit prin HCL
nr.20/29.06. 2015)
Spanţov (prelungit prin HCL nr.
36/27.06.2017)
Şoldanu (prelungit prin HCL
nr.4/31. 01. 2017 până la
30.12.2018)
Budeşti (prelungit prin HCL nr.
59/28.12.2015
până
la
30.12.2018)
Independenţa (prelungit prin
HCL nr. 46/27.09.2016)
Luica (prelungit prin HCL
nr.4/25.01. 2017)
Ştefan Vodă (prelungit prin HCL
nr. 01/31.01.2017)
Căscioarele (prelungit prin HCL
nr.01/31.01.2017)
Curcani (prelungit prin HCL
nr.05/25.01. 2017)
Dichiseni (prelungit prin HCL nr.
44/31.07.2017)
Dragoş Vodă (prelungit prin
HCL nr. 55/30.08.2016)
Frumuşani (prelungit prin HCL
nr.50/28.09. 2017)
Lehliu (prelungit prin HCL nr.
26/23.11. 2016)
Modelu (prelungit prin HCL nr.
31/29.05.2017)
Nana (prelungit prin HCL
nr.35/07.12. 2017)
Ulmu (prelungit prin HCL
nr.29/13.11. 2017)
Chiselet (prelungit prin H.C.L.
nr. 19/31. 07. 2013) Chirnogi
(prelungit prin H.C.L. nr. 24/26.
02. 2016), Luica (prelungit prin
H.C.L. nr. 4/ 25. 01. 2017
Ştefan cel Mare (prelungit prin
H.C.L. nr. 53//4.12. 2015)
Vâlcelele (prelungit prin H.C.L.
nr. 27/30. 06. 2015)
comuna Belciugatele (a expirat
în 2018)
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PUG reactualizat finalizat

Comuna Alexandru Odobescu
(H.C.L. nr. 58 din 19. 12. 2018)
Comuna Jegălia (H.C.L. nr. 16
din 27. 06. 2018)
Comuna Radovanu (H.C.L. nr.
39 din 30. 08. 2018)

Rezultă că 91% din unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi au P.U.G.
definitiv şi R.L.U. aferent aprobate, faţă de media pe ţară care este de 41%, aşa cum se
menţionează în OUG nr.7/2011.
Activitatea de avizare şi autorizare în judeţul Călăraşi
Structura de specialitate din subordinea arhitectului şef al judeţului Călăraşi a analizat
şi propus Preşedintelui Consiliului Judeţean, emiterea de certificate de urbanism şi autorizaţii
de construire – desfiinţare, după cum urmează:
2017
372
41
95
9
70

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

2018
338
34
106
8
68

Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului reorganizată potrivit Hotărârii
Consiliului Judeţean Călăraşi nr.42 din 2017 analizează şi avizează Planurile Urbanistice
Generale, Planurile Urbanistice Zonale şi Planurile Urbanistice de Detaliu.
Comisia Tehnică de Urbanism a judeţului Călăraşi, a eliberat un număr de 68 avize –
Arhitect Şef în anul 2018.
Conform art. 4 lit. e din Legea nr.50/1991, republicată în 2004, structura de
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean a avizat documentaţii pentru eliberarea
certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire de către primarii localităţilor, după cum
urmează:
Avize Certificate de urbanism
Avize Autorizaţii de construire

2017

2018

298
88

306
78

Valoarea totală a taxelor încasate pentru eliberarea certificatelor de urbanism,
avizelor şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare se regăseşte în tabelul de mai jos:
2017
27.033,00
144.875,00
3.640,00
466,00
1.943,00
395,00
980,00
3.249,00
182.581,00

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

2018
27.472,00
266.897,00
3.346,00
1.519,00
2.502,00
952
3.774,00
2.000
308.432,00

Lunar, se transmite la Direcţia de Statistică Regională Călăraşi şi la Inspectoratul
Regional în Construcţii Sud Muntenia, situaţia certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de
construire/desfiinţare eliberate de Preşedintele Consiliului Judeţean. Pentru respectarea
caracterului public al Autorizaţiilor de Construire/Desfiinţare şi al Certificatelor de Urbanism
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eliberate de preşedintele Consiliului Judeţean, acestea se afişează lunar la Centrul pentru
Informarea Cetăţenilor.
Stadiul realizării lucrărilor de cadastru, de specialitate, imobiliar – edilitar
Nu s-au alocat în anul 2018 fonduri pentru realizarea cadastrului de specialitate
imobiliar – edilitar.
Situaţia realizării lucrărilor de cadastru, de specialitate, imobiliar – edilitar la data de
31.12. 2017 se prezintă asfel:
 2 localităţi cu lucrări finalizate: municipiul Olteniţa şi oraşul Lehliu Gară;
 2 localităţi cu lucrări contractate aflate în derulare: municipiul Călăraşi şi comuna
Belciugatele
 1 localitate cu lucrări contractate şi sistate din lipsă de fonduri: comuna
Independenţa şi comuna Modelu.
Celelalte 49 de localităţi au lucrările de cadastru imobiliar-edilitar necontractate.
Disciplina în construcţii şi urbanism
Potrivit programelor trimestriale defalcate pe luni, angajaţii din subordinea arhitectului
şef al judeţului Călăraşi, au realizat controlul şi îndrumare pe linia de disciplină în autorizarea
executării lucrărilor de construcţii în toate localităţile judeţului, în limitele competenţelor ce le
revin potrivit Legii nr.50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont
de autonomia locală, stabilită prin Legea administraţiei publice locale.
Toate controalele efectuate s-au încheiat cu procese verbale însuşite cu sau fără
obiecţiuni de către autorităţile locale controlate.
Principalele probleme care s-au avut în vedere în cadrul controalelor stabilite de
comun acord cu Inspectoratul Judeţean în Construcţii Călăraşi au fost:
 Modul în care s-a acţionat pentru realizarea PUG - urilor definitive şi RLU - urilor
aferente;
 Modul în care se eliberează şi se evidenţiază certificatele de urbanism şi autorizaţiile
de construire – desfiinţare;
 Modul în care se urmăreşte începerea executării lucrărilor de construcţii;
 Verificarea în teren a construcţiilor a căror autorizaţii au fost eliberate de Preşedintele
Consiliului Judeţean;
 Verificarea existenţei dovezii lunare în evidenţă a proiectelor de arhitectură potrivit HG
nr.932/2011.
Alte activităţi desfăşurate de Arhitectul Şef al judeţului Călăraşi
 Arhitectul şef al judeţului a reprezentat, lunar, Consiliul Judeţean Călăraşi în Comisia
zonală nr.10 a Monumentelor Istorice unde sunt analizate şi avizate, sau respinse
documentaţii tehnice pentru judeţele Călăraşi, Buzău, Ialomiţa şi Brăila;
 A asigurat asistenţă tehnică de specialitate la primăriile municipiilor, oraşelor şi
comunelor care au solicitat sprijin;
 Structura de specialitate din subordinea arhitectului şef al judeţului Călăraşi a participat
de asemenea, prin personalul desemnat, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Călăraşi la şedinţele săptămânale ale Comisiei de Analiză Tehnică (CAT).
Realizarea documentaţiilor de urbanism,
specialitate, imobiliar – edilitar în municipiul Călăraşi
Documentaţii
PUZ

Documentaţii
PUD

15

1

a

lucrărilor

de

Autorizaţii Autorizaţii Certificate
de
de
de
iniţiate aprobate iniţiate aprobate construire desfiinţare urbanism
14

1

529

40

61

857

cadastru
Procese
verbale
de
amendă
42

de

Amenajarea teritoriului-urbanism în municipiul Olteniţa – au fost eliberate 241 de
certificate de urbanism, 96 de autorizaţii de construire şi 30 autorizaţii de desfiinţare. În anul
2018 nu s-au întocmit procese-verbale de contravenţie.
Nu au fost întocmite Planurile Urbanistice Zonale.
Amenajarea teritoriului-urbanism în oraşul Lehliu Gară – PUG-ul şi RLU au fost
aprobate prin HCL nr.54/2010 şi au termen de valabilitate 10 ani, respectiv 2020.În anul 2018
s-au aprobat 5PUY-uri cu reglementările aferente, astfel: 95 autorizaţii de construire şi 130
certificate de urbanism. În ce priveşte disciplina în construcţii şi urbanism, s-a întocmit şi
aprobat Programul de control privind respectarea documentaţiilor tehnice autorizate şi s-au
facut controale în teren. Nu au fost aplicate amenzi.
Amenajarea teritoriului-urbanism în oraşul Budeşti – Termenul de valabilitate al
Planului Urbanistic General şi al Regulamentului Local Urbanistic al orasului Budeşti şi al
localităţilor componente Aprozi, Gruiu şi Buciumeni, a fost prelungit până la data de
31.12.2023 prin H.C.L. nr.54/18.12.2018, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă
nr.51/21.06.2018, având în vedere faptul că au fost iniţiate demersurile de
elaborare/actualizare a documentaţiilor. În anul 2018 au fost eliberate 48 certificate de
urbanism, 5 autorizaţii de desfiinţare şi 10 autorizaţii de construire. Din lipsa fondurilor, nu au
fost demarate lucrările de cadastru, de specialitate imobiliar – edilitar.
Activitatea administrării domeniului public şi privat al judeţului
Pe parcursul anului 2018, Compartimentul Patrimoniu a întreprins acţiuni referitoare
la evidenţa, administrarea şi inventarierea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul
judeţului Călăraşi, concretizate în redactarea proiectelor de acte administrative promovate de
Direcţia Economică, întocmirea rapoartelor de specialitate la proiectele de hotărâri ale
Consiliului Judeţean Călăraşi, a referatelor la dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean
Călăraşi, a protocoalelor şi proceselor - verbale de predare – primire, a documentaţiei pentru
licitaţiile publice, consilierea juridică a persoanelor fizice interesate, asistenţă de specialitate
persoanelor juridice de drept public şi privat, evidenţierea mişcărilor patrimoniale ale bunurilor
proprietate publică şi privată de interes judeţean în vederea reflectării acestora în
contabilitate, vizionarea obiectivelor de interes judeţean în scopul urmăririi exploatării eficiente
a acestora.
În exercitarea atribuţiilor menţionate anterior, Compartimentul Patrimoniu a
elaborat următoarele documente:
 HOTĂRÂRE privind solicitarea de transmitere a unui imobil, aflat în proprietatea
publică a Municipiului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Călăraşi, în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi - Art. 1. Se
aprobă solicitarea de transmitere a unui imobil – teren şi construcţii – Complexul
Sportiv Municipal “Dunărea” Călăraşi, din care: suprafaţă teren central (teren şi
construcţii) – 24162 m.p.; suprafaţă teren = 8986 m.p; suprafaţă teren = 3501 m.p. şi
suprafaţă spaţiu administrativ, teren, alei şi construcţii = 21027,58 m.p., situate în
intravilanul Municipiul Călăraşi, b-dul Republicii, nr. 39, judeţul Călăraşi, din domeniul
public al Municipiului Călăraşi şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi,
în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării în 3 loturi a imobilului cu număr
cadastral 9203 reprezentând DJ 402, situat în judeţul Călăraşi, UAT Nana - Art. 1.
Se aprobă dezmembrarea în 3 loturi a imobilului cu nr. cadastral 9203, înscris în Cartea
funciară nr. 9203 a UAT Nana, imobil denumit „DJ 402”, aflat în domeniul public al
judeţului Călăraşi, situat în extravilanul comunei Nana, judeţul Călăraşi, după cum
urmează:a) Lot 1: teren extravilan DJ402 cu număr cadastral 9313 şi suprafaţa de
18761 m.p.; b) Lot 2: teren extravilan DJ402 cu număr cadastral 9320 şi suprafaţa de
26879 m.p.; c) Lot 3: teren extravilan DJ402 cu număr cadastral 9321 şi suprafaţa de
88095 m.p;
 HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea
imobilului situat în municipiul Călăraşi, str. Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989,
nr. 38, judeţul Călăraşi. ARTICOL UNIC - Se aprobă neexercitarea dreptului de
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preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Călăraşi, str. Eroilor
Revoluţiei 22 Decembrie 1989, nr. 38, judeţul Călăraşi, identificat sub denumirea „Casa
Dumitru Bâzu”;
 HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea
imobilului situat în municipiul Călăraşi, strada Sloboziei, nr. 27, judeţul Călăraşi
ARTICOL UNIC - Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea
imobilului situat în municipiul Călăraşi, strada Sloboziei, nr. 27, judeţul Călăraşi;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării în 2 loturi a imobilului cu număr
cadastral 29806, aflat în domeniul public al judeţului Călăraşi (fosta Cazarmă 346)
Art. 1. – Se aprobă dezmembrarea în 2 loturi a imobilului cu nr. cadastral 29806, înscris
în Cartea funciară nr. 29806 a UAT Călăraşi (fosta Cazarmă 346), aflat în domeniul
public al judeţului Călăraşi, situat în str. Prelungirea Independenţei, nr. 5A, municipiul
Călăraşi, judeţul Călăraşi, prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre, după cum urmează: a) Lot 1: suprafaţa de 2000 m.p.; b) Lot 2: suprafaţa de
19899 m.p.;
 HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., a
amplasamentului str. Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989 nr. 2-4, municipiul
Călăraşi, judeţul Călăraşi şi asigurarea condiţiilor în vederea executării
obiectivului de investiţii ”Corp nou DS+P+5E în incinta Spitalului Judeţean de
Urgenţă Dr. Pompei Samarian Călăraşi”- Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii
”C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului imobilului din str.Eroilor
Revoluţiei 22 Decembrie 1989 nr. 2-4, situat în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi şi
aflat în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, teren în suprafaţă de 8.388 m.p.,
identificat în Cartea funciară nr. 23248, cu număr cadastral 23248, în vederea şi pe
perioada realizării de către ”C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii ”Corp nou
DS+P+5E în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Pompei Samarian Călăraşi”,
amplasament identificat în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii nr. 39/1999 privind însuşirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Călăraşi (Staţia
de Oxigen) - Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean
Călăraşi nr. 39 din 31.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al judeţului Călăraşi, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului
Judeţean nr.160 din 30.08.2018, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului „Centrul de Dezinsecţie
Fundulea” aflat în domeniul public al judeţului Călăraşi - Art. 1. Se aprobă Studiul
de oportunitate pentru concesionarea imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 26183,
cu nr. cadastral 26183, cunoscut sub denumirea „Centrul de Dezinsecţie Fundulea”,
aflat în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Direcţiei Judeţene de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi, situat în intravilanul
oraşului Fundulea, Judeţul Călăraşi, cu teren în suprafaţă de 11683 m.p., din care 1489
m.p. suprafaţă construită totală, constituit ca Anexa nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului „Teren rezervat pentru
zonă de agrement Călăraşi” aflat în domeniul public al judeţului Călăraşi - Art. 1.
Se aprobă Studiul de oportunitate pentru concesionarea imobilului „Teren rezervat
pentru zonă de agrement Călăraşi”, identificat la nr. crt. 82 din inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al judeţului Călăraşi, constituit ca Anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
 HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri, aflate în patrimoniul Judeţului
Călăraşi, din administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în administrarea
Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
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Călăraşi - Art. 1. Se aprobă trecerea bunurilor ce aparţin patrimoniului Judeţului
Călăraşi, prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din
administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în administrarea Direcţiei Judeţene de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi;
 HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii nr. 13/2018 privind solicitarea de
transmitere a imobilului „Baza Nautică”, aflat în domeniul public al statului şi în
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal
Călăraşi, în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi - Art.1.Se aprobă
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 13/2018 privind solicitarea de
transmitere a imobilului „Baza Nautică”, aflat în domeniul public al statului şi în
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal
Călăraşi, în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului „Centrul de Dezinsecţie
Fundulea” aflat în domeniul public al judeţului Călăraşi - Art.1. Se aprobă Studiul
de oportunitate pentru concesionarea imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 26183,
cu nr. cadastral 26183, cunoscut sub denumirea „Centrul de Dezinsecţie Fundulea”,
aflat în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Direcţiei Judeţene de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi, situat în intravilanul
oraşului Fundulea, Judeţul Călăraşi, cu teren în suprafaţă de 11683 m.p., din care 1489
m.p. suprafaţă construită totală, constituit ca Anexa nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului „Teren rezervat pentru
zonă de agrement Călăraşi” aflat în domeniul public al judeţului Călăraşi - Art. 1.
Se aprobă Studiul de oportunitate pentru concesionarea imobilului „Teren rezervat
pentru zonă de agrement Călăraşi”, identificat la nr. crt. 82 din inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al judeţului Călăraşi, constituit ca Anexa nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii nr. 102/2015 privind transmiterea
imobilului reprezentând Centrul de Informare şi Cooperare în Afaceri Călăraşi din
administrarea Centrului Cultural Judeţean Călăraşi în folosinţa gratuită a Biroului
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa România–Bulgaria ARTICOL UNIC. Se aprobă modificarea alineatului (1) al articolului 1 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 102/2015 privind transmiterea imobilului reprezentând
Centrul de Informare şi Cooperare în Afaceri Călăraşi din administrarea Centrului
Cultural Judeţean Călăraşi în folosinţa gratuită a Biroului Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră pentru Graniţa România – Bulgaria, care va avea următorul cuprins:
„(1) Se aprobă transmiterea imobilului reprezentând Centrul de Informare şi Cooperare
în Afaceri Călăraşi, din cadrul imobilului „Punct Control Trecere Frontieră Călăraşi –
Silistra”, situat pe şoseaua Chiciului, DN 3, km 127 din administrarea Centrului Cultural
Judeţean Călăraşi în folosinţa gratuită a Biroului Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră pentru Graniţa România–Bulgaria, pe perioadă determinată, începând
cu data predării efective a imobilului până pe data de 31 martie 2020.”;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului „Teren rezervat pentru
zonă liberă Călăraşi” aflat în domeniul public al judeţului Călăraşi - Art.1. Se
aprobă Studiul de oportunitate pentru concesionarea terenului cunoscut sub denumirea
„Teren rezervat pentru zonă liberă Călăraşi”, identificat la nr.crt. 80 din inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Călăraşi, constituit ca Anexa nr. 1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a
imobilului „fostul Spital Gurbăneşti” aflat în domeniul privat al judeţului Călăraşi
Art.1. – (1) Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică cu strigare, a imobilului „fostul
Spital Gurbăneşti” situat în comuna Coţofanca, sat Gurbăneşti, judeţul Călăraşi, cu
teren în suprafaţă totală de 23.403 m2 din măsurători şi 23.381 m2 din acte, din care
1.608,105 m2 suprafaţă construită. Imobilul are următoarele vecinătăţi: NORD: Coman
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Velicu; NORD EST: Drum comunal; SUD: Drumul judeţean 303; VEST: Drum comunal.
Imobilul este înscris în Cartea funciară nr.20999 (nr.vechi 191) a localităţii Gurbăneşti,
cu număr cadastral 286 şi este prezentat în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a
imobilului „fostul Spital TBC Dor Mărunt” aflat în domeniul privat al judeţului
Călăraşi - Art. 1. – (1) Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică cu strigare, a imobilului
„fostul Spital TBC Dor Mărunt” situat în comuna Dor Mărunt, str. Principală, nr. 88,
judeţul Călăraşi, cu teren în suprafaţă totală de 23406 m2 din măsurători și 23.402 m2
din acte, din care 2099 m2 suprafaţă construită. Imobilul are următoarele vecinătăţi:
NORD: teren arabil; EST: Marcu Liviu; SUD: DN3A; VEST: Stancu Vasile. Imobilul este
înscris în Cartea funciară nr. 22560 (nr. vechi 547) a localităţii Dor Mărunt, cu număr
cadastral 22560 (nr.vechi 810) şi este prezentat în Anexa nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului „Teren Punct Trecere
Frontieră Călăraşi - Silistra” aflat în domeniul public al judeţului Călăraşi - Art. 1.
Se aprobă Studiul de oportunitate pentru concesionarea terenului cunoscut sub
denumirea „Teren Punct Trecere Frontieră Călăraşi - Silistra”, identificat la nr.crt. 84
din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Călăraşi, constituit ca
Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de rectificare a Cărţii Funciare nr. 27259
a localităţii Călăraşi (sediul Casei de Asigurări de Sănătate Călăraşi) - Art. 1. Se
aprobă solicitarea de rectificare a Cărţii Funciare nr.27259 a localităţii Călăraşi (sediul
Casei de Asigurări de Sănătate Călăraşi), prin diminuarea suprafeţei de teren aferent
imobilului cu 72 m.p., restituit în natură doamnei Rubin Elena, domiciliată în Municipiul
Călăraşi, str. Independenţei, nr.53 şi doamnei Baicu Liliana–Marcelica, domiciliată în
Municipiul Călăraşi, str.Independenţei, nr.53, conform Dispoziţiei Preşedintelui
Consiliului Judeţean Călăraşi nr.134 din 16.06.2005 privind restituirea în natură a unui
teren din domeniul privat al judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean
Călăraşi;
 HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii nr.39/1999 privind însuşirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Călăraşi (Canal
Siderca) - Art. I. Se aprobă completarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi
nr. 39 din 31.08.1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al judeţului Călăraşi, cu modificările şi completările ulterioare, prin introducerea,
după poziţia 107, a unei noi poziţii, poziţia nr.108, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui imobil, proprietate publică a
judeţului Călăraşi, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr.
Pompei Samarian” Călăraşi - Art. 1. Se aprobă închirierea, în condiţiile legii, a
imobilului cu suprafaţa de teren de 1194,75 m.p., din care suprafaţă construită de
262,50 m.p., prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,
reprezentând Staţia de Oxigen din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei
Samarian” Călăraşi, aflată în proprietatea publică a judeţului Călăraşi şi în
administrarea Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea apartamentării imobilului „Palat Administrativ” cu
nr. cadastral 29844 (sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Călăraşi) - Art.1. Se
aprobă apartamentarea imobilului cu nr. cadastral 29844, înscris în Cartea Funciara nr.
29844 a UAT Călăraşi, imobil denumit „Palat Administrativ” (sediul Instituţiei Prefectului
- Judeţul Călăraşi)”, proprietate publică a statului, identificat cu nr. M.F.P. 111448, aflat
în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, situat în str.Sloboziei, nr.9-11,
municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, pentru implementarea unui proiect ce are ca
principal obiectiv lucrări de reabilitare a Palatului Administrativ al Judeţului Călăraşi în
cadrul Programului PA14 “Anteprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural”,
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program gestionat de Unitatea de Management a Proiectului din Cadrul Ministerului
Culturii şi Identităţii Naţionale;
 HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii nr. 38/2018 privind transmiterea unor
bunuri, aflate în patrimoniul Judeţului Călăraşi, din administrarea Consiliului
Judeţean Călăraşi în administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi - ARTICOL UNIC. Se completează
Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.38 din 15.02.2018 privind transmiterea unor
bunuri, aflate în patrimoniul Judeţului Călăraşi, din administrarea Consiliului Judeţean
Călăraşi în administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Judeţului Călăraşi, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
Hotărâre;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării unui imobil din domeniul public al
judeţului Călăraşi - Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru concesionarea
imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 29816, cu nr. cadastral 29816, care face parte
din Cazarma 346, ”Incinta 2”, aflat în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în
administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, situat în municipiul Călăraşi, str.
Independenţei, nr. 5, Judeţul Călăraşi, cu teren în suprafaţă de 11076 m.p., din care
1713 m.p. suprafaţă construită totală, constituit ca Anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii unui imobil, aflat în domeniul public al
judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi - Art. 1. Se aprobă
transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al Judeţului Călăraşi, situat în
intravilanul municipiului Călăraşi, Lotul 1 cu suprafaţa de 8144 m.p., perimetrul: platoul
din faţa Centrului Judeţean de Cultură şi Administraţie Publică „Barbu Ştirbei” parcarea Consiliului Judeţean Călăraşi - zona pietonală adiacentă clădirii sediului
Consiliului Judeţean Călăraşi (str.1 Decembrie 1918) precum şi parcul situat în
vecinătatea Bibliotecii judeţene, pentru realizarea proiectului „Reducerea emisiilor de
carbon în municipiul Călăraşi prin crearea unui spaţiu urban pietonal multifuncţional în
zona centrală a municipiului”, finanţat din POR 2014-2020, Axa Prioritara 4.1, aplicant
U.A.T. Municipiul Călăraşi, din administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi;
 HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea
imobilului situat în municipiul Călăraşi, strada Sloboziei, nr. 27, judeţul Călăraşi
ARTICOL UNIC. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea
imobilului situat în municipiul Călăraşi, strada Sloboziei, nr. 27, judeţul Călăraşi;
 HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii nr. 39/1999 privind însuşirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Călăraşi (fostul
sediu al Colegiului Naţional „Barbu Ştirbei”) - Art. 1. Se aprobă completarea Anexei
Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr.39 din 31.08.1999 privind însuşirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Călăraşi, cu
modificările şi completările ulterioare, prin introducerea unei noi poziţii, poziţia nr. 106,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea, de principiu, a transmiterii unui imobil din
domeniul public al Judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean
Călăraşi în domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Afacerilor
Interne, prin Inspectoratul General Pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
judeţului Călăraşi - Art. 1. Se aprobă, de principiu, transmiterea imobilului situat în
localitatea Fundulea, judeţul Călăraşi, identificat prin Carte funciară nr.26182 şi număr
cadastral 26182, din domeniul public al Judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului
Judeţean Călăraşi în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor
Interne, prin Inspectoratul General Pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului
Călăraşi;
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 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de rectificare a Cărţii Funciare nr. 7099 a
localităţii Călăraşi - Art.1. Se aprobă solicitarea de rectificare a Cărţii Funciare nr.
7099 a localităţii Călăraşi, prin înscrierea dreptului de proprietate privată exclusivă a
judeţului Călăraşi asupra imobilului „Policlinica nr. 2”, situat în municipiul Călăraşi, str.
Policlinicii (Parcului), nr.1, judeţul Călăraşi;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării unui imobil aflat în domeniul public
al judeţului Călăraşi - Art. 1.Se aprobă Studiul de oportunitate pentru concesionarea
imobilului înscris în Cartea Funciară nr.22195, cu nr.cadastral 1609, cunoscut sub
denumirea „Centrul de Dezinsecţie Lehliu”, aflat în domeniul public al judeţului Călăraşi
şi în administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat
Călăraşi, situat în oraşul Lehliu Gară, str. Valea Argovei, nr.34, Judeţul Călăraşi, cu
teren în suprafaţă de 2209 m.p., din care 687 m.p. suprafaţă construită totală, constituit
ca Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării în 3 loturi a imobilului „Centrul
Judeţean de Cultură şi Administraţie Publică “Barbu Ştirbei”, aflat în domeniul
public al judeţului Călăraşi - Art. 1. Se aprobă dezmembrarea în 3 loturi a imobilului
cu nr. cadastral 21313, înscris în cartea funciara nr. 21313 a UAT Călăraşi, imobil
denumit „Centrul Judeţean de Cultură şi Administrație Publică „Barbu Ştirbei”, aflat în
domeniul public al judeţului Călăraşi, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.1, municipiul
Călăraşi, judeţul Călăraşi, prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre, după cum urmează: a) Lot 1: suprafaţa de 8144 m.p.; b) Lot 2: suprafaţa de
1658 m.p.; c) Lot 3: suprafaţa de 9262 m.p.;
 HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 39/1999 privind
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului
Călăraşi (Imobil b-dul N. Titulescu şi Bloc Flora) - Art. I. Se aprobă modificarea
Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 39 din 31.08.1999 privind însuşirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Călăraşi, cu
modificările şi completările ulterioare, prin abrogarea poziţiei nr. 79;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii unui imobil, aflat în domeniul public al
judeţului Călăraşi, din administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în
administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei Samarian” Călăraşi
Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, cu suprafaţa construită de 160,10 m.p. şi
338,635 m.p. teren aferent, aflat în domeniul public al judeţului Călăraşi, reprezentând
fostul sediul al Centrului Judeţean de Aparatură Medicală Călăraşi, din incinta Spitalului
Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi, prezentat în Anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi
în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei Samarian” Călăraşi;
 HOTĂRÂRE privind darea în folosinţă gratuită, a unui teren şi a unei construcţii,
proprietate publică a judeţului Călăraşi, Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - Art.
1. Se aprobă transmiterea terenului, cu suprafaţa de 1522,67 m.p. (respectiv 1522,15
m.p. din măsurătorile cadastrale) şi a unei construcţii cu suprafaţa de 634,41 m.p.
prezentate în Planul de situaţie al imobilului ce constituie Anexă la prezenta hotărâre,
cu număr cadastral 2356, Carte Funciară nr. 20426, situate în municipiul Călăraşi, Bdul Nicolae Titulescu, nr. 1 bis, judeţul Călăraşi, în folosinţa gratuită a Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, pe durata executării lucrărilor de construire de locuinţe de
serviciu;
 HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea
imobilului situat în comuna Ulmeni, strada Corbului, nr. 12, judeţul Călăraşi
ARTICOL UNIC. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea
imobilului situat în comuna Ulmeni, strada Corbului, nr. 12, judeţul Călăraşi, identificat
în Anexa nr. 1 – «Lista monumentelor istorice 2015–judeţul Călăraşi», poz. 83, cu codul
CL-I-m-B-14583.01, din Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr.2314/2004, cu
modificările ulterioare, sub denumirea de „Aşezare” cu adresa: "Terasa Dunării", în
partea de sud-est a satului, între Tăuşanca şi Valea lui Soare”;
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 HOTĂRÂRE privind solicitarea de transmitere a unor sectoare de drum din
domeniul public al Comunei Nana şi administrarea Consiliului Local Nana în
domeniul public al Judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean
Călăraşi - Art. 1. Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Comunei
Nana şi administrarea Consiliului Local Nana în domeniul public al Judeţului Călăraşi şi
în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, în vederea încadrării în categoria
funcţională a drumurilor judeţene, a următoarelor sectoare de drum:a)Imobilul
identificat cu număr cadastral 9317, înscris în CF nr. 8209 UAT Nana, în suprafaţă de
1535 m.p., având categoria de folosință drum; b)Imobilul identificat cu număr cadastral
8171, înscris în CF nr. 8171 UAT Nana, în suprafaţă de 5812 m.p., având categoria de
folosinţă drum; c)Imobilul identificat cu număr cadastral 9329, înscris în CF nr. 8176
UAT Nana, în suprafață de 12905 m.p., având categoria de folosință drum; d)Imobilul
identificat cu număr cadastral 8159, înscris în CF nr. 8159 UAT Nana, în suprafaţă de
5588 m.p., având categoria de folosinţă drum; e)Imobilul identificat cu număr cadastral
9323, înscris în CF nr.8154 UAT Nana, în suprafaţă de 313 m.p., având categoria de
folosinţă drum; f)Imobilul identificat cu număr cadastral 8126, înscris în CF nr.8126
UAT Nana, în suprafaţă de 5496 m.p., având categoria de folosinţă drum;g)Imobilul
identificat cu număr cadastral 9326, înscris în CF nr. 8085 UAT Nana, în suprafaţă de
331 m.p., având categoria de folosință drum; h)Imobilul identificat cu număr cadastral
8032, înscris în CF nr.8032 UAT Nana, în suprafaţă de 5425 m.p., având categoria de
folosinţă drum;
 HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil, aflat în domeniul privat al Judeţului
Călăraşi, din administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în administrarea
Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Călăraşi - Art. 1. Se aprobă trecerea imobilului situat în Municipiul Călăraşi, str.1
Decembrie 1918, nr. 1A, bl. A24 (Flora), tronson 3, alcătuit din construcţie P+1 cu
suprafaţa utilă de 308,44 m.p. (conform măsurătorilor cadastrale) şi cotă parte indiviză
de 109,74 m.p. din terenul pe care este construit blocul, aflat în domeniul privat al
Judeţului Călăraşi, din administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în administrarea
Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi;
 HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea
unei părţi din imobilul situat în Municipiul Călăraşi, strada Sloboziei, nr. 16,
Judeţul Călăraşi - ARTICOL UNIC. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune
pentru cumpărarea a 186,96 m.p. teren din suprafaţa totală de 401,31 m.p. şi suprafaţă
construită de 104,21 m.p. din totalul de 203,73 m.p. suprafaţă construită, din imobilul
situat în Municipiul Călăraşi, strada Sloboziei, nr. 16, Judeţul Călăraşi, identificat în
Anexa nr. 1 – «Lista monumentelor istorice 2015–judeţul Călăraşi», la poz.182, cu
codul CL-II-m-B-14666, din Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr.2314/2004, cu
modificările ulterioare, imobil cunoscut sub denumirea de „Casa Atanase Petrescu”;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil, din
domeniul public al Comunei Şoldanu şi administrarea Consiliului Local al
Comunei Şoldanu, în domeniul public al Judeţului Călăraşi şi administrarea
Consiliului Judeţean Călăraşi - Art. 1. Se aprobă solicitarea de transmitere a
imobilului „Pod râu Argeş”, cu suprafaţa de 600 m.p., situat pe drumul judeţean DJ 403,
între localităţile Şoldanu şi Radovanu, aflat în proprietatea publică a comunei Şoldanu,
identificat la poziţia nr.4 din Anexa nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr.1349/2001 privind
atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Călăraşi, cu modificările şi completările ulterioare, din domeniul
public al Comunei Şoldanu şi administrarea Consiliului Local al Comunei Şoldanu, în
domeniul public al Judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, în
vederea proiectării şi execuţiei unui pod provizoriu;
 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii nr. 47/2018 privind aprobarea
concesionării unui imobil aflat în domeniul public al judeţului Călăraşi - Art. I. Se
aprobă modificarea alineatului (2) al articolului 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean
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Călăraşi nr.47 din 29.03.2018 privind aprobarea concesionării unui imobil aflat în
domeniul public al judeţului Călăraşi, alineat care va avea următorul cuprins: „(2)
Redevenţa minimă de la care se porneşte licitaţia publică pentru concesionarea
imobilului este de 10.608 lei/an.”;
 HOTĂRÂRE privind solicitarea de transmitere a imobilului „Baza Nautică”, aflat în
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi
Sportului, prin Clubul Sportiv Municipal Călăraşi, în administrarea Consiliului
Judeţean Călăraşi - Art. 1. Se aprobă solicitarea de transmitere a imobilului „Baza
Nautică”, având Cartea funciară nr.8620/Specială, nr. cadastral 1254, nr. MFP:102756,
aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului,
prin Clubul Sportiv Municipal Călăraşi, în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi,
cu datele de identificare prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre;
 HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea
imobilului situat în municipiul Olteniţa, strada Argeşului, nr. 99, judeţul Călăraşi
ARTICOL UNIC. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea
imobilului situat în municipiul Olteniţa, strada Argeşului, nr. 99, judeţul Călăraşi;
 HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii nr. 204/2017 privind transmiterea unui
imobil, aflat în domeniul public al Judeţului Călăraşi, din administrarea
Consiliului Judeţean Călăraşi în administrarea Muzeului Dunării de Jos Călăraşi
Art. 1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr.204 din 31.10.2017 privind
transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al Judeţului Călăraşi, din
administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în administrarea Muzeului Dunării de Jos
Călăraşi;
 HOTĂRÂRE privind solicitarea de transmitere a unor imobile din domeniul public
al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul
public al judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi - Art. 1.
Se aprobă solicitarea de transmitere a unor imobile, identificate conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al judeţului
Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea demolării unei construcţii din cadrul imobilului
situat în Municipiul Călăraşi, bulevardul Nicolae Titulescu, nr.1 bis - Art. 1. Se
aprobă demolarea construcţiei cu suprafaţă de 634,41 m.p., prezentată în Planul de
situaţie al imobilului ce constituie Anexă la prezenta hotărâre, cu număr cadastral 2356,
Carte Funciară nr. 20426, situată în municipiul Călăraşi, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 1
bis, judeţul Călăraşi, în vederea realizării utilităţilor şi dotărilor tehnico–edilitare aferente
pentru asigurarea condiţiilor optime de locuit;
 HOTĂRÂRE privind trecerea unor spaţii, aflate în domeniul public al Judeţului
Călăraşi, din administrarea Direcţiei Judeţene de Administrarea Domeniului
Public şi Privat al Judeţului Călăraşi în administrarea Consiliului Judeţean
Călăraşi - Art. 1.Se aprobă trecerea a două spaţii, aflate în domeniul public al Judeţului
Călăraşi, situate în imobilul „Centrul Judeţean de Cultură şi Administraţie Publică
BARBU ŞTIRBEI Călăraşi”, corp A2, etaj 1, cu suprafeţele de 41,10 m.p., respectiv
88,25 m.p., prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din
administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al
Judeţului Călăraşi, în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi;
 HOTĂRÂRE privind predarea amplasamentului unui teren, proprietate publică a
Judeţului Călăraşi, Fundaţiei SERA ROMÂNIA pe perioada executării lucrărilor de
construcţii la obiectivul “Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi
Călăraţi” - Art. 1. Se aprobă transmiterea amplasamentului terenului, cu suprafaţa de
2000 m.p., cu număr cadastral 31094, Carte Funciară nr.31094, situat în municipiul
Călăraşi, strada Prelungirea Independenţei, nr.5A, judeţul Călăraşi, Cazarma 346,
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Fundaţiei SERA ROMÂNIA pe perioada executării lucrărilor de construcţii la obiectivul
“Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi Călăraşi”;
 HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii unui sector de drum din domeniul
public al Judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în
domeniul public al Comunei Nana şi în administrarea Consiliului Local Nana - Art.
1. – Se aprobă transmiterea din domeniul public al Judeţului Călăraşi şi administrarea
Consiliului Judeţean Călăraşi în domeniul public al Comunei Nana şi în administrarea
Consiliului Consiliului Local al Comunei Nana, în vederea încadrării în categoria
funcţională a drumurilor locale, a unui sector de drum, Lot 2: teren extravilan DJ402 cu
număr cadastral 9320 şi suprafaţa de 26879 m.p., înscris în Cartea funciară nr. 9320
UAT Nana, cu suprafaţa de 26879 m.p., având categoria de folosinţă drum.
Pentru la îndeplinire a Hotărârilor emise de Consiliul Judeţean Călăraşi şi a
Dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi s-au întocmit următoarele
documente:
 Contract de transmitere în administrare a unui imobil proprietate publică a judeţului
Călăraşi - Obiectul contractului îl constituie transmiterea în administrare a unui imobil,
aflat în domeniul public al Judeţului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi,
Lotul 1 cu suprafaţa de 8144 m.p., perimetrul: platoul din faţa Centrului Judeţean de
Cultură şi Administraţie Publică „Barbu Ştirbei” cu construcţii aferente - parcarea
Consiliului Judeţean Călăraşi - zona pietonală adiacentă clădirii sediului Consiliului
Judeţean Călăraşi (str.1 Decembrie 1918) precum şi parcul situat în vecinătatea
Bibliotecii judeţene cu construcţii aferente, pentru realizarea proiectului „Reducerea
emisiilor de carbon în municipiul Călăraşi prin crearea unui spaţiu urban pietonal
multifuncţional în zona centrală a municipiului”, finanţat din POR 2014-2020, Axa
Prioritara 4.1, aplicant U.A.T. Municipiul Călăraşi, Consiliului Local al Municipiului
Călăraşi;
 Contract de dare în administrare a unui imobil proprietate publică a judeţului Călăraşi Obiectul contractului îl constituie transmiterea dreptului de administrare, asupra
imobilului reprezentând Centrul de Dezinsecţie Călăraşi având suprafaţa de teren de
20.480 m.p. şi suprafaţă construită de 873 m.p. compusă din construcţie C1 - cabină
poartă cu suprafaţă măsurată de 52 m.p., construcţie C2 - magazie lemn cu suprafaţă
măsurată de 40 m.p., construcţie C3 - birouri cu suprafaţa măsurată de 41 m.p.,
construcţie C5 - cabina pompe cu suprafaţă măsurată de 10 m.p., construcţie C6 Bazin apă cu suprafaţă măsurată de 6 m.p., construcţie C7 - WC cu suprafaţă
măsurată de 6 m.p., construcţie C8 - WC cu suprafaţă măsurată de 2 m.p., construcţie
C9 - Garaje cu suprafaţă măsurată de 35 m.p., construcţie C12 - Depozit cu suprafaţă
măsurată de 294 m.p., construcţie C13 - Şopron cu suprafaŢă măsurată de 61 m.p.,
construcŢie C14 - Rampa cu suprafaţă măsurată de 37 m.p., construcţie C16 - Cămin
cu suprafaţă măsurată de 16 m.p., construcţie C17 - Bazin cu suprafaţă măsurată de
19 m.p., construcţie C18 - Magazie cu suprafaţă măsurată de 226 m.p., construcţie
C19 - Beci cu suprafaţă măsurată de 25 m.p., construcţie C20 - WC cu suprafaţă
măsurată de 3 m.p., aflat în proprietate publică a judeţului Călăraşi, situate pe teritoriul
administrativ al municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi, Direcţiei Judeţene de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi;
 Contract de dare în administrare a unui imobil proprietate privată a judeţului Călăraşi Obiectul contractului îl constituie transmiterea dreptului de administrare, asupra
terenului Danubius Parc în suprafaţă de 29.633,53 m.p., carte funciară nr. 5486 UAT
Călăraşi şi nr.cadastral 3275 şi a terenului Danubius Parc în suprafaţă de 117.027,12
m.p., carte funciară nr.5486 UAT Călăraşi şi nr. cadastral 3276 imobilele reprezentând
terenuri pentru Obiectivul de Investiţii „Dezvoltare zonă turistică Borcea – Dunărea –
Călăraşi, Danubius Parc”, proprietate privată a judeţului Călăraşi, situate pe teritoriul
administrativ al municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi, Direcţiei Judeţene de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi;
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 Act adiţional nr. 5/21.12.2018 la Contractul de servicii nr.14249/11000/07.10.2015 Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România –
Bulgaria;
 Toate actele adiţionale aferente tuturor contractelor subsecvente încheiate în baza
Acordului cadru nr.9824 din data de 21.06.2017 încheiat între Consiliul Judeţean
Călăraşi şi Komora Engineering S.R.L..
În cursul anului 2018 s-a efectuat actualizarea mai multor cărţi funciare şi au fost
întocmite cărţi funciare noi, Compartimentului Patrimoniu revenindu-i sarcina de a îndeplini şi
de a pune la dispoziţia prestatorilor de servicii a documentelor necesare, aferente imobilelor.
De asemenea, au fost rezolvate toate solicitările Direcţiei de Dezvoltare Regională şi
Relaţii Externe privind extrasele de carte funciară pentru informare şi planurile cadastrale
aferente imobilelor vizate de proiecte finanţate din fonduri europene.
Au fost întocmite toate documentele necesare procedurii de întocmire a
documentaţiilor funciare pentru următoarele imobile:
 Lot 3, Incinta 2 din cadrul imobilului situat în municipiul Călăraşi, str.Prelungirea
Independenţei, nr.5 A;
 DJ 305;
 DJ 308;
 DJ 402;
 Fostul Spital TBC Dor Mărunt;
 Dezmembrare în 3 loturi a imobilului cu nr.cadastral 21313, înscris în cartea funciară
nr.21313 a UAT CL, imobil denumit Centrul de Cultura şi Administraţie Publică Barbu
Ştirbei, aflat în domeniul public al Judeţului Călăraşi, situat în str. 1 Decembrie 1918,
nr. 1, judeţul Călăraşi;
 DJ 313;
 Actualizare carte funciară Spital Judeţean de Urgenţă Călăraşi;
 DJ201B tronson DN31 - Ulmeni - Lunca (Ostrovu) - Frăsinet km 49+730 km - km
81+290;
 Dezmembrare 2 loturi Cazarma 346;
 Apartamentare Palat Administrativ (Instituţia Prefectului-Judeţul Călăraşi);
 Actualizare de carte funciară imobil Nicolae Titulescu;
 Dezmembrare în 2 loturi Centrul de Management Integrat al Deşeurilor;
 Întocmire carte funciară drum, tronson UAT Vlad Ţepeş
 Canal Siderca şi mijloacele fixe ce intră în componenţa acestuia;
 Dezmembrare în mai multe loturi a imobilului reprezentând Punct de Control Trecere
Frontieră România – Bulgaria;
 Staţia de Oxigen.
Au fost demarate următoarele proceduri:
 Concesionare prin licitaţie publică deschisă a imobilului reprezentând Teren rezervat
pentru zona liberă Călăraşi;
 Negociere directă cu atribuire de contract a imobilului reprezentând Centrul de
Dezinsecţie Lehliu – contract atribuit pe 25 de ani cu o redevenţă de 10.658 lei/an;
 Concesionare prin licitaţie publică deschisă a imobilului reprezentând Teren Punct
Control Trecere Frontieră România – Bulgaria;
 Concesionare prin licitaţie publică deschisă a imobilului reprezentând Teren rezervat
pentru zona de agrement Călăraşi;
 Concesionare prin licitaţie publică deschisă a imobilului reprezentând Centrul de
Dezinsecţie Fundulea.
A fost rezolvată toată corespondenţa repartizată Compartimentului Patrimoniu în anul
2018.
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Calitatea în construcţii şi disciplina în urbanism
În conformitate cu O.G.nr.63/2001 privind infiinţarea Inspectoratului de Stat în
Construcţii – I.S.C. aprobată cu modificări prin Legea 707/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, Hotărârea nr.525 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi
specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării
parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi
Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.
1015/13.07.2016 pentru aprobarea structurii organizatorice detaliate la nivel de direcţii,
servicii, birouri şi compartimente, statului de funcţii al Inspectoratului de Stat în Construcţii –
I.S.C. - aparatul central şi inspectoratele regionale şi sediilor, aria de competenţă, precum şi
arondarea inspectoratelor judeţene în construcţii, aflate în subordinea acestora, Hotărârea
Guvernului nr.1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice , Inspectoratul de Stat în Construcţii se organizează ca instituţie publică
cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice cu finanţare integrală din venituri proprii şi are în structura organizatorică 7
Inspectorate Regionale în Construcţii şi Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti Ilfov. În
structura Inspectoratului Regional Sud-Muntenia, la nivelul judeţelor există Inspectorate
Judeţene în Construcţii.
La nivelul judeţului Călăraşi, în cadrul Inspectoratului Judeţean în Construcţii,
activează 7 inspectori în construcţii, un consilier şi un expert relaţii publice.
Potrivit prevederilor Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii,
aprobat prin HGR 492/2018 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului
de Stat în Construcţii – I.S.C., aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale şi
Administraţiei Publice nr. 2644/27.09.2016, activitatea Inspectoratului Judetean in Construcţii
Călăraşi - I.J.C. Călăraşi se desfăşoară pe baza programelor trimestriale de activitate
aprobate de Inspectorul General al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C..
Acţiunile desfăşurate în anul 2018 s-au înscris în toate domeniile principale în care
Inspectoratul de Stat în Construcţii are obligaţii şi răspunderi stabilite prin legi:
- în domeniul calităţii în construcţii (Legea nr. 10/1995), republicată;
- în domeniul disciplinei în urbanism (Legea nr.50/1991, republicată în 2004, modificată
şi completată;
- HG nr.622/2004 privind introducerea pe piaţă a produselor pentru construcţii, cu
modificările ulterioare.
Activitatea de inspecţie desfăşurată în domeniul calităţii în construcţii
După domeniile de activitate controlate, în anul 2018 s-au realizat: în domeniul
calităţii in constructii au fost programate 184 controale şi au fost efectuate 282 controale, din
care 123 în faze determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor.
Au fost verificate 8 societăţi comerciale cu activitate în domeniul proiectării,
controlându-se peste 45 de proiecte tehnice.
În domeniul avizării lucrărilor publice şi acordurilor au fost avizate 488 de programe
de control de control a lucrărilor ajunse în faze determinante şi 108 de documentaţii au fost
verificate în vederea obţinerii acordului pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor din care
12 au fost respinse.
Activitatea de control in domeniul supravegherii pieţei produselor pentru construcţii, al
staţiilor de producere betoane, mixturi asfaltice şi agregate minerale şi al laboratoarelor de
analize şi încercări, au fost programate 36 activităţi de control s-au efectuat 76 controale.
S-au efectuat 35 controale şi inspecţii privind urmărirea comportării în timp a
construcţiilor.
S-au efectuat 15 controale si inspecţii privind stadiul implementării de către agenţii
economici cu activitate în construcţii a sistemelor proprii de asigurare a calităţii.
S-au efectuat 93 de verificări ca urmare a reclamaţiilor şi sesizărilor depuse la sediul
IJC Călăraşi, sau redirecţionate de la alte instituţii ale statului.
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A fost desfăşurat un nurmăr de 24 activităţi de control în domeniul performanţei
energetice a clădirilor.
Reprezentanţii IJC Călăraşi au participat la recepţia şi terminarea lucrărilor la un
număr de 71 de obiective.
Principalele abateri şi deficienţe, cu o frecvenţă mai mare au fost:
 necunoaşterea sau insuficienta cunoaştere a legislaţiei şi a prevederilor prescripţiilor
tehnice, având ca rezultat greşeli în proiectare, execuţia de lucrări fără proiecte, cu
proiecte incomplete sau neverificate potrivit legii, de către verificatori de proiecte
atestaţi M.D.R.A.P., realizarea unor categorii de lucrări cu defecte;
 executarea unor intervenţii la construcţii existente cu nerespectarea prevederilor
legale de avizare şi executare a acestora;
 nerespectarea tehnologiilor de lucru sau folosirea unor tehnologii neadecvate;
 introducerea în lucrări a unor materiale care nu erau însoţite de documente de calitate
de la producători/furnizori şi neverificate la primirea pe şantier;
 neasigurarea personalului de execuţie, supraveghere şi control cu calificarea şi
experienţa necesară;
 neorganizarea de către unii deţinători de construcţii a activităţii de urmărire a
comportării în timp a construcţiilor, sau nedesfăşurarea acestei activităţi în
conformitate cu normele în vigoare.
La furnizori s-a constatat că majoritatea neconformităţilor constatate se referă la
faptul că aceştia nu deţin declaraţii de conformitate privind calitatea materialelor, elementelor
de construcţii şi a produselor destinate construcţiilor, livrându-se acestea fără aceste
documente.
În toate situaţiile constatate, s-a dispus măsuri adecvate, în conformitate cu
prevederile legilor şi a prescripţiilor tehnice, măsuri având ca scop atât eliminarea defectelor,
abaterilor şi neconformităţilor, cât şi prevenirea acestora.
Pentru nerespectarea prevederilor legale, persoanelor fizice sau juridice vinovate li sau aplicat 8 amenzi, conform Legii nr.10/1995 – Legea privind calitatea în construcţii.
Activitatea de inspecţie în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului
Principalele aspecte verificate în anul 2018 au fost :
 Legalitatea eliberării de autorizaţii de construire de către administraţiile publice locale;
 Respectarea disciplinei în urbanism de către investitori
Principalele deficienţe de la prevederile Legii 50/1991, au fost :
 emiterea unor autorizaţii de construire/desfiinţare pe baza unor documentaţii
incomplete, sau cu proiecte incorect întocmite;
 neasigurarea la unele consilii locale, îndeosebi comunale, a personalului tehnic
necesar efectuării unei verificări temeinice şi competente a documentaţiilor de
autorizare;
 neconstituirea, la unele consilii locale, a comisiilor tehnice de urmărire a disciplinei în
urbanism, lipsa programelor de control, nerespectarea acestora, sau nerealizarea unor
controale exigente şi eficiente;
 nerespectarea de către unii titulari ai autorizaţiilor de construire, a prevederilor
acestora, referitoare îndeosebi la amplasament, dimensiuni în plan ale construcţiilor,
ale compartimentărilor şi a poziţiilor golurilor de uşi şi ferestre.
Alte acţiuni
În anul 2018, IRCSM-I.J.C. Călăraşi a mai realizat următoarele acţiuni :
 Verificarea pe parcursul întregului an, în vederea întocmirii adeverinţelor privind plata
cotelor ISC 0,1% şi 0,7%, 0,5% solicitate de inevestitori, în vederea efectuării recepţiilor
la terminarea lucrărilor;
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 Instruirea periodică a personalului propriu de specialitate asupra noilor reglementări
tehnice;
 Verificarea şi avizarea documentaţiilor de obţinere a autorizaţiilor de construire, de
schimbare de destinaţie a clădirilor, precum şi de efectuarea intervenţiilor asupra
construcţiilor existente;
 Avizarea a 488 de programe de control al lucrărilor ajunse in faze determinante pentru
rezistenţă şi stabilitatea a lucrărilor de construcţii;
 Lucrările temporar sistate ale diverşilor beneficiari au fost verificate în faze
determinante, premergătoare reluării lor şi s-au dispus măsuri de asigurare a condiţiilor
de continuare a lucrărilor. Reluarea lucrărilor s-a autorizat de către I.J.C. Călăraşi, când
au fost asigurate condiţiile.
În realizarea sarcinilor şi atribuţiilor sale specifice, IRCSM-I.J.C. Călăraşi a colaborat
permanent cu organele administraţiei publice locale, cu instituţiile descentralizate ale statului
şi a participat activ, prin Inspectorul Şef, în cadrul Comisiilor Judeţene de pe lângă Instituţia
Prefectului – Judeţul Călăraşi.

B. LOCUINŢE
În perioada 1.01-30.09.2018, în judeţ au fost finalizate 195 locuinţe, cu 29 mai puţine
faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017.
Din acestea, 56 locuinţe au fost construite în mediul urban (28,7% din total) şi 139 în
mediul rural (71,3%).
Locuinţele terminate în primele 9 luni ale anului 2018 au fost construite 100% din
fonduri private.
C. SERVICII PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
Activitatea desfăşurată în anul 2018 de serviciile de gospodărie comunală se prezintă
astfel:

 Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare
SC ECOAQUA SA Călăraşi este operator regional de apă şi canalizare pentru
judeţele Călăraşi şi Ialomiţa prin preluarea activităţii de apă şi canalizare şi pentru municipiul
Urziceni din judeţul Ialomiţa. S.C. ECOAQUA S.A. este o societate pe acţiuni, deţinută în
totalitate de autorităţile locale având în componenţă: Sucursala Călăraşi, Sucursala Olteniţa şi
Sucursala Urziceni, judeţul Ialomiţa.
Primul Contract de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a
fost încheiat între SC ECOAQUA SA Călăraşi şi autorităţile publice locale, Călăraşi, Olteniţa,
Lehliu Gară şi Budeşti în anul 2005. În anul 2006, a fost încheiat al doilea Contract de
delegare a gestiunii serviciilor de apă şi canalizare între SC ECOAQUA SA Călăraşi şi
autoritatea publică locală Urziceni. În anul 2007, autorităţile publice locale au aprobat prin
hotărâri de Consiliu Local novarea Contractului de delegare. În prezent, există un singur
Contract de delegare a gestiunii serviciilor de apă şi canalizare nr.2476/29.10.2007, încheiat
între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, în numele şi pe seama autorităţilor publice
locale asociate, şi SC ECOAQUA SA Călăraşi. Operatorul regional de apă şi canalizare
desfăşoară activităţile din sfera furnizarii/prestării serviciilor de alimentare cu apă şi
canalizare, exclusiv pentru autorităţile publice asociate Asociaţiei de Dezvoltare
intercomunitară ECOAQUA”. Conform Contractului de delegare şi a Actului Constitutiv al SC
ECOAQUA SA, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară exercită drepturi speciale de control
şi de informare, are o influenţă decisivă asupra tuturor deciziilor strategice şi importante ale
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operatorului, monitorizează îndeplinirea de către operator a obligaţiilor ce-i revin în temeiul
Contractului de Delegare şi exercită în numele şi pe seama Autorităţilor Locale membre.
S.C. ECOAQUA S.A. derulează Proiectul “Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de
finanţare şi a documentaţiilor de de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria
de operare a Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”,
cod SMIS 2014+108040, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020,
Axa prioritară 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al
resurselor ”. Obiectivul specific 3.2 „Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate
urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei”.
Obiectivul proiectului: Elaborarea documentatiilor suport (Studiu de Fezabilitate,
Analiza Cost–Beneficiu, Evaluarea impactului asupra mediului, Documentatii de atribuire etc.)
în vederea depunerii aplicaţiei de finanţare pentru finanţarea viitorului proiect de investitii
”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a
Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”.
Datele proiectului :
 Contract de Finanţare nr.24/09.02.2017,semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi ECOAQUA SA Călăraşi;
 Valoarea proiectului: 11.926.122 lei, fără TVA, din care valoarea eligibilă, conform
POS Mediu ( FC+BS+BL): 11.926.122 lei, fără TVA;
 Locaţiile proiectului aglomerările urbane şi rurale din judeţele Călăraşi şi Ialomiţa;
 Perioada de implementare: 46 de luni, 01.03.2017 – 31.12.2020.
 Proiectul vizează investiţii pentru tratarea şi distibuţia apei potabile şi colectarea şi
epurarea apelor uzate în 33 de unităţi adiministrativ-teritoriale, astfel:
În judetul Călăraşi, unităţile administrativ teritoriale sunt: Călăraşi, Olteniţa, Fundulea,
Lehliu Gară, Budeşti, Independenţa, Dorobanţu, Ulmu, Chiselet, Lupşanu, Lehliu, Dor Mărunt,
Nicolae Bălcescu, Ileana, Tămădău Mare, Belciugatele, Spanţov, Chirnogi, Crivăţ, Şoldanu,
Nana, Luica, Plătăreşti, Frumuşani, Vasilaţi.
În judeţul Ialomiţa, unităţile administrativ teritoriale sunt: Urziceni, Manasia, Alexeni,
Coşereni, Gârbovi, Grindu, Ion Roată, Reviga.
Pentru implementarea proiectului s-a semnat între ECOAQUA SA şi Asocierea
ROMAIR CONSULTING SRL-COMPLEX DESIGN SRL-TOP RAM PROJECT SRL, contractul
de servicii nr.340 /31.03.2017. Stadiul fizic: 59,15%, stadiu valoric 35,28%.
Productia realizată de ECOAQUA SA, pe categorii de utilizatori şi servicii:
Tip utilizator

UM

Apă

Canalizare-Epurare

Consumatori casnici

mc

3.941.663

2.847.295

Consumatori agenţi economici

mc

1.124.716

1.013.904

Consumatori instituţii publice

mc

358.406

993.358

Total producţie realizată

mc

5.424.785

4.854.557

În ceea ce priveşte lucrările de investiţii în infrastructura de apă şi canalizare, în anul
2018 ECOAQUA SA nu a realizat investiţii noi şi nici in continuare.
Notă: La capitolul “1.3 Stadiul realizării obiectivelor de investiţii”, se află detaliate proiectele de
investiţii din domeniul alimentare cu apă şi canalizare, finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare
Locală (PNDL), Etapa I şi II.

 Serviciul de furnizare în sistem centralizat a energiei termice, inclusiv cel de
contorizare a consumatorilor
Municipiul Călăraşi
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Serviciul Public ”Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ” Călăraşi (SP
CT-AFL), ca operator al serviciului de alimentare cu energie termică, produce, distribuie şi
furnizează agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum. Prin intermediul a unei
centrale termice de zonă (CT 29) şi a 9 centrale termice de bloc (CT I39 - tronson 2, CT I39 tronson 4, CT138, CT J27, CT J21, CT J23. CT 8, CT 9, CT 10), toate cu funcţionare pe gaz
natural, avand o putere instalată totală de 5,48 Gcal/h.
Cantitatea de energie termică pentru încălzire şi preparare apă caldă de consum,
furnizată consumatorilor urbani în anul 2018 a fost de 2320 Gcal, distribuită astfel: populaţie,
2116 Gcal; agenţi economici şi instituţii publice, 202 Gcal; producţie internă, 2 Gcal.
Veniturile realizate din activitatea de furnizare a energiei termice realizată în anul
2018 de către SP”CT-AFL” Călăraşi, au fost de 790.000 lei (inclusiv TVA).
Programul de revizii şi reparaţii pe anul 2018, în valoare de 126000 lei, constând în
lucrări de reparaţii la reţelele termice şi lucrări de revizii şi verificări la utilajele şi
echipamentele tehnologice din punctele termice în funcţiune. În anul 2018, valoarea reviziilor
şi reparaţiilor efectuate de SP”CT-AFL” Călăraşi a fost de 80000 lei, conform devize de
lucrări, reprezentând:
- lucrări de reparaţii la reţelele termice secundare aferente punctelor termice, constând în
înlocuirea unor tronsoane de conductă cu grad mare de uzură;
- lucrări de reparaţii capitale la cazanul nr.1 din CT 29;
- lucrări de revizii şi reparaţii programate la utilajele din punctele termice (electropompe,
schimbătoare de căldură, vane ,etc.)
Referitor la contorizarea consumatorilor urbani, gradul de contorizare al
branşamentelor pe încălzire şi pe apă caldă de consum pentru populaţie reprezintă 100%
din totalul branşamentelor aflate în funcţiune.
De asemenea, SP”CT-AFL” Călăraşi a derulat în anul 2018 obiectivele de investiţii:
Bloc locuinţe sociale 15 (E26), tronsoanele A+B având stadiul fizic de realizare de 20% şi LTE
Bloc ANL având stadiul fizic de realizare de 100%.
Municipiul Olteniţa
S.C.Termourban S.R.L. Olteniţa având ca unic asociat Consiliul Local, cu principal
obiect de activitate producere şi distribuţie a agentului termic pentru populaţie, fiind deservită
de 10 centrale termice de cartier care pot funcţiona cu combustibil lichid CLU tip 4 sau cu
gaze naturale a realizat o producţie de 1546 Gcal, în valoare de 390891 lei.
Oraşul Lehliu Gară
Direcţia de Gospodărire Comunală şi Locativă Lehliu – Gară furnizeaza energie
termică pentru încălzire. Cantitatea de energie termică pentru încălzire şi preparare apă caldă
de consum furnizată consumatorilor în anul 2018, a fost de 1813 Gcal, iar veniturile realizate
din activitatea de furnizare a energiei termice în anul 2018 au fost în valoare de 855545 lei,
inclusiv TVA.

 Activitatea de drumuri şi spaţii verzi
Serviciul public “Pavaje şi Spaţii Verzi” Călăraşi – are ca obiect de activitate
întreţinere şi reparaţie de drumuri, întreţinere spaţii verzi, producere şi comercializare de
material floricol şi dendrologic, transport de marfă, import-export.
Stadiul realizării producţiei în anul 2018
Valoarea totală a producţiei pe anul 2018 este de 4.940.657,815 lei defalcată pe
activităţi astfel:
Drumuri - valoarea totală a producţiei a fost de 2.007.961,88 lei reprezentând: lucrări
de reparaţii asfaltice de 35.908,42 mp, cu un consum de 5.790,8 tone de mixtură asfaltică;
reprofilări şi completări de fundaţii de drumuri cu piatră pentru 14.971,20 mp şi cu un consum
de 2.772 tone de piatră spartă şi 343 tone de agregate sort 16/22,4..
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Spaţii verzi - valoarea totală a producţiei a fost de 1.320.754,54 lei reprezentând, în
principal, plantări: flori, 164.821 de bucăţi; arbori şi arbuşti, 651 de bucăţi; gazon, 228,8 kg.
Lucrările specifice fiecărui sezon au constat în: udat, cosit, tăieri de corecţie la arbori şi
arbuşti, curăţenie, săpat, etc.
Stadiul investiţiilor aflate în derulare şi care au fost propuse a se realiza în anul 2018:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Investiţia/Dotarea

Rate leasing - nacelă
Rate leasing - utilaj de scos cioate
Rate leasing - autoturism Duster
Rate leasing - maşină de marcaje rutiere
Rate leasing - autoutilitară Dokker
Rate leasing - autogreder
Rate leasing - autobasculantă
Rate leasing - nacelă

Stadiul realizării la 31
decembrie 2018 (%)
100
100
100
100
100
100
100
100

 Activitatea desfăşurată de Serviciul Public “Pieţe – Oboare” Călăraşi
Acest serviciu are ca obiect de activitate administrarea spaţiilor din pieţe, târguri,
oboare şi din Bazarul Călăraşi, operaţiuni de comercializări şi prestări servicii specifice,
proiectare şi executare lucrări de investiţii proprii, lucrări de construcţii montaj, organizarea
şi/sau administrarea pieţelor de gross, import – export specific.
Programul de achiziţii publice aferent anului 2018:
Nr.crt.
1
2
3

Investiţia/Dotarea
Dezinsecţie. Dezinfecţie,
deratizare
Reţea canalizare menajeră şi
pluvială incintă Obor
Hidranţi de incendiu supraterani
incintă Obor

Perioada/Valoare lei
Trim I-IV/ 40.000
Trim.IIII-IV/124.650,12
Trim.II-IV/46.087,38

4

Container cu grupuri sanitare

Trim.III/23.205

5

Cort demontabil evenimente
8x20 m profesional 260 FRT

Trim.III/43.875,99

 Activitatea de salubrizare
În municipiul Călăraşi
În Municipul Călărași, societatea REBU asigură servicii de colectare separată a
deșeurilor menajere și reciclabile, începând cu data de 1 octombrie 2017, conform contractului
semnat cu ADI Ecomanagement Salubris.
Măturatul, întreţinerea, răzuitul şi spălatul căilor publice realizat de URBAN S.A.
Aceste activităţi se desfăşoară în scopul aducerii domeniului public în stare de
curăţenie şi presupune următoarele operaţiuni:
 Măturatul manual al carosabilului, trotuarelor, staţiilor de transport în comun, pieţelor
publice, locurilor de parcare stabilite, suprafeţelor anexe ale spaţiilor de circulaţie,
precum şi evacuarea conţinutului coşurilor stradale;
 Măturatul mecanizat care se realizează cu autoperii colectoare, echipate cu perii
cilindrice sau circulare şi sistem de aspirare - colectare a reziduurilor rezultate;
 Întreţinerea curăţeniei care constă în colectarea prin procedee manuale a depunerilor
grosiere de pe întreaga suprafaţă a domeniului public şi care, de regulă, au fost
salubrizate în prealabil;
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 Răzuitul rigolelor – îndepărtarea deşeurilor aglomerate de lângă borduri determinate de

cauze obiective şi precolectarea lor în saci sau în tomberoane;
 Stropitul carosabilului care constă în dispersia apei pe suprafaţa carosabilului pentru
evitarea formării prafului şi crearea unui climat favorabil îmbunătăţirii gradului de
confort şi igienă citadină.
În municipiul Olteniţa
În temeiul Contractului de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport al
deşeurilor în zona 2 Olteniţa din judeţul Călăraşi, încheiat în urma procedurii de achiziţie
publică organizată de către Asociaţia de dezvoltare intercomunitară “Ecomanagement
Salubris” Călărasi, SC IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL Costineşti, prestează începând
cu data de 01.10.2017, serviciul de salubrizare privind colectarea şi transportul deşeurilor
menajere generate de locuitorii Municipiului Olteniţa.
De menţionat este că Ecosal Servicii Olteniţa SRL prestează activităţi de curăţenie
stradală şi amenajat spaţii verzi.

În oraşul Lehliu Gară: serviciul de colectare deşeuri menajere şi reciclabile,
transportare şi depozitare este asigurat începând cu anul 2017 de către RER Ecologic
Service Bucureşti REBU SA. Tarifele aprobate pentru aceste servicii sunt: de 353,77 lei/tonă,
respectiv 66,24 lei/mc, la care se adaugă TVA.
În oraşul Fundulea: serviciul de salubritate este prestat de RER Ecologic Service
Bucureşti REBU SA.
În oraşul Budeşti: a fost încheiat Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de
colectare şi transport al deşeurilor în zona 2 Olteniţa din judeţul Călăraşi şi a Contractului nr.
12925/26.09.2017 subsidiar acestuia, cu termen de începere 01.10.2017 cu operatorul
regional S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. Costineşti, sat Schitu, Constanţa.
Societatea şi-a respectat toate obligaţiile asumate conform clauzelor contractuale. În
perioada 01.01-31.12.218 s-au colectat 1686,91 tone deşeuri menajere reziduale generate
de populaţie, 1,34 tone de deşeuri reciclabile plastic-metal, generate de populaţie şi 91,91
tone de deşeuri similare reziduale generate de agenţii ecpnomici
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1.3.STADIUL REALIZĂRII PROGRAMULUI DE INVESTIŢII
INVESTIŢII ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
Investiţii în continuare
 Reabilitare reţele exterioare de apă şi canalizare la Spitalul de Psihiatrie Săpunari PT+DE+DTAC şi execuţie lucrări, inclusiv asistenţă tehnică, comisioane legale, taxe –
PIF 2018. Valoare decontată în 2018 – 49.121,28 lei
Investiţii noi
 Extindere corp B - spaţii comerciale - Spitalul Judeţean de Urgenţă Dr. Pompei
Samarian Călăraşi, taxe si avize, PT+DE + execuţie lucrări, asistenţă tehnică,
comisioane inclusiv SSM – Investiţie multianuală. A fost încheiat contractul de
proiectare şi execuţie lucrări, a fost elaborat proiectul tehnic şi a fost demarată execuţia
de lucrări. Valoare decontată în 2018 – 196. 324,72 lei.
Alte cheltuieli de investiţii
 Pavilion central la Spitalul de Psihiatrie Săpunari, inclusiv taxe, avize - Expertiză
tehnică – s-a elaborat expertiza tehnică în vederea demarării lucrărilor de reabilitare, în
urma căreia s-a propus un Studiu de fezabilitate pentru un corp nou de spital. Valoare
decontată în 2018 – 8.944,01 lei;
 Corp nou de spital la Spitalul de psihiatrie Săpunari - faza Studiu de fezabilitate,
inclusiv taxe, avize – s-a elaborat Studiul de fezabilitate care a fost depus pentru
finanţare la Compania Naţională pentru Investiţii.Valoare decontată în 2018 – 75.400
lei;
 Corp nou clădire în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi - taxe, avize
aferente Certificat de Urbanism şi Expertiză de alipire – a fost realizată expertiza de
alipire şi s-au obţinut avizele solicitate prin certificatul de urbanism. Documentaţia este
depusă la Compania Naţională pentru Investiţii pentru finanţare.Valoare decontată în
2018 – 4.330,85 lei;
 Demolare Gospodărie de apă, demontare şi remontare reţele exterioare, demontare şi
relocare chiller, existente pe amplasamentul corpului nou de spital - faza DALI, inclusiv
taxe, avize – a fost demarată procedura de achiziţie pentru elaborarea documentaţiei în
anul 2018, contractul fiind încheiat în ianuarie 2019.Valoare decontată în 2018 – 0 lei;
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 Elaborare documentaţii studiu de oportunitate - Modernizarea infrastructurii
Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Pompei Samarian Călăraşi - a fost
realizată achiziţia, a fost elaborat Studiu de oportunitate care a fost depus pentru
finanţare. Valoare decontată în 2018 – 0 lei.
INVESTIŢII ÎN DOMENIUL CULTURII ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Investiţii în continuare
 Centrul Judeţean de Cultură si administraţie Publică Barbu Ştirbei - execuţie
lucrări "Biblioteca Alexandru Odobescu", comisioane ISC, asistenţă tehnică,
servicii SSM – au fost realizate lucrări de structură, arhitectura, instalaşii electrice,
sanitare, termice şi achiziţionare dotări şi echipamente.Valoare decontată în 2018 –
3.968.227,24 lei.
Investiţii noi
 Modernizare suprafeţei de joc a Stadionului municipal - teren central Ion Comşa DALI, PT şi execuţie lucrări, taxe, avize asistenţă tehnică – a fost realizată
proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare suprafaţă joc, teren central stadion.
Valoare decontată în 2018 – 501.908,79 lei.
 PT+DE şi execuţie lucrări -sistem de supraveghere video si control acces la
stadionul Ion Comşa - Complex sportiv municipal Dunărea Călăraşi, asistenţă
tehnică şi comisioane aferente investiţiei - a fost realizată proiectarea şi execuţia
lucrărilor de amenajare sistem de supraveghere video şi control acces la stadion.
Valoare decontată în 2018 – 537.314,8 lei.
 PT+DE şi execuţie lucrări - amenajare tribuna VIP şi posturi comentatori sportivi,
la stadionul Ion Comşa - Complex sportiv municipal Dunărea Călăraşi, asistenţă
tehnică şi comisioane, taxe şi avize - a fost realizată proiectarea şi execuţia
lucrărilor de amenajare tribună VIP şi posturi comentatori sportivi la stadion. Valoare
decontată în 2018 – 542.468,32 lei.
Alte cheltuieli de investiţii:
 Documentaţie - analiză de risc, studiu de fezabilitate, taxe şi avize pentru sistem
de supraveghere video şi control acces la stadion Ion Comşa - complex Sportiv
Municipal Dunărea Călăraşi – a fost elaborat Studiul de fezabilitate pentru sistem de
supraveghere video şi control acces la stadion.Valoare decontată în 2018 – 8.411 lei.
 Studiu de fezabilitate pentru lucrări de amenajare tribuna VIP şi posturi
comentatori sportivi, taxe şi avize - a fost elaborat Studiul de fezabilitate pentru
lucrări de amenajare tribuna VIP şi posturi comentatori sportivi la stadion. Valoare
decontată în 2018 – 10.474,42 lei.
 Instalaţie de iluminat nocturnă a Stadionului Municipal Ion Comşa - teren central,
SF, taxe şi avize - a fost elaborat Studiul de fezabilitate pentru Instalaţie de iluminat
nocturnă a Stadionului. Valoare decontată în 2018 – 65.961,85 lei.
 Instalaţie degivrare teren joc - Stadionului Municipal Ion Comşa Complex Sportiv
Municipal - SF, inclusiv taxe şi avize - a fost elaborat Studiul de fezabilitate pentru
Instalaţie degivrare teren joc Stadion. Valoare decontată în 2018 – 5.859,99 lei.
 Documentaţie cadastrală la terenuri, clădiri şi drumuri judeţene, inclusiv taxe –
au fost elaborate documentaţii cadastrale pentru clădiri, terenuri, drumuri judeţene.
Valoare decontată în 2018 – 154.480,39 lei.
 Dezvoltarea zonei turistice Braţul Borcea - port turistic de agrement, faza de
întocmire SF, inclusiv taxe şi avize - a fost elaborat Studiul de fezabilitate pentru port
turistic de agrement. Valoare decontată în 2018 – 105.476,04 lei.
 Reabilitarea, modernizare clădire sediu Consiliul Judeţean Călăraşi - faza DALI,
inclusiv taxe, avize – a fost elaborată documentaţia de avizare lucrări de intervenţii
pentru sediu Consiliului Judeţean Călăraşi. Valoare decontată în 2018 – 65.550 lei.
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 Elaborare PUZ - dezvoltarea infrastructurii pentru asistenţă socială, spaţii

administrative şi locuinţe ANL pentru specialişti, taxe şi avize – a fost elaborat
Planul Urbanistic Zonal pentru dezvoltarea infrastructurii pentru asistenţă socială, spaţii
administrative şi locuinţe ANL pentru specialişti. Valoare decontată în 2018 – 90.056,25
lei.
 Documentaţie pentru autorizarea de demolare, execuţie lucrări de demolare
asistenţă tehnică, servicii SSM, taxe, avize, comisioane, pentru corp C1 –
fundaţie imobil cu nr. cadastral 2356, B-dul Nicolae Titulescu nr.1 bis Călăraşi – a
fost elaborată documentaţia pentru autorizarea demolării şi s-au executat lucrările de
demolare în vederea eliberării amplasamentului pentru construire bloc de locuinţe ANL.
Valoare decontată în 2018 – 154.459,05 lei.
 Locuinţe de serviciu şi reţele tehnico-edilitare(alimentare cu apă, canalizare, gaze
naturale, electrice) şi circuite carosabile, pietonale, amenajare spaţii verzi B-dul
Nicolae Titulescu nr.1 bis, Municipiul Călăraşi - faza SF, inclusiv taxe avize – a fost
elaborat Studiul de fezabilitate care a fost depus la Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
Valoare decontată în 2018 – 67.944,59 lei.
 Întocmire documentaţie pentru avizul de amplasament în vederea obţinerii
avizului de la Apele Romane pentru obiectivul de investiţii: “Îmbunătăţirea
siguranţei navigabilităţii pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi –
Silistra” - a fost întocmită documentaţia pentru aviz Apele Române. Valoare decontată
în 2018 – 7.279,36 lei.
 Întocmire documentaţie pentru avizul de amplasament în vederea obţinerii
avizului de la Apele Romane pentru obiectivul de investiţii “Dezvoltarea turistica
a braţului Borcea – Călăraşi – port turistic de agrement” - a fost întocmită
documentaţia pentru aviz Apele române. Valoare decontată în 2018 – 7.279,36 lei.
 Expertiză tehnică corp C1-fundaţie imobil cu nr. cadastral 2356, B-dul Nicolae
Titulescu nr. 1bis, Călăraşi – a fost elaborată expertiza fundaţiei. Valoare decontată
în 2018 – 9.521,19 lei.
 Elaborare Documentaţie Palatul Administrativ - faza DALI, taxe, avize – a fost
elaborată documentaţia de avizare lucrări de intervenţii. Valoare decontată în 2018 –
113.960 lei.
 Dotări stadion: Sistem sonorizare sală de conferinţe presă – a fost achiziţionat
sistem de sonorizare sală de conferinţă presă la stadion Ion Comşa. Valoare decontată
în 2018 – 19.825,4 lei.
Dotări Consiliul Judeţean Călăraşi:







Sistem audio- video -sala de şedinţe;
Autoutilitară;
Sistem supraveghere video, pontaj şi acces parcare;
Licenţe: Office, Antivirus, pentru proiectul "Registrul Agricol";
Pachet -Licenţă Cpanel/VHM şi Licenţă Cloud Linux;
Licenţă prelungire domeniu calarasi.ro;
Valoare totală decontată 2018 – 309.283,54 lei

INVESTIŢII ÎN DOMENIUL - APĂRARE CIVILĂ
 Pichet de pompieri Fundulea - execuţie lucrări C+M, taxe avize, comisioane (investiţie
multianuală). Consiliul Judeţean Călăraşi a asigurat suma necesară pentru finanţarea
lucrărilor de C+M şi comisioane aferente. Investiţie finalizată în 2018.Valoare decontată
în 2018 – 207.308,55 lei.
INVESTIŢII ÎN DOMENIUL PROTECŢIA MEDIULUI
 Sistem integrat de management al deşeurilor solide din judeţul Călăraşi - au fost

asigurate sumele pentru servicii de mentenanţă, analize chimice etc. Valoare decontată
în 2018 – 111.916,09 lei.
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INVESTIŢII ÎN DOMENIUL - INFRASTRUCTURĂ
 Modernizarea şi reabilitarea DJ 211D tronson DN 21(Stefan Vodă) - Libertatea DN3B (Dichiseni), Km 13+500 - Km 41+500, L=24,57 Km, - execuţie lucrări ,
inclusiv asistenţă tehnică, consultanţă, comisioane (cofinanţare PNDL2) procedură de achiziţie în derulare. Valoare decontată în 2018 – 0 lei.
 Modernizarea, reabilitarea drumurilor judeţene DJ 401C tronson (DJ 301) Cucuieţi
- Progresu - Sohatu - Intersecţie (DJ 412), KM 21+500 – KM 11+623 şi DJ 412
tronson Sohatu - (DJ 402) km 61+780 la km 55+535, L= 16,122 km - execuţie
lucrări, inclusiv asistenţă tehnică, taxe şi cote legale (PNDL2) – contract în
derulare. Valoare decontată în 2018 – 170.642,95 lei.
 ”Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31-Luica-DN4-Şoldanu- Radovanu,
km0+000 la km 34+800, Lungime - 33,8 km - PT + execuţie lucrări, inclusiv
asistenţă tehnică, taxe şi cote legale (PNDL2) - procedură de achiziţie în derulare.
Valoare decontată în 2018 – 0 lei.
 ”Modernizare DJ 411 Chirnogi - Radovanu - Crivăţ - limită Judeţ (Hotarele), km
0+000 - km 18+090” - PT+DE+DTAC, execuţie lucrări, inclusiv asistenţă tehnică,
taxe şi cote legale – contract în derulare. Valoare decontată în 2018 – 0 lei.
Alte cheltuieli de investiţii
 Modernizarea si reabilitarea drumului judeţean DJ 306 tronson Cuza-Vodă (DN3) Socoalele - limita de judeţ Ialomiţa km 0+000 - km 36+000 - faza de revizuire DALI,
inclusiv taxe şi avize – a fost revizuită documentaţia.Valoare decontată în 2018 –
22.610 lei.
 Elaborare documentaţie tehnico-economică –DJ 308 A (DALI) – a fost elaborată
documentaţia de avizare lucrări de intervenţii.Valoare decontată în 2018 – 70.602,9 lei.
 Întocmire documentaţie tehnică - faza D.A.L.I. - modernizare pod trecere râu
Argeş Km 23+000, inclusiv taxe şi avize - a fost elaborată documentaţia de avizare
lucrări de intervenţii.Valoare decontată în 2018 – 65.450 lei.
 Modernizarea şi reabilitatea drumurilor judeţene DJ201B tronson DN31 - Ulmeni Lunca (Ostrovu)- Frăsinet km 49 + 730km-km 81+290, DJ 305 tronson Lunca
(Ostrovu) - Lehliu Sat - Săpunari km 0+000- km 33+529 şi DJ 313 tronson
Săpunari - limită judeţ Ialomiţa km 28+700-km 30+500 - faza D.A.L.I (inclusive
taxe, avize, acorduri) - a fost elaborată documentaţia de avizare lucrări de
intervenţii.Valoare decontată în 2018 – 159.734,17 lei.
Programe cu finanţare externă ale Consiliului Judeţean Călăraşi,
în implementare/implementate
Beneficiar

Consiliul
Judeţean
Călăraşi

Consiliul
Judeţean
Călăraşi

Denumire proiect/
program
Sistem
integrat
management
deşeurilor
solide
judeţul Călăraşi

Localizare
(rural/urban)

Valoarea proiectului
(lei)

Stadiul
proiectului
la finele anului
2018

urban+rural

99.450.000,00

finalizat

urban+rural

128.488.430,89

în implementare

de
al
în

Programul Operaţional
Infrastructură
Mare
(POIM)- Faza II
Modernizarea
şi
reabilitarea
drumurilor
judeţene DJ 402 tronson
DN 4 – Curcani – Măriuţa
- limită Judeţ Ialomiţa, km
0+000 – km 53+700 şi DJ
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Consiliul
Judeţean
Călăraşi

Consiliul
Judeţean
Călăraşi

Consiliul
Judeţean
Călăraşi

Consiliul
Judeţean
Călăraşi

Consiliul
Judeţean
Călăraşi

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
şi Polski Trambesh
INTERREG VA Ro-Bg
2014-2020
Îmbunătăţirea siguranţei
navigabilităţii pe Dunăre
în
regiunea
transfrontalieră Călăraşi –
Silistra
INTERREG VA Ro-Bg
2014-2020
Dezvoltarea produselor
turistice
comune
şi
reabilitarea
moştenirii
culturale,
proiect
ce
vizează obiectivul de
investiţii
restaurarea
Casei Demetriad
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
Judeţean
Călăraşi
INTERREG VA Ro-Bg
2014-2020
Performanţă şi calitate în
managementul
organizaţional
al
Consiliului
Judeţean
Călăraşi
POCA 2014-2020

urban+rural

17.726.171,89
din care
12.855.986,44 pentru
Consiliul Judeţean
Călăraşi

în implementare

urban+rural

27.351.790,10
din care
3.308.989,49 pentru
Consiliul Judeţean
Călăraşi

în implementare

urban+rural

6.899.965,69
din care
2.982.650,35 pentru
Consiliul Judeţean
Călăraşi

în implementare

urban+rural

4.369.077,47
din care
1.674.511,05 pentru
Consiliul Judeţean
Călăraşi

în implementare

urban+rural

494.880,00

în implementare
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Consiliul
Judeţean
Călăraşi

Consiliul
Judeţean
Călăraşi

Îmbunătăţirea capacităţii
administraţiei
publice
locale de a furniza servicii
în baza principiilor de
etică, transparenţă şi
integritate
POCA 2014-2020
Planificare strategică şi
simplificare administrativă
pentru
o
dezvoltare
sustenabilă a judeţului
Călăraşi
POCA 2014-2020

urban+rural

397.889,00

în implementare

urban+rural

3.650.604,65

în implementare

Programe cu finanţare externă ale Consiliului Judeţean Călăraşi,
depuse spre evaluare
Beneficiar

Consiliul
Judeţean
Călăraşi

Consiliul
Judeţean
Călăraşi

Consiliul
Judeţean
Călăraşi

Denumire proiect/
program
Modernizarea drumurilor
judeţene
DJ
201B
tronson DN31-Ulmeni –
Lunca
(Ostrovu)
–
Frăsinet Km 49+730 – km
81+290, DJ 305 tronson
Lunca (Ostrovu) – Lehliu
Sat – Săpunari, km
0+000 – km 33+529 şi DJ
313 Săpunari – Limită
judeţ Ialomiţa, km 28+700
– km 30+500 POR 2014
– 2020,
POR Axa prioritară 6,
prioritatea de investiţii
6.1
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 investiţii
6.1 – SUERD
Modernizare DJ 211D
tronson Ştefan Vodă –
DN3B
(Dichiseni),
km13+500-km 41+500, L
=24,752 km

Localizare
(rural/urban)

Valoarea proiectului
(euro)

Stadiul
proiectului
la finele anului
2018

urban

137.145.325,29
va fi stabilită la
momentul semnării
contractului de
finanţare

depus spre
evaluare

urban

53.815.805,32
va fi stabilită la
momentul semnării
contractului de
finanţare

depus spre
evaluare

urban

va fi stabilită la
momentul semnării
contractului de
finanţare

depus spre
evaluare
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Consiliul
Judeţean
Călăraşi

Consiliul
Judeţean
Călăraşi

Consiliul
Judeţean
Călăraşi

Consiliul
Judeţean
Călăraşi

Consiliul
Judeţean
Călăraşi

Axa
prioritară
6,
prioritatea de investiţii
6.1 – SUERD
Creşterea
eficienţei
energetice la corpurile
A,B,C şi D la Spitalul
Judeţean de Urgenţă Dr.
Pompei
Samarian
Călăraşi
POR 2014-2020
Îmbunătăţirea
managementului de risc
şi parteneriat în regiunea
transfrontalieră Călăraşi –
Dobrich,
proiect
ce
vizează
modernizarea
dispeceratul comun I.S.U
- S.A.J
INTERREG VA Ro-Bg
2014-2020
Dotarea
infrastructurii
ambulatoriului Spitalului
Judeţean de Urgenţă Dr.
Pompei
Samarian
Calarasi
Axa
prioritară
3,
prioritatea de investiţii
3.1 – B SUERD
Reabilitare
energetică,
Şcoala
Gimnazială
Specială nr. 1, Municipiul
Călăraşi
Axa
prioritară
3,
prioritatea de investiţii
3.1 – B SUERD
Reabilitare
energetică
Cinema
din
cadrul
Centrului Judeţean de
Cultură
şi
Creaţie
Călăraşi
Axa
prioritară
3,
prioritatea de investiţii
3.1 – B SUERD

urban

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
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
evaluare

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

Denumirea Obiectivului de Investiţii

Entitate
responsabilă

Persoane
responsabile

Termen de
finalizare

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

1

Alimentare cu apă în comuna Frăsinet, judeţul
Călăraşi

2

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

3
4

Comuna
Independenţa şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi
Infiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă Comuna Lupşanu şi
Alimentare cu apă în satul Independenţa,
comuna Independenţa, judetul Călăraşi
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Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu
Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu
Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu
Persoane cu

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

în sat Radu Vodă, comuna Lupşanu, judeţul
Călăraşi

Consiliul Judeţean
Călăraşi

responsabilităţi în
domeniu

5

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

Comuna Plătăreşti şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

6

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

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

7

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

Comuna Spanţov şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

8

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

Comuna Curcani şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

9

Extindere alimentare cu
Gălbinaşi, judeţul Călăraşi

Comuna Gălbinaşi şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

10

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

Comuna Ileana şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

11

Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu
apă în Comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi

Comuna
Belciugatele şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

12

Comuna Ciocăneşti
Execuţie reţea de alimentare cu apă în comuna
şi Consiliul Judeţean
Ciocăneşti, judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

13

Extindere reţea apă potabilă în sat Coslogeni şi
Comuna Dichiseni şi
branşamente la reţeaua de apă potabilă sat
Consiliul Judeţean
Dichiseni, Coslogeni şi Satnoeni, judeţul
Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

14

Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în satul
Bogdana şi extindere gospodărie de apă în satul
Dragoş-Vodă

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

15

Comuna Radovanu
Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna
şi Consiliul Judeţean
Radovanu, judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

16

Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu
apă în comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi

Comuna Săruleşti şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

17

apă

în

comuna

Comuna DragoşVodă şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Extindere reţea de alimentare cu apă în satele
Comuna Tămădăul
Persoane cu
Tămădăul Mare, Tamădăul Mic, Plumbuita,
Mare şi Consiliul
responsabilităţi în
Călăreţi, Dârvari, din comuna Tămădăul Mare,
Judeţean Călăraşi
domeniu
judeţul Călăraşi
3.1.2. Investiţii în infrastructura de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate

1

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

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

2

Înfiinţare reţea publică de canalizare cu staţie de
epurare în comuna Chiselet, judeţul Călăraşi

Comuna Chiselet şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

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

Comuna Modelu şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

3

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

4

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

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

5

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

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

6

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

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

7

Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare în
comuna Curcani, judeţul Călăraşi

Comuna Curcani şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

8

Înfiinţare reţea de canalizare menajeră şi bazin Comuna Dragalina şi
vidanjabil, sat Drajna Nouă, comuna Dragalina, Consiliul Judeţean
judeţul Călăraşi
Călăraşi

9

Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare
în comuna Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi

Comuna Dragoş
Vodă şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

10

Extindere reţea canalizare şi staţie de epurare
în comuna Gălbinaşi, judeţul Călăraşi

Comuna Gălbinaşi şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

11

Comuna Mînăstirea
Extindere reţea de canalizare şi staţie de
şi Consiliul Judeţean
epurare în comuna Mînăstirea, judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

12

Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare
biologică, comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi

Comuna Săruleşti şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

13

Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare în
comuna Tămădău Mare, judeţul Călăraşi

Comuna Tămădău
Mare şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

14

Sistem de canalizare şi staţie de epurare
comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, judeţul
Călăraşi şi reabilitare sistem de alimentare cu
apă comuna Ulmeni, localitatea Ulmeni, judeţul
Călăraşi

Comuna Ulmeni şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

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

În funcţie de
alocarea
15
financiară
multianuală
În funcţie de
Comuna Vlad Ţepeş
Persoane cu
alocarea
Extindere canalizare sat Mihai Viteazu, comuna
16
şi Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
financiară
Vlad Ţepeş, judeţul Călăraşi
Călăraşi
domeniu
multianuală
3.1.3. Investiţii în infrastructura de drumuri publice de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau
drumuri publice din interiorul localităţilor
În funcţie de
Comuna Frumuşani
Persoane cu
alocarea
Modernizare şi asfaltare drumuri de interes local
şi Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
1
financiară
în comuna Frumuşani, judeţul Călăraşi
Călăraşi
domeniu
multianuală
Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Crivăţ, Comuna Crivăţ şi
Persoane cu
În funcţie de
2
judeţul Călăraşi
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
alocarea
Înfiinţarea reţelei de apă uzată cu staţie de
epurare şi modernizare alimentare cu apă, în
comuna Valea Argovei, judeţul Călăraşi

Comuna Valea
Argovei şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

66

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

Călăraşi

domeniu

3

Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Fundeni,
judeţul Călăraşi

Comuna Fundeni şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

4

Modernizare străzi în comuna Unirea, judeţul
Călăraşi

Comuna Unirea şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

5

Modernizarea şi reabilitarea drumului comunal
DC25 Dragoş Vodă-Vîlcelele, tronson Dragoş
Vodă(DN3A)-Autostrada Soarelui (A2) din
comuna Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi

Comuna Dragoş
Vodă şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

6

Modernizare strazi în comuna Independenţa,
judeţul Călăraşi

Comuna
Independenţa şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

7

Asfaltare drumuri de interes local în comuna
Mitreni, judeţul Călăraşi

Comuna Mitreni şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

8

Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Sohatu,
judeţul Călăraşi

Comuna Sohatu şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

9

Modernizare drumuri de interes local în comuna
Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi

10

Modernizare drumuri de interes local în comuna
Belciugatele, judeţul Călăraşi

11

Modernizare drumuri de interes local în comuna
Borcea, judeţul Călăraşi

12

Comuna Căscioarele
Asfaltare străzi şi drumuri locale în comuna
şi Consiliul Judeţean
Căscioarele, judeţul Călăraşi
Călăraşi

13

Asfaltare străzi în comuna Chiselet, judeţul
Călăraşi

Comuna Chiselet şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

14

Modernizare străzi
judeţul Călăraşi

Comuna Ciocăneşti
şi Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

15

Modernizare străzi de interes local, comuna
Crivăţ, judeţul Călăraşi

Comuna Crivăţ şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

16

Asfaltare străzi în comuna Curcani, judeţul
Călăraşi

Comuna Curcani şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

17

Comuna Cuza Vodă
Modernizare drumuri de interes local în comuna
şi Consiliul Judeţean
Cuza Vodă, judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

18

Modernizare drumuri de interes local în comuna
Dichiseni, judeţul Călăraşi

Comuna Dichiseni şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

în

comuna

Ciocăneşti,

Comuna Alexandru
Odobescu şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi
Comuna
Belciugatele şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi
Comuna Borcea şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

67

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

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

19

Comuna Dor Mărunt
Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Dor
şi Consiliul Judeţean
Mărunt, satele Dor Mărunt, Dâlga şi Ogoru
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

20

Comuna Dorobanţu
Modernizare străzi în sat Dorobanţu, comuna
şi Consiliul Judeţean
Dorobanţu, judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

21

Dezvoltarea infrastructurii căilor de acces prin
construcţia de poduri şi podeţe în comuna
Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi

Comuna Dragoş
Vodă şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

22

Modernizare drumuri
judeţul Călăraşi

Comuna Frăsinet şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

23

Comuna Frumuşani
Asfaltare şi modernizare străzi în comuna
şi Consiliul Judeţean
Frumuşani, judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

24

Modernizare străzi şi drumuri locale în comuna
Fundeni, judeţul Călăraşi

Comuna Fundeni şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

25

Asfaltare drumuri de interes local în comuna
Gălbinaşi, judeţul Călăraşi

Comuna Gălbinaşi şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

26

Modernizare străzi în comuna Grădiştea, cu
înveliş asfaltic, judeţul Călăraşi

Comuna Grădiştea şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

27

Comuna Gurbăneşti
Modernizare drumuri de interes local în comuna
şi Consiliul Judeţean
Gurbăneşti, judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

28

Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local
în comuna Ileana, judeţul Călăraşi

Comuna Ileana şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

29

Modernizare drumuri în comuna Independenţa,
judeţul Călăraşi

Comuna
Independenţa şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

30

Modernizare drumuri de interes local, comuna
Jegălia, judeţul Călăraşi

Comuna Jegălia şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

31

Modernizare drumuri locale în comuna Lehliu,
judeţul Călăraşi

Comuna Lehliu şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

32

Modernizare străzi în sat Radu Vodă şi sat
Plevna, comuna Lupşanu, judeţul Călăraşi

Comuna Lupşanu şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

33

Asfaltare străzi în comuna Mitreni, judeţul
Călăraşi

Comuna Mitreni şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

34

Modernizare drumuri de interes local în comuna
Modelu, judeţul Călăraşi

Comuna Modelu şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

în

comuna

Frăsinet,

68

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

35

Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local
în comuna Nana, judeţul Călăraşi

Comuna Nana şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

36

Modernizarea drumurilor de interes local din
comuna Perişoru, judeţul Călăraşi

Comuna Perişoru şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

37

Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local
în comuna Plătăreşti, judeţul Călăraşi

Comuna Plătăreşti şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

38

Modernizare drumuri de interes local în comuna
Roseţi, judeţul Călăraşi

Comuna Roseţi şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

39

Asfaltare străzi în comuna Spanţov, judeţul
Călăraşi

Comuna Spanţov şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

40

Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul
Călăraşi

Comuna Şoldanu şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

41

Modernizare străzi în comuna Ştefan cel Mare,
judeţul Călăraşi

Comuna Ştefan cel
Mare şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

42

Modernizare străzi prin asfaltare în comuna
Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi

Comuna Ştefan
Vodă şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

43

Modernizare străzi în comuna Ulmeni, judeţul
Călăraşi

Comuna Ulmeni şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

44

Modernizare drumuri locale în satele Zimbru,
Făurei, Chirnogi şi Ulmu în comuna Ulmu,
judeţul Călăraşi

Comuna Ulmu şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

45

Modernizarea drumurilor de interes local din
comuna Unirea, judeţul Călăraşi

Comuna Unirea şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

46

Asfaltare străzi în comuna Valea Argovei,
judeţul Călăraşi

Comuna Valea
Argovei şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

47

Modernizare străzi în comuna Vîlcelele judeţul
Călăraşi

Comuna Vîlcelele şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

48

Comuna Vlad Ţepeş
Modernizare drumuri locale în comuna Vlad
şi Consiliul Judeţean
Ţepeş, judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

1

2

3.1.4. Investiţii în infrastructura de învăţământ preuniversitar
Comuna Alexandru
Persoane cu
Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program
Odobescu şi
responsabilităţi în
normal nr.3 Gălăţui, comuna Alexandru
Consiliul Judeţean
domeniu
Odobescu, judeţul Călăraşi
Călăraşi
Comuna Alexandru
Persoane cu
Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program
Odobescu şi
responsabilităţi în
normal nr.1 sat Nicolae Bălcescu comuna
Consiliul Judeţean
domeniu
Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi
Călăraşi

69

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

3

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

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

4

Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială
Nr. 3, local 2, comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi

Comuna Chiselet şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

5

Modernizare şi reabilitare Grădiniţa nr. 2 în
comuna Chiselet, judeţul Călăraşi

Comuna Chiselet şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

6

Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr.2,
comuna Curcani, judeţul Călăraşi

Comuna Curcani şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

7

Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială nr.
1 în comuna Curcani, judeţul Călăraşi

Comuna Curcani şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

8

Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program Comuna Dor Mărunt
normal nr.1 Dor Mărunt Sat, comuna Dor şi Consiliul Judeţean
Mărunt, judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

9

Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala cu
Comuna Dragalina şi
clasele I-IV (Gradiniţa Constantin Brâncoveanu)
Consiliul Judeţean
şi anexe, din sat Constantin Brâncoveanu,
Călăraşi
comuna Dragalina, judeţul Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

10

Reabilitare modernizare Liceu Tehnologic Comuna Dragalina şi
"Duiliu Zamfirescu", din sat Dragalina, comuna Consiliul Judeţean
Dragalina, judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

11

Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program
normal nr. 2 Bogdana, comuna Dragoş Vodă,
judeţul Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

12

Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială nr. Comuna Frumuşani
1 cu clasele I-IV, în comuna Frumuşani, judeţul şi Consiliul Judeţean
Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

13

Comuna Frumuşani
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr. 4
şi Consiliul Judeţean
Pasărea în comuna Frumuşani, judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

14

Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr. 6 Comuna Frumuşani
Postăvari în comuna Frumuşani, judeţul şi Consiliul Judeţean
Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

15

Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr. 5 Comuna Frumuşani
Pădurişu, în comuna Frumuşani, judeţul şi Consiliul Judeţean
Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

16

Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială 1,
sat Gostilele, oraş Fundulea, judeţul Călăraşi

17

Reabilitare şi modernizare corp C1, Şcoala. Comuna Gălbinaşi şi
gimnazială cu clasele I-VIII în comuna Consiliul Judeţean
Gălbinaşi, judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

18

Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I- Comuna Grădiştea şi
IVConstantin
George
Călinescu,
sat Consiliul Judeţean
Grădiştea,comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

Comuna Dragoş
Vodă şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Oraș Fundulea şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

70

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

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

19

Reabilitare şi modernizare grădiniţa cu program Comuna Grădiştea şi
normal Cuneşti, comuna Grădiştea
judeţul Consiliul Judeţean
Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

20

Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele V- Comuna Grădiştea şi
VIII, sat Rasa, comuna Grădiştea judeţul Consiliul Judeţean
Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

21

Reabilitare şi modernizare Şcoala Primară nr. 1
Florica în Comuna Ileana, judeţul Călăraşi

Comuna Ileana şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

22

Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială
nr.2 Arţari şi Grădiniţa din sat Arţari, comuna
Ileana, judeţul Călăraşi

Comuna Ileana şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

23

Reabilitare şi modernizare grădiniţa cu program
normal nr.3 Degeţica - sat Vişini, în comuna
Independenţa, judeţul Călăraşi

24

Reabilitare şi modernizare grădiniţa cu program
normal nr.2 Albă ca zapada-sat Potcoava, în
comuna Independenţa judeţul Călăraşi

25

Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr.1
Constantin Brancoveanu-sat Potcoava, în
comuna Independenţa, judeţul Călăraşi

26

Extinderea şi reabilitare Şcoala Gimnazială nr.1,
Jegălia, comuna Jegălia

Comuna Jegălia şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

27

Construire grădiniţa nr.2 cu program normal
strada Aurora nr.2, comuna Modelu, judeţul
Călăraşi

Comuna Modelu şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

28

Modernizare, extindere, dotare şi împrejmuire
Grădiniţa cu program normal nr. 1 Modelu,
comuna Modelu, judeţul Călăraşi

Comuna Modelu şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

29

Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr 1,
Cucuieţi în comuna Plătăreşti, judeţul Călăraşi

Comuna Plătăreşti şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

30

31

Comuna
Independenţa şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi
Comuna
Independenţa şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi
Comuna
Independenţa şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr.3,
Comuna Plătăreşti şi
Dorobanţu şi grădiniţa cu program normal nr. 4,
Consiliul Judeţean
Dorobanţu din sat Dorobanţu, comuna
Călăraşi
Plătăreşti, judeţul Călăraşi
Reablitare şi modernizare Şcoala primară nr. 2
Comuna Plătăreşti şi
Renaşterea şi grădiniţa cu program normal nr.3
Consiliul Judeţean
Renaşterea din sat Dorobanţu, comuna
Călăraşi
Plătăreşti, judeţul Călăraşi

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

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu
Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

32

Reabilitare şi modernizare grădiniţa cu program Comuna Plătăreşti şi
normal nr.5 din sat Podul Pitarului, comuna Consiliul Judeţean
Plătăreşti, judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

33

Reabilitare şi modernizare Grădiniţa nr 3,
Sănduliţa, comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi

Comuna Săruleşti şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

34

Reabilitare şi modernizare grădiniţa cu program Comuna Spanţov şi
normal nr. 2, sat Stancea, comuna Spanţov, Consiliul Judeţean
judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

71

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

35

Modernizare şi reabilitare grădiniţa cu program
normal nr. 4 şi Şcoala Primară nr. 3 Seinoiu, în
comuna Tămădău Mare, judeţul Călăraşi

Comuna Tămădău
Mare şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

36

Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr.2 ,
sat Plumbuita, comuna Tămădău Mare, judeţul
Călăraşi

Comuna Tămădău
Mare şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

37

Reabilitare Şcoala generală I-VIII, Grigore
Moisil, comuna Ulmeni, judeţul Călăraşi

Comuna Ulmeni şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

38

Extindere Şcoala Gimnazială nr.1 Ulmu, cu
grupuri sanitare

Comuna Ulmu şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

39

Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială
Constantin Brâncoveanu, în comuna Vasilaţi,
judeţul Călăraşi

Comuna Vasilaţi şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

40

Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr. 2
Prozanic, în comuna Vasilaţi, judeţul Călăraşi

Comuna Vasilaţi şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

41

Consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare Comuna Vlad Ţepeş
grădiniţa Mihai Viteazu, comuna Vlad Ţepeş, şi Consiliul Judeţean
satul Mihai Viteazu, judeţul Călăraşi
Călăraşi

42

Reabilitare şi modernizare grădiniţă + şcoala cu
clasele I-IV, sat Alexandru Odobescu, comuna
Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi

43

Realizare şi dotare grădiniţă cu
prelungit în comuna Belciugatele,
Călăraşi

44

Construire grădiniţă cu program prelungit în
comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi

Comuna Chirnogi şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

45

Reabilitare şi modernizare grădiniţă Făt Frumos,
comuna Crivăţ, judeţul Călăraşi

Comuna Crivaţ şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

46

Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială cu
clasele I-VIII Nicolae Petrescu, comuna Crivaţ,
judeţul Călăraşi

Comuna Crivaţ şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

47

Comuna Cuza Vodă
Înfiinţarea şi dotarea unei grădiniţe în comuna
şi Consiliul Judeţean
Cuza Vodă, judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

48

Reabilitare termică, înlocuire învelitoare şi Comuna Dorobanţu
reparaţii curente - corp C1 Şcoala Gimnazială şi Consiliul Judeţean
nr.1 Dorobanţu
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

49

Reabilitare şi modernizare grădiniţă cu program
normal nr. 3 Socoalele, comuna Dragoş Vodă,
judeţul Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

50

Extindere, reabilitare şi modernizare şcoala Comuna Frumuşani
gimnazială nr. 1 cu clasele V-VIII în comuna şi Consiliul Judeţean
Frumuşani, judeţul Călăraşi
Călăraşi

program
judeţul

Comuna Alexandru
Odobescu şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi
Comuna
Belciugatele şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Comuna Dragoş
Vodă şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

72

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

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

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

51

Comuna Frumuşani
Reabilitare şi modernizare şcoala primară nr. 3
şi Consiliul Judeţean
Câlnau în comuna Frumuşani, judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

52

Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială
nr.1, comuna Fundeni, judeţul Călăraşi

Comuna Fundeni şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

53

Reabilitare şi modernizare Şcoala Primară nr. 2
Ştefăneşti în comuna Ileana, judeţul Călăraşi

Comuna Ileana şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

54

Dotare cu echipamente, mobilier specific didact
şi de laborator şi dotări independente pentru
Şcoala Gimnazială nr.1, Jegălia, judeţul
Călăraşi

Comuna Jegălia şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

55

Dotare cu echipamente, mobilier specific didact
şi dotări independente pentru Grădiniţa cu
program normal nr.1, Jegălia, judeţul Călăraşi

Comuna Jegălia şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

56

Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială
nr.1 şi grădiniţa cu program normal nr.1 în
comuna Luica, judeţul Călăraşi

Comuna Luica şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

57

Reabilitare şi modernizare şcoala primară nr.1
sat Valea Stânii, comuna Luica, judeţul Călăraşi

Comuna Luica şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

58

Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială
nr.1 - Corp 2 în comuna Nana, judeţul Călăraşi

Comuna Nana şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

59

Reabilitare şi modernizare Şcoală gimnazială Comuna Radovanu
Dimitrie Ion Ghica, comuna Radovanu, judeţul şi Consiliul Judeţean
Călăraşi
Călăraşi

60

Reabilitarea, modernizare Şcoală gimnazială
Iancu Rosetti, comuna Roseţi, judeţul Călăraşi

Comuna Roseţi şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

61

Reabilitare scoală gimnazială nr.1, sat Săruleşti
Gară, comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi

Comuna Săruleşti şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

62

Construire grădiniţă cu program normal în
comuna Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi

Comuna Ştefan
Vodă şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

63

Modernizare şi reabilitare grădiniţa cu program
normal nr. 4 şi Şcoala Primară nr.3 Seinoiu, în
comuna Tămădău Mare, judeţul Călăraşi

Comuna Tămădău
Mare şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

64

Extindere Şcoala Gimnazială nr.1 Ulmu, cu
grupuri sanitare, comuna Ulmu, judeţul Călăraşi

Comuna Ulmu şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

65

Extindere şi reabilitare Şcoala gimnazială
Constantin Brancoveanu, str. Gării nr.17 în
comuna Vasilaţi, judeţul Călăraşi

Comuna Vasilaţi şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

66

Consolidare, reabilitare şi refunctionalizare Comuna Vlad Ţepeş
Şcoala Vlad Ţepeş - Corp C1, comuna Vlad şi Consiliul Judeţean
Ţepeş, judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

3.1.5. Investiţii în infrastructura de sănătate

73

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

1

Reabilitare şi modernizare dispensar uman în
comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi

Comuna
Belciugatele şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

2

Reabilitare şi modernizare dispensar în comuna
Chirnogi, judeţul Călăraşi

Comuna Chirnogi şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

3

Construire unitate sanitară în comuna Chiselet,
judeţul Călăraşi

Comuna Chiselet şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

4

Infiinţare dispensar uman în comuna Curcani,
judeţul Călăraşi

Comuna Curcani şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

5

Comuna Cuza Vodă
Reabilitare şi modernizare unitate sanitară, în
şi Consiliul Judeţean
comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

6

Construire unitate sanitară
Frumuşani, judeţul Călăraşi

Comuna Frumuşani
şi Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

7

Extindere şi reabilitare dispensar în comuna
Fundeni, judeţul Călăraşi

Comuna Fundeni şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

8

Extindere, reabilitare şi modernizare dispensar
uman în comuna Ileana, judeţul Călăraşi

Comuna Ileana şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

9

Amenajare unitate sanitară în sat Iezeru,
comuna Jegălia, judeţul Călăraşi

Comuna Jegălia şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

10

Reabilitare şi modernizare unitate sanitară în
comuna Nana, judeţul Călăraşi

Comuna Nana şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

11

Comuna Radovanu
Extindere şi reabilitare, dispensar în comuna
şi Consiliul Judeţean
Radovanu, judeţul Călăraşi
Călăraşi

12

Construcţie dispensar
judeţul Călăraşi

în

în

comuna

comuna

Vasilaţi,

Comuna Vasilaţi şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu
Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

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

3.1.6 Alte investiţii: Clădiri publice, iluminat
Comuna Luica şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

1

Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în
comuna Luica, judeţul Călăraşi

2

Lucrări de reabilitare sistem de iluminat public
Comuna Lupşanu şi
pe străzile secundare din localităţile Plevna,
Consiliul Judeţean
Nucetu şi Lupşanu, comuna Lupşanu, judeţul
Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

3

Comuna Nicolae
Lucrari de reabilitare reţea de iluminat public în
Bălcescu şi Consiliul
comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Călăraşi
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

4

Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în
comuna Sohatu, judeţul Călăraşi

Comuna Sohatu şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi
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Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

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

5

Comuna Spanţov
Reabilitare şi modernizare sediul primăriei
şi Consiliul Judeţean
Spanţâov, comuna Spanţov, judeţul Călăraşi
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală

3.2. Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor
3.2.1. Investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei
1

Reabilitare reţea de alimentare cu apă în oraşul
Lehliu Gară, judeţul Călăraşi

Oraşul Lehliu Gară şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

În funcţie de
alocarea
financiară
multianuală

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

2

3

4

1

2
3

4

5

6

7

8

9

În funcţie de
alocarea
Canalizare sat Aprozi, Oraş Budeşti
financiară
multianuală
În funcţie de
Oraşul Budeşti şi
Persoane cu
alocarea
Canalizare sat Buciumeni, Oraş Budeşti
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
financiară
Călăraşi
domeniu
multianuală
În funcţie de
Oraşul Budeşti şi
Persoane cu
alocarea
Canalizare sat Gruiu, Oraş Budeşti
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
financiară
Călăraşi
domeniu
multianuală
În funcţie de
Oraşul Lehliu Gară şi
Persoane cu
alocarea
Reabilitare reţea de canalizare în oraşul Lehliu
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
financiară
Gară, judeţul Călăraşi
Călăraşi
domeniu
multianuală
3.2.3. Investiţii în infrastructura de drumuri publice de interes local, respectiv drumuri din interiorul
localităţilor
În funcţie de
Oraşul Fundulea şi
Persoane cu
alocarea
Modernizare drumuri şi străzi în oraş Fundulea,
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
financiară
sat Gostilele, judeţul Călăraşi
domeniu
Călăraşi
multianuală
Municipiul Olteniţa şi
Persoane cu
Modernizare străzi în municipiul Olteniţa
Finalizat
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
Călăraşi
domeniu
Modernizare strada I.L.Caragiale, cuprinsă între Municipiul Călăraşi şi
Persoane cu
Finalizat
Varianta Nord - Braţul Borcea, din municipiul Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
Călăraşi, judeţul Călăraşi
Călăraşi
domeniu
În funcţie de
Municipiul Călăraşi şi
Persoane cu
alocarea
Execuţie lucrări Şoseaua Rocadă, Municipiul
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
financiară
Călăraşi
domeniu
Călăraşi
multianuală
În funcţie de
Oraşul Lehliu Gară şi
Persoane cu
alocarea
Modernizare străzi în orasul Lehliu Gară, judeţul
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
financiară
Călăraşi
Călăraşi
domeniu
multianuală
În funcţie de
Persoane cu
Modernizare sistem rutier străzi: Vânători, Oraşul Lehliu Gară şi
alocarea
Agricultori, Izvorului, Morii, oraş Lehliu Gară, Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
financiară
judeţul Călăraşi - executare strat BAD 25
Călăraşi
domeniu
multianuală
În funcţie de
Oraşul Fundulea şi
Persoane cu
alocarea
Asfaltare şi modernizare străzi în oraşul
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
financiară
Fundulea, judeţul Călăraşi
Călăraşi
domeniu
multianuală
În funcţie de
Municipiul Călăraşi şi
Persoane cu
alocarea
Reparaţii capitale străzi în Municipiul Călăraşi Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
financiară
Lot.1, judeţul Călăraşi
Călăraşi
domeniu
multianuală
În funcţie de
Municipiul Olteniţa şi
Persoane cu
alocarea
Modernizare străzi în Municipiul Olteniţa, etapa
Consiliul Judeţean
responsabilităţi în
financiară
a V-a
Călăraşi
domeniu
multianuală
Oraşul Budeşti şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi
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Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

3.2.2. Investiţii în infrastructura de învăţământ preuniversitar
1

Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială 1,
sat Gostilele, oraş Fundulea, judeţul Călăraşi

Oraşul Fundulea şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

2

Înfiinţare creşă în Municipiul Călăraşi, judeţul
Călăraşi

Municipiul Călăraşi şi
Consiliul Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

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

8.4. Programul de dezvoltare a infrastructurii culturale şi sportive din spaţiul rural
8.4.1. Infrastructură culturală
Persoane cu
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
în funcţie de
Comuna Mînăstirea
responsabilităţi în
cultural
finanţările CNI
domeniu
Persoane cu
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
în funcţie de
Comuna Dor Mărunt
responsabilităţi în
cultural
finanţările CNI
domeniu
Persoane cu
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
în funcţie de
Comuna Ciocăneşti
responsabilităţi în
cultural
finanţările CNI
domeniu
Persoane cu
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
în funcţie de
Comuna Dichiseni
responsabilităţi în
cultural
finanţările CNI
domeniu
Persoane cu
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
în funcţie de
Comuna Şoldanu
responsabilităţi în
cultural
finanţările CNI
domeniu
Persoane cu
în funcţie de
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului Comuna Alexandru
responsabilităţi în
finanţările CNI
cultural
Odobescu
domeniu
Persoane cu
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
în funcţie de
Comuna Curcani
responsabilităţi în
cultural
finanţările CNI
domeniu
Persoane cu
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
în funcţie de
Comuna Chirnogi
responsabilităţi în
cultural
finanţările CNI
domeniu
Persoane cu
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
în funcţie de
Comuna Grădiştea
responsabilităţi în
cultural
finanţările CNI
domeniu
Persoane cu
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
în funcţie de
Comuna Săruleşti
responsabilităţi în
cultural
finanţările CNI
domeniu
Persoane cu
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
în funcţie de
Comuna Borcea
responsabilităţi în
cultural
finanţările CNI
domeniu
Persoane cu
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
în funcţie de
Comuna Dragalina
responsabilităţi în
cultural
finanţările CNI
domeniu
Persoane cu
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
în funcţie de
Comuna Crivăţ
responsabilităţi în
cultural
finanţările CNI
domeniu
Persoane cu
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
în funcţie de
Comuna Spanţov
responsabilităţi în
cultural
finanţările CNI
domeniu
Persoane cu
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
în funcţie de
Comuna Jegălia
responsabilităţi în
cultural
finanţările CNI
domeniu
Persoane cu
în funcţie de
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
Comuna
responsabilităţi în
finanţările CNI
cultural
Independenţa
domeniu
Persoane cu
în funcţie de
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
Comuna Luica
responsabilităţi în
finanţările CNI
cultural
domeniu

76

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
cultural

Comuna Fundeni

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
cultural

Comuna Mitreni

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
cultural

Comuna Vîlcelele

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
cultural

Comuna Ştefan Cel
Mare

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
cultural

Comuna Lupşanu

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
cultural

Comuna Tămădău
Mare

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
cultural

Comuna Ileana

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului
cultural

Comuna Vlad Ţepeş

Înfiinţarea căminului cultural

Comuna Dorobanţu

Înfiinţarea căminului cultural

Comuna Gălbinaşi

Înfiinţarea căminului cultural

Comuna Grădiştea

Înfiinţarea căminului cultural

Comuna Şoldanu

Înfiinţarea căminului cultural

Comuna Crivăţ

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

în funcţie de
finanţările CNI
în funcţie de
finanţările CNI
în funcţie de
finanţările CNI
în funcţie de
finanţările CNI
în funcţie de
finanţările CNI
în funcţie de
finanţările CNI
în funcţie de
finanţările CNI
în funcţie de
finanţările CNI
în funcţie de
finanţările CNI
în funcţie de
finanţările CNI
în funcţie de
finanţările CNI
în funcţie de
finanţările CNI
în funcţie de
finanţările CNI

8.4.2. Baze sportive
Bazin de înot didactic Municipiul Călăraşi,
judeţul Călăraşi

Municipiul Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în
domeniu

în funcţie de
finanţările CNI

Primăria municipiului Călăraşi a realizat în anul 2018 următoarele investiţii:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

Denumire obiectiv de
investiţii
Amenajare parcare bl. A1A5 b-dul 1 Mai
Lucrări de amenajare Parc
Năvodari
Amenajare Parc Moldova
(Parc Speranța)
Racorduri canalizare str.
Cuza-Vodă și adiacente
(str. Micșunelelor şi str.
Grădinari)
Extindere rețea canalizare
str. Prunului

Valoare totală
investiţie
(mii lei)

Valoare decontată
(mii lei)

Stadiul fizic
(%)

99.930,77

99.294,06

100%

99.959,41

93.003,82

100%

79.784,26

79.400,79

100%

93.771,43

90.631,13

100%

69.521,09

60.922,58

100%
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6

7
8
9
10
11
12

13
14

15

16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Furnizare
servicii
de
coordonare în materie de
securitate și sănătate în
muncă
Proiect demolare Piața
Centrală
Lucrări de demolare Piața
Centrală
Intreținere parcare bloc F7F8
SF-Lucrări de amenajare
Piața Unirii (Piața Centrală)
SF Amenajare teren fotbal
str. Dumbrava Minunată
Achiziție
SF
Pavilion
administrativ și amenajări
Cimitirul Nou
Rețea apa str. Știrbei-Vodă
(tronson str. Prelungirea
București - str. Lalelelor)
Execuție lucrări Parc Sala
Polivalentă
Documentație
autorizare+extindere rețea
apă
str.Fără
Nume
(Str.Prelungirea BucureștiStr.Prelungirea Măgura)
Extindere
rețea
apă
potabila șoseaua Sloboziei
Km 4
Reabilitare rețea apa str.
Năvodari tronson cuprins
între str. Digului și str.
Prelungirea Luceafărului
Proiectare și execuție rețea
de apa Siderca-Uzina de
apa din municipiul Călărași
Documentaţie autorizare şi
execuţie
canalizare
str.Turturelelor
Intreținere str. Fundătura
Cazărmii 1
Canalizare
menajeră
Fundătura Cazărmii IV
Infiinţare reţea canalizare
str.Cuza Voda şi adiacente
Intreţinere parcare bloc F1F2
Intreținere parcare bloc
B33
Întreţinere parcare bloc E20
Execuție canalizare str.
Fundătura Cazărmii I
Documentaţie tehnică şi
execuţie
parcare
Sala
Polivalentă
Trotuare pe str.Bucureşti
(tronson B-dul.Cuza Vodă str.Eroilor)
Introducere în subteran
fibră optică str Progresul (

17.850,00

17.850,00

100%

14.161,00

14.161,00

100%

299.869,29

100.000,00

100%

69.986,09

69.541,93

100%

70.210,00

70.210,00

100%

34.106,35

34.106,35

100%

33.320,00

33.320,00

100%

47.957,00

47.909,07

100%

5.700.736,00

3.268.273,82

100%

46.809,84

44.038,63

100%

329.057,28

312.323,43

100%

81.724,44

79.603,95

100%

3.278.417,47

100%

105.283,04

101.154,00

100%

69.908,68

63.265,60

100%

106.689,45

106.689,45

100%

116.909,11

108.325,38

100%

89.964,15

87.265,31

100%

45.918,60

44.030,11

100%

90.746.37

90.164,46

100%

54.859,12

45.027,51

100%

223.335,63

217.782,94

100%

497.940,63

496.472,43

100%

133.280,00

132.368,35

100%

3.380.918,54
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30
31
32
33

B-ld Cuza Vodă- str.
Eroilor)
Supraveghere
video
Prelungirea Bucureşti (între
str. Panduri şi B-dul. Cuza
Vodă)
Achiziție SF Amenajare
bazin de înot didactic
Documentație tehnică rețea
canalizare pluvială strada
Locomotivei
Amenajare parc spațiu
recreere - Centrul de zi
persoane cu handicap

92.939,00

92.398,67

100%

64.796,57

64.796,57

100%

47.000,00

47.000,00

100%

79.730,00

79.730,00

100%

Programe cu finan are externă derulate
Nr.
crt

1

2

3

Denumire obiectiv de
investiţii
Proiect finan at prin POR
2014-2020
Dezvoltarea patrimoniului
cultural prin restaurarea
monumentului istoric Po ta
Veche
din
municipiul
Călăra i
Proiect
finan at
prin
POCA 2014-2020
Integritate prin proceduri,
instruire i prevenire (IPIP)
Proiect
finan at
prin
INTERREG V-a RomaniaBulgaria
Managementul comun al
riscului
pentru
reac ii
eficiente ale autorită ilor
locale în situa ii de urgen ă

Valoare totală
(mii lei)

Valoare decontată
(mii lei)

Stadiu fizic
(%)

11.563,563

856,341

10

259,408

58,827

30

2.324,818

-

10

Primăria municipiului Olteniţa a derulat în anul 2018 următoarele investiţii:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7

Denumire obiectiv de
investiţii
Amenajare adăpost câini
fără stăpân, construire
anexă parter şi împrejmuire
Lucrări de asfaltare alei
Parc Central în municipiul
Olteniţa
Statuia eroilor din oraşul
Olteniţa
Monument
Neagoe
Basarab
Modernizare trotuare în
municipiul Olteniţa, etapa I
lot II
Modernizare trotuare în
municipiul Olteniţa, etapa I
lot I
Reabilitare şi modernizare
clădire Club Navol

Valoare totală
investiţie
(mii lei)

Valoare decontată
(mii lei)

Stadiul fizic
(%)

213.022,59

221.523,18

100

423.927,40

409.887,85

100

920.000,00

920.000,00

100

34.000,00

34.000,00

100

293.958,04

284.341,95

100

831.242,92

511.064,46

60

26.996,00

10.000,00
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Primăria oraşului Fundulea a derulat în anul 2018 următoarele investiţii:
Nr.
Crt.

Denumire obiectiv de
investiţii

Valoare totală
investiţie
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Valoare decontată
(mii lei)

Stadiul fizic
(%)

(mii lei)

1

2
3
4

5

6
7

8

9

Documentaţie “Reabilitare
zona centrală situată de-a
lungul zonei DN3 şi strada
V.Babuş, zona de alei şi
trotuare,
accese
în
proprietăţi”
Extindere reţele electrice în
oraşul Fundulea
Cumpărare
acţiuni
Ecoaqua
Extindere
şi
reabilitare
clădire vestiare teren de
sport
Documentaţie “Reabilitare,
dotare şi extindere Casa de
Cultură
din
oraşul
Fundulea”
Documentaţie racordare la
sistemul de distribuţie gaze
naturale
Asfaltare strada Muncii din
oraşul Fundulea
Extindere sistem de apăcanalizare şi racord la
reţeaua
de
energie
electrică,
zona
INCDA
Fundulea, judeţul Călăraşi
Reparaţii şi refacere finisaje
sediu
Primărie,
strada
Mihail Kogălniceanu, oraşul
Fundulea

153

153

100,00

165

164

99,39

100

50

50,00

150

138

92,00

70

70

100,00

10

4

40,00

2.395

581

24,26

250

247

98,80

100

80

80,00

10

Confecţie metalică

65

61

93,85

11

Documentaţie (consultanţă
+SF) “Realizare teren sport
multifuncţional în oraşul
Fundulea, judeţul Călăraşi”

25

25

100,00

12

Achiziţie maşină

15

15

100,00

110

20

18,81

100

95

95,00

13

14

Elaborare
documentaţie
necesară
obţinerii
de
finanţare “Proiect integrat
privind obiectivele socioculturale şi de infrastructură
rutieră, pentru clădirile de
interes public”
Documentaţie “Reabilitare
şi modernizare Centrul
socio-cultural,
oraş
Fundulea, judeţul Călăraşi”

Primăria oraşului Lehliu Gară a derulat în anul 2018 următoarele investiţii:
Nr.
Crt.
1

2

Denumire obiectiv de
investiţii
Servicii
de
întocmire
cadastru în orasul Lehliu Gară
Asistenţă
tehnică
şi
întocmire
documentaţii
punere în posesie şi
emitere titluri de proprietate

Valoare totală
investiţie
(mii lei)

Valoare decontată
(mii lei)

Stadiul fizic
(%)

142

142

100

150

100

100

80

3
4
5
6
7

8

Studiu
fezabilitate
Amenajare parc în Lehliu Gară
Studiu
fezabilitate
Extindere reţea alimentare
cu gaze
Reabilitare acoperiş clădire
Primărie Lehliu - Gară
Reabilitare parter clădire
Primărie Lehliu - Gară
D.A.L.I.
–
Reţea
de
alimentare cu apă şi
canalizare în Lehliu - Gară
Studiu
geotehnic
–
Construire şi dotare Cămin
Cultural în Răzvani, Lehliu Gară

25

25

100

81

81

100

461

461

100

110

110

100

67

67

100

6

6

100

Titlul proiectului: „Ketanes – Măsuri integrate pentru persoanele defavorizate din
comunitatea marginalizată Răzvani”. Valoare totală: 17.544.546,98 lei.

Obiective:
 Facilitarea accesului şi participării la o educaţie incluzivă a 200 de copii;
 Creşterea oportunităţilor de angajare, integrare progres ocupaţional pentru 376
persoane;
 Furnizarea serviciilor de informare, conştientizare şi instruire cu privire la antreprenoriat
şi oportunităţile existente de demarare a unei afaceri pentru 56 de persoane;
 Creşterea accesului la serviciile sociale, medicale şi socio-medicale prin furnizarea de
pachete integrate pentru 751 de persoane;
 Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit prin reabilitarea a 80 de locuinţe;
 Acordare de asistenţă juridică şi sprijin financiar, în 36 de luni, pentru 200 de persoane;
 Promovarea interculturalităţii.
Indicatori: Creşterea numărului persoanelor care beneficiază de servicii medicale,
socio-medicale, juridice, locuri de muncă.
Primăria oraşului Budeşti a derulat în anul 2018 obiectivul de investiţii „Modernizare
străzi în oraşul Budeşti, judeţul Călăraşi”, a cărui valoare totală este de 2.446,51 mii lei.
Proiect în litigiu.
Lucrările de investiţii realizate de ENEL Distribuţie Dobrogea S.A. – Zona Reţea
MT-JT – Serviciul Secţiune Proiecte Zona Reţea Călăraşi Energetic Investiţii
Nr.
crt.

Actiunea/Investitia

0

1

Entitatea
implicate in
realizare
2

1

Modernizare LEA JT în localitatea Lehliu
Gară

2

Modernizare LEA JT în localitatea Cuza
Vodă

3

Modernizare
Dragalina

LEA

JT

în

localitatea

E- Distribuţie
Dobrogea
Zonă Reţea Mt JT
Călăraşi
E- Distribuţie
Dobrogea
Zonă Reţea Mt JT
Călăraşi
E- Distribuţie
Dobrogea
Zonă Reţea Mt JT
Călăraşi
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Persoana responsabilă

Termen de
finalizare

3

4

ing.Tudor Cristinel Daniel

30.10.2018

ing.Tudor Cristinel Daniel

30.11.2018

ing.Tudor Cristinel Daniel

30.10.2018

4

Instalare contoare inteligente la clienţi în
instalaţiile de joasă tensiune, în localitatea
Călăraşi

E- Distribuţie
Dobrogea
Zonă Reţea Mt JT
Călăraşi

ing.Tudor Cristinel Daniel

31.12.2018

5

Modernizare LEA în localitatea Vîlcelele

E- Distribuţie
Dobrogea
Zonă Reţea Mt JT
Călăraşi

ing.Tudor Cristinel Daniel

31.08.2018

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

În primele 9 luni ale anului 2018, comerţul internaţional cu bunuri s-a concretizat întrun volum al exporturilor FOB de 239,1 milioane euro şi în importuri CIF însumând 232,7
milioane euro.
- milioane Euro Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

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

1.01 – 30.09.
2017

1.01 – 30.09.
2018

263,0
220,1
+42,9
119,5

239,1
232,7
+6,4
102,8

Dinamica -% *)
01.01-30.09 2018
01.01-30.09.2017
90,9
105,7
-

*) Calculată la valori exprimate în mii Euro
Notă: Date provizorii pentru anul 2018 şi date semidefinitive pentru anul 2017

În perioada 1.01-30.09.2018 exporturile au devansat importurile cu 2,8% determinând
un sold pozitiv de 6,4 milioane euro.
Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, în primele 9 luni ale
anului 2018 s-a înregistrat o scădere a exporturilor cu 9,1 % (-23,9 milioane euro) şi o creştere
a importurilor cu 5,7 % (+12,6milioane euro).
În perioada 1.01-30.09.2018, în structura exporturilor, ponderea au deţinut-o
următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC): produse vegetale (17,0%), metale
comune şi articole din acestea (41,2%), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi alte
materiale similare (14,1%), materii textile şi articole din acestea (11,2%), maşini, aparate şi
echipamente electrice ; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (6,7%).
În structura importurilor, în perioada 1.01-30.09.2018 ponderea a fost deţinută de
următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea (30,4%), maşini, aparate şi
echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (13,7%),
produse ale industriei chimice şi ale industriilir conexe (13,2%), materii textile şi articole din
acestea (7,8%), pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau carton; hârtie şi carton şi articole din
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acestea (8,1%), mijloace de transport (6,0%), materiale plastice, cauciuc şi articole din
acestea (3,6%).
Analizând structura exporturilor şi importurilor, în perioada 1.01-30.09.2017,
comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, se desprind
următoarele concluzii:
 a crescut ponderea exporturilor de metale comune şi articole din acestea (+10,4 puncte
procentuale),de articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare
(+1,9 puncte procentuale), materii textile şi articole din acestea (+2,9 puncte
procentuale);
 a scăzut ponderea exporturilor produse vegetale (-16,4 puncte procentuale), de
maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus
sunetul şi imaginile (-0,3 puncte procentuale);
 a crescut ponderea importurilor de metale comune şi articole din acestea (+1,3%
puncte procentuale), produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (+2,1
puncte procentuale), pastă de lemn, deşeuri de hârtie sau carton, hârtie şi carton şi
articole din acestea (+1,4 puncte procentuale), materii textile şi articole din acestea
(+0,2 puncte procentuale);
 a scăzut ponderea importurilor de maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de
înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (-1,9 puncte procentuale), de materiale
plastice, cauciuc şi articole din acestea (-1,1 puncte procentuale), de mijloace de
transport (-0,8 puncte procentuale).
PROTECŢIA CONSUMATORULUI

În domeniul protecţiei consumatorilor, în anul 2018, s-au realizat următoarele activităţi
principale:
 Efectuarea unui număr de 1110 acţiuni de control pe piaţă, la instituţii publice, agenţi
economici cu capital de stat sau privat şi persoane fizice autorizate;
 Organizarea şi desfăşurarea unui număr de 58 de controale tematice complexe, unele
dintre ele, în colaborare cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice;
 Derularea la nivel judeţean a unui număr de 12 controale tematice proprii, rezultând, în
principal, ca urmare a reclamaţiilor primite de la consumatori; aceste controale au vizat
inclusiv supravegherea şi controlul produselor şi a calităţii serviciilor în pieţele din
judeţ; parte din aceste acţiuni s-au desfăşurat în colaborare cu celelalte organe cu
abilităţi de control în domeniul legislaţiei protecţiei consumatorilor;
 Cercetarea şi soluţionarea unui număr de 396 de reclamaţii şi sesizări primite din
partea consumatorilor cu privire la calitatea produselor şi serviciilor, existenţa
reclamaţiilor primite de la consumatori demonstrând că nivelul de informare asupra
cunoaşterii drepturilor pe care le au în calitate de consumatori, a crescut;
 Monitorizarea derulării Programului pentru Şcoli al României în perioada 2017-2023 în
şcolile din judeţul Călăraşi, prin acţiuni de supraveghere şi control derulate în şcolile şi
grădiniţele din judeţ, până la sfârşitul anului şcolar 2017-2018;
 Prelevarea a 21 de eşantioane pentru analizarea lor în laboratoarele de specialitate,
pentru verificarea calităţii produselor oferite consumatorilor;
 Realizarea de acţiuni de informare, educare şi consiliere a consumatorilor şi agenţilor
economici;
 Sesizarea periodică a autorităţilor publice asupra modului de respectare a drepturilor şi
intereselor consumatorilor;
 Instruirea personalului propriu.
Situaţia principalilor indicatori care dimensionează eficienţa activităţii Comisariatului
Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor se prezintă astfel:
Nr

Denumirea indicatorului
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Valoarea obţinută

crt
1 Numărul total de acţiuni de control desfăşurate

în 2018
1110

2

Numărul total de procese verbale de constatare contravenţie încheiate

3

Valoarea totală a amenzilor aplicate

1759000 lei

4

Valoarea vărsămintelor la buget din amenzi
Numărul total de sesizări şi reclamaţii primite din partea consumatorilor şi
soluţionate, din care neîntemeiate
Număr mediu de personal de inspecţie

258850 lei
396
89

5
6

393

2,95

1. Activitatea de control
Având la bază mijloacele instituite de lege, Comisariatul Judeţean Pentru Protecţia
Consumatorilor Călăraşi (C.J.P.C.), a acţionat pentru depistarea şi sancţionarea
comportamentului abuziv al agenţilor economici în relaţiile cu consumatorii, încheind în anul
2018, un număr de 393 de procese verbale de constatare-contravenţie, din care, în domeniul
produselor alimentare 52%, produselor nealimentare 20% şi prestărilor de servicii către
populaţie (inclusiv servicii financiare) 28%.
În vederea creşterii eficienţei activităţii de control şi aplicării unitare a politicii în
domeniul protecţiei consumatorilor, 30 dintre acţiunile de control s-au desfăşurat în colaborare
cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice cu atribuţii de control în acestr
domeniu (Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Direcţia de Sanitar Veterniară şi pentru Siguranţa
Alimentelor, Direcţia de Sănătate Publică, etc.).
În desfăşurarea acţiunilor de control s-a avut în vedere asigurarea protecţiei
consumatorilor în municipiile, oraşele şi comunele judeţului.
Pentru dezvoltarea laturii preventive a activităţii, s-a avut în vedere extinderea
controalelor direct la sursă - angrosişti, importatori, distribuitori.
Cu ocazia controalelor efectuate, au fost identificate mărfuri cu abateri de la
prevederile legale, în valoare de 13978 lei, din care 6413 lei au fost mărfuri extracomunitare,
(mărfuri periculoase pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor).
Principalele abateri constatate
În activitatea de control desfăşurată în anul 2018, C.J.P.C. Călăraşi a identificat, în
peste 35 % din cazuri, încălcări ale legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor.
Principalele abateri constatate, au fost:
 lipsa unor elemente pentru informarea corectă şi completă a consumatorilor, inclusiv
netraducerea lor în limba română sau traducere inexactă;
 parametri calitativi neconformi celor declaraţi sau prescrişi, inclusiv produse cu
modificări organoleptice;
 data durabilităţii minimale/data limită de consum/termene de valabilitate expirate;
 neacordarea termenelor de garanţie în conformitate cu prevederile legale sau
nerespectarea prevederilor legale la respectarea obligaţiilor, în cazul bunurilor de
folosinţă îndelungată sau nerespectarea termenelor pentru remedierea deficienţelor la
produsele în garanţie;
 folosirea practicilor comerciale incorecte sau abuzive din partea unor agenţi economici
sau persoane fizice, inclusiv utilizarea unor mijloace de măsurare nelegale;
 prestarea unor servicii (furnizare utilităţi publice, transport persoane, schimb valutar,
servicii de înfrumuseţare, servicii de reparaţii, servicii de alimentaţie publică, etc.)
neconforme;
 lipsa autorizaţiilor legale de funcţionare la agenţi economici prestatori de servicii de
alimentaţie publică, de desfacere a produselor agroalimentare sau nerespectarea
condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; Lipsa Registrului Unic de Control;
 nerespectarea prevederilor legale la încheierea contractelor de credit, existenţa
clauzelor potenţial abuzive în contracte.
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În domeniul produselor alimentare, cele mai multe abateri au fost depistate la: legume
şi fructe, carne şi produse din carne, produse de morărit şi panificaţie, produse de patiserie,
produse zaharoase, băuturi alcoolice, brânzeturi şi produse lactate, ingrediente alimentare.
În domeniul produselor nealimentare, cele mai multe abateri au fost depistate la:
încălţăminte din piele şi înlocuitori, produse textile, produse electrocasnice, electronice, piese
de schimb auto, jucării, produse financiare.
Ponderea abaterilor cu privire la informarea consumatorilor se regăseşte la legume şi
fructe, carne şi produse din carne, produse de morărit şi panificaţie, produse textile, produse
electronice, produse electrocasnice, încălţăminte, jucării.
Principalele grupe de produse la care s-au constatat parametri calitativi neconformi
celor declaraţi sau prescrişi, precum şi/sau modificări organoleptice şi termene de valabilitate
depăşite au fost: legume şi fructe, carne şi preparate din carne, produse zaharoase, produse
de morărit şi panificaţie, brânzeturi şi lactate acide, condimente, produse textile, jucării.
Măsuri stabilite
Pentru încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la protecţia consumatorilor,
în anul 2018, organele de control ale C.J.P.C. Călăraşi au dispus:
 aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare de 1759000 lei;
 oprirea definitivă de la comercializarea, interzicerea de la comercializare şi retragerea
din circuitul consumului uman a unor produse periculoase în valoare de 13978 lei;
 oprirea temporară a comercializării sau prestării serviciilor la operatori economici, până
la remedierea deficientelor, în cazul în care produsele comercializate au fost
considerate ca fiind potenţial periculoase sau nu erau testate şi/sau certificate conform
normelor legale, nu îndeplineau caracteristicile calitative prescrise sau declarate, nu
prezentau elementele de identificare şi caracterizare, precum şi documentele de
însoţire.
Produse distruse sau interzise consumului uman
În prezenţa inspectorilor C.J.P.C. Călăraşi s-au distrus sau au fost interzise
consumului uman produse în valoare de 13978 lei.
Oprirea prestării serviciului
În anul 2018 s-a dispus oprirea definitivă a prestării serviciului de alimantaţie publică,
până la remedierea deficienţelor, la 3 operatori economici.
Cazuri transmise organelor de urmărire penală
În anul 2018 nu s-au înregistrat cazuri transmise organelor de cercetare penală.
Principalele acţiuni desfăşurate în anul 2018
Activitatea C.J.P.C. Călăraşi s-a derulat în principal în baza tematicii de control
iniţiate la nivel naţional de către A.N.P.C. şi a controalelor tematice proprii. Controalele au
vizat o multitudine de aspecte, de la verificarea calităţii şi modului de comercializare a
produselor alimentare şi nealimentare, până la verificarea calităţii serviciilor prestate către
populaţie, inclusiv serviciile financiare.
S-au efectuat activităţi de supraveghere şi control pe piaţa produselor şi serviciilor,
efectuate cu ocazia sărbătorilor religioase, manifestărilor organizate de primării, etc.:
 Controlul calităţii şi modului de comercializare a produselor alimentare specifice
Sărbătorilor Pascale sau de Crăciun;
 Controlul calităţii şi modului de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare
care se achiziţionează cu ocazia Zilei Copilului;
 Controlul calităţii şi modului de comercializare a produselor alimentare, nealimentare şi
a prestărilor de servicii în alimentaţia publică cu ocazia târgurilor, festivalurilor, etc..
S-a participat la acţiuni de supraveghere şi control în pieţele judeţului, alături de
celelalte organe ale administraţiei publice descentralizate cu abilităţi de control în domeniul
protecţiei consumatorilor.
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2. Informarea, educarea şi consilierea consumatorilor şi agenţilor economici
Unul din obiectivele prioritare ale activităţii pe care o desfăşoară C.J.P.C. Călăraşi
este apărarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor de a fi informaţi complet şi corect
asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, precum şi de a fi educaţi în
domeniul consumului, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională între
produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze potrivit destinaţiei acestora, în
deplină securitate.
Informarea consumatorilor prin elementele înscrise pe produs, etichetă, ambalaj sau alte
documente care însoţesc produsul
Informarea consumatorilor despre produsele oferite se realizează, în mod obligatoriu,
prin elemente de informare şi caracterizare ale acestora înscrise la vedere, după caz, pe
produs, etichetă sau ambalajul de vânzare.
Controalele efectuate au pus în evidenţă următoarele abateri de la legislaţia privind
etichetarea produselor şi informarea consumatorilor:
 lipsa totală sau parţială a datelor pentru identificarea producătorului, importatorului sau
distribuitorului, a ţării de origine, precum şi după caz, a ambalatorului;
 neprecizarea termenului de valabilitate/data durabilităţii minimale la produse alimentare
şi cosmetice;
 neînscrierea condiţiilor de păstrare şi depozitare, a instrucţiunilor de folosire şi/sau a
instrucţiunilor de întreţinere la produsele textile, produsele alimentare preambalate;
 lipsa totală sau parţială a principalelor caracteristici tehnico-calitative, conform normelor
metodologice specifice de etichetare (neprecizarea ingredientelor folosite sau
precizarea incompletă, nedeclarearea completă şi precisă a valorii nutritive şi
energetice la produse alimentare, nemarcarea sau marcarea incorectă a compoziţiei
fibroase la produsele textile);
 înscrierea unor valori ale parametrilor calitativi, altele decât cele efectiv realizate;
 netraducerea informaţiilor în limba română la produsele din import verificate, de natură
alimentară, textilă sau cosmetice;
 comercializarea unor produse de folosinţă îndelungată fără certificat de garanţie sau
instrucţiuni de folosire şi fără precizarea eventualelor riscuri ce pot apărea în urma
nerespectării acestora, lipsa informării consumatorilor asupra modului şi locului în care
urmează să se asigure reparaţiile în termenul de garanţie;
 informarea incompletă a consumatorilor în domeniul prestărilor de servicii, unde nu
sunt afişate: categoria de calitate a serviciului, termenele de execuţie şi preţul lucrărilor
executate (unităţi service auto, spălătorii şi curăţătorii chimice, reparaţii radio – TV).
In concluzie, consumatorii trebuie să reţină faptul că lipsa informaţiilor pentru
identificarea producătorilor sau importatorilor, precum şi a elementelor referitoare la
caracteristicile esenţiale ale produselor constituie o prezumţie serioasă asupra non-calităţii
acestora, în cele mai multe cazuri dovedite ulterior prin analize şi teste de laborator.
Consilierea consumatorilor si agenţilor economici
Desfăşurată în completarea activităţii de supraveghere şi control, consilierea
constituie o modalitate eficientă pentru informarea şi educarea cetăţenilor în calitatea lor de
consumatori şi cunoaşterea obligaţiilor şi răspunderilor ce revin agenţilor economici în
domeniul protecţiei consumatorilor.
La nivelul consumatorilor, cunoaşterea cadrului juridic şi instituţional care le asigură şi
le apără drepturile fundamentale, precum şi a modalităţilor legale pe care şi le pot exercita,
constituie un element indispensabil pentru formarea unui consumator avizat care să poată
contribui la combaterea practicilor comerciale neloiale şi abuzive.
La nivelul agenţilor economici, cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei în
domeniul protecţiei consumatorilor constituie o premisă esenţială pentru un comportament
corect în relaţiile cu consumatorii.
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Consilierea consumatorilor s-a realizat atât individual, cu ocazia primirii unor sesizări
şi reclamaţii, cât şi prin întâlniri organizate cu elevii din învăţământul gimnazial şi liceal sau cu
pensionarii judeţului, asigurându-se astfel penetrarea informaţiei la nivelul unui număr mare
de consumatori.
Un înalt grad de protecţie a consumatorilor se poate realiza acţionând în două mari
direcţii: Consilierea operatorilor economici în vederea prevenirii încălcării legislaţiei specifice
protecţiei consumatorilor; Educarea consumatorilor pentru cunoaşterea drepturilor
consumatorilor - un consumator informat alege în cunostinţă de cauză.
3. Cercetarea şi rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la consumatori
Cercetarea şi rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor, primite direct de la persoane
fizice, au constituit o preocupare majoră a C.J.P.C. Călăraşi, asigurându-se cu mijloacele
oferite de lege, dreptul cetăţenilor de a fi despăgubiţi pentru prejudiciile generate de calitatea
necorespunzătoare a produselor şi serviciilor.
În anul 2018, C.J.P.C. Călăraşi a primit şi soluţionat un număr de 396 de sesizări şi
reclamaţii, din care 89 s-au dovedit a fi întemeiate.
Din totalul reclamaţiilor concluzionate ca fiind întemeiate, 12% s-au referit la produse
alimentare, 38% la produse nealimentare şi 50% la prestări de servicii, inclusiv financiare.
Produsele şi serviciile la care s-au înregistrat cele mai frecvente reclamaţii au fost:
 Carne şi produse din carne – modificări organoleptice (suprafaţa mâzguită, lipicioasă,
gust şi miros nespecifice), termen de valabilitate expirat;
 Produse de morărit şi panificaţie – modificări organoleptice;
 Zahăr şi produse zaharoase – termen de valabilitate depăşit, dulciuri cu modificări
organoleptice;
 Lapte şi produse lactate – termen de valabilitate depăşit; modificări organoleptice,
condiţii igienico-sanitare improprii comercializării;
 Băuturi alcoolice – concentraţie alcoolică sub cea declarat, bere cu sedimenta, termen
de valabilitate depăşit;
 Servicii de alimentaţie publică – nerespectarea condiţiilor igienico-sanitare; lipsă apă
rece şi caldă; comercializarea băuturilor alcoolice la pahar în unităţi neautorizate pentru
prestarea serviciilor de alimentaţie publică;
 Produse electrocasnice – defecţiuni în cadrul termenului de garanţie sau neacordarea
termenului legal de garanţie; lipsa instrucţiunilor de utilizare în limba română;
neremedierea defectelor apărute în termenul de garanţie în termenul legal;
 Servicii telecomunicaţii şi internet – facturare incorectă; servicii telefonice cu valoare
adaugată, clauze contractuale;
 Accesorii şi piese de schimb auto – defecte apărute în termenul de garanţie la baterii
auto, piese auto; neeliberarea certificatului de garanţie la comercializare;
 Servicii de asigurare a apei potabile, energiei termice, gazelor şi energiei electrice –
facturări la o valoare mai mare decât consumul efectiv, practici comerciale incorecte;
 Încălţăminte din piele şi înlocuitori – tălpi crăpate sau dezlipite, ruperea cusăturilor,
refuzul înlocuirii produsului în termen de garanţie;
 Servicii CATV – recepţie slabă a semnalului; întreruperi frecvente; refuzul operatorilor
de a rezilia contractele de prestări servicii la solicitarea abonatului; facturări incorecte;
 Furnizarea energiei electrice: erori în facturare, întreruperi în alimentare, taxe
percepute;
 Servicii de utilitate publică (energie termică, apă potabila şi canalizare ) – facturare,
repartizare consumuri;
 Produse şi servicii bancare.
Cu ocazia cercetării reclamaţiilor, organele de control ale C.J.P.C. Călăraşi au dispus,
în conformitate cu prevederile legale, înlocuirea, remedierea sau restituirea contravalorii
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produselor sau serviciilor calitativ necorespunzătoare. Valoarea totală a despăgubirilor a fost
de 24481 lei.
4. Informarea periodică a autorităţilor publice
Pe baza constatărilor rezultate din acţiunile de control, C.J.P.C. Călăraşi a sesizat
autorităţile locale şi celelalte organe de control asupra cazurilor de încălcare a dispoziţiilor
legale privind protecţia consumatorilor pentru luarea măsurilor care se impuneau.
În cadrul şedinţelor Colegiului Prefectural şi Comisiei de Dialog Social a Judeţului
Călăraşi, au fost dezbătute cazurile mai dificile, cu un potenţial ridicat de afectare a drepturilor
consumatorilor, a sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale acestora şi cu impact în
comunităţile locale.
5.Concluzii
Numărul de încălcări ale legislaţiei, identificate în acest an, evidenţiază preocuparea,
încă scăzută din partea unor producători/importatori/prestatori de servicii privind asigurarea
calităţi şi securităţii bunurilor şi serviciilor oferite populaţiei, în condiţiile în care consumatorul,
prin comportamentul său, începe să-şi revendice drepturile la o liberă alegere şi încredere.
Problemele ridicate de calitatea produselor şi serviciilor se pot rezolva nu numai prin
intensificarea acţiunilor de supraveghere şi control, cât şi prin creşterea nivelului de informare
şi educare al consumatorilor, dezvoltarea a unui adevărat simţ civic în rândurile cetăţenilor,
prin colaborarea cu asociaţiile profesionale şi patronale sau cu instituţiile de învăţământ din
judeţ.
În acelaşi timp, nivelul de eficienţă în domeniul protecţiei consumatorilor a fost
influenţat şi de unele greutăţi pe care le-a întâmpinat C.J.P.C. Călăraşi, dintre care de
menţionat sunt: posibilităţile financiare insuficiente care nu au permis efectuarea unui număr
mai mare de acţiuni în judeţ sau prelevarea mai multor probe pentru a fi analizate în
laboratoare, echipamente de birou învechite nefuncţionale în parametri optimi, lipsa fondurilor
necesare efectuării reparaţiilor la sediul instituţiei.
ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI

În cursul anului 2018 activitatea Consiliului Concurenţei, prin Direcţia Teritorială, în
vederea atingerii obiectivelor din domeniul specific şi în aplicarea prevederilor:
 Legii concurenţei nr.21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în
scopul protejării, menţinerii şi stimulării concurenţei şi a unui mediu concurenţial
normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor;
 Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările
ulterioare;
a asigurarat funcţionarea mecanismelor economiei de piaţă şi crearea unui mediu de
afaceri prielnic atragerii investiţiilor, prin:
- Efectuarea/participarea de/la investigaţii deschise prin Ordin al preşedintelui Consiliului
Concurenţei, precum şi de/la inspecţii inopinate;
- Analizarea plângerilor formulate potrivit prevederilor din Legea concurenţei şi sesizările
privind practicile anticoncurenţiale şi sesizările privind practicile de concurenţă neloiale,
în scopul elaborării de propuneri corespunzătoare
- Desfăşurarea de activităţi de cunoaştere a pieţelor în vederea detectării unor fenomene
sau practici anticoncurenţiale;
- Monitorizarea pe plan local a comportamentului de piaţă al întreprinderilor sau al
asociaţiilor de întreprinderi din punct de vedere al Legii concurenţei şi al Legii privind
concurenţa neloială;
- Analizarea proiectelor de acte normative sau administrative prin care se instituie
scheme/ajutoare de minimis şi formularea de propuneri în vederea emiterii avizelor din
punct de vedere al respectării reglementărilor în domeniu;
- Supravegherea intervenţiilor pe piaţă ale organelor administraţiei publice locale, în
vederea respectării normelor legale în domeniul concurenţei;
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- Acordarea asistenţei de specialitate furnizorilor de ajutor de stat în vederea întocmirii
raportărilor privind ajutoarele de stat acordate la nivel local şi elaborării schemelor de
ajutor de stat;
- Acordarea de sprijin Direcţiei ajutor de stat în vederea verificării datelor şi informaţiilor
raportate de către furnizorii de ajutor de stat, atunci când există îndoieli serioase cu
privire la corectitudinea acestora;
- Colaborare cu organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu
organizaţiile patronale în ceea ce priveşte politicile de ramură sau sectoriale.
ACTIVITATEA DE METROLOGIE

În cursul anului 2018 activitatea în acest domeniu a fost canalizată în scopul
îndeplinirii următoarelor obiective:
 Asigurarea exactităţii şi uniformităţii măsurătorilor şi legalitatea mijloacelor de măsurare
independentă de conjunctura economică şi socială;
 Oferirea unor servicii prompte şi de calitate deţinătorilor de mijloace de măsurare;
 Ridicarea permanentă a nivelului de pregătire profesională a personalului din domeniul
metrologiei legale prin instruiri periodice;
 Asigurarea cu asistenţă tehnică a potenţialilor clienţi în vederea dotării acestora cu
mijloace de măsurare conforme.
De asemenea, s-au efectuat controale tematice conform planificării, efectuate cu
aprobarea Directorului General şi s-a acţionat pentru extinderea cooperării şi dialogului cu
societatea civilă, cu celelalte instituţii ale statului care au atribuţii în domeniul de interes public
privind: sănătatea şi siguranţa populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului, protecţia
consumatorilor, perceperea taxelor şi impozitelor şi corectitudinea tranzacţiilor comerciale
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2.STAREA SOCIALĂ
2.1. STAREA DE SĂNĂTATE ŞI DE EDUCAŢIE A POPULAŢIEI
A.SĂNĂTATE

Evoluţia principalilor indicatori demografici şi ai stării de sănătate
Principalii indicatori demografici, Judeţ Călăraşi, 2009-2018
Natalitate
Mortalitate
generală
Spor natural
Mortalitatea
infantilă
Mortalitate
maternă

2009
11,4

2010
10,5

2011
9,7

2012
9,8

2013
9,3

2014
8,5

2015
5,7

2016
5,8

2017
5,4

2018
6,2

13,9

13,6

13,2

13,4

13,4

13,7

14,6

13,8

14,8

13,1

-2,5

-3,1

-3,5

-3,6

-4,1

-5,2

-8,3

-8,0

-9,4

-6,9

14,3

15,1

10,9

13,8

11,7

15,6

11,5

12,3

12,0

7,79

0

0

132,4

0

0

70,2

33,8

68,3

0

0

Din analiza numărului gravidelor nou luate în evidenţa medicului de familie şi a
numărului de naşteri (deşi aceşti indicatori nu pot fi suerpozabili) reiese că există un număr
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important de gravide care nu se prezintă la un medic de familie pentru a fi monitorizată
evoluţia sarcinii. De asemenea, se constată că la nivelul judeţului se înregistrează încă sarcini
la fete sub 15 ani.
Grupa de vârstă a gravidei

2009

Sub 15
ani
4

2010

6

358

826

577

267

45

2

2011

57

405

698

447

206

40

0

2012

2

292

683

427

265

101

4

2013

26

227

563

412

226

176

34

2014

62

376

530

221

93

138

14

2015

1

119

697

594

218

103

12

2016

3

98

568

594

256

135

10

2017

0

138

537

599

213

107

16

2018

3

108

370

620

209

75

13

Anul

15-19 ani

20-24 ani

25-29 ani

30-34 ani

35-39 ani

40-44 ani

509

1016

768

337

63

3

Evoluţia principalelor boli cronice
Principalele 6 cauze de morbiditate prin afecţiuni cronice în judeţul Călăraşi sunt:
bolile hipertensive, cardiopatia ischemică, tumorile maligne, diabetul zaharat, bolile pulmonare
cronice obstructive şi tulburările mintale. Analizând tendinţa de evoluţie a prevalenţei
principalelor cauze de morbiditate, se constată tendinţa ascendentă în perioada 2009-2018
pentru toate aceste cauze de morbiditate.
Principalele cauze de morbiditate (prevalenţa la 100 locuitori) în judeţul Călăraşi , în
perioada 2009-2018
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Boli hipertensive

7,18

7,39

8,00

8,20

9,1

10,24

9,97

10,28

13,62

23,95

Cardiopatie ischemică

3,82

3,88

4,40

4,36

4,77

5,02

4,88

4,72

6,64

6,71

Tumori maligne

1,55

1,64

1,28

1,25

1,27

1,33

1,88

1,90

1,87

1,09

Diabet zaharat
Boli pumonare cronice
obstructive
Tulburări mintale

1,41

1,80

1,71

1,89

1,86

2,18

2,4

2,57

3,05

3,12

1,20

1,21

1,37

1,39

1,52

1,67

1,63

1,82

2,61

2,85

1,10

1,16

1,40

1,40

0,98

1,48

1,44

1,62

2,66

3,11
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Evidenţa diabetului zaharat (în cabinetul de nutriţie şi diabet), la 31 decembrie 2017
TOTAL
CAZURI

Specificare
A
Cazuri noi
Rămaşi în evidenţă,
din care în:
Urban
Rural

01
558

FORMA CLINICĂ DE BOALA
Insulino
Insulino
Alte forme
dependent
independent
02
03
04
251
307
0

8162

1306

6856

0

4684
3478

680
626

4004
2852

0
0

Evidenţa diabetului zaharat (în cabinetul de nutriţie şi diabet), la 31 decembrie 2018
TOTAL
CAZURI

Specificare
A
Cazuri noi
Rămaşi în evidenţă,
din care în:
Urban
Rural

01
818

FORMA CLINICĂ DE BOALA
Insulino
Insulino
Alte forme
dependent
independent
02
03
04
346
472
0

8846

1482

7364

0

4962
3884

753
729

4209
3155

0
0

În ceea ce priveşte morbiditatea prin cancer, la 31 decembrie 2017 în evidenţa
cabinetului de oncologie erau 5863 persoane iar la 31 decembrie 2018 erau 6113 .
Evidenţa bolnavilor de cancer (în cabinetul de oncologie)
Anul

Total cazuri nou
luate în evidenţă

Total bolnavi
ramaşi în
evidenţă

2017

574

5863

23

735

8

532

2018

835

6113

35

749

23

549

Prostată
Rămaşi în
Cazuri noi
evidenţă

Col uterin
Rămaşi în
Cazuri noi
evidenţă

Sân (la femei)
Cazuri
Rămaşi în
noi
evidenţă

Piele
Rămaşi în
Cazuri noi
evidenţă

Stomac
Rămaşi în
Cazuri noi
evidenţă

Bronhopulmonar
Rămaşi în
Cazuri noi
evidenţă

20

287

22

1194

29

308

160

895

57

319

107

1261

36

303

142

875

Colorectal
Rămaşi în
Cazuri noi
evidenţă

Cazuri
noi

Ficat
Rămaşi în
evidenţă

Pancreas
Rămaşi în
Cazuri noi
evidenţă

Vezica urinară
Rămaşi în
Cazuri noi
evidenţă

60

618

44

584

25

184

29

229

95

645

42

580

33

182

30

241

Din analiza datelor raportate de cabinetul judeţean de oncologie din structura
Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi reiese că există tendinţa de creştere a incidenţei
cancerului pe total localizări. Decesele prin boli cardiovasculare deţin în continuare ponderea
principală a deceselor. Cancerul reprezintă a doua cauză de deces la nivelul judeţului.
Cauza deces
Boli aparat
circulator
Tumori

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

24,9

93,1

16,12

49,35

66,65

86,83

63,6

52,83

99,03

30,03

25,64

32,5

15,43

60,66

45,78

33,34

18,49

01,96

38,74

10,88
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Boli aparat
Respirator
Leziuni
traumatice
şi otrăviri
Boli ale
aparatului
digestiv

6,89

3,8

8,71

2,14

5,43

6,16

1,77

1,98

00,91

00,62

0,72

9,5

1,74

3,48

8,83

4,06

9,98

1,99

0,11

2,75

2,87

4,4

3,2

3,48

9,34

7,56

1,30

3,99

7,75

2,72

Evoluţia bolilor transmisibile
Evoluţia bolilor prevenibile prin vaccinare
În România, evoluţia bolilor transmisibile prevenibile prin vaccinare a fost dramatic
influenţată de vaccinarea sistematică gratuită în cadrul Programului Naţional de Imunizări,
situaţie înregistrată şi la nivelul judeţului Călăraşi.
În România, în prezent, Programul Naţional de Imunizări garantează vaccinarea
copiilor împotriva următoarelor boli: tuberculoză, hepatită cu virus hepatic B, difterie, tetanos,
tuse convulsivă (tuse măgărească), poliomielită, rujeolă (pojar), rubeolă (pojărel), infecţie
urliană (oreion), infecţie cu hemophilus influenzae B, infecţie cu streptococcus pneumoniae
(introdus în Calendarul Naţional de Vaccinări din luna octombrie 2017).
Anul

Tetanos

Difterie

Poliomielită

Tuse
convulsivă

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
3
0
0
2
1
0
0

Rujeolă
0
0
9
103
51
1
0
6
446
136

Hepatită
virală acută
cu virus
hepatitic B
11
11
10
4
5
4
6
8
4
0

Infecţie
urliană

Rubeolă

7
8
3
0
0
3
0
6
9
0

2
0
1
894
0
1
0
0
0
0

În anul 2018, la nivelul judeţului Călăraşi, în cadrul Programului Naţional de Vaccinări
şi pentru contolul focarelor de boală transmisibilă a fost realizat un număr de 61.278 de
vaccinări şi un număr de 10.345 de revaccinări.
Cele 61.278 de vaccinări au fost realizate astfel:










1.206 vaccinări BCG;
2.457 vaccinări antihepatită B (vaccinare = 3 doze);
2.535 vaccinări antipoliomielită (vaccinare = 3 doze);
2.535 vaccinări difterotetanopertussis (vaccinare = 3 doze);
2.455 vaccinări antihemophilus influenzae (vaccinare = 3 doze);
4.187 vaccinări împotriva rujeolei-rubeolei-infecţiei urliene;
45.280 vaccinări antigripale;
7 vaccinări antihepatită A;
607 alte vaccinări.
Cele 10.345 de revaccinări au fost realizate astfel:






2.434 revaccinări antipoliomielită;
2.434 revaccinări difterotetanopertussis;
2.334 revaccinări difterotetanice;
2.143 revaccinări antitetanice.

În anul 2018, s-au desfăşurat două anchete de acoperire vaccinală.
În luna februarie 2018 s-a desfăşurat la nivel naţional acţiunea de evaluare a
acoperirii vaccinale la vârsta de 18 luni (copiii născuţi în luna iulie 2016) precum şi acţiunea de
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estimare a acoperirii vaccinale la ALTE categorii de copii (vaccin ROR cohorta de născuţi
2012, vaccin dT cohorta de născuţi 2003).
Rezultatele anchetei de acoperire vaccinală la vârsta de 18 luni - februarie 2018 (copii
născuţi în luna iulie 2016)
Tip Vaccin şi nr.minim
doze
BCG-1
HepB-3
DTPa-3
VPI-3
HibB-3
ROR-1

Acoperire vaccinală
urban (%)
94,05
89,29
63,10
63,10
63,10
89,29

Acoperire vaccinală
rural (%)
86,45
85,16
69,03
69,03
69,03
88,39

Acoperire vaccinală
total judeţ (%)
88,28
86,61
66,95
66,95
66,95
88,70

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

Ponderea în rândul
copiilor înscrişi pe listele
medicilor de familie din
mediul urban (%)
12,5
3,13
65,63
18,75
0
0

Ponderea în rândul
copiilor înscrişi pe listele
medicilor de familie din
mediul rural (%)
14,04
3,51
71,93
14,63
0
0

Ponderea în rândul
copiilor înscrişi pe listele
medicilor de familie din
judeţ (%)
13,48
3,37
69,66
13,48
0
0

Acoperirea vaccinală pe tipuri de vaccin şi pe medii la nivelul judeţului Călăraşi la
ALTE categorii de copii, situaţie februarie 2018
Tip Vaccin şi
nr.doze
ROR-2, cohorta 2012
dT1-cohorta 2003

Acoperire
vaccinală urban
(%)
72,93
48,43

Acoperire
vaccinală rural (%)
83,26
63,55

Acoperire
vaccinală total
judeţ (%)
79,41
57,86

Ponderea motivelor nevaccinării corespunzătoare

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

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

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

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

1,34

2,59

2,01

1,47

3,67

2,06

14,79
15,04
0
67,36

21,9
5,62
0
66,20

18,58
10,03
0
66,74

În luna august 2018 s-a desfăşurat la nivel naţional acţiunea de evaluare a acoperirii
vaccinale la vârsta de 12 luni (copiii născuţi în luna iulie 2017) precum şi acţiunea de estimare
a acoperirii vaccinale la vârsta de 24 luni (copiii născuţi în luna iulie 2016).
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Rezultatele anchetei de acoperire vaccinală la vârsta de 12 luni – august 2018 (copii
născuţi în luna iulie 2017)
Tip Vaccin şi nr.minim
doze
BCG-1
HepB-3
DTPa-3
VPI-3
HibB-3
ROR-1

Acoperire vaccinală
urban (%)
87,95
79,52
75,90
75,90
75,90
68,67

Acoperire vaccinală
rural (%)
83,04
70,18
70,18
70,18
70,18
68,42

Acoperire vaccinală
total judeţ (%)
84,64
73,23
72,04
72,04
72,04
68,50

Ponderea motivelor nevaccinării corespunzătoare a fost următoarea :
Ponderea în rândul
copiilor înscrişi pe
listele medicilor de
familie din mediul
urban (%)

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

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

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

8,43

2,92

4,72

0

0

0

25

31,58

29,13

8,43

0,58

0,32

0
0

0
0

0
0

Rezultatele anchetei de acoperire vaccinală la vârsta de 24 luni – august
2018(copii născuţi în luna iulie 2016)
Tip Vaccin şi nr.minim
doze
BCG-1
HepB-3
DTPa-3
VPI-3
HibB-3
ROR-1

Acoperire vaccinală
urban (%)
94,32
88,64
78,41
78,41
78,41
89,77

Acoperire vaccinală
rural (%)
88,96
86,36
75,97
75,97
75,97
86,36

Acoperire vaccinală
total judeţ (%)
90,90
87,19
76,85
76,85
76,85
87,60

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

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

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

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

2,27

0,65

1,24

6,82

0

1,24

15,91

25,32

21,90

4,55

0,65

2,07

0
0

0
0

0
0

Observaţii:
 acoperirile vaccinale sunt în declin de la an la an;
 un procent foarte mic de părinţi îşi asumă în scris refuzul vaccinării ;
 cauza principală a nevaccinării conform PNV o constituie neprezentarea la vaccinare,
la realizarea unei acoperiri vaccinale extrem de mici la vaccinarea dT a copiilor din
cohorta născuților în anul 2003, a contribuit neasigurarea vaccinului de către Ministerul
Sănătății.
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Anchetele de acoperire vaccinală au evidenţiat faptul că, pentru oricare dintre
vaccinuri nu reuşim vaccinarea a minim 95% dintre copii, ţintă necesară de realizat pentru
controlul izbucnirilor epidemice, În acest context masa persoanelor susceptibile la infecţiile
prevenibile prin vaccinare creşte, existând riscul ca în momentul pătrunderii în comunitate a
unei persoane infectate să fie generate izbucniri epidemice prin bolile prevenibile prin
vaccinare cu transmitere aerogenă.
Efectele acoperirilor vaccinale suboptimale s-au reflectat în evoluţia epidemică a
rujeolei la nivelul judeţului în 2012-2013 , evoluţia epidemică a rubeolei în anul 2012 , evoluţia
epidemică a rujeolei în anul 2017-2018.
Referitor la efectele secundare nedorite ale vaccinărilor, în România există
reglementat sistemul de supraveghere, investigare, raportare a Reacţiilor Adverse
Postvaccinale Indezirabile(RAPI). Situaţia reacţiilor adversenotificate în judeţul Călăraşi este
următoarea:
 în anul 2011 a fost notificat şi investigat 1 caz RAPI, confirmat ca reacţie asociată
vaccinării cu PENTAXIM (vaccin DTPa-IPV-HibB), cu evoluţie favorabil, cu vindecare;
 în anul 2012 au fost notificate şi investigate 18 cazuri RAPI, dintre care: 16 cazuri RAPI
induse de vaccin, 1 caz RAPI asociat vaccinării cu vaccin VTA, 1 caz RAPI coincident
cu vaccinare ROR;
 În anul 2013 au fost notificate şi investigate 4 cazuri de RAPI, dintre care 2 cazuri RAPI
post vaccinare ROR (ambele cazuri cu reacţie generală indusă de vaccin Priorixproducător GlaxoSmithKline), 1 caz RAPI postvaccinare BCG (reacţie locală indusă de
BCG Vaccine SSI Denmark-producător Statens Serum Institut), 1 caz postvaccinare
DTPa-IPV-HibB (reacţie locală indusă de vaccin Pentaxim-producător Sanofi-Pasteur);
 În anul 2014 au fost notificate şi investigate 3 cazuri de RAPI, dintre care 1 caz RAPI
post vaccinare ROR (reacţie generală pseudorubeoliformă indusă de vaccin Priorixproducător GlaxoSmithKline), 1 caz RAPI postvaccinare DTPa-IPV-Hib (reacţie locală
indusă de vaccin Pentaxim-producător Sanofi-Pasteur), 1 caz RAPI postvaccinare
DTPa-IPV-Hib-HepB (reacţie locală indusă de vaccin Hexacima-producător SanofiPasteur);
 În anul 2015 au fost notificate şi investigate 5 cazuri de RAPI, dintre care 1 caz RAPI
post vaccinare dT (reacţie generală indusă de vaccin Imovax dT adult, producător
SANOFI PASTEUR, caz nespitalizat, evoluţie favorabilă, 2 cazuri RAPI post vaccinare
ROR (reacţie generală indusă de vaccin M-M-R vaxPRO, producător SANOFI
PASTEUR), cazuri nespitalizate, evoluţie favorabilă, 2 cazuri RAPI post vaccinare
DTPa-IPV-Hib-HepB (o reacţie generală şi o reacţie locală asociată programului post
vaccinare Hexacima, producător SANOFI PASTEUR), cazuri nespitalizate, evoluţie
favorabilă;
 În anul 2016 au fost notificate 4 cazuri RAPI, dintre care 3 cazuri RAPI post vaccinare
DTPa-VPI (1 reacție generală și 2 reacții locale induse de vacci Tetraxim, producător
SANOFI PASTEUR), cazuri nespitalizate, evoluție favorabilă și 1 caz RAPI post
vaccinare ROR (reacţie generală indusă de vaccin M-M-R vaxPRO, producător
SANOFI PASTEUR), caz nespitalizat, evoluție favorabilă;
 În anul 2017 au fost notificate 12 reacţii postvaccinale: În trimestrul I 2017 au fost
notificate 5 cazuri posibile RAPI (4 cazuri RAPI post vaccinare ROR, cu reacţie
generală, din care 1 caz confirmat cu laboratorul I,Cantacuzino Rujeolă, 1 caz RAPI
reacţie locală lipsită de severitate post vaccinare TETRAXIM); În trimestrul II 2017 a
fost notificate 3 cazuri posibile RAPI (2 cazuri RAPI post vaccinare TETRAXIM, cu
reacţie locală,clasificate RAPI asociată cu componentele vaccinului, 1 caz RAPI post
vaccinare ROR, confirmat cu laboratorul I,Cantacuzino Rujeolă); În trimestrul III 2017 a
fost notificate 4 cazuri posibile RAPI (1 caz RAPI post vaccinare ROR, produs M-MRVaxPro, cu reacţie generală - febră, frisoane, tuse, coriză, erupţie discretă simptomatologie cu evoluţie tranzitorie; clasificare RAPI asociată cu componentele
vaccinului; 1 cluster cu 3 cazuri RAPI post vaccinare DTPa-IPV, produs TETRAXIM, cu
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reacţie locală medie,clasificate RAPI asociate cu componentele vaccinului); În
trimestrul IV 2017 nu au fost notificate reacţii adverse postvaccinale.
 În anul 2018 au fost notificate 5 cazuri RAPI : În trimestrul I 2018 a fost notificat 1 caz
posibil RAPI (1 caz RAPI reacţie locală lipsită de severitate post vaccinare TETRAXIM);
În trimestrul II 2018 a fost notificate 3 cazuri posibile RAPI: (1 caz RAPI post vaccinare
M-M-RVaxPro, confirmat Rujeolă cu laboratorul I.Cantacuzino, 1 caz RAPI reacţie
locală lipsită de severitate post vaccinare HEXACIMA, clasificată coincidentă, 1 caz
RAPI post vaccinare TETRAXIM, cu reacţie locală,clasificate RAPI asociată cu
componentele vaccinului); În trimestrul III 2018 nu au fost notificate cazuri posibile
RAPI; În trimestrul IV2018 a fost notificat 1 caz posibil RAPI (1 caz RAPI reacţie locală
lipsită de severitate post vaccinare HEXACIMA, clasificată coincidentă).
Rujeola
Rujeola este boală notificabilă în România din 1978, La nivel naţional notificarea
bazată pe caz s-a introdus din anul 1999 iar definiţiile de caz şi clasificările EU au fost
adoptate din anul 2005, Vaccinarea cu vaccin monovalent VVR (vaccin viu rujeolos atenuat)
a fost introdusă în România din 1979, cu vaccinarea copiilor între 9 şi 11 luni, În anul 1994 s-a
introdus o a doua doză de vaccin VVR elevilor din clasa I. Prima doză de VVR a fost înlocuită
cu ROR (trivaccin rujeolic-urlian-rubeolic) în anul 2004 la copiii intre 12-15 luni, iar a doua
doză VVR a fost înlocuită cu ROR din octombrie 2005.
În perioada 2009-2018, în judeţul Călăraşi s-au înregistrat 2 epidemii de rujeolă:
2012-2013 şi 2017-2018 în contextul evoluţiei epidemice a rujeolei la nivel naţional şi a
acoperirilor vaccinale scăzute la nivel judeţean.

În epidemia de rujeolă din 2017-2018, au fost clasificate confirmate (etiologie
confirmată cu laboratorul) şi probabile (cazuri ce corespund definiţiei de caz clinic şi au link
epidemiologic cu un caz confirmat cu laboratorul) un număr de 582 cazuri, repartiţia acestora
pe grupe de vârstă şi mediu de rezidenţă fiind următoarea:
Mediu
Total
Urban
Rural

Sub 1
126
39
87

1
50
24
26

2
29
16
13

3
32
13
19

4
36
13
23

5-9
125
50
75

Grupa de vârstă
10-14
15-19
76
36
31
12
45
24

Total
20-24
18
7
11

Epidemia a afectat preponderent populaţia infantilă.
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25-34
29
14
15

35-44
24
9
15

45-54
1
1
0

582
249
353

Rubeola
Dacă rubeola este o boală eruptivă cu evoluţie benignă, elementul de gravitate al
acestei infecţii este reprezentat de primoinfecţia cu virus rubeolic a femeii gravide, situaţie în
care virusul transmis transplacentar la produsul de concepţie este teratogen producând
malformaţii congenitale cunoscute sub denumirea de sindrom rubeolic congenital. Rubeola
este boală notificabilă în România din 1978, până in anul 2007 fiind raportare numerică
trimestrială.
În anul 2012, în contextul evoluţiei epidemice a rubeolei la nivel naţional din anul
2011, al acoperirilor vaccinale pentru cohortele eligibile la vaccinare suboptimale şi al
existenţei de cohorte de adolescenţi care nu au fost cuprinşi la vaccinare rubeolică în
calendarul de vaccinare, în judeţul Călăraşi s-a înregistrat evoluţie epidemică a rubeolei,
epidemie care a constituit cea mai importantă epidemie printr-o boală prevenibilă prin
vaccinare ce a afectat judeţul în ultimii 20 de ani.
Epidemia a cumulat un număr de 894 cazuri confirmate cu laboratorul sau pe criterii
epidemiologice iar vârful epidemiei a fost înregistrat în luna martie a anului 2012.
În perioada 2015 – 2018, la nivelul judeţului, nu s-a înregistrat nici un caz confirmat
de rubeolă.
Tusea convulsivă
În anul 2012, în judeţ s-au înregistrat 13 cazuri posibile tuse convulsivă, toate
investigate epidemiologic şi cu laboratorul şi au fost confirmate 3 cazuri de tuse convulsivă,În
anul 2013 şi 2014, la nivelul judeţului, nu s-au înregistrat cazuri confirmate sau probabile de
tuse convulsivă, în anul 2015 s-au înregistrat 2 cazuri, în anul 2016, 1caz iar în anii 2017 şi
2018, nici un caz.
Infecţia urliană
În România, vaccinarea împotriva infecţiei cu virus urlian a fost introdusă în
calendarul naţional de vaccinări din anul 2004 prin înlocuirea vaccinului viu rujeolos cu
trivaccin rujeolic-urlian-rubeolic şi vaccinarea sistematică a copiilor de 12 luni , completată din
anul 2005 cu introducerea a unei a doua doze la elevii de 7 ani, deci practic în România s-a
asigurat protecţia împotriva infecţiei cu virus urlian a persoanelor născute începând cu anul
1998 (copii ce se aflau în clasa I în anul şcolar 2005-2006).
Introducerea vaccinării a influenţat dramatic, în timp extrem de scurt, evoluţia infecţiei
cu virus urlian, infecţie a cărei manifestare dominantă este de parotidită dar care poate avea şi
alte localizări şi poate determina meningită, encefalită, orhită, pancreatită.
După anii 2012 şi 2013 în care la nivelul judeţului nu s-au înregistrat cazuri
confirmate sau probabile de infecţie urliană, în anul 2014 au fost înregistrate 3 cazuri, în anul
2016 au fost înregistrate 6 cazuri, iar în anul 2017 s-au înregistrat 9 cazuri,iar în 2018 nici un
caz.
Hepatita virală acută cu virus hepatic B
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Incidenţa hepatitei acute cu virus hepatic B a fost influenţată de aplicarea măsurilor
specifice de profilaxie, prin introducerea vaccinării anihepatită B, astfel încât a înregistrat o
scădere semnificativă:
 În anul 1995 Ministerul Sănătăţii a introdus în Programul Naţional de Imunizări
vaccinarea antihepatită B a nou născuţilor în primele 24 ore după naştere, în vederea
prevenirii transmiterii verticale a infecţiei;
 În perioada 1999-2005, s-au derulat campanii şcolare de vaccinare a elevilor din clasa
a III-a;
 În perioada 2004-2008, s-au derulat campanii şcolare de vaccinare a elevilor din clasa
a XII-a;
 În perioada 1999-2005, s-a asigurat vaccinarea antihepatită B a elevilor din liceele
sanitare şi şcolile postliceale sanitare, precum şi a studenţilor din facultăţile de
medicină şi stomatologie;
 În perioada 1997-2003, s-au organizat campanii de vaccinare a personalului
medicosanitar.
Numărul cazurilor de infecţie acută cu virus hepatic B în judeţul Călăraşi în perioada
2012-2018 a fost următoarea:
- În anul 2012 s-au înregistrat 4 cazuri de hepatită virală acută cu virus hepatic B, iar în
anul 2013, 5 cazuri, Toate cazurile confirmate de hepatită virală acută cu virus hepatic
B, în anii 2012 şi 2013, sunt cazuri la adulţi şi toate au fost cazuri cu transmitere
sexuală;
- În anul 2014 s-au înregistrat 4 cazuri de hepatită virală acută cu virus hepatic B, dintre
care 3 cazuri cu transmitere sexuală şi un caz la sugar infectat perinatal mama copilului
având infecţie cu virus hepatic B;
- În anul 2015 s-au înregistrat 6 cazuri de hepatită virală acută cu virus hepatic B, toate
cazuri cu transmitere sexuală;
- În anul 2016 s-au înregistrat 8 cazuri de hepatită virală acută cu virus hepatic B,dintre
care 7 cazuri la adulţi, toate cazuri cu transmitere sexuală şi 1 caz la copil (expus
familial);
- În anul 2017 s-au înregistrat 4 cazuri de hepatită virală acută cu virus hepatic B, toate
cazuri cu transmitere sexuală, iar în anul 2018 au fost înregistrate 2 cazuri, toate cazrile
cu transmitere sexuală.
Evoluţia principalelor boli transmisibile pe cale digestivă/hidrică în judeţul Călăraşi
Factorii principali prin care teoretic se poate controla morbiditatea prin boli cu
transmitere digestivă/hidrică sunt reprezentaţi de: calitatea apei de băut, nivelul de sanitaţie în
colectivităţi şi comunităţi, nivelul de educaţie.
Experienţa a dovedit că, practic, impactul activităţii personalului medical din structurile
preventive asupra acestor factori este aproape inexistent şi controlul bolilor cu transmitere
digestivă/hidrică se limitează la controlul extinderii focarelor.
Listerioza este o zoonoză, care se manifestă clinic extrem de proteiform (meningită,
encefalită, septicemie, conjunctivită, adenopatii), afectând mai ales nou-născuţii, dar şi copiii
şi adulţii cu imunitate deprimată.Toate cele 3 cazuri înregistrate în anul 2018 au fost la adulţi,
un caz evoluând spre deces.
Boli transmisibile pe
cale
digestivă/hidrică 2009
(nr,cazuri)
1404
BDA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1867

1618

2113

2233

1962

25379

2308

2244

2275

Dizenterie

4

17

12

3

5

3

0

0

0

2

Hepatită virală acută cu
VHA

59

41

13

42

186

457

125

7

5

9

Febră tifoidă
Infecţii cu salmonella

0
6

0
38

0
4

0
6

0
11

0
3

0
8

0
8

0
9

0
18
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Listerioza

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Boala diareică acută
Se menţine sezonalitatea cazurilor de BDA cele mai multe fiind înregistrate în sezonul
estival, În anul 2018 ,din totalul de 2275 de cazuri BDA, numărul cel mai mare al cazurilor
raportate a fost în luma august. Din distribuţia cazurilor de boală diareică acută raportate pe
grupe de vârstă şi pe mediul de rezidenţă se evidenţiază faptul că acestea predomină la copii
şi sunt mult mai frecvente în mediul urban decât în mediul rural. Se consideră cazurile
subraportate în mediul rural.

Hepatita virală acută cu virus hepatic A
Deşi în România vaccinarea împotriva hepatitei A nu este inclusă în Programul
Naţional de Imunizări, ea se desfăşoară ca activitate în cadrul programelor de sănătate şi este
aplicată contacţilor din focare epidemice de hepatită A, în situaţii de urgenţă provocate de
calamităţi naturale sau în grupuri populaţionale la risc de îmbolnăvire.
În judeţul Călăraşi, din a doua jumătate a anului 2012 se constată creşterea
morbidităţii prin hepatită virală acută cu virus hepatic A, trend care a continuat în anul 2013 şi
în anul 2014, evoluând epidemic. Astfel, în anul 2013 au fost confirmate 186 cazuri de
hepatită virală acută cu virus hepatic A, iar în anul 2014 au fost confirmate 456 cazuri de
hepatită virală acută cu virus hepatic A, cele mai multe focare continuând să evolueze şi în
anul 2015. În anii 2016-2018 s-au înregistrat cazuri sporadice de hepatită virală acută cu virus
heoatic A, exceptând unfocar falilial cu 4 cazuri, în comuna Şoldanu, în 2017.
În anul 2018, s-au înregistrat 9 cazuri de hepatită virală acută cu virus hepatic A.
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Cazurile au predominat în mediul rural, iar situaţia focarelor este redată mai jos:
Focare de hepatită virală acută cu virus hepatic A, cu evoluţie în anii 2014- 2018
Nou
apărut/
în
evoluţie
Debut
2014

Contact
interuman

Condiţiile necorespunzătoare
de igienă din gospodării , cu
evoluţie dificil de influenţat
prin măsuri de sanitaţie şi
educaţie

Călăraşi

Debut
2014

Contact
interuman

Condiţiile
igienico-sanitare
din gospodăriile afectate şi
nivelul de educație

Modelu

Debut
2014

Contact
interuman

Condiţiile
igienico-sanitare
din gospodăriile afectate şi
nivelul de educaţie

Spanţov

Debut
2014

Contact
interuman

Condiţiile
igienico-sanitare
din gospodăriile afectate şi
nivelul de educaţie

Dor Mărunt

Debut
2014

Contact
interuman

Lehliu Sat

Debut
2015

Contact
interuman

Focar
de
comunitate,
favorizat
de
condiţiile
igienico-sanitare
din
gospodăriile afectate şi de
nivelul de educaţie, ce a
debutat cu un focar familial
(care a totalizat 6 cazuri ) şi
cu evoluţie ulterioară sub
formă focare familiale cu 2-3
cazuri dar şi cazuri sporadice
în rândul contacţilor cu
cazurile
provenite
din
focarele familiale
Condiţiile
igienico-sanitare
precare

Localitate
Dragalina

Mod
transmitere

Factori de risc
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Observaţii
Debut 2014
Număr cumulativ cazuri = 205
Număr cazuri 2014 = 202
Număr cazuri 2015 = 3
Data debutului ultimului caz =08.03.2015
Data închiderii focarului = 11.05.2015
Debut 2014
Număr cumulativ cazuri = 48
Număr cazuri 2014 = 21
Număr cazuri 2015 = 27
Data debutului ultimului caz =14.07.2015
Data închiderii focarului = 30.09.2015
Debut 2014
Număr cumulativ cazuri = 51
Număr cazuri 2014 = 47
Număr cazuri 2015 = 4
Data debutului ultimului caz =22.02.2015
Data închiderii focarului = 22.04.2015
Debut 2014
Număr cumulativ cazuri = 46
Număr cazuri 2014 = 42
Număr cazuri 2015 = 5
Data debutului ultimului caz =15.02.2015
Data închiderii focarului = 15.04.2015
Debut 2014
Număr cumulativ cazuri = 34
Număr cazuri 2014 = 19
Număr cazuri 2015 = 15
Data debutului ultimului caz = 08.04.2015
Data închiderii focarului = 08.06.2015

Debut 2015
Număr cumulativ cazuri = 8
Data debutului ultimului caz = 08.04.2015
Data închiderii focarului = 08.06.2015

Plătăreşti

Debut
2014

Contact
interuman

Condiţiile
igienico-sanitare
din gospodăriile afectate şi
nivelul de educaţie

Frăsinet

Debut
2015

Contact
interuman

Condiţiile
igienico-sanitare
din gospodăriile afectate şi
nivelul de educaţie

Gălbinaşi

Debut
2015

Contact
interuman

Condiţiile
igienico-sanitare
din gospodăriile afectate şi
nivelul de educaţie

Şoldanu

Debut
2017

Contact
interuman

Condiţiile
igienico-sanitare
din gospodăriile afectate şi
nivelul de educaţie

Debut 2014
Număr cumulativ cazuri = 37
Număr cazuri 2014 = 33
Număr cazuri 2015 = 4
Data debutului ultimului caz =04.03.2015
Data închiderii focarului = 06.05.2015
Debutul primului caz 10,06,2015
Număr total cazuri = 7
Data debutului ultimului caz = 25.09.2015
Data închiderii focarului = 25.11.2015
Debutul primului caz 02,09,2015
Număr total cazuri = 23
data debutului ultimului caz = 07.12.2015
Data închiderii focarului=07.02.2016
Debutul primului caz 04,11,2017
Număr total cazuri = 4
Data izolării ultimului caz =29.11.2017
Data închiderii focarului=29.01.2018

Dizenteria
În anul 2013 în judeţ s-au înregistrat 5 cazuri de dizenterie, patru cazuri în mediul
rural (două cazuri din mediul rural având etiologie Shigella flexnery şi două cazuri Shigella
sonnei) şi un caz în mediul urban ( etiologie Shigella flexnery). În anul 2014 s-au înregistrat 3
cazuri (toate având ca etiologie Shigella flexnery), În anii 2015, 2016 şi 2017 nu s-au
înregistrat cazuri de dizenterie. În anul 2018 s-au înregistrat 2 cazuri (ambele având ca
etiologie Shigella flexnery).
Salmoneloza
Semnalăm faptul că incidenţa morbidităţii prin salmonella a înregistrat creştere bruscă
în anul 2010, an în care au fost confirmate 38 cazuri de salmoneloză
În anul 2013, s-au confirmat 11 cazuri de salmoneloză, 6 cazuri fiind înregistrate la
copii şi 5 cazuri la adulţi ; 6 cazuri s-au înregistrat la persoane domiciliate în mediul urban şi 5
cazuri s-au înregistrat la persoane domiciliate în mediul rural.
În anul 2014 au fost notificate 3 cazuri de salmoneloză, dintre care 1 copil (mediul
rural) şi 2 adulţi (1 caz în urban şi 1 caz în rural).
În anul 2015 au fost notificate 5 cazuri de salmoneloză, dintre care 3 cazuri la copil (1
mediul urban şi 2 mediul rural) şi 2 adulţi (1 caz în urban şi 1 caz în rural).
În anul 2016 au fost notificate 8 cazuri de salmoneloză, dintre care 7 cazuri la copil (1
mediul urban şi 6 mediul rural) şi 1 caz la adulţi (1 caz în rural).
În anul 2017 au fost notificate 9 cazuri de salmoneloză, dintre care 6 cazuri la copil (1
mediul urban şi 5 mediul rural) şi 3 cazuri la adulţi (în rural).
În anul 2018 au fost notificate 18 cazuri de salmoneloză, dintre care 14 cazuri la copil
(2 mediul urban şi 12 mediul rural) şi 4 cazuri la adulţi (1 în mediul urban şi 3 în mediul rural).
Evoluţia principalelor antropozoonoze în judeţul Călăraşi
Antropozoonozele sunt boli infecţioase ce afectează diverse specii animale şi care
accidental se transmit la om, Dintre acestea, cel mai frecvent implicate în patologia umană
sunt trichineloza şi leptospiroza (antropozoonoze legate de prezenţa rozătoarelor), în prezent
se constată emergenţa antropozoonozelor transmise prin căpuşe. Dacă anul 2009 a fost
primul an în care au fost confirmate cazuri de febră butonoasă la pacienţi din judeţ (două
cazuri), în anul 2010 au fost confirmate 5 cazuri de febră butonoasă, Febra butonoasă este o
antropozoonoză produsă de capuşa câinelui, ce poate avea evoluţie severă.
În anul 2011 s-a înregistrat primul caz confirmat de boală Lyme din judeţ, infecţie de
asemeni transmisă prin înţepătura de căpuşe, iar în anul 2012 au fost notificate ca şi cazuri
posibile boală Lyme un număr de 25 cazuri,dintre care în urma investigaţiilor de laborator au
fost confirmate 6 cazuri.
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În anul 2018 nu s-au înregistrat cazuri de antropozoonoze la nivelul judeţului.
Evoluţia principalelor antropozoonoze în judeţul Călăraşi (număr de cazuri )
Boala
Trichineloză

2009
1

2010
0

2011
1

2012
0

2013
0

2014
0

2015
0

2016
0

2017
1

2018
0

Leptospiroză

0

0

0

0

2

0

1

1

0

0

Febră butunoasă
Boala Lyme

2

5
0

0
6

1
1

1
0

2
0

4
1

1
0

0

0

0
1

0

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

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

18

1

7

9

24

11

124

37074

40591

43396

43577

42407

43082

3091

3582

3799

3500

2409

2005

10261

5
38089
IACRIS
2365
IACRI
10705

9205

8661

9040

8579

8686

87058

Varicelă

283

441

467

692

614

376

315

365

Scarlatina

30

12

7

5

5

16

10

16

Gripă

37233
Viroze respiratorii
Pneumonii

Gripa
În anul 2018 au fost notificate 124 cazuri clinice de gripă.în sezonul sentinelă de
supraveghere 2017-2018, au fost confirmate cu laboratorul 16 cazuri de gripă prin izolare de
virus gripal, 4 tulpini izolate aparţinând tipului de virus gripal a subtip H1, 3 tulpini aparţinând
tipului de virus gripal a subtip H 3 şi 9 tulpini izolate aparţinând tipului de virus gripal B.
S-au înregistrat 2 decese prin gripă, ambele la persoane aparţinând categoriilor
pentru care OMS recomandă vaccinarea antigrripală, dar amebele nevaccinate: 1 deces la o
pacientă de 65 ani, confirmat cu gripă cu virus gripal tip B şi un deces la o pacientă de 24 ani,
confirmată cu gripă cu virus gripal tip A, subtip H1.
Cazurile clinice de gripă sunt mult mai frecvent înregistrate la persoane cu domiciliul
în mediul rural.
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Virozele respiratorii
În anul 2018 au fost notificate 43082 de cazuri de infecţii acute de căi respiratorii
superioare (IACRS) şi 2005 cazuri de de infecţii acute de căi respiratorii inferioare (IACRI).
Pneumoniile
În anul 2018 a fost notificat un număr de 8705 cazuri de pneumonie, Pneumoniile
predomină sunt mult mai frecvent înregistrate în mediul urban.
Distribuţia cazurilor de pneumonie pe grupe de vârstă se prezintă astfel:
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Varicela
Varicela este boală contagioasă cu transmitere aerogenă, cu contagiozitate foarte
mare (95-98 %) din persoanele nevaccinate şi care nu au trecut prin boală care vin în contact
cu un caz de varicelă, dezvoltă în interval de 14-21 zile varicela). În România, vaccinarea
antivariceloasă nu este inclusă în calendarul naţional de vaccinări. Neincluderea vaccinării
împotriva varicelei în Programul Naţional de Imunizări, contagiozitatea foarte mare a bolii şi
transmiterea aerogenă sunt motivele principale care fac ca de regulă apariţia unui caz într-o
colectivitate/comunitate să genereze izbucniri epidemice.
În anul 2018 s-au înregistrat 365 de cazuri de varicelă, cele mai multe cazuri
înregistrându-se la copii din grupa de vârstă 5-9 ani, urmată de grupa de vârstă 10 -14 ani şi
15 -19 ani, din mediul rural.
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Scarlatina
Scarlatina este boală infecţioasă acută, determinată de tipuri toxigene de Streptococ
beta hemolitic Grup A, Streptococul betahemolitic Grup A este unul dintre germenii cei mai
virulenţi pentru om, determinând îmbolnăviri precum: angina, scarlatina, infecţii cutanate etc.
Aceste boli reprezintă în continuare o importantă problemă de sănătate publică,
deoarece, incorect tratate şi supravegheate, pot evolua atât spre complicaţii supurative (foarte
grave cu un risc letal crescut) dar mai ales către complicaţii tardive nesupurative (Reumatism
Articular Acut, Glomerulonefrită Acută, Cardită Reumatismală) ce pot lăsa sechele pentru
toată viaţa.
În anul 2018 au fost confirmate 16 cazuri de scarlatină dintre care 9 în mediul rural şi
7 în mediul urban.
Cele mai multe cazuri s-au înregistrat la grupa de vârstă 5 - 9 ani (situaţie înregistrată
în anii precedenţi).
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Evoluţia infecţiilor neuroinvazive acute
Deşi sunt afecţiuni plurietiologice, supravegherea infecţiilor neuroinvazive acute
(meiningite/meningoencefalite/encefalite) este justificată prin posibilitatea de control asupra
extinderii focarelor prin chimioprofilaxia contacţilor (în cazul meningitei meningococice) şi
respectiv prin controlul circulaţiei ţânţarilor în cazul infecţiilor neuroinvazive cu West Nile,
meningita meningococică şi infecţia neuroinvazivă cu West Nile fiind forme de meningită cu
risc de evoluţie letală sau de vindecare cu sechele importante.
Evoluţia meningitelor acute, în judeţul Călăraşi (număr de cazuri)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Meningite şi encefalite virale

10

10

9

1

5

10

6

3

Meningite West Nile

0

0

0

0

0

1

2

2

Bacteriene

10

10

9

1

6

8

3

5

Infecţii neuroinvazive

Neuroinfecţia cu virus West Nile
Din anul 1996, anul evoluţiei epidemiei de infecţii neuroinvazive cu virus West Nile în
România - epidemie ce a afectat şi judeţul Călăraşi, în rândul pacienţilor cu meningită acută
cu LCR clar din judeţ s-a confirmat etiologia cu virus West Nile la un pacient în anul 2001 , la
un pacient în anul 2006 (menţionăm că evoluţia cazului din 2006 a fost nefavorabilă pacientul
decedând) şi la un număr de 4 pacienţi în anul 2010.
În anul 2016 s-a înregistrat un caz de infecţie neuroinvazivă cu virus West Nile
(persoană vârstnică, mediul rural, afecţiuni cronice preexistente, sex feminin). Evoluţia a fost
favorabilă.
În anul 2017 s-au înregistrat două cazuri de infecţie neuroinvazivă cu virus West Nile
(persoană vârstnică, mediul rural, afecţiuni cronice preexistente). Evoluţia a fost favorabilă.
În anul 2018 s-au înregistrat trei cazuri de infecţie neuroinvazivă cu virus West Nile la
persoane expuse la înţepături de ţânţari în judeţul Călăraşi, din care 2 persoane cu domiciliul
în judeţ (o persoană domiciliată în afara judeţului). Ambele cazuri domiciliate în judeţul
Călăraşi sunt din mediul rural, un caz evoluând spre deces.
Meningitele şi meningoencefalitele virale acute
În anul 2018 s-au înregistrat 3 cazuri confirmate meningită virală acută şi 3 cazuri
encefalită acută fără precizare. Toate cazurile au avut evoluţie favorabilă.
Meningitele bacteriene
În anul 2018 s-au înregistrat 5 cazuri confirmate meningită bacteriană, din care 3
cazuri de etiologie pneumococică.
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Evolutia infecţiilor cu transmitere sexuală
Hepatitele Virale Acute cu virusuri hepatice B,C - Evoluţia HVA în judeţul Călăraşi
(număr de cazuri)
HVA
Hepatită acută B
Hepatită acută C

2009

2010

11
2

11
3

2011
10
4

2012
4
0

2013
5
0

2014
4
1

2015
6
0

2016
8
0

2017
4
1

2018
2
2

Evoluţia hepatitei virale acute cu virus hepatic B a fost prezentată în cadrul bolilor
prevenibile prin vaccinurile incluse în Programul naţional de vaccinări. În anul 2018, la nivelul
judeţului a fost notificat două cazuri de hepatită virală acută cu virus hepatic C, ambele la
adulţi.
Sifilisul
În anul 2018 la nivelul judeţului s-au înregistrat 15 cazuri de sifilis. Se apreciază că
infecţiile cu transmitere sexuală rămân mult subraportate la nivelul judeţului.
Evoluţia morbidităţii prin sifilis (număr cazuri noi)
în judeţul Călăraşi în perioada 2009-2018
2009
73

2010
50

2011
35

2012
21

2013
24

2014
20

2015
11

2016
8

2017
13

2018
15

Toate cazurile de sifilis s-au înregistrat la persoane active sexual, cea mai frecvent
afectată fiind grupa de vârstă 24-34 de ani. Nu s-au înregistrat cazuri de sifilis congenital.
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Gonoreea
Infecţia gonococică continuă să fie subraportată, cel mai probabil cazurile
neprezentându-se la medic şi recurgând la automedicaţie. În anul 2017 nu a fost raportat
niciun caz de gonoree, iar în anul 2018, un singur caz.
Evoluţia morbidităţii prin gonoree (număr cazuri noi)
în judeţul Călăraşi în perioada 2008-2018
2009
8

2010
5

2011
9

2012
4

2013
4

2014
3

2015
2

2016
3

2017
0

2018
1

Infecţia HIV/SIDA
În anul 2018 au fost depistate 11 cazuri noi de infecţie HIV/SIDA, toate la adulţi.
Cazurile nou depistate de infecţie HIV/SIDA în anul 2018 în judeţul Călăraşi au avut pondere
mai mare la sexul masculin faţă de sexul feminin (accentându-se diferenţele constatate în anii
anteriori).
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Evoluţia Tuberculozei
Evoluţia morbidităţii prin T,B,C, (număr de cazuri noi) în judeţul Călăraşi în
perioada 2009-2018
2009
278

2010
238

2011
310

2012
250

2013
237

2014
212

2015
188

2016
189

2017
194

2018
179

Tuberculoza continuă să reprezinte o problemă importantă de sănătate publică la
nivel naţional dar şi la nivel judeţean. Deşi trendul morbidităţii prin tuberculoză este
descendent, incidenţa cazurilor noi de tuberculoză rămâne la valori crescute. Cea mai
afectată grupă de vârstă a fost cea între 45-54 ani, urmată de grupa de vârstă 35-34 ani şi 5564 ani, dar continuă să se înregistreze şi cazuri de tuberculoză la copii, în anul 2018
înregistrându-se 10 cazuri.

Infecţiile asociate asistenţei medicale
În anul 2018, unităţile sanitare cu paturi din judeţ au raportat un număr de 75 de
infecţii asistenţei medicale, cele mai multe fiind cazuri raportate de Spitalul Judeţean de
Urgenţă Călăraşi.

Formele clinice de IAAM cu cea mai mare pondere au fost de enterocolită acută şi
infecţiile de plagă chirurgicală.
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Majoritatea cazurilor de enterocolită acută au avut ca agent etiologic bacilul
Clostridium difficile.

Asistenţa medicală primară - Casa de Asigurări de Sănătate Călăraşi
Casa de Asigurari de Sănătate Călaraşi (CAS CL) este instituţie publică de interes
local cu personalitate juridică,organizată în baza Legii 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,având rolul de a aplica politica şi
strategia generală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) în cadrul sistemului de
asigurări de sănătate la nivel local, respectând strategia şi politica unitare stabilită de CNAS,
Casa de Asigurări de Sănătate Călaraşi administrează fondul de asigurări de
sănătate, constituit din contribuţia asiguraţilor,contribuţia persoanelor fizice şi juridice care
angajează personal salariat, subvenţii de la bugetul de stat şi alte surse.
Obiectivele generale ale Casei de Asigurări de Sănătate Călaraşi
 asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în
condiţii de eficacitate, la nivelul indicatorilor de performantă;
 utilizarea raţională şi cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale a FNUASS la nivel
local;
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 asigurarea accesului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi dispozitive
medicale acordate de furnizorii cu care Casa de Asigurări de Sănătate Călaraşi a
încheiat contracte specifice;
 încheierea contractelor cu furnizorii, astfel încât să fie asigurat accesul la servicii
medicale, medicamente şi dispozitive pentru toţi asiguraţii pe toată durata de
valabilitate a contractelor;
 întărirea disciplinei financiare şi contractuale la nivelul CAS ;
 creşterea gradului de satisfacţie a asiguraţilor;
 creşterea gradului de informare a asiguraţilor;
 respectarea termenelor stabilite pentru realizarea atribuţiilor care revin preşedintelui director general al CAS Călăraşi;
 monitorizarea şi controlul tuturor activităţilor ce se desfăşoară la nivelul CAS, pentru
respectarea legalităţii;
 implementarea standardelor de management în activitatea Casei de Asigurări de
Sănătate şi urmărirea realizării acestora.
Obiectivele specifice ale Casei de Asigurări de Sănătate Călaraşi



















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

























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

Activitatea Compartimentului Control
În anul 2018, compartimentul de control din cadrul CJAS Călăraşi a efectuat un
număr de 71 de controale din care 44 controale tematice, 10 controale operative şi 17
controale inopinate, În urma acestor controale a fost imputată şi recuperată în totalitate suma
de 67284,40 lei din care 12494,54 lei de la furnizori de servicii medicale în asistenţă
medicală primară, 14,20 lei de la furnizori de servicii medicale clinice, 9706,74 lei furnizori de
servicii medicale în asistenţă medicală spitalicească, 1937,49 lei furnizori de medicamente,
7919,12 lei de la furnizori de servicii medicale paraclinice, 35212,31 lei de la furnizori de
servicii medicale, De asemenea, au fost dispuse 15 de măsuri care au fost şi implementate,
Controalele efectuate în anul 2018 au fost structurate după cum urmează:
 Asistenţă medicală primară : la nivelul judeţului Călăraşi există un număr de 111
contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale şi au fost prevăzute în planul anual
de control un număr de 12 controale tematice, realizându-se un număr de 25 controale
din care 12 controale tematice, 7 controale operative şi 6 controale inopinate ca urmare
a sesizărilor venite din partea asiguraţior, a partenerilor contractuali precum şi a altor
persoane fizice sau juridice cu privire la modul de acordare a serviciilor medicale sau
de prescriere şi eliberare a certificatelor de concediu medical;
 Asistenţă medicală în ambulatoriul de specialitate clinic : la nivelul judeţului Călăraşi
există un număr de 52 de contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale şi au fost
prevăzute în planul anual de control un număr de 12 controale tematice, fiind efectuate
un număr de 13 controale, din care 12 tematice şi 1 control inopinat;
 Asistenţă medicală în ambulatoriul paraclinic: la nivelul judeţului Călăraşi există un
număr de 21 contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale, fiind efectuate 5
controale din care 3 controale tematice şi 2 controale inopinate;
 Asistenţă medicală spitalicească :la nivelul judeţului Călăraşi există un număr de 7
contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale şi au fost prevăzute în planul anual
de control un număr de 3 controale tematice, fiind efectuate 4 controale din care 3
tematice şi unul inopinat;
 Asistenţă medicală de îngrijiri medicale la domiciliu: la nivelul judeţului Călăraşi există
un număr de 9 contracte încheiate cu furnizori, fiind efectuate 9 controale operative;
 Asistenţă medicală de recuperare reabilitare: la nivelul judeţului Călăraşi există un
număr de 8 contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale, fiind efectuate un
controal tematic;
 Furnizori de medicamente: la nivelul judeţului Călăraşi există un număr de 45 contracte
încheiate cu furnizori de medicamente şi au fost prevăzute în planul anual de control un
număr de 12 controale fiind efectuate 22 de controale din care 12 tematice, 3 operative
ca urmare a sesizărilor făcute de compartimentele de specialitate şi 7 inopinate;
 Furnizori de dispozitive medicale: la nivelul judeţului Călăraşi există un număr de 69
contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale.
De asemenea, au fost verificate Progamele naţionale de sănătate.
Activitatea Compartimentului Tehnologia Informaţiei
Compartimentul Tehnologia Informaţiei a avut ca principal obiectiv buna desfăşurare,
din punct de vedere informatic, a activităţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Călăraşi,
obiectiv îndeplinit prin realizarea următoarelor:
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administrarea serverelor de baze de date proprii, fişiere, în vederea funcţionării în
parametrii optimi a reţelei de calculatoare a Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului
Călăraşi (CASJ Călăraşi);
întreţinerea şi exploatarea componentei transport date (cablare, pachpanel-uri, prize,
switch –uri);
administrarea serverelor de aplicaţii, comunicaţii, control acces Data Center CASJ
Călăraşi;
asigurarea bunei funcţionări a tehnicii de calcul (computere, imprimante, copiatoare,
servere) din cadrul CASJ Călărşi;
configurarea cu aplicaţii şi sisteme de operare a staţiilor de lucru din cadrul
departamentelor CASJ Călăraşi;
instalarea şi configurarea programelor de tip antivirus pe staţiile de lucru şi servere;
asigurarea supravegherii funcţionării echipamentelor de climă, securitate, monitorizare
acces, grup generator în vederea asigurării condiţiilor optime de funcţionare a
serverelor instalate la nivelul CASJ Călăraşi;
administrarea bunei funcţionări a echipamentelor alocate sistemului ERP–SIUI din
Data Center;
asigurarea funcţionării sistemului informatic ERP;
asigurarea administrării aplicaţiei de legislaţie;
asigurarea actualizării permanente a nomenclatoarelor SIUI ale aplicaţiilor de
raportare desktop ale furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive
medicale;
asigurarea condiţiile tehnice de funcţionare a activităţii de deblocare carduri naţionale
şi verificare a cardurilor cu probleme tehnice;
prelucrarea datelor primite de la IT CNAS cu privire la loturile de carduri duplicat şi
carduri noi tipărite care sunt distribuite de către Poşta Română asiguraţilor;
asigurarea administrării aplicaţiilor specifice aflate în exploatare, întreţinerea în
conformitate cu cerinţele exprimate în scris de utilizatorii din cadrul departamentelor
casei de asigurări de sănătate;
realizarea de verificari încrucişate între servicii medicale şi spitalizare continuă sau
între servicii medicale şi listele cu decedaţ ;,
asigurarea asistenţei în exploatarea aplicaţiilor informatice în cadrul CASJ Călăraşi;
formularea de specificaţii tehnice pentru procurarea de echipamente şi tehnică de
calcul, sisteme şi servicii IT pentru CASJ Călăraşi, pe baza cerinţelor funcţionale;
administrarea paginii web (www.cnas/cascl.ro) şi a adreselor de e-mail din domeniul
casacl.ro;
postarea, pe site-ul casei de asigurări, la solicitarea scrisă a compartimentelor de
specialitate, a informaţiilor de interes public, conform procedurilor în vigoare existente
la nivelul CASJ Călăraşi;
aplicarea şi menţinerea măsurilor privind aprobarea cerinţelor minime de securitate a
prelucrărilor de date cu caracter personal;
conceperea şi implementarea de politici de securitate IT;
propunerea actualizării tehnicii de calcul sau scoaterea acesteia din uz (casare) în
condiţiile legii;
asigurarea folosirii eficiente a întregii dotări tehnice precum şi a altor resurse;
participarea la recepţia de produse şi servicii cu specific informatic achiziţionate la
nivel CASJ Călăraşi;
furnizarea, la solicitare, de date statistice necesare factorilor de decizie ai CASJ
Călăraşi şi CNAS, dacă aceste date pot fi colectate cu aplicaţiile existente;
asigurarea asistenţei tehnice în vederea desfăşurării în condiţii optime a
videoconferinţelor organizate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
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Compartimentul Tehnologia Informaţiei a avut un rol important în desfăşurarea
activităţilor specifice funcţionării Sistemului Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate.
În acest sens:
 au fost realizate condiţiile optime de funcţionare a echipamentelor aferente Data Center
prin asigurarea funcţionării în bune condiţii a echipamentelor de climă, securitate,
monitorizare acces, grup generator;
 a fost asigurată monitorizarea comunicaţiei, cu serverele SIUI/ERP CNAS;
 a fost asigurată supravegherea bunei funcţionări a echipamentelor alocate sistemului
ERP – SIUI din Data Center din punct de vedere hardware;
 s-au analizat problemele semnalate pe SIUI şi ERP de către departamentele de
specialitate şi în cazul în care nu au putut fi rezolvate la nivelul IT CASJ Călăraşi au
fost semnalate CNAS în vederea rezolvării;
 s-a asigurat actualizarea permanentă a nomenclatoarelor SIUI ale aplicaţiilor de
raportare desktop ale furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive
medicale;
 s-a asigurat generarea de nomenclatoare şi personalizări SIUI ale aplicaţiilor de
raportare desktop pentru furnizorii de servicii medicale, noi intraţi în relaţie contractuală
cu CASJ Călăraşi;
 s-a asigurat asistenţă tehnică furnizorilor de servicii medicale în utilizarea SIPE;
 s-au analizat problemele semnalate de către furnizorii de servicii medicale şi în cazul în
care nu au putut fi rezolvate la nivelul IT CASJ Călăraşi au fost semnalate prin e-mail la
adresa suport.siui@casan.ro către Direcţia IT CNAS în vederea informării şi rezolvării
de către producătorul softului;
 s-a asigurat gestionarea informatică a utilizatorilor CASJ Călăraşi în sistemul SIUI;
 au fost încărcate certificatele digitale de autentificare pentru furnizorii de servicii
medicale.
Compartimentul Acorduri, Regulamente Europene, Formulare Europene
Misiunea compartimentului si obiectivele relevă alicarea regimurilor de securitate
socială a asiguraţlor români ş a membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul
Comunităţii precum şi a cetăţenilor străini din statele membre UE sau din statele cu care
România are încheiate acorduri în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale în
România.
Sistemele de securitate socială sunt foarte diferite de la un stat la altul şi dispoziţiile
comunitare de securitate socială, evoluând în permanenţă, nu urmăresc să le armonizeze.
Unicul scop al acestor dispoziţii este evitarea, în parte sau în totalitate, a pierderii drepturilor
de securitate socială atunci cand se fac deplasări dintr-un stat membru în altul.
Lucrătorii salariaţi şi lucrătorii independenţi, funcţionarii, titularii unei pensii, studenţii,
turiştii şi alte categorii de persoane care-şi exercită dreptul lor de a se deplasa şi de a rămâne
un timp, în mod liber, în interiorul UE sau în alte state între care există acorduri bilaterale, sunt
confruntaţi cu aspecte şi probleme legale de securitatea socială.
Legislaţiile naţionale în domeniul securităţii sociale nu sunt întotdeauna capabile sa
răspundă in totalitate sau parţial la aceste intrebări: numeroşi lucrători se expun riscului să fie
asiguraţi de două ori sau deloc, putând astfel să piardă drepturile de prestaţii de securitate
socială când nu ar avea posibilitatea de a obţine altele.
Activitatea desfăşurată în anul 2018 a fost următoarea:
 eliberarea unui număr de total de 142 formulare de tip ”E”, respectiv “S”;
 acordarea de consultanţă privind servicile medicale de care beneficiaza asiguraţii
posesori ai CEASS în majoritatea statelor membre UE;
 facilitatea accesului la servicii medicale pentru asiguraţii beneficiari ai formularelor
europene;
 accesul la servicii medicale acordate în străinătate pe baza formularului “S2”;
 procesarea dosarelor aferente CEASS şi CIP şi emiterea acestora;
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 procesarea dosarelor aferente formularelor europene şi a celor emise în baza
Acordurilor Internaţionale, precum şi emiterea/validarea respectivelor formulare;
 elaborarea răspusurilor la solicitarile CNAS privind situaţia formularelor E125 emise de
CAS Călăraşi în limita termenelor comunicate;
 emiterea şi transmiterea către CNAS a formularelor E125/E127 emise de CAS Călăraşi
în limita termenelor comunicate;
 realizarea unei evidenţe a documentelor justificative pentru acordarea asistenţei
medicale în România cetăţenilor statelor membre ale UE, cetăţenilor statelor cu care
România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii şi protocoale internaţionale de
reciprocitate în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, precum şi cetăţenilor români
aflaţi pe teritoriul acestor state, în contra partidă;
 întocmirea şi completarea corectă a formularelor specifice pentru cetăţeni străini şi
români care beneficiază de asistenţă medicală în România, respectiv în străinătate în
baza acordurilor internaţionale;
 eliberarea şi expedierea formularelor specifice în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;
 realizarea unei comunicări clare şi complete, verbale şi scrise, ca răspuns la solicitările
persoanelor fizice şi juridice române şi străine, privind modul în care asiguraţii pot
beneficia de asistenţă medicală în baza regulamentelor şi acordurilor internaţionale;
 realizarea evidenţei eliberării şi expedierii formularelor specifice în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
 actualizarea permanentă a bazei de date în legătură cu CEASS/CIP, Formularele
Europene şi cele în baza acordurilor internaţionale emise şi primite, cu listele de
beneficiari ai diferitelor tipuri de formulare, liste ce urmează a fi comunicate altor servicii
din cadrul instituţiei şi în vederea luării unor măsuri specifice;
 realizarea activităţii de rambursare în conformitate cu Ordinul nr.729/2009, republicat,
privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală
acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care
România este parte şi HG nr.304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind asistenţă medicală trasfrontalieră;
 procesarea şi raportarea documentelor aferente dosarelor pensionarilor ce optează
pentru contribuţia la asigurarea de sănătate într-un singur stat;
 centralizarea raportărilor transmise de furnizori, privitoare la raportarea cetăţenilor
străini care au beneficiat de asistenţă medicală în unităţi sanitare aflate în contract cu
CAS Calaraşi;
 realizarea conformă, corectă şi în termen a raportărilor periodice către CNAS privind
situaţia formularelor şi a cardurilor;
 redactarea şi transmiterea raportărilor către DRC şi DE cuprinzând liste cu Formularele
E106 şi E121.
Principalele activităţi sunt legate de punerea în practică a prevederilor:
 Regulamentelor CEE nr.1408/71 şi nr.574/1972 privind aplicarea Regimurilor de
securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile
acestora care se deplasează în cadrul comunităţii;
 Regulamentul CEE nr.883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind
coordonarea sistemelor de securitate socială;
 Regulamentului CE nr.987/2009 al Parlamentului European şi al consiliului de stabilire
a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului CE nr.883/2004;
 Acordurilor internaţionale în domeniul sănătăţii la care România este parte.
Compartimentul Acorduri Internaţionale:
 asigură şi răspunde pentru evidenţa documentelor justificative emise pentru acordarea
asistenţei medicale în România cetăţenilor statelor membre ale UE, cetăţenilor statelor
cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale
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de reciprocitate în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, precum şi cetăţenilor români
aflaţi pe teritoriul acestor state, în contra partidă;
asigură şi răspunde pentru emiterea CEASS/CIP precum şi pentru întocmirea şi
completarea corectă a formularelor specifice pentru cetăţenii străini şi români care
beneficiază de asistenţă medicală în România, respectiv în străinătate în baza
acordurilor şi regulamentelor internaţionale;
asigură şi răspunde de evidenţa eliberării şi expedierii formularelor europene şi a celor
în baza acordurilor internaţionale la care România este parte, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
răspunde la solicitările cetăţenilor români şi străini, privind modul în care pot beneficia
de asistenţă medicală în baza regulamentelor şi acordurilor internaţionale;
solicită de la serviciile de specialitate ale CAS Călăraşi acte, documente care să
justifice eliberarea formularelor specifice;
colaborează cu DRC, DMS şi DE pentru procesarea dosarelor de ramburasare în
conformitate cu Ordinul nr.729/2009, republicat, privind rambursarea şi recuperarea
cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte şi HG
nr.304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală
transfrontalieră, precum şi a metodologiei de rambursare a preţurilor/tarifelor
reprezentând contravaloarea asistenţei medicale transfrontaliere, inclusiv la nivelul
acestora;
asigură activitatea de soluţionare a petţtiilor cetăţenilor români şi străini referitoare la
aplicarea regulamentelor din domeniul coordonării sistemelor de securitate socială
precum şi acordurilor, protocoalelor, convenţiilor şi înţelegerilor cu prevederi în
domeniul sănătăţii.
Prezentarea realizărilor în raport cu obiectivele CAS Călăraşi:






au fost constituite opisurile de documente ce compun dosarele aferente fiecărui tip de
formular în parte,documente menite să justifice emiterea/validarea formularelor;
au fost repectate termenele indicate pentru raportările solicitate de CNAS şi de
conducerea CAS Călăraşi;
au fost elaborate toate procedurile privind emiterea/validarea formularelor europene
precum şi rezolvarea cererilor de rambursare;
personalul DMS, DE şi DRC a manifestat siguranţă, promptitudine şi dinamism în
rezolvarea problemelor apărute în derularea activităţilor specifice.

Rezultatele activităţii desfăşurate în anul 2018
Nr.total
formulare
emise şi primite

Nr.total
CEASS
emise

1
126

2
2765

Nr.total
Formulare/
CEASS emise şi
primite
3=1+2
2891
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Nr.total dosare
procesate
conf,HG nr,
304/2014
4
12593,95

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

Situaţia plăţilor externe efectuate pe fiecare stat membru UE/SEE şi pe tipul
documentului care a deschis prestaţia în anul 2018

Stat mebru UE/SEE
Austria
Belgia
Cehia
Cipru
Finlanda
Franta
Germania
Grecia
Italia
Marea Britanie
Olanda
Polonia
Portugalia
Spania
Suedia
Total General

Document care
a deschis
dreptul la
prestaţie
S1/CIP/CEASS
S1/CIP/CEASS
S1/CIP/CEASS
S1/CIP/CEASS
S1/CIP/CEASS
S1/CIP/CEASS
S1/CIP/CEASS
S1/CIP/CEASS
S1/CIP/CEASS
S1/CIP/CEASS
S1/CIP/CEASS
S1/CIP/CEASS
S1/CIP/CEASS
S1/CIP/CEASS
S1/CIP/CEASS

Credit/lei
3.829,08
72.011,80
136,63
31.283,78
23.189,73
184.071,72
925.835,88
32.096,80
572.421,94
19.139,21
1.227,66
56,84
1.233,20
1.425.703,16
15.572,67
3.307.810,10

Plăţile externe s-au efectuat în limita prevederilor bugetare alocate de CNAS, pentru
dosarele avizate de CNAS, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.729/2009, art.7,
respectiv ale HG nr.304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa
medicală transfrontalieră.
Activitatea Direcţiei Economice
Casa de Asigurări de Sănătate Călaraşi a asigurat, în anul 2018, finanţarea pe bază
de contract a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, în baza
prevederilor legale în vigoare. Veniturile colectate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Călăraşi au fost înregistrate în contabilitatea CAS pe baza normelor Ministerului Economiei şi
Finanţelor.
În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, priorităţile în activitatea C.A.S. Călăraşi au fost
cu siguranţă legate de asigurarea unei cât mai bune relaţii cu furnizorii de servicii medicale în
contextul asigurării unor servicii medicale de cât mai bună calitate pentru asiguraţi,
implementarea şi aplicarea noilor acte normative şi organizarea de aşa natură a activităţii în
cadrul instituţiei, astfel încât cu personalul existent să se asigure şi realizarea noilor atribuţiuni
legate de apariţia şi aplicarea actelor normative.
Concret, principalele priorităţi au fost:
 studierea atentă şi analiza economico-financiară, pe domenii de asistenţă medicală,
funcţie de bugetul alocat C,A,S, Călăraşi pentru anul 2018;
 asigurarea continuităţii asistenţei medicale prin încheierea actelor adiţionale la
contractele de furnizare servicii medicale pe anul 2017, şi a noilor contracte pe anul
2018;
 determinarea posibilităţii acoperirii cu resurse financiare a ofertei de servicii medicale şi
a cererii formulate din partea asiguraţilor la toate domeniile de asistenţă medicală;
 aplicarea prevederilor din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătaţii cu
modificările şi completările ulterioare;
 organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii
nr.82/1991, republicată cu modificarile şi completările ulterioare, a Ordinului M.F.
nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi
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instrucţiunile de aplicare a acestora, precum şi a Ordinului M.F.nr.556/2006 de
modificare şi completare a acestuia.
Elementele patrimoniale au fost evaluate la valoarea de intrare în patrimoniu, iar
amortizarea s-a calculat conform prevederilor legale în vigoare utilizând regula de amortizare
liniară.
Veniturile au fost înregistrate pe grupe de venituri, iar cheltuielile s-au înregistrat pe
grupe de cheltuieli, respectându-se clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, iar plăţile
s-au efectuat cu încadarea în prevederile bugetare aprobate pentru anul 2018,.
Înregistrările în contabilitate s-au efectuat cronologic, prin respectarea succesiunii
documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic, în
conturi sintetice şi analitice, în conformitate cu regulile stabilite pentru forma de înregistrare în
contabilitate maestru – şah. Plăţile nete s-au încadrat în prevederile bugetare, atât pe total cât
şi pe articole.
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr,.82/1991, republicată, şi cu Ordinul
Ministerului Finanţelor publice nr.1753/2004, a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.
2941/2009, s-a efectuat inventarierea anuală a patrimoniului C.A.S. Călăraşi.
Activitatea Direcţiei Relaţii Contractuale
În anul 2018, în subordinea Directorului Direcţiei Relaţii Contractuale, activitatea a
fost desfăşurată, conform Organigramei aprobate, prin Ordinul Presedintelui CNAS nr.85 din
02.02.2016, pentru apobarea organigramei şi structurii de funcţii publice şi contractuale,
conform statului de funcţii al CAS Călăraşi, respectiv:
 Serviciului Evaluare-Contractare/Analiză cereri şi eliberare decizii îngrijiri la domiciliu şi
dispozitive medicale;
 Serviciului Decontare Servicii medicale;
 Compartimentului Acorduri/Regulamente Europene Formulare Europene.
Principala activitate în anul 2018 a fost legată de derularea contractelor pe toate
domeniile de asistenţă, pentru care CAS Călăraşi a prelungit valabilitatea pentru lunile
ianuarie-aprilie 2018 prin acte adiţionale,conform adresei CNAS RV 2344/27.03.2018
înregistrată la CAS Călăraşi nr.1123i/08.03.2018.
În perioada 01.04.2018–30.04.2018, la nivelul CAS Călăraşi, s-a desfăşurat procesul
de contractare a serviciilor medicale, medicamente şi materiale sanitare în tratamentul
ambulatoriu, precum şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice
sau funcţionale în ambulatoriu, pentru intervalul 01.05.2018-31.12.2018.
Cadrul legal care a stat la baza contractării serviciilor medicale l-au constiuit Legea
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Ordinul MS/CNAS nr.397/836/2018, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a HG nr.140/2018, privind condiţiile acordării
asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare
şi Ordinul comun MS/CNAS nr.391/187/2015, pentru aprobarea criteriilor de încadrare a
cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate în
funcţie de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea.
Conform normelor în vigoare, a fost stabilită procedura generală de contractare a
serviciilor medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pentru anul 2018, în baza deciziilor
emise de către Preşedinte- Director General, constituindu-se, astfel, comisiile şi subcomisiile,
în vederea desfăşurării procesului de contractare. De asemenea, s-au constituit comisiile
mixte, conform prevederilor Contractului-cadru, au fost actualizate procedurile operaţionale
privind contractarea şi decontarea serviciilor medicale şi au fost organizate grupuri de lucru,
sub coordonarea Comisiei de contractare, pe tipuri de furnizori.
Au fost stabilite valorile de contract pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice,
de reabilitare medicală, pe baza criteriilor din norme, şi a contractelor de furnizare de servicii
de medicină dentară şi spitaliceşti, în urma cărora au avut loc negocierile cu furnizorii declaraţi
eligibili.
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Prenegocierea, negocierea şi încheierea contractelor cu furnizorii declaraţi eligibili sau realizat conform planificărilor comunicate, finalizându-se la data stabilită prin Decizia
Preşedintelui- Director General, cu respectarea cadrului legal în vigoare.
Astfel, la data de 31.12.2017 CAS Călăraşi are înregistrate un număr de 355 de
contracte, situaţia contractelor încheiate pe categorii de furnizori prezentându-se după cum
urmează:
Domeniul de activitate
Asistenţă medicală primară
Centre de permanenţă
Asistenţă medicală ambulatorie de
specialitate pentru specialităţi clinice
Asistenţă medicală ambulatorie de
specialitate pentru specialitatea
clinică de recuperare, medicină
fizică şi balneologie
Ambulatoriu de specialitate
medicină dentară
Asistenţă medicală ambulatorie de
specialitate pentru specialităţi
paraclinice
Asistenţă medicală spitalicească
Ingrijiri medicale la domiciliu
Dispozitive medicale destinate
recuperării unor deficienţe organice
sau funcţionale în ambulatoriu
Medicamente cu şi fără contribuţie
personală în tratamentul
ambulatoriu, în cadrul sistemului de
asigurări de sănătate
Transport sanitar neasistat

2018
112
4 centre – 18 contracte
45 private
6 ambulatorii integrate spital
7

16
7- analize medicale de laborator
4-histopatologice
12 imagistică medicală-radiologie şi investigaţii de
înaltă performanţă, din care 5 în judeţ şi 7 extrajudeţeni
7 din care: 5-sp. publice, 2- sp. private
7
72

41
1

Activitatea Direcţiei Medic Şef
Formulare Europene – E112
2017

Nr. dosare depuse
8

2018

Nr,.dosare depuse
7

Ţări europene în care şi-a produs efectul
formularul E112
8
5-Italia, 2-Germani, 1-Franţa
Ţari europene în care şi-a produs efectul
Nr. dosare aprobate
formularul e112
7
3-Italia, 1-Germania, 3-Austria
Nr. dosare aprobate

Printr-o analiză simplă se constată o constanţa a numărului de dosare depuse în
2017 şi 2018, dosare corecte şi complete ce au condus la emiterea de formulare europene, cu
amendamentul că ţara europeană cea mai acceptantă de asiguraţi români în anul 2017 şi
2018, a fost Italia.
Evaluarea gradului de satisfacţie al asiguraţilor
Aplicarea chestionarului privind evaluarea satisfacţiei asiguraţilor privind calitatea
serviciilor medicale furnizate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, s-a efectuat
în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui CNAS nr.740/15.09.2011, pentru anul
2018, astfel:
- CAS Călăraşi a utilizat chestionarele pe un eşantion de 800 de persoane;
- selectarea eşantionului a fost aleatorie;
- chestionarele au fost aplicate după metoda interviului realizat prin operator;
- centralizarea şi analiza datelor: formularele aplicate au fost înregistrate într-o bază de
date digitală;
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- intervalul temporal de culegere a datelor a fost ianuarie - decembrie 2018.
Programe naţionale de sănătate
La nivelul judeţului Călăraşi, în anul 2018, s-au derulat 6 programe naţionale de
sănătate cu următorii indicatori (număr pacient şi cost mediu pacient):
Cost
Cost
Număr
Număr
mediu/
mediu/
bolnavi
bolnavi
pacient
pacient
beneficiari beneficiari
Denumire PNS
pentru
pentru
de PNS
de PNS
anul 2018
anul 2017
pentru anul
pentru
(lei)
(lei)
2018
anul 2017
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele
naţionale cu scop curativ, din care:
Programul naţional de
oncologie
(Subprogramul
de
tratament al bolnavilor
4.880,02
4.062,44
365
525
cu afecţiuni oncologice,
Medicamente eliberate
în baza contractelor
52.252,18
16.491,70
6
1
COST-VOLUM, pentru
bolnavii cu afecţiuni
oncologie)
Programul naţional de
7.969
8.502
962,80
1.164,25
diabet zaharat
Programul naţional de
transplant de organe,
ţesuturi şi celule de
53
50
10.281,06
10.318,85
origine umana – Stare
posttransplant
Programul naţional de
tratament pentru boli
rare:
Mucoviscidoză copii
6
5
20.530,61
38.762,35
Scleroză laterală
3
1
4.485,74
841,08
amiotrofică
Angioedem ereditar
0
1
0
197.527,41
Materiale sanitare specifice utilizate in programele naţional cu scop curativ,
din care:
Copii cu diabet zaharat
insulinodependent
32
26
1.653,75
1.772,31
automonitorizaţi
Adulţi cu diabet zaharat
insulinodependent
1.463
1.664
393,48
395,24
automonitorizaţi
Programul naţional de
ortopedie–
41
34
1.535,05
1.933,42
Endoprotezaţi
Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă
renală cronică
155
148
56.214,97
60.334,57
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B.EDUCAŢIE

DIAGNOZA MEDIULUI EDUCAŢIONAL
I.REŢEAUA ŞCOLARĂ ŞI EFECTIVELE DE ELEVI
I.1 REŢEAUA ŞCOLARĂ
Reţeaua şcolară 2017-2018
9

Grădinite
Şcoli gimnaziale
Licee
Şcoli postliceale
Total
Grădinite

Unităţi de învăţământ cu
personalitate
juridică

Unităţi de învăţământ
arondate

Şcoli primare

65
17
1
92
156
35

Şcoli gimnaziale

18
209

Total
TOTAL unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
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UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ ŞI STRUCTURI
ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ
AN ŞCOLAR 2017-2018
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU
PERSONALITATE JURIDICĂ

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ARONDATE

Preşcolar

urban

rural

Preşcolar

urban

rural

9
Şcoli primare

7
urban

2
rural

156
Şc. I-IV

28
urban

128
rural

0
Şcoli
gimnaziale
65
Licee

0

0

35

4

31

urban

rural

Şc. I-VIII

urban

rural

15
urban

50
rural

18
Liceal

0
urban

15
rural

13

4

0

0

0

urban

rural

Postliceal

urban

rural

1
urban
36

0
rural
56

0
TOTAL
209

0
urban
35

0
rural
174

17
Şcoli
Postliceale
1
TOTAL
92
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Unități de învățământ cu personalitate
juridică
80
65
60

50

40

0

ra
l

ba
n

1

ur

ra
l
Lic
ee
ur
ba
n
ru
ra
l

1

ru

4

ru

ur

13

0

ba
n

0

ra
l

ra
l
ru

ba
n

0

ur

2

0

ur

17

15

7

ru

9

ba
n

20

Unități de învățământ arondate
200
150

156

128

100
18

15

0

0

0

0

0

0

ra
l
L ic
ea
l
ur
ba
n
ru
Po ral
st
li c
ea
l
ur
ba
n
ru
ra
l

3

ru

ba
n
ur

ra
l
ru

ur

ba
n

0

31

ba
n

4

ur

35

ra
l

28

ru

50

REŢEAUA ŞCOLARĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR AUTORIZATE/ACREDITATE
AN ŞCOLAR 2017-2018
Număr unități
Personalitate juridică

Structuri

Acreditat

Autorizat

GRĂDINIȚE

1

0

1

0

ŞCOLI GIMNAZIALE

1
0
2

0
0
0

1
0
2

0
0
0

LICEE
ŞCOLI POSTLICEALE

TOTAL unităţi de învăţământ preuniversitar privat - 4
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UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ACTIVITĂȚI EXTRAŞCOLARE
AN ŞCOLAR 2017 – 2018

Nr.
crt.

Localitatea

Mediu U/R

Denumirea unității de învățământ
cu personalitate juridică

nr.grupe

nr.elevi

1

Călăraşi

U

Palatul Copiilor Nr.1 Călăraşi

98

1009

2

Călăraşi

U

Clubul Sportiv Şcolar Călăraşi

27

346

3

Olteniţa

U

Clubul Copiilor nr.1 Olteniţa

72

1080

I.2. STRUCTURA POPULAŢIEI PREŞCOLARE ŞI ŞCOLARE DUPĂ MEDIU
(An şcolar 2017 – 2018)
Cod
rând
1
2
3
3.1
5
7.1
8
8.1
9
10
10.1
11.1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21.1
22

Forma de
învaţământ

Nivel învăţământ
TOTAL NUMĂR DE ELEVI DIN UNITATEA ŞCOLARĂ
Învăţământ preşcolar cu program normal
Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal
Învăţământ primar
Învăţământ primar - integrat*
Învăţământ primar "A doua şansă"
Învăţământ primar cu specializarea muzica în regim suplimentar
Învăţământ gimnazial
Învăţământ gimnazial - integrat*
Învăţământ gimnazial "A doua şansă"
Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea
muzică)
Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea
muzică) în regim suplimentar
Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică în regim
suplimentar
Învăţământ liceal teoretic
Învăţământ liceal teoretic
Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic
Învăţământ liceal tehnologic
Învăţământ liceal artistic (toate specializările,excepţie,
specializarea muzică) şi sportiv
Învăţământ liceal specializarea muzică
Învăţământ liceal
Învăţământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire
practică)/învăţământ dual
Învăţământ postliceal/maiştri
Învăţământ postliceal/maiştri
Cantine-cămine (elevi cazaţi)
TOTAL GENERAL
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zi
zi
zi
zi
zi
zi
zi
-

Număr de elevi
învăţământ cu predare
în limba română (A)
urban
rural
1,342
4,348
1,166
117
5,181
9,556
34
0
17
35
50
0
4,156
6,906
38
0
72
70

zi

0

41

zi

24

0

26
3,426
0
2,842
391

0
0
0
261
76

72
9
188

21
0
0

1,244
37
115
240
20,670

90
0
0
0
21,521

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

I.3. PROGRAMUL ”A DOUA ŞANSĂ”
Programul „A doua şansă” are ca scop sprijinirea copiilor, tinerilor, adulţilor în
demersurile lor de reintegrare în sistemul de învatamânt, fiind deschis tuturor celor care nu au
finalizat învațamântul obligatoriu, care au depăşit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare
ultimei clase absolvite. Programul „A doua şansă”la nivelul județului Călărași se derulează în
8 unităţi de învațamânt atât la nivel primar cât și la nivel secundar inferior, iar cererea de
înscriere în cadrul acestui program este din ce în ce mai mare.
Indicatori
Numărul unităților de învațamânt care au înființat clase în
Programul ”A doua șansă”
Numărul de elevi înscriși în programul ”A doua șansă”
Numărul de elevi care au absolvit Programul ”A doua
șansă”pentru
învațamântul
secundar
inferior
prin
promovarea tuturor modulelor din program atât pentru
educația de bază, cât și pentru pregatirea profesională și au
acumulat numărul de credite alocate în planul-cadru de
învațamânt pentru întregul program
Numărul elevilor care au optat pentru obținerea unei
calificări profesionale (Calificarea profesională Lucrător în
morărit şi panificație)

20142015

20152016

20162017

20172018

6

6

8

7

77

84

168

156

21

17

15

0

25

32

40

37

În anul școlar 2017-2018, Programul„A doua șansă” s-a derulat în următoarele unități
de învățământ din judetul Călărași:

primar
secundar inferior
secundar inferior
primar
secundar inferior
secundar inferior
primar
secundar inferior
primar
secundar inferior

Nr, de
clase
1
1
3
1
1
1
1
1
-

Nr,
de elevi
12
8
37
11
30
18
12
18
-

Şcoala Gimnazială nr.1 Frumușani

secundar inferior

1

-

Liceul Tehnologic”Duiliu Zamfirescu” Dragalina

primar
secundar inferior

1
1
13

5
13
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Unitatea de învătământ

Nivel de şcolarizare

Şcoala Gimnazială ”Carol I” Călărași
Colegiul Tehnic ”Ştefan Bănulescu” Călărași
Şcoala Gimnazială nr.1 Sărulești Gară
Şcoala Gimnazială nr.1 Răzvani
Şcoala Gimnazială nr.3 Chirnogi
Şcoala Gimnazială nr.1 Şoldanu

TOTAL

I.4. PROGRAMUL ”ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ” (SDS)
Programul „Şcoala după şcoală” se adreseaza atât elevilor din învăţământul primar
cât şi elevilor din învăţământul secundar. Programul SDS este conceput de unităţile de
învăţământ sub forma de proiect în urma unei analize de nevoi, prin consultarea elevilor,
reprezentanţilor legali, a cadrelor didactice, a comunităţii locale şi a altor instituţii şi organizaţii
partenere şi cu aprobarea inspectoratului şcolar. Organizarea programului se face în baza
unui regulament intern elaborat de fiecare unitate de învăţământ. Programul se bucură de
mare interes la nivelul învăţământului primar.
În anul școlar 2017-2018, Programul „Școala dupa Școală” s-a derulat în 5 unități de
învățământ, cu 2 şcoli mai mult faţă de anul şcolar 207-2018:
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Unitatea de învătământ

Nivel de şcolarizare

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Călărași

primar

Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași
Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazu” Călăraşi
Scoala Gimnazială „Spiru Haret” Olteniţa
Liceul Tehnologic nr.1 Fundulea

primar
primar
primar
primar

II. ANALIZA SISTEMULUI DE ÎNVĂTĂMÂNT PREUNIVERSITAR JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
DIN PERSPECTIVA RESURSEI UMANE
II.1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
II.1.1 ÎNCADRAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PERSONAL DIDACTIC
În urma acţiunilor de mobilitate a personalului didactic situaţia încadrării cu personal,
comparativ pe ultimii 5 ani școlari, s-a prezentat astfel:
Personal didactic
(nr, posturi) C,L+C,J
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

3010,19
2993,19
2930,47
2927,17
2925,31
2913,07

Personal didactic
auxiliar
(nr, posturi)
321,5
321,5
327,5
369,75
318,26
324,01

Personal nedidactic
(nr, posturi)
674,75
652,85
654,85
579,10
641,35
643,35

Se constată o scădere a numărului de norme/posturi didactice de la an la an,
proporțional cu scăderea numărului de elevi și de clase. Se constată o variație a posturilor
didactice auxiliare și nedidactice în anul şcolar 2017-2018 datorită trecerii, în baza legislației
de la momenul respectiv, a unor categorii de personal nedidatic la personal didactic auxiliar.
Ulterior s-a revenit la situaţia anterioară.
II.1.2 Situaţia personalului didactic comparativ pe ani şcolari:
Distribuirea posturilor didactice pe categorii de personal:

2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

Total
norme
didactice
3029,17
3010,19
2993
2930
2927,17
2925,31
2913,07

Titulari
(baza+PCO)
1963,38+306,66
2014,43+314,78
2025+306
1962+310
1908+306,15
1949,8+332,94
1878,94+338,23

Suplinitori
calificaţi
(baza+ PCO)
436,08
433,98
398
396
476,75
402,04
436,64

Personal
asociat/pensionari

Suplinitori
necalificaţi

174,21
138,62
129
132
102,13
107,46
147,57

108,76
117,63
128
130
133,60
133,15
111,69

Concluzie:
Se constată o creştere a numărului de titulari în anul în curs față de anul școlar
precedent. Explicația ar putea consta în faptul că s-a pensionat mai multe cadre didactice
decât cadrele care s-au titularizat în urma concursului din 2018 sau prin art.253 din Legea
Educaţiei Naţionale, O altă explicație ar fi că numărul titularilor care s-au pretransferat în alt
județ a scăzut față de anii anteriori.
De asemenea, se constată o creştere a numărului de suplinitori calificaţi dar şi o
scădere a numărului de suplinitori cu studii necorespunzătoare postului.
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În procente, situația se prezintă astfel:
Nr.
crt.
1
2
3
4

Categoria de personal
Titulari
Suplinitori calificaţi
Personal
asociat/pensionari
Suplinitori necalificaţi

20182019

20172018

20172018

20152016

20142015

20132014

20122013

76,11%
14,99%

78,04%
13,74%

75,64%
16,28%

77,54%
13,51%

77,88%
13,26%

77,38%
14,41%

74,94%
14,39%

5,06%

3,67%

3,48%

4,50%

4,31%

4,60%

5,75%

3,83%

4,54%

4,56%

4,43%

4,27%

3,90%

3,59%

Referitor la posturile ocupate cu personal cu studii necorespunzătoare, situaţia se
prezintă astfel:
Cu studii superioare, în alt
domeniu decât cel
corespunzător postului
didactic
total
urban
rural

total

2014-2015

50,01
55,14
62

10,50
12,30
11

39,51
42,84
51

20,8
22,74
19

2
4
3

18,80
18,74
16

38,67
39,75
47

5,21
6,88
9

33,46
32,87
38

2015-2016

66

19

47

16

3

13

47

5

42

2016-2017
2017-2018

77,44

19,37

58,07

16,86

4,71

12,15

39,30

7,66

31,64

76,52

14,87

61,65

19,04

6,03

16,01

37,59

6,23

31,36

2018-2019

73,26

9,95

63,31

31,84

6,13

25,71

6,59

4,52

2,07

2012-2013
2013-2014

Studenţi, în curs de
calificare
urban

rural

Cu studii medii
total

urban

rural

Se constată o uşoară scădere a numărului de norme ocupate cu suplinitorii
necalificați cu studii medii, proporţional cu o creștere substanţială a suplinitorilor în curs de
calificare.
II.2 DEZVOLTAREA/PERFECŢIONAREA RESURSEI UMANE
Activitatea compartimentului Dezvoltarea resursei umane, privind perfecţionare şi
formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitat din judeţul
Călăraşi în anul şcolar 2017-2018 s-a desfăşurat în conformitate cu Programul managerial al
Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru acest an şcolar, respectându-se şi aplicându-se
consecvent legislaţia în vigoare, obiectivele şi strategiile de formare continuă a personalului
didactic din învăţământul preuniversitar elaborate de Ministerul Educatiei Nationale.
II.2.1. Formarea continuă-evoluţia în carieră a cadrelor didactice
Formarea continuă, prin diferite forme şi programe,constitue un drept al personalului
didactic,didactic auxiliar şi de conducere,precizat în Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Această activitate se realizează în unităţile de
învăţământ, în centrele de examen pentru acordarea definitivării în învăţământ sau a gradelor
didactice şi prin furnizorii de formare (inspectorate şcolare, case ale corpului didactic, instituţii
de învăţământ superior şi alte instituşii abilitate pentru pregătirea şi perfecţionarea
personalului didactic).
Meseria de profesor a devenit o ultimă opţiune pentru absolvenţii de top. Acest lucru
este pus în evidenţă de faptul că 60% din cei care au susţinut examenul de titularizare în
2018 au obţinut note mai mici de 7.
În comunităţile dezavantajate situaţia se agravează, profesorii evitând aceste zone.
Mare parte dintre profesorii care ajung totuşi pe aceste posturi, nu alocă un interes suficient
pentru pregătirea şi deazvoltarea elevilor.Toate acestea duc la o motivaţie limitată în a lucra
cu elevii dificili şi „provocatori”. Chiar şi acei profesori care ajung să predea în şcoli aşa-zise
problemă sunt afectaţi în activitatea lor de lipsa pregătirii adecvate de a gestiona elevii din
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astfel de clase şi comunităţi. Pregătirea de care aceştia beneficiază în cadrul modulului
psihopedagogic este axată pe a le oferi profesorilor metode cu care să se adreseze populaţiei
de elevi în general şi mai puţin către elevii neperformanţi sau care se confruntă cu situaţii
dificile din punct de vedere social,familial,etc.
Activitatea de formare continuă este centrată pe obiective specifice dezvoltării
competenţelor psihopedagogice şi metodice în specialitate şi psihorelaţionale, teoreticometodologice, practic-acţionale şi constructiv-creatoare.
Activitatea de perfecţionare şi formare continuă în anul şcolar 2017-2018 s-a
desfăşurat în baza prevederilor planului managerial şi obiectivelor propuse de Inspectoratul
Şcolar al Judeţului Călăraşi.
Obiectivul strategic al Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi în domeniul
dezvoltării resurselor umane vizează pregătirea profesională a cadrelor didactice, asigurarea
condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltare profesională.
Obiective de referinţă:
 Dezvoltarea competenţelor ştiinţifice, psihopedagogice, metodice ale cadrelor didactice
şi manageriale ale personalului de conducere, îndrumare şi control, în scopul utilizării
eficiente, la nivelul standardelor naţionale, a resurselor umane;
 Consilierea profesorilor debutanţi prin activităţi de mentorat;
 Organizarea concursului de selecţie în Corpul Naţional de Experţi în Management
Educaţional;
 Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice, în contextul implementării schimbărilor structurale în educaţie;
 Compatibilizarea ofertei de formare continuă cu opţiunile şi aptitudinile individuale ale
cadrelor didactice, cu cerinţele pieţei muncii în educaţie, cu cerinţele reformei în
educaţie;
 Oferirea de consultanţă în legătură cu examenul de definitivare în învăţământ şi de
acordare a gradelor didactice;
 Asigurarea calităţii activităţilor de formare continuă a personalului didactic prin
monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al unităţii de
învăţământ preuniversitar.În vederea atingerii acestor obiective cadrele didactice au
participat
la
perfecţionarea
prin
grade
didactice,
cursuri
universitare/
postuniversitare,cursuri de perfecţionare şi formare continuă, activităţi metodice la
nivelul comisiilor şi cercurilor metodice.
Analiza activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice presupune raportarea la
conceptele pedagogice de formare, în general, şi de formare continuă, în special. Formarea
constituie funcţia centrală a educaţiei (exprimată ca formare-dezvoltare permanentă necesară
pentru integrarea socială optimă a personalităţii umane).
Calitatea actului educaţional depinde, printre alţi factori, de calitatea personalului
didactic, exprimată nu numai prin performanţele obţinute în progresul şcolar, ci şi în funcţie de
formarea continuă a acestora, de gradele didactice obţinute în urma examenelor specifice.
În anul şcolar 2017-2018 activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice prin grade
didactice s-a realizat prin :
 informarea/prelucrarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar aprobată prin OM nr.5561/2011 cu modificările şi
completările ulterioare;
 transmiterea în toate unităţile şcolare a documentelor privind cadrul legislativ al
perfecţionării prin grade didactice şi postarea acestora pe site-ul ISJ Călăraşi;
 elaborarea materialelor informative şi a adreselor emise de către ISJ Călăraşi,
transmise în unităţi şi postate pe site-ul ISJ Călăraşi: calendarul înscrierilor, machetele
documentelor necesare înscrierii cadrelor didactice pentru fiecare tip de examen,
precizări privind întocmirea dosarelor şi modul de completare a documentelor la nivelul
unităţilor de învăţământ;
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 consilierea/îndrumarea cadrelor didactice, a metodiştilor ISJ Călăraşi, a responsabililor
comisiilor de perfecţionare şi formare continuă din unităţi;
 studiu individual de specialitate/autoperfecţionare;
 activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a
consfătuirilor cadrelor didactice;
 schimburi de experienţă profesională;
 participări la sesiuni ce comunicări,simpozioane judeţene, naţionale, etc;
 implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate în calitate de autori, coautori sau
colaboratori;
 participare la cursuri de formare;
 participare la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/avizate de
instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice.
1. Examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea iunie 2018
Organizarea şi susţinerea probei scrise din data de 18.07.2018
Numărul candidaților care au avut dreptul să se prezinte la
proba scrisă

118
16

Număr discipline de examen

19

Număr candidaţi absenţi la proba scrisă

25

Număr candidaţi retraşi în timpul probei scrise

0

Număr candidaţi eliminaţi

74

Număr lucrări scrise trimise spre corectare

0

Număr lucrări anulate în centrul de evaluare

74

Număr lucrări corectate

Procentul de promovare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în
sesiunea 2018 (67,56 %) a fost mai mare cu aproape 13,26 procente faţă de sesiunea 2017
(54,3 %). Cu toate acestea, în comparţie cu celelalte judeţe ale ţării rezultatele au fost mai
slabe, ceea ce determină un aspect de îmbunătăţit pentru sesiunile următoare.

DEFINITIVAT 2015‐2018
procent de promovare
36,76
2015

50,9

54,3

67,56

2016

2017

2018

Nr.crt.

Grad didactic

Nr. cadre didactice care
au promovat examenele

Sesiunea

1.

Definitivat

50

2018

2.

Gradul II

65

2018

3.

Gradul I

93

2018
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III.ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL
Managementul şcolar reprezintă, în perioadă actuală, o provocare continuă, ce
poate fi dusă către o performanţă ridicată numai dacă persoanele desemnate ţin seama de
funcţionalitatea complexă cerută unei şcoli, cunosc şi aplică un sistem de cunoștinţe din ştiinţa
conducerii, dacă sunt capabile să utilizeze o serie de tehnici şi metode care să confere
procesului de învăţământ consistentă, dinamism şi eficienţă, Pentru aceasta nu este suficientă
experienţă de viaţă, este necesar şi un proces de instrucţie în arta managementului şcolar şi
educaţional.
Preocupările privind calitatea învăţământului călărăşean şi prevederile cadrului
legislativ constituie premise pentru asigurarea unei corelări corespunzătoare între direcțiile
strategice ale Inspectoratului Școlar Județean Călărași, obiectivele educaţionale şi nevoile de
dezvoltare economică şi socială, specifice unei economii bazate pe cunoaştere. Astfel,
accentul este pus pe dimensiuni şi principii specifice: orientarea educaţiei către dezvoltarea
competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor, o ofertă educaţională mai flexibilă, posibilitatea de a
realiza parcursuri şcolare individualizate, introducerea unor mijloace noi de selectare şi
organizare a conţinutului disciplinelor de învăţământ, adaptarea acestui conţinut al învăţării la
cerinţele vieţii cotidiene şi la caracteristicile pieţei forţei de muncă, responsabilizarea
partenerilor sociali la probleme legate de educaţie. Se urmărește ca școala să fie axată
îndeosebi pe dezvoltarea acelor capacităţi intelectuale ale tinerilor, care să le permită şi să le
faciliteze acceptarea noilor provocări, adaptarea la ritmul schimbărilor, capacitatea de a se
concentra pe ce şi cum trebuie făcut în mod concret şi calitativ.
În acest sens, în anul şcolar 2017-2018, la nivelul judeţului Călăraşi au funcţionat
101 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din care 97 de stat, iar managementul
acestora a fost asigurat de 85 de directori numiţi prin concurs iar 16 directori fiind numiţi prin
detaşare în interesul învăţământului.

Pentru anul şcolar 2018-2019, în conformitate cu procedura de numire, prin detaşare
în interesul învăţământului, au fost numiţi 26 de directori/directori adjuncţi în funcţiile vacante.
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În contextul promovării sistemului de asigurarea a calităţii la toate nivelurile de
învăţământ preuniversitar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi a urmărit şi în anul şcolar
2017-2018, creşterea calităţii actului educaţional, sporirea accesibilităţii la educaţie, reducerea
absenteismului şi mărirea ratei de succes şcolar, modernizarea infrastructurii şcolare şi
implementarea descentralizării instituţionale, toate acestea în scopul formării şi dezvoltării
personalităţii elevilor.
Activităţile derulate în anul şcolar 2017-2018 au vizat gestionarea în parametri de
calitate a resurselor umane, didactice, financiare şi informaţionale, coordonarea
managementului instituţiilor şcolare din reţea, evaluarea directorilor, a proiectelor în care sunt
implicate şcolile, organizarea, monitorizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale, a
concursurilor şi olimpiadelor şcolare.
Inspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar, ca formă de evaluare oficială
realizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, în conformitate cu OMECTS
nr.5547/2011 de aprobare a Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, prin cele trei tipuri de inspecţie, inspecţia şcolară generală, inspecţia tematică
şi inspecţia de specialitate a urmărit în anul şcolar 2017-2018 modul de realizare a scopurilor
şi obiectivelor proprii ale unităţilor de învăţământ inspectate.
Şcoli în care s-au efectuat inspecţii conform graficului individual (generale, de
evaluare instituţionala, tematice) sunt:
 inspecţii şcolare tematice: desfăşurate în toate unităţile de învăţământ preuniversitar
din judeţ, conform reţelei şcolare aprobate pentru anul şcolar 2017-2018;
 inspecţii şcolare generale: Liceul Tehnologic nr. 1 Borcea, Şcoala Gimnazială nr.1
Dorobanţu, Şcoala Gimnazială nr.1 Fundeni, Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Olteniţa,
Şcoala Gimnaziala „ Carol I” Călăraşi, Şcoala Gimnaziala nr. 1 Perişoru;
 inspecţii şcolare de revenire: Şcoala Gimnazială ”Prof. Lucian Pavel” Olteniţa, Şcoala
Gimnazială ” Alexandru Vlahuţă” Olteniţa, Şcoala Gimnazială „D.I. Ghica” Radovanu,
Şcoala Gimnazială nr 1 Ulmu, Liceul Tehnologic nr. 1 Borcea, Şcoala Gimnazială nr.1
Dorobanţu, Şcoala Gimnazială nr.1 Fundeni.
Prin inspecţia şcolară ca formă specifică a inspecţiei de evaluare instituţională
şi al cărui obiect îl reprezintă evaluarea întregii activităţi a unităţii de învăţământ preuniversitar,
în calitate de furnizor direct de servicii educaţionale, s-a urmărit managementul şcolar,
managementul asigurării calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii şi folosirii
resurselor (umane, financiare, materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în vigoare şi
a regulamentelor, iar concluziile formulate pentru anul şcolar 2017-2018, pot fi sintetizate
astfel:
1.Concluzii privind capacitatea managerială de a-şi îmbunătăţi propria activitate
(de planificare, organizare, monitorizare, evaluare) în scopul dezvoltării instituţionale.
În majoritatea rapoartelor de inspecţie se apreciază ca aspecte pozitive: modul de
organizare a procesului de elaborare participativă a proiectelor de dezvoltare a instituţiei de
învăţământ în baza evaluării mediului intern şi extern, identificarea priorităţilor strategice care
asigură atingerea performanţelor în activitatea copiilor/elevilor şi a cadrelor didactice,
asigurarea concordanţei dintre viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale şcolii şi a
politicilor educaţionale naţionale şi locale, implicarea structurilor manageriale în realizarea
proceselor ciclice de autoevaluare instituţională, de asigurare a calităţii şi valorizarea
informaţiilor în revizuire a ofertei educaţionale.
Ariile de îmbunătăţire vizează: accentuarea eforturilor de (auto)formare specifică a
membrilor structurilor manageriale, implicarea tuturor membrilor comisiilor CEAC în activităţi,
precum şi a cadrelor didactice şi a beneficiarilor relevanţi în procesul de asigurare a calităţii.
Se constată lipsa preocupării managerilor din câteva unităţi de învăţământ în
utilizarea procedurilor specifice de evaluare şi de înregistrare a rezultatelor evaluării pentru
grupurile vulnerabile sau aflate în situaţie de risc educaţional, precum şi pentru elevii capabili
de performanţă.
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2.Concluzii cu privire la capacitatea managerială a unităţilor de învăţământ
de a asigura infrastructura şi resursele în vederea îmbunătăţirii rezultatelor învăţării.
Managerii din majoritatea şcolilor acţionează astfel încât organizarea şi
administrarea şcolii să susţină viziunea şi scopurile acesteia. Există în majoritatea unităţilor de
învăţământ un management financiar responsabil ce stabileşte priorităţi pentru cheltuieli şi
asigură o administrare şi un control eficient. Aceştia coordonează elaborarea, monitorizarea şi
raportarea bugetelor pe programe prin implicarea factorilor educaţionali în planificarea şi
gestionarea resurselor financiare şi materiale, asigurarea transparenţei actului decizional în
administrarea resurselor financiare şi materiale.
Se asigură funcţionarea sistemului de management financiar şi control intern prin
proiectarea un sistem de management financiar şi control conform Standardelor naţionale de
control intern în sectorul public.
Mediul educaţional în care se desfăşoară procesul învăţării, respectiv sălile de clasă,
amenajate cu materiale didactice utile în procesul învăţării, cu mijloace ale tehnologiei
informaţiei, cu lucrări sau produse ale activităţilor şcolare şi extraşcolare, permite dezvoltarea
unor relaţii interpersonale pozitive în colectivele de elevi, dezvoltarea orizontului cunoaşterii
pe multiple coordonate, favorizează succesul şcolar, creşterea stimei de sine, a ataşamentului
şcolar etc. Astfel, în majoritatea şcolilor inspectate, spaţiile şcolare sunt adecvate, bine
întreţinute, curate, asigurând un climat potrivit vârstei elevilor. Sălile de clasă şi laboratoarele
sunt bine iluminate, încălzite, ventilate şi în cea mai mare măsură au o suprafaţă adecvată
grupurilor de elevi care le utilizează. Spaţiile destinate ciclului primar dispun de o dotare
didactico-materială modernă. Toate sălile de clasă de la grădiniţe şi nivelul primar sunt
personalizate şi au o diversitate de materiale de învăţământ şi seturi de planşe tematice.
Referitor la orele de educaţie fizică, acestea nu în toate şcolile, se desfăşoară în săli
de sport.
Conducerea şcolilor demonstrează preocupare pentru îmbunătăţirea dotării spaţiilor
şcolare.
Mijloacele de învăţământ şi auxiliarele curriculare existente sunt corect administrate şi
monitorizate. Există planuri de îmbunătăţire pentru dotarea cu mijloace de învăţământ
(îmbunăţiirea bazei tehnico-materiale a cabinetelor şi laboratoarelor de informatică deoarece
multe dintre calculatoarele existente sunt uzate moral).
Ariile de îmbunătăţire pe acest aspect vizează: Aplicarea
procedurilor de
responsabilizare a tuturor angajaţilor pentru respectarea regulamentului intern, monitorizarea
activităţii tuturor structurilor din unitatea de învăţământ şi evaluarea periodică a funcţionalităţii
lor, îmbunătăţirea calităţii procedurilor operaţionale aplicate în instituţia de învăţământ pe
toate domeniile de activitate.
Sunt unităţi şcolare, în majoritatea lor structuri, în care nu toţi elevii şi personalul
şcolii au acces la mijloacele de învăţământ, auxiliarele curriculare, la bibliotecă, la tehnologia
informatică, conexiune slaba la internet pentru comunicare.
Mobilierul şcolar nu este unul corespunzător în toate structurile evaluate.
Elevii cu cerinţe educaţionale speciale nu beneficiază întotdeauna de condiţii speciale
existând numai formal proceduri întocmite la nivelul CEAC.
3.Concluzii privind competenţele de comunicare ale managerului şcolar cu
beneficiarii educaţiei şi de implicare a comunităţii în viaţa şcolii.
Aspectele pozitive identificate în rapoartele de inspecţia din anul şcolar 2017-2018
se referă la preocupările managerilor de a diversifica strategiile de promovare a imaginii
unităţii de învăţământ, de a promova în comunitate servicii educaţionale şi de voluntariat
oferite de şcoală, de a încuraja implicarea actorilor educaţionali în promovarea imaginii şcolii.
Cele mai multe unităţi şcolare inspectate deţin sisteme de gestionare a informaţiei,
înregistrează, prelucrează şi utilizează date şi informaţii specifice şi le difuzează în
comunitate, inclusiv prin site-uri proprii şi mijloace electronice de comunicare şi este asigurat
accesul la informaţiile de interes public.
Ariile de îmbunătăţire vizează: implicarea instituţiei de învăţământ în proiecte
educaţionale, necesitatea diversificării metodelor de promovare a ofertei educaţionale,
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utilizarea mai bună a feedback-ului obţinut de la beneficiarii relevanţi pentru optimizarea
ofertei educaţionale. Este indicată, âi îmbunătăţirea comunicării interne
4.Concluzii privind asigurarea securităţii persoanelor implicate în activitatea
şcolară, în timpul desfăşurării programului:
Având în vedere faptul că delicvenţa juvenilă are implicaţii deosebite, cu efecte pe
termen lung asupra celor care săvârşesc fapte antisociale iar înregistrarea unor astfel de
incidente în şcoli induce un sentiment de insecuritate cu implicaţii negative asupra procesului
educaţional, îmbunătăţirea climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de
învăţământ preuniversitar reprezintă un obiectiv prioritar cu caracter permanent pentru
compartimentul management instituţional.
În acest context, siguranţa în unităţile de învăţământ din judeţul Călăraşi presupune o
conjugare constantă a eforturilor tuturor celor cu atribuţii sau preocupări în acest domeniu:
inspectori şcolari, directori, cadre didactice, părinţi, autorităţi locale, poliţie, precum şi a altor
actori sociali care pot contribui în mod concret la asigurarea siguranţei în mediul şcolar.
Având în vedere Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de
învăţământ, completată cu modificările aduse de Legea nr.29/2010, Protocolul de cooperare
privind prevenirea şi combaterea delicvenţei juvenile în incinta şi în zona adiacentă unităţilor
de învăţământ preuniversitar, între MEN şi MAI din 20 februarie 2013, Inspectoratul Şolar
Judeţean Călăraşi a monitorizat, prin compartimentul management instituţional, activităţile din
planul de măsuri privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ din judeţul Călăraşi.
5.Concluzii privind respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor; modul
de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor
Ca aspecte pozitive înregistrate în anul şcolar 2017-2018 pot fi enumerate:
respectarea prevederilor legale privind constituirea structurilor manageriale, capacitatea de
proiectare strategică şi operaţională, existenţa documentelor şi stabilirea corectă a fluxurilor
de comunicare în majoritatea unităţilor de învăţământ din judeţ.
In majoritatea unităţilor de învăţământ inspectate, climatul organizaţional stimulează
angajarea si motivarea personalului in derularea unor activităţi care să stimuleze progresul
şcolar. Activitatea în şcoli se derulează fără perturbări majore, iar relaţiile la nivelul colectivului
de cadre didactice se caracterizează prin respect, colaborare şi sprijin, pe cunoaşterea şi
îndeplinirea de către fiecare a atribuţiilor ce le revin.
În anumite unităţi de învăţământ există încă aspecte de îmbunătăţit care vizează
eliminarea formalismului din documentele proiective, eliminarea erorilor de completare a
documentelor şcolare, stabilirea clară, realistă a priorităţilor de etapă şi monitorizarea
acestora, consultarea sistematică a beneficiarilor şi optimizarea comunicării cu aceştia,
intensificarea eforturilor de dotare şi optimizare a spaţiilor şcolare.
Compartimentul management a răspuns prompt tuturor petiţiilor, solicitărilor,
adreselor venite din partea cadrelor didactice/directorilor adjuncţi/directorilor/MEN.
Au fost formulate, în timp legal, răspunsuri tuturor sesizărilor, reclamaţiilor,
memoriilor.
În toate acţiunile de detensionare a stărilor conflictuale şi de sesizare a disfuncţiilor sa încercat eliminarea barierele create şi găsirea unor soluţii optime rezolvării problemelor
ivite.
Cercurile metodice cu directorii desfăşurate semestrial pe cele trei zone teritoriale, în
conformitate cu calendarul acţiunilor metodice au abordat teme de interes pentru directorii de
şcoli („Influenţe pozitive şi negative asupra imaginii şcolii” desfăşurat la Şcoala Gimnazială
„Mircea Eliade” Olteniţa Şcoala Gimnazială nr.1 Ileana, Şcoala Gimnazială nr. 1 Unirea pe
semestrul I al anului şcolar 2017-2018 şi „Rolul managerului şcolar în misiunea de
motivare a profesorilor/elevilor pentru realizarea unui act didactic de calitate”, pe
semestrul al doilea al anului şcolar 2017-2018 , la Liceul Teoretic ” Mihai Eminescu” Călăraşi,
la Şcoala gimnazială nr. 1 Ciocăneşti şi la Şcoala Gimnazială nr.1 Tămădăul Mare.
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IV. ANALIZA CALITĂŢII PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE
IV.1 MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL PRIN INSPECŢIA
ŞCOLARĂ
Inspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar reprezintă o evaluare oficială a
realizării scopurilor şi obiectivelor proprii diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, aşa cum
sunt acestea definite prin legislaţia în vigoare.
Compartimentul „Curriculum şi inspecţie şcolară” a avut ca obiectiv prioritar
monitorizarea şi evaluarea calităţii procesului educaţional şi sprijinirea unităţilor şcolare în
vederea consolidării autonomiei instituţionale şi a îmbunătăţirii calităţii ofertei educaţionale.
Inspecţia şcolară rămâne instrumentul important de evaluare, iar rezultatele ei,
corelate cu informatii din alte surse, asigură o imagine clară a stării învăţământului la nivelul
judeţului şi suport pentru acţiunile viitoare de reglare.
Graficul unic de monitorizare şi control al anului şcolar 2017-2018 a vizat menţinerea
unui echilibru între inspecţiile generale, cele tematice şi cele de specialitate.
Principalele obiective ale inspecţiei şcolare:
 sprijinirea unităţilor şcolare şi a cadrelor didactice în procesul de eficientizare a
activităţii de predare, învăţare, evaluare şi a procesului managerial; sprijinirea şi
consilierea cadrelor didactice în vederea creşterii calităţii actului didactic, a atingerii
standardelor de performanţă de către elevi;
 evaluarea calităţii aplicării curriculum-ului naţional şi a curriculum-lui local, a activităţilor
extracurriculare, a calităţii serviciilor educaţionale - a ofertei educaţionale, a
managementului şcolar, a activităţii personalului din unităţile de învăţământ;
 creşterea calităţii serviciilor educaţionale, a calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului
atingerii standardelor de performanţă de către cadre didactice şi preşcolari/elevi;
 determinarea concordanţei dintre evaluarea internă (la nivelul unităţii de învăţământ,
comisiei/catedrei metodice etc.), evaluarea externă şi situaţia reală din unitatea şcolară;
 monitorizarea şcolilor cu rezultate slabe la examenele naţionale (Evaluare Naţională şi
Bacalaureat 2017), precum şi a celor care înregistrează diferenţe mari între rezultatele
la examenele naţionale şi evaluarea din şcoală, în scopul îmbunătăţirii performanţelor
şcolare;
 monitorizarea organizării şi desfăşurării activităţii didactice în unităţile cu învăţământ
special, alternativ sau particular;
 acordarea de consiliere metodică şi pedagogică a cadrelor didactice debutante sau a
celor cu rezultate slabe în activitatea didactică;
 evaluarea conlucrării unităţii şcolare cu părinţii/reprezentanţii comunităţii locale, a
modului în care aceştia sunt implicaţi în eficientizarea actului educaţional;
 identificarea şi reglarea disfuncţiilor din sistem, mai buna circulaţie a informaţiei.
Finalităţile inspecţiei şcolare:
- consilierea cadrelor didactice în vederea creşterii eficienţei demersului didactic;
- sprijinirea şi încurajarea dezvoltării individuale a elevilor şi formarea atitudinii pozitive a
acestora faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala;
- consilierea conducerilor unităţilor de învăţământ în vederea realizării unui management
educaţional de calitate;
- eficientizarea modalităţilor de evaluare internă; promovarea autoevaluării în rândul
cadrelor didactice şi a directorilor unităţilor de învăţământ, în vederea îmbunătăţirii
continue a procesului instructiv-educativ şi atingerii standardelor de calitate în domeniul
educaţiei;
- îmbunătăţirea comunicării intra şi inter-instituţionale, inclusiv la nivelul întregii
comunităţi;
- aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare.
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Criteriile care au stat la baza selectării unităţilor de învăţământ si a cadrelor
didactice inspectate
 intervalul scurs între două inspecţii generale/tematice dintr-o unitate de învăţământ;
 rezultatele la examene naţionale 2017;
 situaţia încadrării cu personal didactic (calificat, necalificat, debutant), ponderea
cadrelor didactice care au obţinut grade didactice;
 semnalarea unor deficienţe în activitatea unităţii de învăţământ referitoare la derularea
procesului didactic, calitatea activităţii manageriale, conflicte între directori şi cadrele
didactice, disfuncţii pe realţia cu comunitatea, sesizaări şi reclamaţii.
Tipurile de inspecţii realizate:
a) inspecţii şcolare generale.
b) inspecţii tematice;
c) inspecţii de specialitate;
d) inspectii privind asigurarea şi evaluarea calităţii educaţiei;
e) inspecţii de revenire;
f) inspecţii pentru rezolvarea de sesizări, reclamaţii.
a) Inspecţii şcolare generale
În anul şcolar 2017-2018, au fost efectuate conform Graficului unic de monitorizare şi
control al ISJ Călăraşi, 9 inspecţii generale în următoarele unităţi de învăţământ:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Unitatea de învăţământ
Liceul Tehnologic nr. 1 Borcea
Şcoala Gimnazială ” Nicolae Petrescu”Dorobanţu
Şcoala Gimnazială nr. 1 Fundeni
Şcoala Gimnazială ”Spiru Haret” Olteniţa
Şcoala Gimnazială „Carol I” Călăraşi
Şcoala Gimnazială nr. 1 Perişoru

Perioada realizării
inspectiei
6-10.11.2017
20-24.11.2017
04-08.12.2017
26.02-02.03.2018
19-23.03.2018
23-27.04.2018

Obiectul principal al inspecţiilor şcolare generale realizate a fost întreaga activitate a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, în calitate de furnizori direcţi de servicii educaţionale.
Scopul inspecţiilor şcolare generale l-a constituit:
 evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ, concretizată prin
furnizarea rapoartelor de inspecţie;
 îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării
unităţilor de învăţământ cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu politicile,
strategiile şi proiectele naţionale în domeniul educaţiei şi cu nevoile individuale,
comunitare, regionale şi naţionale în domeniul educaţiei;
 consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ şi a personalului didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi.
b) Inspecţiile de revenire efectuate pe parcursul celor doua semestre conform
Grafi- cului unic de monitorizare şi control:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Unitatea de învăţământ
Şcoala Gimnazială „Prof. Lucian Pavel” Olteniţa
Şcoala Gimnazială „Alexandru Vlahuţă” Olteniţa
Şcoala Gimnazială „Dimitrie I Ghica” Radovanu
Şcoala Gimnazială nr. 1 Ulmu
Liceul Tehnologic nr. 1 Borcea
Şcoala Gimnazială nr. 1 Fundeni
Şcoala Gimnazială ” Nicolae Petrescu”Dorobanţu

Perioada realizării
inspectiei
30.10-3.11.2017
30.10-3.11.2017
11-15.12.2017
11-15.12.2017
16-20.04.2018
30.04-4.05.2018
16-20.04.2018

Scopul inspecţiilor de revenire a fost verificarea modului de realizare a obiectivelor
stabilite în planurile de îmbunătăţire a activităţii manageriale şi de predare-învăţare-evaluare şi
acordarea calificativelor definitive pentru echipa managerială şi cadrele didactice de predare.
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c) Inspecţii tematice:
Scopul inspecţiilor tematice a fost colectarea şi analizarea informaţiilor în vederea
valorificării aspectelor pozitive şi a soluţionării unor probleme ale şcolii. Inspecţiile tematice sau derulat în toate unităţile de învăţământ din judeţul Călăraşi, conform Graficului de
monitorizare şi control al ISJ Călăraşi.
Inspecţiile tematice au vizat:
 existenţa autorizaţiilor de funcţionare (ASF, ISU) la nivelul unităţii de
învăţământ/structurii;
 situaţia aprovizionării cu manuale şcolare pentru anul şcolar 2017–2018;
 asigurarea condiţiilor pentru debutul optim al anului şcolar 2017-2018;
 verificarea realizării orarului unităţii şcolare pentru anul şcolar 2017-2018 (cu
respectarea strictă a Planurilor-Cadru în vigoare), existenţa orei de dirigenţie în orar la
clasele de liceu;
 verificarea respectării prevederilor ROFUIP privind evaluarea personalului didactic
(existenţa procedurii specifice);
 verificarea componenţei formaţiunilor de studiu, (nr.de elevi/clasă, conform prevederilor
ROFUIP, OMEN nr.5079/2016, existenţa aprobării ISJ Călăraşi pentru clase sub şi
respectiv peste efectivele legale admise);
 verificarea încheierii şi validării situaţiei şcolare înainte şi după sesiunea de corigenţe
pentru elevii corigenţi sau cu situaţii neîncheiate în anul şcolar 2017-2018;
 verificarea aprobării transferurilor de elevi din unitatea de învăţământ (inclusiv
verificarea modului de de organizare şi desfăşurare a examenelor de diferenţe);
 verificarea constituirii/completării Consiliului de Administraţie;
 stabilirea tematicii sedintelor şi a responsabilităţilor membrilor Consiliului de
Administraţie;
 verificarea gestionării actelor de studii şi a documentelor şcolare la nivelul unităţii de
învăţămant: existenţa proceselor –verbale de predare/primire a formularelor actelor de
studii de către unitatea de învăţământ, în concordanţă cu necesarul de formulare
solicitat; condiţiile de păstrare şi arhivare a actelor de studii şi a documentelor şcolare
la nivelul unităţii; condiţiile de întocmire şi eliberare a actelor de studii şi a documentelor
şcolare; stocul de acte de studii;
 verificarea modului de înregistrare a progresului preşcolarilor de la începutul anului
şcolar (existenţa procedurilor privind înregistrarea corectă a progresului preşcolarilor).
 activitatea de îndrumare şi control, planificarea asistentelor la ore ale directorului,
responsabilul comisiei metodice (existenţa procedurii privind observarea activităţii de
predare/învăţare/evaluare);
 verificarea organizării CDS pentru anul şcolar 2017-2018.
 verificarea modului de realizare a şedinţelor cu părinţii (tematică, ritmicitate, activitatea
de consiliere a părinţilor);
 monitorizarea frecvenţei elevilor, verificarea existenţei şi aplicării planului de măsuri
pentru reducerea absenteismului;
 verificarea respectării principiului notării ritmice;
 analiza modului in care este monitorizată situaţia absenţelor cadrelor didactice;
 verificarea prelucrării metodologiilor privind examenele naţionale si a afişării acestora la
avizierul şcolii;
 verificarea modalităţilor de pregătire a elevilor pentru examenele naţionale 2018 şi a
planului de măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale pentru
anul şcolar 2017-2018;
 verificarea modalităţii de gestionare a conflictelor/actelor de violenţă la nivelul unităţii de
învăţământ; existenţa şi aplicarea planului de măsuri privind prevenirea şi reducerea
violenţei în mediul şcolar;
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 planificarea asistentelor la ore ale directorilor/directorilor adjuncţi/responsabili comisii
metodice
(existenţa
procedurilor
privind
observarea
activităţii
de
predare/învăţare/evaluare);
 verificarea modului de realizare a măsurilor şi recomandărilor stabilite în urma
inspecţiilor tematice anterioare;
 verificarea prelucrării la nivelul colectivului de cadre didactice (CP, comisii metodice) a
Notei Ministerului Educaţiei Naţionale privind crearea reţelei de resurse educaţionale
deschise în cadrul inspectoratelor şcolare judeţene (RED);
 verificarea prelucrarii OMEN nr.3027/08.01.2018 privind modificarea şi completarea
ROFUIP şi măsuri întreprinse pentru actualizarea regulamentelor interne;
 vericarea prelucrării şi respectării OMEN nr.3022 din 08.01.2018 privind aprobarea
auxiliarelor didactice din învăţământul preuniversitar.
 monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ în vederea încheierii cursurilor sem. II
şi a anului şcolar 2017-2018;
 monitorizarea frecvenţei preşcolarilor (măsuri pentru monitorizarea prezenţei copiilor pe
unitate; existenţa procedurii specifice);
 verificarea parteneriatului grădiniţă-familie (activitatea de consiliere, rezolvarea
sesizărilor/reclamaţiilor, organizarea de activităţi extracurriculare);
 monitorizarea procesului de reinscriere şi înscriere a copiilor între 3 şi 6 ani în
învăţământul preşcolar, conform adresei MEN nr. 30062/27.04. 2018;
 monitorizarea frecvenţei elevilor la ore (planul de măsuri pentru reducerea
absenteismului), notarea ritmică a elevilor şi parcurgerea integrală a materiei;
 verificarea şi monitorizarea aplicării planului de măsuri stabilit la nivelul şcolii pentru
îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale 2018;
 verificarea respectării etapelor privind stabilirea şi avizării programelor şcolare de CDS
de către inspectorii şcolari de specialitate, pentru anul scolar 2018-2019;
 verificarea modului de desfăşurare a şedinţelor cu părinţii - ritmicitate, modul de
informare, tematica şedinţei, comunicarea învăţător/profesor diriginte – părinţi, concluzii
de pe urma acestor activităţi;
 Efectuarea asistenţelor la ore de către directorii unităţilor de învăţământ.
Constatări/aprecieri:
- existenţa documentelor de proiectare şi planificare a activităţii manageriale desfăşurate
în unitatea şcolară;
- proiectarea managerială este realizată prin documente specifice: PDI/PAS, planuri
manageriale anuale, alte planuri de activitate pe domenii specifice, cu definirea unor
priorităţi pe termen mediu şi lung;
- PDI, planurile manageriale, alte planuri de activitate pe domenii specifice, rapoartele de
activitate ale unităţii şcolare şi ale echipelor manageriale, raportul de evaluare internă
al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii sunt prezentate în Consiliile profesorale,
în conformitate cu procesele-verbale ale întâlnirilor;
- rapoartele realizate cu prilejul inspecţiilor tematice conţin aprecieri şi recomandări cu
privire la activitatea unităţii şcolare şi a echipei manageriale;
- diagnoza este realizată prin metode specifice: analiza SWOT, PESTE, iar evaluarea şi
monitorizarea obiectivelor propuse din planurile manageriale cuprinde indicatori de
realizare măsurabili;
- componenţa Consiliilor de administraţie, Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a
fost stabilită în cadrul Consiliilor profesorale, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
- Consiliile de sprijin funcţionează pe baza unor planificări, există convocatoare ale
şedinţelor, sunt emise hotărâri ale Consiliilor de administraţie;
- activitatea serviciilor auxiliare este coordonată corespunzător;
- elevii şi părinţii sunt informaţi permanent privind metodologiile de desfăşurare a
examenelor naţionale;
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- directorii şi responsabilii comisiilor coordonează corespunzător domeniile din sfera de
competenţă, stimulează lucrul în echipă şi creează un climat eficient de muncă şi de
responsabilitate.
d) Inspectii de specialitate
Obiectul principal al inspecţiilor de specialitate a fost activitatea didactică a
educatorilor, institutorilor/învăţătorilor, profesorilor, profesorilor pentru învăţământul primar,
profesorilor pentru învăţământul preşcolar, maiştrilor instructori.
Inspecţiile de specialitate au inclus: inspecţia de specialitate curentă, inspecţia de
specialitate realizată în vederea obţinerii definitivării în învăţământ, inspecţia de specialitate
realizată în vederea obţinerii gradelor didactice II şi I (inspecţie şcolară specială), și alte forme
de evaluare, control şi consiliere a activităţii cadrelor didactice în domeniul de specialitate.
Aspecte vizate:
 activitatea cadrului didactic (proiectare, predare–învăţare, evaluare, reglare/remediere,
diferenţiere a demersului educaţional);
 modernizarea practicilor didactice şi centrarea demersului didactic pe elev;
 consilierea cadrelor didactice inspectate în vederea diversificării ofertei educaţâionale a
unităţilor şcolare;
 consilierea cadrelor didactice în legătură cu posibilităţile de dezvoltare profesională şi
evoluţie în carieră.
Număr inspecţii efectuate

Niveluri de evoluţie în carieră
didactică: definitivat,gradul
didactic II, gradul didactic I,
echivalarea titlului ştiinţific de
doctor cu gradul didactic I

Număr cadre
didactice
înscrise

Definitivat
Gradul didactic II (toate sesiunile în
derulare)
Gradul didactic I (toate sesiunile în
derulare)
TOTAL

speciale

IC1

IC2

118

236

-

-

150

66

52

32

236

93

47

96

504

395

99

128

Constatări/aprecieri:
- cadrele didactice au făcut dovada pregătirii unor proiecte de lecţie corect întocmite,
realiste, flexibile şi uşor de transpus în practică;
- respectarea programei şcolare în vigoare şi preocupare pentru esenţializarea şi
adaptarea conţinuturilor la particularităţile de vârstă ale elevilor şi la nivelul clasei;
- originalitatatea demersului didactic;
- creativitate în conceperea activităţilor;
- abordarea transdisciplinară a conţinuturilor;
- gestionarea optimă a resurselor;
- asigurarea unui climat relaxat şi motivant;
- utilizarea unor strategii de individualizare şi diferenţiere;
- accent deosebit pe realizarea aspectului formativ în cadrul lecţiei;
- lecţiile se desfăşoară într-un climat permisiv, încurajator, cu accent pe cooperare;
- preocuparea cadrelor didactice pentru formarea şi autoformarea continuă;
- implicarea cadrelor didactice în viaţa şcolii;
- organizarea de activităţi extracurriculare şi extraşcolare;
- unele documente şcolare preluate, fără a fi personalizate;
- dotarea necorespunzătoare cu materiale didactice şi mijloace audio-vizuale (casetofon,
CD player, casete, CD-uri), atât de utile studiului limbilor străine;
- insuficienta antrenare a elevilor în activităţi de evaluare şi autoevaluare;
- slabă preocupare pentru utilizarea A.E.L sau a altor softuri educaţionale;
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- anumită reţinere a cadrelor în a-şi autoanaliza activitatea didactică;
- preocupare redusă faţă de proiectarea didactică modernă, abordarea CDS-urilor în
special în scopul completării normei didactice.
Recomandări generale:
- utilizarea strategiilor de tratare diferenţiată şi de abordare adaptată a parcursului
didactic la particularităţile psihointelectuale şi de vârstă ale elevilor;
- stimularea creativităţii elevilor prin evidenţierea caracterului interdisciplinar al
conţinuturilor;
- menţinerea caracterului aplicativ al activităţilor derulate.
e) Inspecţiile pentru validarea externă a autoevaluării unităţilor de învăţământ
profesional si tehnic
În conformitate cu Ordinul MECT nr.6308 din 19.12.2008, anexa 3 privind graficul
aplicării instrumentelor de asigurare a calităţii în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic,
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi a emis Ordinul de serviciu nr.4068 din 13.11.2017
prin care au fost desemnate echipele care s-au deplasat în cele 17 de unităţi şcolare care
şcolarizează elevi în învăţământul profesional şi tehnic din judeţul Călăraşi.
Aceste unitati şcolare vizitate sunt redate îin tabelul următor:
Nr
crt

Unitatea şcolară

Mediul

Observaţii

1

Liceul Tehnologic Nr. 1 Borcea

Rural

Comuna Borcea, Str. Şcolii, Nr. 10 B

2

Colegiul Economic Călăraşi

Urban

Str. Griviţa Nr. 188 - Corp B

3

Colegiul "Ştefan Bănulescu" Călăraşi

Urban

Str. Prelungirea Bucureşti, Nr. 1

4

Colegiul Agricol "Sandu Aldea" Călăraşi

Urban

Strada Bucureşti, Nr.10, Municipiul Călăraşi

5

Liceul ”Danubius” Călăraşi

Urban

Călărași, Str. Bărăganului, Nr.26

6

Liceul Tehnologic ,,Dan Mateescu" Călăraşi

Urban

Prel.Bucureşti, Nr.8-13

7

Liceul Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi

Urban

Călăraşi, Str. Prel. Sloboziei, Nr.2, Judeţ
Călăraşi, Cod Poştal 910023

8

Liceul Tehnologic "Duiliu Zamfirescu,, Dragalina

Urban

Str. General Ioan Dragalina , Nr.26

9

Liceul Tehnologic Nr.1 Fundulea

Urban

Strada Nicolae Titulescu, Nr.5, Oraş
Fundulea, Judeţul Călăraşi

10

Liceul Tehnologic "Constantin George Călinescu"
Grădiştea

Rural

Calea Călăraşi Nr 108, Loc Grădiştea,
Judeţul Călăraşi

11

Liceul “Alexandru Odobescu” Lehliu Gară

Rural

Str. Viitorului, Nr. 9, Lehliu-Gară, Judeţul
Călăraşi

12

Liceul Tehnologic "Matei Basarab" Mînăstirea

Urban

Şos. Olteniţei Nr.79, Mînastirea - Călăraşi

13

Liceul Tehnologic,, Ion Ghica,, Olteniţa

Urban

Str.Argeşului Nr. 100

14

Liceul Tehnologic ,,Nicolae Balcescu" Olteniţa

Urban

Sos Portului Nr. 4

15

Scoala Postliceala Sanitara "Pompei Samarian"
Călăraşi

Urban

Str.Baraganului Nr.26

16

Scoala Postliceala „Feg” Călăraşi

Urban

Str.Nicolae Titulescu, Nr.2. Călăraşi

17

Scoala Postliceala “Feg Education” Olteniţa

Urban

Str.Mihai Eminescu Nr.23
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Puncte tari
 personalul de conducere se implică activ în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii
organizaţiei Şi ofertei educaţionale, dezvoltarea şi calitatea programelor de învăţare,
sprijinirea tuturor elevilor, monitorizarea calităţii predării şi învăţării, monitorizarea
rezultatele elevilor;
 valorile şi codurile de conduită ale organizaţiei sunt vizibile în practică;
 curriculum la decizia şcolii (CDS)/curriculum în dezvoltare locală (CDL) sunt aprobate
de conducere şi ISJ;
 personalul de conducere îşi evaluează cu regularitate performanţele;
 comunicarea în cadrul organizaţiei este eficientă;
 există fişa postului pentru tot personalul;
 se dezvoltă, se menţin şi se revizuiesc permanent parteneriate;
 toţi membrii personalului şi toţi elevii au acces imediat la informaţiile relevante, exacte,
actualizate;
 elevii au acces la activităţi extracurriculare stagii de pregătire practică la agenţi
economici şi în atelierele şcoală care sunt dotate conform specializărilor;
 posibilităţi de angajare a absolvenţilor în comunitatea locală;
 cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi comunicare eficiente cu elevii
 implicarea în procesul de evaluare a tuturor factorilor interesaţi.
Puncte slabe
 puţini factorii externi interesaţi se implică în asigurarea calităţii organizaţiei şi a ofertei
educaţionale;
 nu sunt strategii şi procese care să garanteze că manualul calităţii este accesibil tuturor
factorilor interesaţi;
 nu există proceduri eficiente care garantează că misiunea, obiectivele strategice, ţintele
şi valorile organizaţiei sunt comunicate şi înţelese de către toţi membrii personalului şi
de către factorii interesaţi (inclusiv de către furnizorii de stagii de practică);
 informaţiile despre rezultatele organizaţiei, ale elevilor şi ale membrilor personalului
sunt disponibile dar nu sunt publicate în mod regulat;
 se dezvoltă şi se monitorizează parteneriate cu putine unităţi de IPT pentru
îmbunătăţirea experienţei de învăţare;
 o parte a membrilor personalului nu sunt implicaţi în procesul de îmbunătăţire
continuă a calităţii, în special suplinitorii calificaţi debutanţi în unitate.
V. REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII
V.1 EVALUĂRILE NAŢIONALE LA CLASELE A II-A , A IV-A ŞI A-VI-A 2018
Evaluările Naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2017-2018 au fost
organizate şi la nivelul judeţului Călăraşi, în conformitate cu prevederile art. 74 alin.(2)-(4) din
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi OMENCS
nr.3051/12.01.2016, privind Metodologia de organizare și de desfășurare a Evaluării Naționale
la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a.
Administrarea instrumentelor de evaluare a urmărit evaluarea, reglementată de un set
de proceduri standard, a performanţelor elevilor aflaţi în clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, pe
baza unor teste scrise.
Rezultatele individuale obţinute la Evaluarea Naţională 2018 nu au fost comunicate
public şi nu au fost înregistrate în catalogul clasei, conform prevederilor din Metodologie,
Aceste rezultate au fost valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin: elaborarea planurilor
individualizate de învăţare; informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului
asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
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Rezultatele individuale la Evaluarea Naţională II şi Evaluarea Naţională VI, cuprinse
în fişele de evaluare, au fost supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic şi de
către colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară din judeţ. În urma acestei analize, cadrul
didactic a decis, elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului care cuprinde
informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării, constituind un
instrument de remediere/dezvoltare/orientare,
În urma administării testelor la clasele a IV-a, dintr-un eşantion de rezultate culese de
la nivel naţional de către MEN/CNEE, publicarea făcându-se în ”Raportul Naţional privind
diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar”.
V.2 EVALUAREA NAŢIONALĂ LA CLASA A VIII-A 2018
Evaluarea Naţională 2018 în judeţul Călăraşi s-a desfăşurat în 43 de centre de
examen şi un centro zonal de evaluare, cu respectarea metodologiei de organizare şi
desfăşurare şi a procedurilor ulterioare. Procentul elevilor promovaţi cu medii peste 5, înainte
de contestaţii, a fost de 63,09%.
La nivelul judeţului, au fost depuse 261 de contestaţii din care: 160 de contestaţii la
disiciplina Limba şi literatura română şi 101 de contestaţii la disciplina Matematică.
În urma reevaluării lucrărilor contestate, procentul elevilor promovaţi cu medii
peste 5 a crescut la 63, 19%.
Rezultate obţinute
Limba şi literatura română
(înainte de contestații)

Inscrişi

Prezenţi

Note
între 1
şi 1,99

2073

1888

41

Note
între
2 şi
2,99

Note
între
3 şi
3,99

Note
între
4 şi
4,99

Note
între
5 şi
5,99

Note
între
6 şi
6,99

Note
între
7 şi
7,99

Note
între
8 şi
8,99

Note
între
9 şi
9,99

Note
de 10

Note
peste
5

63

136

198

297

299

303

304

236

11

1450

Procent
(%)

77,46

Matematică
(înainte de contestații)

Inscrişi

Prezenţi

Note
între 1
şi 1,99

2073

1872

73

Note
între
2 şi
2,99

Note
între
3 şi
3,99

Note
între
4 şi
4,99

Note
între
5 şi
5,99

Note
între
6 şi
6,99

Note
între
7 şi
7,99

Note
între
8 şi
8,99

Note
între
9 şi
9,99

Note
de 10

Note
peste
5

211

331

362

376

242

123

87

63

4

895

Procent
(%)

47,81

Rezltate obţinute înainte de contestaţii, la nivelul judeţului

Inscrişi

Prezenţi

Note
între 1
şi 1,99

2073

1872

26

Note
între
2 şi
2,99

Note
între
3 şi
3,99

Note
între
4 şi
4,99

Note
între
5 şi
5,99

Note
între
6 şi
6,99

Note
între
7 şi
7,99

Note
între
8 şi
8,99

Note
între
9 şi
9,99

Note
de 10

Note
peste
5

117

218

330

346

319

263

168

85

0

1181

Procent
(%)

63,09

La nivelul judeţului, au fost depuse 261 de contestaţii din care: 160 de contestaţii la
disiciplina Limba şi literatura română şi 101 de contestaţii la disciplina Matematică.
În urma reevaluării lucrărilor contestate, procentul elevilor promovaţi cu medii
peste 5 a crescut la 63, 19%.
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Situaţie comparativă 2017- 2018
Rezultatele obținute

Evaluarea Națională
2016
68,24%
75,76%
61,15%

Total județ
Limba și literatura română
Matematică

Evaluarea Națională
2017
72,19%,
83,28%
59,76%

Evaluarea Națională
2018
63,19%
77,46%
47,81%

V.3 EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT 2018
Total candidaţi prezenți la prima sesiune (iunie-iulie) – 1375;
Candidati promovaţi la prima sesiune –806;
Procent de promovare – 58,61%;
Total candidaţi prezenți la a doua sesiune (august-septembrie) – 526;
Total promovați la a doua sesiune – 114;
Procent de promovare – 21,67%.








Situaţia numerică a candidaţilor, total şi pe probe de examen
Nr. elevi
înscrişi

Nr. elevi
prezenţi

1588

1377

Nr.
elevi
neprezentaţi
211

Proba E a)
înscrişi
1426

prezenţi
1283

Proba E c)
absenţi
141

înscrişi
1473

Proba E d)

absenţi
174

prez.
1299

înscrişi
1481

prezenţi
1319

absenţi
162

Situaţia elevilor promovaţi, pe tranşe de medii
Forma de
învăţământ

Nr.
elevi
înscrişi

Nr. elevi
prezenţi

1572
6
10
1588

1367
2
6
1375

Zi
Seral
Frecvenţă redusă
TOTAL

Nr.
elevi
reuşiţi

Din care cu
medii

Nr.
elevi
respin
şi

<5

5 -5,99

562
1
4
567

479
1
4
484

85
0
0
85

Din care cu medii
66,99
217
1
2
220

803
1
2
806

77,99
255
0
0
255

88,99
212
0
0
212

99,99
117
0
0
117

10
2
0
0
2

Rezultate sesiunea iunie – iulie 2018 - promoţia curentă
Forma de
învăţământ
Zi

Nr.
elevi
înscrişi

TOTAL

Nr. elevi
eliminaţi

Număr de
candidaţi
respinşi

1 (100%)

2
(0,17%)
0 (0%)

Nr. elevi
neprezentaţi

Din care cu medii:

Nr. elevi
reuşiţi

<5

5 - 5.99

410
(34,86%)
0 (0%)

361
(88,05%)
0 (0%)

49
(11,95%)
0 (0%)

764
(64,97%)
0 (0%)

1

1176
(90,74%)
0 (0%)

2

0 (0%)

2 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

1299

1176
(90,53%)

123 (9,47%)

2
(0,17%)

410
(34,86%)

361
(88,05%)

49
(11,95%)

764
(64,97%)

1296

Seral
Frecvenţă
redusă

Nr. elevi
prezenţi

120 (9,26%)

Rezultate sesiunea iunie – iulie 2018 , promoţia curentă – tranşe de medii
Forma de
învăţământ
Zi
Seral
Frecvenţă
redusă
TOTAL

Din care cu medii:

Nr. elevi
reuşiţi
6 - 6.99

7 - 7.99

8 - 8.99

9 - 9.99

10

764 (64,97%)
0 (0%)

179 (23,43%)
0 (0%)

255 (33,38%)
0 (0%)

211 (27,62%)
0 (0%)

117 (15,31%)
0 (0%)

2 (0,26%)
0 (0%)

0 (0%)
764 (64,97%)

0 (0%)
179 (23,43%)

0 (0%)
255 (33,38%)

0 (0%)
211 (27,62%)

0 (0%)
117 (15,31%)

0 (0%)
2 (0,26%)
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SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
2018 – SESIUNEA IUNIE – IULIE (PROMOŢIE CURENTĂ)
Unitatea şcolară
Colegiul Naţional „Barbu
Ştirbei”
Liceul Teoretic „Neagoe
Basarab”
Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu”
Liceul „Danubius”
Colegiul Economic
Liceul „Alexandru
Odobescu”
Colegiul „Ştefan
Bănulescu”
Liceul Tehnologic
„Nicolae Bălcescu”
Liceul Tehnologic nr.1
Fundulea
Liceul Tehnologic
Transporturi Auto
Liceul Tehnologic „Duiliu
Zamfirescu”
Liceul Tehnologic nr.1
Borcea
Liceul Tehnologic „Dan
Mateescu”
Colegiul Agricol „Sandu
Aldea”
Liceul Tehnologic „Ion
Ghica”
Total

înscrişi

promovaţi

prezenţi

eliminaţi

respinşi

reuşiţi

6 -6,99

7 -7,99

8 -8,99

9 -9,99

214

92,06%

214

0

17

197

27

43

72

55

1

150

89,93%

149

1

14

134

12

41

51

29

0

148

89,12%

147

0

16

131

32

33

41

24

1

65
93

66,10%
65,22%

59
92

1
0

19
32

39
60

10
29

25
19

4
12

0
0

0
0

125

62,04%

108

0

41

67

22

26

13

6

0

61

53,45%

58

0

27

31

10

13

6

2

0

210

42,69%

171

0

98

73

25

39

9

0

0

44

38,46%

39

0

24

15

5

8

2

0

0

28

28,57%

21

0

15

6

4

2

0

0

0

5

25,00%

4

0

3

1

1

0

0

0

0

24

18,75%

16

0

13

3

0

1

1

0

0

14

14,29%

7

0

6

1

1

0

0

0

0

90

8,45%

71

0

65

6

1

5

0

0

0

28

0,00%

20

0

20

0

0

0

0

0

0

1299

64,97%

1176

2

410

764

179

255

211

117

2

SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE BACALAUREAT 2018
Situaţia numerică a candidaţilor, total şi pe probe de examen
Nr. elevi
înscrişi

Nr. elevi
prezenţi

Nr. elevi
neprezenta
ţi

679

526

153

Proba E a)
înscri
şi
338

preze
nţi
258

Proba E c)
absen
ţi
80

144

înscri
şi
496

absen
ţi
116

Proba E d)
preze
nţi
380

înscri
şi
433

preze
nţi
331

absen
ţi
102

10

Situaţia elevilor promovaţi, pe tranşe de medii
Forma
de
învăţământ
Zi

Nr.
elevi
înscrişi
654

Din care cu
medii
<5
5 -5,99

Nr. elevi
reuşiţi

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

398
(78,19%)

317

81

111
(21,81%)

98

13

0

0

0

4 (80%)

3

1

1 (20%)

0

1

0

0

0

9

1

0

2

0

0

0

329

83

98

16

0

0

0

Nr. elevi
prezenţi

Nr. elevi
respinşi

509
(77,83%)
5
(55,56%)

Seral

9

Frecvenţă
redusă

16

12 (75%)

TOTAL

679

526
(77,47%)

10
(83,33%)
412
(78,33%)

Din care cu medii

2
(16,67%)
114
(21,67%)

SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
2018 – SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE
Unitatea şcolară
Colegiul Naţional „Barbu
Ştirbei”
Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu”
Liceul Tehnologic „Nicolae
Bălcescu”
Colegiul Economic
Liceul Tehnologic „Dan
Mateescu”
Liceul „Alexandru Odobescu”
Liceul Tehnologic „Ion
Ghica”
Colegiul „Stefan Bănulescu”
Liceul Tehnologic nr.1
Fundulea
Liceul „Danubius”
Colegiul Agricol „Sandu
Aldea”
Liceul Teoretic „Neagoe
Basarab”
Liceul Tehnologic
Transporturi Auto
Liceul Tehnologic „Duiliu
Zamfirescu”
Liceul Tehnologic nr.1
Borcea
Total

înscrişi

promovaţi

prezenţi

eliminaţi

respinşi

reuşiţi

66,99

77,99

88,99

99,99

10

29

60,87%

23

0

9

14

12

2

0

0

0

27

54,17%

24

0

11

13

11

2

0

0

0

150

28,83%

111

0

79

32

30

2

0

0

0

81

26,39%

72

0

53

19

19

0

0

0

0

12

25,00%

4

0

3

1

0

1

0

0

0

84

23,81%

63

0

48

15

13

2

0

0

0

25

21,43%

14

0

11

3

3

0

0

0

0

25

19,05%

21

0

17

4

4

0

0

0

0

42

18,52%

27

0

22

5

4

1

0

0

0

75

17,74%

62

0

51

11

8

3

0

0

0

73

15,79%

57

0

48

9

8

1

0

0

0

30

14,81%

27

0

23

4

2

2

0

0

0

16

7,69%

13

0

12

1

1

0

0

0

0

4

0,00%

3

0

3

0

0

0

0

0

0

6

0.00%

5

0

5

0

0

0

0

0

0

679

24,90%

526

0

395

131

115

16

0

0

0

SITUAȚII COMPARATIVE – REZULTATE BACALAUREAT ANII ȘCOLARI 2015 – 2016, 2016
– 201, 2017-2018
Sesiunea iunie – iulie
PROMOŢIA CURENTĂ
PROMOŢIA CURENTĂ
PROMOŢIA CURENTĂ 2017
2016
2018
Nr.
Nr.,
Nr.
Nr.
Nr. elevi
Nr. elevi Nr. elevi
Nr. elevi Nr. elevi
elevi
elevi
elevi
elevi
prezenți
prezenți reușiți
prezenți reușiți
înscriși
reușiți
înscriși
înscriși
1129
726
1138
802
1176
764
1192
1192
1299
(94,71%) (64,3%)
(95,47%) (70,47%)
(90,53%) (64,97%)
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SITUAȚII COMPARATIVE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Unitatea de învăţământ

Înscrişi

Reuşiţi TOTAL

Promovabilitate
(raportat la prezenţi

Înscrişi

Reuşiţi TOTAL

Promovabilitate
(raportat la prezenţi

2018

Promovabilitate
(raportat la prezenţi)

2017

Reuşiţi TOTAL

2016

Înscrişi

SESIUNEA IULIE - IULIE

Colegiul NaŢional „Barbu Ştirbei”
Călăraşi

204

171

85,07%

226

208

92,86%

222

197

88,74%

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
Călăraşi

166

148

89,70%

162

142

88,20%

157

133

85,81%

Liceul Teoretic „Neagoe Basarab”
Olteniţa

166

127

76,97%

173

132

78.57%

173

139

83,73%

Colegiul Economic Călăraşi

135

84

64,12%

121

88

75,21%

124

65

57,52%

Liceul „Danubius” Călăraşi
Liceul „Alexandru Odobescu” Lehliu
Gară
Colegiul „Ştefan Bănulescu” Călăraşi
Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”
Olteniţa
Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfirescu”
Dragalina
Liceul Tehnologic Transporturi Auto
Călăraşi
Liceul Tehnologic nr.1 Fundulea

77

35

49,30%

66

36

59,02%

81

42

57,53%

175

76

47,20%

178

83

50,00%

168

73

52,90%

43

18

42,86%

43

23

57,50%

68

34

52,31%

259

82

37,10%

242

94

42,92%

276

81

37,50%

7

0

0,00%

7

1

25,00%

8

2

33,33%

35

4

17,39%

16

3

20,00%

44

9

31,03%

94

29

33,72%

73

29

43.94%

62

16

30,77%

Liceul Tehnologic „Dan Mateescu”
Călăraşi

6

0

0,00%

13

3

25,00%

18

2

20,00%

Liceul Tehnologic nr.1 Borcea

8

2

25,00%

2

0

0,00%

24

3

18,75%

Colegiul Agricol „Sandu Aldea” Călăraşi

91

11

13,58%

113

21

23,33%

126

9

9,89%

Liceul Tehnologic „Ion Ghica” Olteniţa

24

2

9,09%

27

1

4,55%

37

1

4,00%

1490

789

56,84%

1462

864

63,20%

1588

806

5, 53%

TOTAL
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VI. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PENTRU COPII/ELEVI CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE
Obiectivul suprem al unui sistem de învăţământ este să modeleze personalitatea
umană pe principiul unicităţii sale (în sensul individualităţii) şi al generalităţii, al adecvării
acesteia la formele diferenţiate de integrare social.
Scopul învăţământului special este de a asigura educaţia copiilor cu deficienţe sau cu
dificultăţi de învăţare, de a remedia dificultăţile pe care aceştia le întâmpină şi de a asigura
integrarea lor socioprofesională. Educaţia copiilor cu nevoi speciale trebuie să răspundă
nevoilor lor de dezvoltare. De asemenea, învăţământul special trebuie să gândească o
evaluare adecvată a potenţialului de dezvoltare şi de învăţare al acestor copii şi ar trebui să
asigure reabilitarea, recuperarea şi compensarea deficienţelor lor. Învăţământul special
vizează acordarea de sprijin pentru elevii cu CES în vederea atingerii unui nivel individual de
dezvoltare cât mai aproape posibil de cel normal prin acumularea experienţelor necesare în
şcoală şi în mediul social, prin dezvoltarea abilităţilor necesare pentru învăţare, prin
acumularea de cunoştinţe şi deprinderi utile pentru integrarea socio-profesională şi pentru
viaţa culturală în comunitate şi prin asigurarea oportunităţilor şi a condiţiilor pentru învăţarea
de-a lungul vieţii la diferite niveluri ale educaţiei.
Principiul de bază al învăţământului special este de a oferi copilului deficient o formă
de şcolarizare adecvată nivelului şi potenţialului individual. Copilul deficient trebuie ajutat să
progreseze, să-şi dezvolte la maximum capacităţile pe care le are, ţinând cont de ritmul
propriu de asimilare a cunoştinţelor. El trebuie comparat cu el însuşi, nu cu copii normali de
aceeaşi vârstă.
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL
Inspectoratul Şcolar al judeţului Călăraşi coordonează metodologic următoarele
unităţi de învăţământ specifice învăţământului special/ special integrat :
 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Călăraşi, unitate
conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, care desfăşoară
servicii de asistenţă psihopedagogică prin structurile sale organizate şi funcţionale
potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special
integrat, aprobat prin OMECTS nr.5573 din 7 octombrie 2011 şi Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi
asistenţă educaţională, respectiv anexelor OMECTS nr. 5555 din 7 octombrie 2011;
 Şcoala Gimnazială „Carol I" Călăraşi, unitate şcolară din învăţământul de masă, care
integrează clase speciale pentru învăţământul primar şi învăţământul gimnazial ;
 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.3 „Amicii" Călăraşi, unitate şcolară din
învăţământul de masă, care integrează grupe de copii cu CES (dizabilităţi) la nivel
preşcolar (2 grupe speciale);
 Grădiniţa cu Program Prelungit nr.4 „Step by step" Călăraşi, unitate şcolară din
învăţământul de masă, care integrează grupe de copii cu CES (dizabilităţi) la nivel
preşcolar (1 grupă specială);
 Grădiniţa cu Program Normal nr. 5 (structură a Grădiniţei cu Program Normal nr.
10 „Pipo" Călăraşi), unitate şcolară din învăţământul de masă, care integrează grupe
de copii cu CES (dizabilităţi) la nivel preşcolar (1 grupă specială).
Activitatea acestora se desfăşoară în conformitate prevederile Legii nr,1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare, cu art. 7 lit. a), b) şi d) din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat, aprobat prin OMECTS nr. 5573 din
7 octombrie 2011, sub consilierea, monitorizarea şi evaluarea ISJ Călăraşi la nivelul căruia
este încadrat un inspector şcolar de specialitate cu 0,5 normă, în conformitate cu noile
reglementări prevăzute de art. 107 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
învăţământului special şi special integrat, aprobat prin OMECTS nr. 5573 din 7 octombrie
2011.
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VII. ASIGURAEA ECHITĂŢII ÎN EDUCAŢIE PENTRU TOŢI ELEVII
Accesul la educaţie pentru toţii membrii societăţii, indiferent de particularităţile lor
etnice, socio-economice, psiho - fizice, intelectuale, familiale, religioase etc. este un obiectiv
prioritar pentru întregul sistem de învăţământ. În baza „Strategiei judeţene de acces la
educaţie a grupurilor dezavantajate” (revizuită anual), s-a avut în vedere asigurarea accesului
egal, gratuit şi universal al cetăţenilor români aparţinând minorităţii roma la educaţia de
calitate pentru toate nivelurile de învăţământ public.
Măsuri implementate în unităţile de învăţământ cu comunităţi de rromi din
judeţ, în vederea asigurării echităţii în educaţie, în ceea ce priveşte accesul egal la toate
formele de învăţământ, dar şi în ceea ce priveşte calitatea educaţiei pentru toţi copiii,
indiferent de originea etnică :
 urmărirea efectivelor de preşcolari, elevi în clasele de început de ciclu, a datelor din
recensământul elevilor;
 alcătuirea de grupe, clase pregătitoare şi a V-a mixte;
 monitorizarea absenteismului şcolar şi abandonului şcolar în comunităţile cu peste 25%
romi;
 proiectarea activităţilor metodice pentru profesorii de limba rromani angajaţi în şcolile din
judeţ, în colaborare cu directorii unităţilor şcolare;
 ofertă educaţională atractivă pentru elevii neromi în şcolile în proximitatea comunităţilor
de rromi;
 marcarea evenimentelor din Calendarul educaţional rrom, împreună cu şcoli şi ONG-uri
(Dezrobirea Rromilor, Ziua Limbii rromani, Ziua Liceanului Rrom, Ziua mediatorului
şcolar);
 elaborarea de planuri de dezvoltare instituţională cu puternice accente de promovare a
interculturalităţii, a calităţii educaţiei pentru toţi elevii;
 măsuri de sprijin a elevilor cu CES conform unor planuri individualizate de intervenţie ,
acordarea burselor şcolare, ajutor social, rechizite şcolare, programul social lapte-corn,
consum de fructe în şcoli;
 programul social ”Fiecare copil în grădiniţă”: copiii care provin din familii fără posibilităţi
financiare şi care frecventează zilnic grădiniţa au primit un stimulent educaţional, potrivit
unui act normativ intrat în vigoare;
 promovarea educaţiei incluzive prin parteneriate între şcoli ;
 promovarea valorilor şi cultivarea succesului individual, activităţi extraşcolare;
 programe de remediere;
 Curriculum adaptat/diferenţiat, cuprinderea în CDS a educaţiei interculturale prin
abordare transcurriculară şi în cadrul orelor de dirigenţie;
 informarea părinţilor asupra politicii unităţii de învăţământ privind asigurarea progresului
şcolar individual, asigurarea unui mediu atractiv al învăţării, activ-participative,
asigurarea calităţii educaţiei.
Proiecte implementate în şcoli din judeţ cu sprijinul Asociaţiilor, O.N.G.-urilor,
primăriilor şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi:
În Şcoala Gimnazială nr.1 Curcani şi în Şcoala Gimnazială Şoldanu s-a derulat pe
parcursul anului şcolar 2017-2018 proiectul ” I.E.S. –
Integrated Educational Services în rural communities explicit, but not exclusive Roma
intervention”, având ca parteneri Asociaţia Centrul şi Drepturile Omului şi primăriile
localităţilor. Grupul ţintă selectat a primit sprijin educaţional intensiv prin sesiuni de meditaţii la
limba română şi la matematică şi sprijin financiar prin acordarea unei subvenţii lunare.
În cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1 Gălbinaşi s-au desfăşurat proiecte cu finanţări din
fonduri europene, astfel : ”Pacea în clasă , primul pas către succes!”- proiect Erasmus +; „Pe
locuri, fiţi gata, start !’’- proiect ce se derulează prin CEDO România, finanţat prin Fonduri
Norvegiene; ”Competenţă, Inovare şi Profesionalism în Educaţie (CIPE), în cadrul programului
”Profesori motivaţi”- proiect finanţat prin POCU.
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Programul „A doua şansă” finanţat de MEN s-a derulat în şcolile: Şcoala Gimnazială
„Carol I” Călăraşi, Şcoala Gimnazială nr. 1 Frumuşani, Şcoala Gimnazială nr.1 Săruleşti Gară,
Şcoala Gimnazială nr.1 Răzvani, Colegiul Tehnic „Ştefan Bănulescu”, Şcoala Gimnazială nr. 3
Chirnogi şi la Liceul Tehnologic ”Duiliu Zamfirecu” Dragalina.
În judeţul Călăraşi este un mediator şcolar angajat al Primăriei Lehliu Gară.
Mediatorul şcolar are rolul de agent al comunităţii în relaţie cu şcoala, reprezintă comunitatea
în şcoală şi şcoala în cadrul comunităţii. Sarcina principală a acestuia este să sprijine
participarea tuturor copiilor din comunitate la învăţământul obligatoriu, prin încurajarea
implicării părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii şi prin facilitarea cooperării între familii,
comunitate şi şcoală.
Limba rromani se predă în trei unităţi şcolare din judeţ: Şcoala Gimnazială „Carol I”
Călăraşi, Şcoala Gimnazială nr. 1 Săruleşti - Gară şi Şcoala Gimnazială nr.1 Răzvani. În
localitatea Gălbinaşi, elevii studiază „Istoria şi tradiţiile romilor”. La nivel preşcolar
funcţionează 2 grupe de grădiniţă cu predare bilingvă (limba română-limba rromani) la
Săruleşti şi Răzvani.
Casa Corpului Didactic Călăraşi a desfăşurat cursul de formare ”Educaţie incluzivă,
educaţie pentru fiecare” şi cursul de formare ”Mediator şcolar” la au participat cadre didactice
din câteva unităţi şcolare din judeţ.
S-a derulat campania educaţională „SOS- copiii rromi”, în perioada mai - iunie
2018, de către Partida Romilor ”Pro – Europa” în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean, în baza unui protocol de colaborare. Derularea campaniei a răspuns nevoilor
actuale de şcolarizare ale copiilor, elevilor şi tinerilor de etnie rromă din judeţul Călăraşi. În
acelaşi timp, acţiunile şi activităţile implementate au răspuns prevederilor Strategiei
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rrome, în
perioada 2015-2020.
Admiterea rromilor în licee şi în învăţământul professional, iulie 2018
În anul şcolar 2017-2018 au fost alocate în licee pentru elevii rromi 140 de locuri
speciale, iar în şcoli profesionale 50 de locuri. Partida Rromilor ”Pro- Europa” a emis 48 de
recomandări şi toţi elevii care au primit recomandare au participat la şedinţa publică de
repartizare, fiind admişi pe locurile distincte. Situaţia numeric, pe specializările vizate, este
următoarea: Filologie – 10 elevi, Mate-Info -5 elevi, Stiinţe ale naturii –12 elevi, Stiinţe sociale4 elevi , Economic –6 elevi, Mecanică – 1 elev, Industrie textilă şi pielărie – 2 elevi, Estetică
şi igiena corpului omenesc -3 elevi, Protecţia mediului - 1 elev, Arte - 1 elev; Învăţământ
profesional :Frizer-coafor-2 elevi, Mecanic auto -2 elevi.
Comparativ cu anul precedent, numărul de elevi înscrişi şi repartizaţi pe locurile
speciale pentru rromi a scăzut (2017- 54 elevi, 2018 - 48) cu un procent nesemnificativ. Anul
trecut o parte dintre elevi nu au mai participat la şedinţa publică de repartizare, în timp ce în
acest an, toţi elevii au fost prezenţi.
Profilul solicitat de majoritatea elevilor este Filologie, locurile de la acest profil fiind
ocupate în totalitate în şedinţa publică. Se propune, pentru anul viitor, o mai bună informare a
profesorilor diriginţi de la clasa a VIII-a, a părinţilor, pentru a conştientiza beneficiile acestei
campanii pentru elevii de etnie rromă.
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VIII. PROGRAME ŞI PROIECTE EUROPENE
A.Programul ERASMUS+
Rezultatele şcolilor din judetul Călăraşi la selecţia de candidaturi depuse în
anul 2017
Propuneri de proiecte primite la termenul limită 01 februarie 2018:
Acţiunea Cheie 1 - Proiecte de mobilitate în domeniul educaţie şcolară
Nr.
crt.

Număr referinţă
proiect
2018-1-RO01KA101-047662
2018-1-RO01KA101-048192
2018-1-RO01KA101-048578

1.
2.
3.

Organizaţia

Localitatea

Titlul proiectului

Buget aprobat
Euro

Olteniţa

Predarea-învăţarea
prin TIC

16.275

Fundulea

Sanse pentru sucCES

41.230

Gălbinaşi

Pacea în clasa primul
pas către succes!

18.600

Liceul Teoretic
Neagoe Basarab
Liceul Tehnologic nr.
1
Şcoala Gimnazială
nr 1

Pe acestă acţiune cheie au mai depus proiecte care nu au fost selectate din cauza
bugetului insuficient: Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” Olteniţa, Şcoala Gimnazială
Perişoru, Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi.
În domeniul Proiecte de parteneriat strategic - acţiunea cheie 2, proiecte de
schimb interşcolar au obţinut finanţare
Nr.
crt.

Număr referinţă
proiect

Organizaţia

Localitatea

Titlul proiectului

Buget aprobat
Euro

4.

2018-1-RO01KA229-049623

Şcoala Gimnazială nr.
1

Curcani

O şcoală pentru viitor!

112.170

5.

2018-1-PL01KA229-050588_2

Şcoala Gimnazială nr.
1

Dichiseni

Fit for future

32.415

În domeniul”Mobilităţi pentru formare profesională” au depus proiecte fără a
obţine finanţare:
Nr.
crt.

Număr referinţă
proiect
2018-1-RO01-KA102047881
2018-1-RO01-KA102047890
2018-1-RO01-KA102048206
2018-1-RO01-KA102048545
2018-1-RO01-KA102048439

1.
2.
3.
4.
5.

Organizaţia

Localitatea

Titlul proiectului

Olteniţa

Antreprenorii europeni de mâine

Liceul Tehnologic Nicolae
Bălcescu
Colegiul Naţional "Barbu
Ştirbei"
LICEUL TEHNOLOGIC
"ION GHICA"

Călăraşi

Liceul Danubius

Călăraşi

A chance to get working abroad

COLEGIUL TEHNIC
ŞTEFAN BĂNULESCU

Călăraşi

Teaching internationalisation to the
next generation

Olteniţa

Proiectare web - instrumentul pentru
construirea unui viitor mai sigur
Technical trade students from rural to
global

B.Programul Fonduri norvegiene Granturi EEA
Nr.
crt.

Instituţia

Titlul proiectului

1.

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Călăraşi

The teacher as a
change agent

Codul
proiectului
2018-EY-PMIP
– R1- 0024

Peroada de
implementare

Suma aprobată

2018-2019

10.010 Euro

C.Programul INTERREG V A
S-au obţinut rezultate bune şi prin depunerea de candidaturi pe programul
transfrontalier de finanţare româno-bulgar INTERREG V A.
Astfel:
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi a câştigat finanţarea şi este coordonatorul
proiectului ”Coordination of joint policies and equipment investments in the field of
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education in the cross-border area” (CBC for MaST Education), cu Codul de proiect
16.5.2.054/e-MS ROBG-165 şi cu o valoare de 845 662 Euro;
 Colegiul Economic Călăraşi, Colegiul Naţional Barbu Ştirbei Călăraşi, Colegiul Tehnic
Ştefan Bănulescu Călăraşi sunt instituţii partnere în proiectul ”Collectiv Education” cu
codul de proiect ROBG-188;
 Colegiul Economic Călăraşi este partener în proiectul ”Entrepreneurship for Youth
Labor Mobility” - ROBG 169.
IX. ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ŞI PROFESIONAL DE STAT PENTRU
ANUL ŞCOLAR 2018-2019
Etapa I a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 s-a
desfăşurat în perioada 29 iunie – 18 iulie 2018. Astfel, la nivelul judeţului Călăraşi au fost
constituite 9 centre zonale de înscriere, pentru absolvenţii care au participat la evaluarea
naţională din judeţul Călăraşi şi un centru special de înscriere pentru absolvenţii din afara
judeţului, organizat în sediul ISJ Călăraşi.
Au participat un număr de 1872 candidaţi din judeţ şi 7 din afara judeţului. 275
elevi din judeţul Călăraşi au fost repartizaţi computerizat în alte judeţe, pentru liceele pentru
care au optat.
În urma primei etape de repartizare computerizată, un număr de 2 candidaţi au rămas
nerepartizaţi, din cauza numărului mic de opţiuni pe care le-au trecut pe fişa de înscriere.
Situaţia elevilor după etapa I a admiterii s-a realizat astfel: 1238 elevi au fost
repartizaţi computerizat în liceele din judeţ; 275 elevi au fost repartizaţi computerizat în liceele
din alte judeţe; 48 elevi au fost repartizaţi pe locurile speciale pentru rromi– în liceele din
judeţ; 54 elevi au fost repartizaţi la clasele de vocaiţonal în liceele din judeţ; 3 elevi au fost
admişi la liceele militar.
Etapa a II-a a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 sa desfăşurat în perioada 18 iulie - 7 septembrie 2018 şi au participat, conform metodologiei,
numai absolvenţii care au participat la evaluarea naţională nerepartizaţi în etapa I sau care nu
s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară
ulterior etapei anterioare.
Din numărul total de clase propuse prin Planul de şcolarizare pe anul şcolar 2018 –
2019, nu au fost formate un număr de patru clase de liceu şi patru clase de învăţământ
profesional.
La învăţământul profesional de stat, au fost admişi în prima etapă un număr de
259 de absolvenţi, iar în etapa a II-a 245 de elevi. Numărul total de elevi admişi la
învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019 este de 504 elevi.
X. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN
MEDIUL ŞCOLAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018
Siguranţa elevilor şi a personalului didactic în incinta unităţilor de învăţământ
preuniversitar şi în zona adiacentă acestora constituie una dintre condiţiile fundamentale
pentru organizarea unui proces educaţional de calitate. Totodată, prevenirea conduitelor
violente în rândul minorilor şi aplicarea cu operativitate a unor măsuri de corecţie pentru
minorii autori de infracţiuni pot determina, cu un grad mare de reuşită, formarea unor generaţii
de tineri care resping tentaţiile ilicite şi anturajele delicvente.
Având în vedere faptul că delicvenţa juvenilă are implicaţii deosebite, cu efecte pe
termen lung, asupra celor care săvârşesc fapte antisocială iar înregistrarea unor astfel de
incidente în şcoli induce un sentiment de insecuritate cu implicaţii negative asupra procesului
educaţional, îmbunătăţirea climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de
învăţământ preuniversitar reprezintă un obiectiv prioritar cu caracter permanent pentru
Inspectoratul şcolar Judeţean Călăraşi.
În acest context, siguranţa în unităţile de învăţământ din judeţul Călăraşi presupune o
conjugare constantă a eforturilor tuturor celor cu atribuţii sau preocupări în acest domeniu:
părinţi, cadre didactice, autorităţi locale, poliţie, precum şi a altor actori sociali care pot
contribui în mod concret la asigurarea siguranţei în mediul şcolar.
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Măsurile şi principalele activităţi întreprinse de către Inspectoratul Şcolar
Judeţean Călăraşi din perspectiva siguranţei şcolare:
 Aplicarea Strategiei Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiințifice cu privire la
reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar (Ordin
MECTS nr.1409/29.06.2007);
 Elaborarea şi aplicarea Planului operaţional privind reducerea fenomenului violenţei în
mediul şcolar al Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi;
 Activarea comisiei judeţene, respectiv a comisiilor de la nivelul unităţilor de învăţământ,
structuri ce au ca obiective prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar,
conform OMECTS nr. 1409 din 29.06.2007;
 Dezvoltarea cooperării interinstituţionale în scopul creşterii gradului de siguranţă a
elevilor şi a personalului didactic, nedidactic şi auxiliar în şcoli prin organizarea şi
desfăşurarea de activităţi comune precum: întâlniri de lucru, proiecte/activităţi
educative, controale, acţiuni de consiliere, etc., împreună cu Instituţia Prefectului Judeţul Călăraşi, IPJ Călăraşi, IJJ Călăraşi, ISU ”Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi,
CPECA, CJRAE etc.;
 Întâlniri, dezbateri, ateliere de lucru (cu directori, consilierii educativi, cadre didactice)
în vederea cunoaşterii normelor legislative privind siguranţa în şcoli, respectiv
prevenirea şi combaterea violenţei şcolare (Legea nr.272/2004, Legea nr.35/2006,
Ordinul MECTS nr.1409/29.06.2007);
 Evidenţa actualizată a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a infrastructurii
referitoare la siguranţa şcolară;
 Actualizarea bazei de date existente la nivel judeţean referitoare la factorii ce ţin de
siguranţa elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi
în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 Transmiterea către unităţile de învăţământ care se confruntă cu o lipsă acută de
personal de pază, a recomandării de a solicita sprijinul autorităților locale pentru
achiziționarea şi montarea unor sisteme de supraveghere video;
 Monitorizarea aspectelor privind paza la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat din judeţul Călăraşi;
 Precizarea, în regulamentele interne ale unităţilor de învăţământ a condiţiilor de acces
în şcoală a profesorilor, elevilor şi vizitatorilor;
 Conceperea la nivelul unităţilor de învăţământ a însemnelor proprii;
 Implementarea unui sistem de monitorizare la nivel judeţean a fenomenelor de violenţă
în şcoală prin raportări lunare pe tot parcursul anului;
 Întâlniri lunare cu reprezentanţi ai Poliţiei, Jandarmeriei, Poliţiei Comunitare,
administraţiilor locale, pe tema prevenirii şi combaterii violenţei şi asigurării unui climat
de siguranţă în şcolile din judeţ;
 Organizarea de programe de informare a cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor privind
modalităţile de gestionare a unor eventuale situaţii de violenţă;
 Iniţierea la nivelul ISJ Călăraşi a unui grup de sprijin, cu rol de mediere, care să
contribuie la identificarea surselor de conflict, a actorilor implicaţi şi a căilor de
soluţionare;
 Derularea unor activităţi, proiecte, campanii educative, şcolare şi extraşcolare, pe tema
prevenirii și combaterii violenţei în mediul şcolar;
 În vederea asigurării unui climat şcolar optim şi pentru prevenirea delincvenţei juvenile,
cu precădere în mediul şcolar, ne dorim să contribuim la o mai bună coagulare a tuturor
factorilor responsabili, atât din mediul şcolar, cât şi din mediul extern şcolii şi să
obţinem rezultate cât mai bune în aceste domenii.
Parteneriate la nivelul inspectoratului şcolar şi al unităţilor şcolare
Pentru activităţile de prevenire a violenţei şcolare sau pentru securizarea incintelor şi
a zonelor din proximitatea şcolilor s-au încheiat parteneriate/protocoale de colaborare sau
convenţii pentru după cum urmează:
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 parteneriat de colaborare al ISJ Călăraşi cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Călăraşi pentru prevenirea şi combaterea actelor de violenţă şi delincvenţă juvenilă;
 parteneriat de colaborare al ISJ Călăraşi cu Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului
Călăraşi pentru monitorizarea actelor de violenţă în perimetrul şcolar şi în vecinătatea
acestuia;
 parteneriate ale şcolilor cu Poliţia locală de la nivelul municipiilor şi oraşelor, precum şi
cu Poliţia Rurală;
 parteneriate ale şcolilor cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog;
 parteneriate cu asociaţiile de părinţi, colaborare cu Consiliile Reprezentative ale elevilor
pe teme de educaţie a elevilor şi prevenirea comportamentelor de risc.
Monitorizare cazuri de violenţă în anul şcolar 2017-2018
CATEGORIE
1. Atac la
persoană

TIP

SEM I

SEM. II

TOTAL

1. Violarea secretului corespondenţei (accesarea fără
consimţământul persoanei a calculatorului, telefonului mobil
etc.)

-

-

-

2. Discriminare şi instigare la discriminare

-

-

-

10

15

25

4. Ameninţări repetate

-

4

4

5. Şantaj

-

-

-

6. Înşelăciune

-

-

-

7. Instigare la violenţă

15

13

28

8. Violenţe fizice uşoare, fără arme (lovire)

20

18

38

9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de
înştinţare

-

-

-

10. Fapte privitoare la viaţa sexuală (violul, actul sexual cu un
minor, pervesiunea sexuală, corupţia sexuală, seducţia,
hărţuire sexuală)

-

-

-

11. Violenţă fizică gravă fără arme ( vătămare corporală
gravă)

1

2

3

12. Violenţă fizică cu arme albe

-

-

-

13. Violenţă fizică cu arme de foc

-

-

-

14. Omor sau tentativă de omor

-

-

-

1. Introducerea unor personae străine în incinta şcolii

-

2

2

2. Alarmă falsă

-

-

-

3. Incendiere şi tentativă de incendiere

-

-

-

4. Introducere sau port armă albă în spaţiul şcolar

-

-

-

5. Introducere sau port armă de foc în spaţiul şcolar

-

-

-

1. Însuşirea bunului găsit

-

-

-

2. Furt şi tentativă de furt

2

3. Tâlhărie

-

4

4

4. Distrugerea bunurilor unor persoane

-

5

5

5. Distrugerea bunurilor şcolii

7

20

27

1. Consum de alcool

-

-

-

2. Consum de stupefiante sau alte substanţe interzise

-

2

2

3. Trafic cu stupefiante sau alte substanţe interzise

-

-

-

4. Automutilare

1

-

1

5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

-

-

-

6. Suicid sau tentativă de suicid

1

-

1

7. Alte tipuri de violenţă

7

1

8

Total

64

86

150

3. Insulte grave, repetate

2. Atentat la
securitatea
unităţii şcolare

3. Atentat la
bunuri

4. Alte fapte de
violenţă sau
atentate la
securitate în
spaţiul şcolar

153

2

V. ELEVI SANCŢIONŢI PENTRU ACTE DE VIOLENŢĂ

Judeţ

Observaţie
individuală

Avertisment

Mustrare scrisă

Retragere bursă

Eliminare 3-5
zile

Mutare
disciplinară

Preaviz,
exmatriculare

Exmatriculare

An şcolar 2017 - 2018

TOTAL

Sem. I

14

16

26

2

-

1

-

5

64

Sem. II

61

16

8

-

-

1

-

-

86

XI. ACTIVITATEA DE CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Călăraşi urmăreşte
implementarea politicii educationale a MEN şi a ISJ Călăraşi, în corelaţie cu obiectivele şi
specificul Centrelor Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională; Dezvoltarea unei structuri
organizaţionale care să permită creşterea calităţii vieţii copiilor prin oferirea de servicii
educaţionale specifice copiilor/elevilor/tinerilor, cadrelor didactice, părinţilor, membrilor
comunităţii; Orientarea şcolară şi profesională a elevilor; Colaborare eficientă cu instituţiile
partenere şi cu cele similare (CCD,CJRAE din ţară); Implementarea Strategiei Naţionale cu
privire la reducerea fenomenului de violentă în unitătile şcolare.
În cadrul CJRAE Călăraşi funcţionează următoarele departamente: Centrul Judeţean
de Asistenţă Psihopedagogică (27 de Cabinete şcolare şi Interşcolare de Asistenţă
Psihopedagogică); Centrul Logopedic Interşcolar (3 cabinete logopedice); Serviciul de
Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională; Mediere şcolară (2 mediatori).
Obiective asumate la solicitarea ISJ:
- Diminuarea fenomenelor de abandon şcolar, absenteism, devianţă/delincvenţă juvenilă
a elevilor cu risc comportamental;
- Sprijinirea şcolilor pentru integrarea în învăţământul de masă a copiilor cu CES;
- Participare la demersurile întreprinse de ISJ pentru adecvarea reţelei şcolare la
cerinţele pieţei muncii: Realizarea de studii, analize, întâlniri cu factori din comunitatea
locală, cu conducerile şcolilor, cu elevi; participare activă în cadrul Comitetul Local de
Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională;
- Oferirea de sprijin în realizarea programelor de pregătire metodică a cadrelor didactice:
Organizarea de dezbateri, seminarii, activităţi demonstrative, realizarea de materiale de
sprijin, acordarea de consultanţă; Activităţi metodice comune educatoare, învăţători,
întâlniri cu părinţii, consultanţă psihopedagogică.
Prezentare statistică a beneficiarilor CJRAE/CSAP/CIAP
TIP ACTIVITATE

TOTAL BENEFICIARI
3899 persoane din care: 1962 elevi, 1285 părinţi, 652
cadre didactice
1140 grupuri(totalizând 18227 beneficiari şi un număr de
1834 de ore)

Consiliere individuală
Consiliere de grup

Consiliere de grup
Elevi
Părinţi
Cadre didactice
Total elevi, părinţi, cadre
didactice

Număr de grupuri
963
90
87

Număr de persoane
15301
1348
1578

Număr de ore
1571
123
140

1140

18227

1834

TIP ACTIVITATE
Servicii de logopedie

TOTAL BENEFICIARI
150 beneficiari din care: 85 din care corectaţi, 47
amelioraţi şi 18 în abandon

154

Colaborarea cu părinţii a fost reflectată in participarea la lectoratele cu părinţii si
sesiunile de consiliere individuala şi de grup acordată părinţilor. Astfel, au fost organizate 2238
sesiuni de consiliere individuală, 528 sesiuni de consiliere de grup având 1730 părinţi.
S-a constatat o creştere constantă a solicitărilor de consiliere din partea părinţilor, prin
numărul de cereri primite de CJRAE şi CJAP/CSAP/CIAP.
Proiecte, programe, parteneriate educaţionale şi campanii educative

1

Relaţia motivaţie performanţă şcolară

Relaţia motivaţie performanţă şcolară

Prevenirea
conflictelor
interpersonale
”Călătorie în lumea
sentimentelor”
2

Autoreglarea
emoţiilor şi
comportamentelor

Emoţiile, prietenele
mele”
Dezvoltarea socioemotională a
copiilor preşcolari

3

Campanie de
prevenire şi
intervenţie privind
violenţa în şcoală

”ABC-ul emoţiilor”
“ Ia atitudine! Stop
violenţei în mediul
şcolar!”
“Rezolvă conflictele
fără violenţă”
“Rezolvă conflictele
fara violentă”
“Cele 19 zile de
prevenire a
violenţei”
Învaţă să fii în
siguranţă!
,,ÎMPREUNĂ
ÎMPOTRIVA
VIOLENŢEI
ŞCOLARE!”
“Ne implicăm! Ne
pasă!”- Şcoala fără
violenţă
Prevenirea Violenţei
VIOLENŢA ÎN
ŞCOALĂ ŞI ÎN
AFARA EI”
“100%
TOLERANT”
”Fii tolerant, dar
spune nu violenţei!”
”Cuvintele tale au
putere”
”Bullying-ul, o altă
formă de violenţă”
”Fii inteligent, nu
violent!”
”Împreună împotriva
violenţei şcolare!”
Program privind
adaptarea la mediul

CIAP Liceul
Tehnologic nr.1
Borcea
58

1

-

CSAP Liceul Teoretic
Neagoe Basarab
Olteniţa
CSAP Şcoala
Gimnazială Nicolae
Titulescu Călăraşi
CIAP Liceul
Tehnologic nr.1
Borcea
CSAP Liceul Teoretic
Neagoe Basarab
Olteniţa
CSAP Liceul
”Alexandru Odobescu”
Lehliu Gară
CIAP Voinicel Călăraşi
CIAP GPP Amicii
CIAP Şcoala
Gimnazială ”Tudor
Vladimirescu”Călăraşi
CSAP Liceul Teoretic
Mihai Eminescu
CIAP“Spiru Haret”
“prof.Lucian Pavel”
CIAP
Liceul Tehnologic Dan
Mateescu
CIAP Liceul
Tehnologic nr.1
Fundulea
CIAP Liceul
Tehnologic Duiliu
Zamfirescu Dragalina
CIAP Liceul
Tehnologic nr.1
Borcea
CIAP Colegiul ”Ştefan
Bănulescu”
CSAP Liceul Teoretic
Neagoe Basarab
Olteniţa
CSAP Liceul
”Alexandru Odobescu”
Lehliu Gară
CSAP Şcoala
Gimnazială ”Mihai
Viteazul” Călăraşi
CIAP Liceul
Tehnologic
Transporturi Auto
Călăraşi
CIAP Învăţământ
preşcolar Olteniţa
CIAP Şcoala
Gimnazială ”Tudor
Vladimirescu” Călăraşi
CJAP Călăraşi

155

CJRAE
Călăraşi
CJRAE
Hunedoara
765

5

CPECA
Călăraşi

Clubul elevilor
Şcoala
Gimnazială
“Mircea
Eliade”
Primaria
Olteniţa
Radio Olteniţa
Poliţia Olteniţa
Poliţia locală
Dragalina

1135

16

Secţia de
Poliţie a
Comunei
Dragalina
IJJ Călăraşi
Liceul
Tehnologic
”Ion Ghica”
Olteniţa
Şcoala
Gimnazială
”Iancu Rosetti”
Roseţi
ISJ Călăraşi

şcolar
DGASPC
Călăraşi
Centrul de
Plasament
Perişoru
Primăria
Perişoru
Şcoala
Gimnazială nr.
1 Perişoru

4

Cercul “Educaţie
pentru orientare
profesioală:
Succesul
profesional” (JA
România)

Cercul “Educaţie
pentru orientare
profesioală:
Succesul
profesional” (JA
România)

5

Educaţie pentru o
conduită
civilizată/promovarea
de valori

”O tragedie a
secolului XX”

6

7

Educaţie pentru
drepturile copilului şi
Educaţie pentru
drepturile omului

Ziua mondială de
prevenire a
abuzului asupra
copiilor- dezbateri,
expoziţie cu desene

Campanie de
prevenire a
consumului de tutun,
alcool şi droguri

Îmi pasă şi sunt
împotriva drogurilor”
„Fii conştient, nu
dependent!’’
„Arta- modalitate de
prevenire şi
combatere a
consumului de
droguri”
” Ascultă! Priveşte!
Alege!- prevenirea
consumului de
droguri legale
Proiectul IJJ:
,,DROGURILE,
RISC PERSONAL
ŞI SOCIAL”
Campanie de
informare cu privire
la deţinerea şi
consumul de
substanţe ilicite
(droguri şi
substanţe
etnobotanice)
Campania de

CSAP Liceul Teoretic
Neagoe Basarab
Oltenitţ
CSAP Liceul Teoretic
Neagoe Basarab
Olteniţa
CSAP Liceul Teoretic
Mihai Eminescu
CIAP“Spiru Haret”
“prof.Lucian Pavel”
CSAP
Liceul
Teoretic ”Neagoe
Basarab” Oltenita
CSAP Liceul
”Alexandru Odobescu”
Lehliu Gară
CSAP Şcoala
Gimnazială ”Mihai
Viteazul” Călăraşi
CIAP Şcoala
Gimnazială ”Tudor
Vladimirescu” Călăraşi
CSAP Liceul Teoretic
Mihai Eminescu
CIAP Liceul
Tehnologic nr.1
Borcea
CSAP Liceul Teoretic
Neagoe Basarab
Olteniţa
CSAP Liceul Teoretic
Mihai Eminescu
CIAP Şcolile
Gimnaziale“Spiru
Haret” şi “prof.Lucian
Pavel”
CIAP Liceul
Tehnologic nr.1
Fundulea
CIAP Colegiul ”Ştefan
Bănulescu”
CSAP Colegiul
Economic
CSAP Liceul Teoretic
Neagoe Basarab
Olteniţa
CSAP Liceul
”Alexandru Odobescu”
Lehliu Gară
CIAP Liceul
Tehnologic
Transporturi Auto
Călăraşi
CIAP Şcoala
Gimnazială ”Tudor
Vladimirescu”Călăraşi

156

22

1

122

1

73

1

JA România

-

CPECA
Călăraşi
FICE România
IJJ Călăraşi
962

10
Poliţia Olteniţa
DGASP
Călăraşi

informare pentru
”31 mai- Ziua
mondială fără tutun
”
”Ascultă! Priveşte!
Alege!”
”Puzzle-decide”
”Necenzurat”
“Dăruind, vei
dobândi”- donarea
de haine şi jucării
Invăţarea socială:
“EDUCAŢIE FĂRĂ
VÂRSTĂ” - Proiect
educaţional dedicat
Festivalului Naţional
al Şanselor Tale –
ediţia a XIII a
8

Voluntariatul-mod de
comunicare

,,Săptămâna
legumelor şi a
fructelor donate”acţiune de
voluntariat din
cadrul Strategiei
Naţionale de
Acţiune
Comunitară(SNAC)
Voluntariatul-pentru
o zi
,,MANAGEMENTUL
PREZENŢEI
ELEVILOR LA
ŞCOALĂ”

9

Prevenirea şi
combaterea
absenteismului şi
abandonului şcolar

CSAP Liceul Teoretic
Mihai Eminescu
CIAP Şcolile
Gimnaziale“Spiru
Haret” şi “prof.Lucian
Pavel”
CIAP Liceul
Tehnologic nr.1
Fundulea
CIAP Colegiul ”Ştefan
Bănulescu”
CSAP Colegiul
Economic
CSAP Liceul Teoretic
Neagoe Basarab
Olteniţa
CIAP GPP Amicii

CIAP Liceul
Tehnologic Dan
Mateescu
CSAP Liceul Teoretic
Neagoe Basarab
Oltenita
CJAP

”Dacă şcoală nu e,
nimic nu e!”

10

Formarea şi
dezvoltarea unor
abilităţi de viaţă
independentă

12

Săptamâna
“ŞCOALA ALTFEL”

13

14

Săptămâna
educaţiei juridice în
şcoli

Prevenirea traficului
de fiinţe umane

”Merit o viaţă
sănătoasă”

Şcoala Gimnazială nr.
1 Curcani
CSAP Liceul Teoretic
Neagoe Basarab
Olteniţa
CIAP Învăţământ
preşcolar Olteniţa
CIAP Liceul
Tehnologic nr.1
Borcea
CSAP Liceul Teoretic
Neagoe Basarab
Olteniţa

IJJ Călăraşi
ISJ Călăraşi

185

Asociaţia
DunăreEDU
60
Reţeaua de
cabinete
şcolare şi
interşcolare
şi cadrele
didactice din
judeţul
Călăraşi

2

120

1

CMI Dr.
Dobrescu Paul
– Radovanu

150

1

-

Educaţie juridică în
şcoli-Capcanele
netului
Întâlnirea elevilor
claselor a XII-a cu
reprezentanţi ai
Judecătoriei,
Parchetului şi
DIICOT Călăraşi

CIAP Şcolile
Gimnaziale“Spiru
Haret” “prof.Lucian
Pavel”
CSAP Colegiul
Economic
CSAP Liceul ”Al.
Odobescu”
Lehliu Gară

174

„A fi informat- a fi
protejat”
„Evită prin
prevenţie!”
„ Vreau să-mi

CIAP Şcolile
Gimnaziale “Spiru
Haret” “prof.Lucian
Pavel”
“Alexandru Vlahuţă”

314

157

4

Gimnaziul
Carol I
Asociaţia
DunăreEDU
Colegiul
Economic

ISJ Călăraşi

1

Reprezentanţi
ai
Judecătoriei,
Parchetului şi
DIICOT
Călăraşi
Primăria Lehliu
Gară

4

Poliţia de
proximitate

cunosc drepturile”
“Si tu poţi fi o
marfă!”,, ALEGE LIBER !”
Relaţii
interpersonale

15

16

17

Adolescenţa şi
deciziile pe care le
putem lua în această
etapă a vieţii

Program de
stimulare a lecturii

Sărbători naţionale
şi/sau internaţionale

ADOLESCENŢA,
VÂRSTA MARILOR
PROVOCĂRI ŞI A
DESCOPERII
PROPRIEI
IDENTITĂŢI.
Comunicare şi
relaţii interpersonale
Autocunoaștere și
dezvoltare
personală
“Paşi spre lectură”“Oameni şi cărţi”I.L Caragiale/
Junimea

Ziua Europei Flashmob ”Hora
Unirii”
”1 Decembrie
românesc”

Şezători pentru
părinţi
18

Program de
dezvoltare a
abilităţilor parentale

Şcoala părinţilor
”Împreună pentru
copiii noştri”

19

Proiect de prevenire
adresat elevilor cu
CES

20

Formarea şi
dezvoltarea
atitudinilor pozitive
faţă de persoanele
de altă etnie

”Ziua noastră”

21

Program de
consultanţă
metodică şi
psihopedagogică
vizând integrarea
copiilor cu CES în
învăţământul primar

Program de
consultanţă
metodică şi
psihopedagogică
vizând integrarea
copiilor cu CES în
învăţământul primar

”Alături de tine”

CSAP Şcoala
Gimnazială Nicolae
Titulescu Călăraşi
CIAP Şcolile
Gimnaziale “Spiru
Haret” “prof.Lucian
Pavel”
“Alexandru Vlahuţă”
CIAP Liceul
Tehnologic,,Dan
Mateescu’
CIAP Liceul
Tehnologic nr.1
Borcea
CIAP Liceul
Tehnologic
Transporturi Auto
Călăraşi
CIAP Liceul
Tehnologic Nr.1
Fundulea

CSAP Colegiul
Economic
CIAP Şcoala
Gimnazială ”Tudor
Vladimirescu”Călăraşi

CIAP
GPP Voinicel
CIAP Liceul
Tehnologic
Transporturi Auto
Călăraşi
CIAP Învăţământ
preşcolar Olteniţa
CIAP Liceul
Tehnologic
Transporturi Auto
Călăraşi
CIAP Şcoala
Gimnazială ”Tudor
Vladimirescu”Călăraşi

1159

4

32

1

123

2

127

3

Total beneficiari

153

88

5897

158

ISJ Călăraşi
Primăria
Călăraşi
Consiliul
Judeţean
Călăraşi
Şcoala
Gimnazială
nr.1 Jegălia
Primăria
Roseţi
Parohia Roseţi
Şcoala
Gimnazială
”Iancu Rosetti”
Roseţi
GPN nr.1,
nr.3, nr.4, şi
nr.5 Olteniţa
GPP nr.1 şi
nr.2 Olteniţa

Cabinetele
şcolare şi
interşcolare
şi cadrele
didactice în
învăţământul
primar, din
judeţul
Călăraşi

CJAP

-

1

-

1

Primăria
Călăraşi –
Departamentul
pentru
minorităţi

1
ISJ Călăraşi

62 programe/
proiecte

-

Orientare şcolară şi profesională
Nr.
crt.

Activităţi/Programe

Nr. elevi

Nr. grupuri

Nr. ore

Şcoala
Şcoala Gimnazială
Nicolae Titulescu Călăraşi
CIAP Liceul Tehnologic
”Dan Mateescu’
CIAP Colegiul ”Ştefan
Bănulescu”
CIAP Şcoala Gimnazială
”Tudor Vladimirescu”
Călăraşi
CIAP Şcoala Gimnazială
“Spiru Haret”
CSAP Liceul Teoretic
Neagoe Basarab Olteniţa
Şcoala Gimnazială
”Gheorghe Manu” Budeşti
CSAP Colegiul Economic
CIAP Liceul Tehnologic
Transporturi Auto Călăraşi
CIAP Şcoala Gimnazială
“Spiru Haret”
CSAP Liceul Teoretic
Neagoe Basarab Olteniţa
CSAP Colegiul Economic
CIAP Liceul Tehnologic
Transporturi Auto Călăraşi
CIAP Şcoala Gimnazială
“Spiru Haret”
CIAP Şcoala nr.1 Fundeni
CIAP Liceul
Tehnologic,,Dan
Mateescu”
CSAP Liceul Teoretic
Neagoe Basarab Oltenita
Şcoala Gimnazială
”Gheorghe Manu” Budeşti
CIAP Colegiul ”Ştefan
Bănulescu”
CSAP Colegiul Economic
CIAP Liceul Tehnologic
Transporturi Auto Călăraşi
CIAP Şcoala Gimnazială
”Tudor Vladimirescu”
Călăraşi
CIAP Şcoala Gimnazială
“Spiru Haret”
CSAP Liceul Teoretic
Neagoe Basarab Olteniţa
Şcoala Gimnazială
”Gheorghe Manu” Budeşti
CSAP Colegiul Economic
CIAP Liceul Tehnologic
Transporturi Auto Călăraşi

1

Planificarea carierei
”Alege cariera!”

329

20

48

2

Clarificare concepte
specifice OSP

524

27

27

3

Prezentare ghidul
ocupaţiilor din
România

124

8

22

4

Profile de interese
Chestionare de
opţiuni şi interese
privind ciclul
postgimnazial/liceal
Discuţii privind
îmbunătăţirea
nivelului de pregătire
pentru accederea la
profilul/ specializarea
dorită

44

74

5

Jobb-uri de top,
jobb-uri atractive –
dezbatere

294

17

46

6

Accesare
www.ccponline.roresurse

50

4

4

Şcoala Gimnazială
”Gheorghe Manu” Budeşti

7

Bugetul familiei

94

4

4

CIAP Şcoala Gimnazială
“Spiru Haret”

8

Meseria mea prin
modelaj
”Cea mai potrivită
meserie pentru un
elefant”

90

8

8

CIAP Şcoala Gimnazială
“Spiru Haret”
CIAP GPP Voinicel

23

CIAP Şcoala Gimnazială
“Spiru Haret”
CIAP Şcoala nr.1 Fundeni
CIAP Colegiul ”Ştefan
Bănulescu”

9

Prezentare licee

324

456

23

159

10

11

12

13

Opţiunile elevilor
claselor
a VIII a

Drepturi şi obligaţii la
locul de
muncă.Profesia la
care visez.
Dezvoltarea
personală şi
proiectarea carierei.
Componentele
carierei.
Vizitarea unor sedii
de firme din
Bucuresti, cu
specificul Public
Relations

439

25

32

10

1

3

17

2

14

CIAP Şcoala Gimnazială
“Spiru Haret”
CIAP Şcoala nr.1 Fundeni
CIAP Liceul Tehnologic
”Dan Mateescu”
CIAP Liceul Tehnologic
nr.1 Fundulea
CIAP Liceul Tehnologic
Duiliu Zamfirescu
Dragalina
CIAP Colegiul ”Ştefan
Bănulescu”
CIAP Liceul Tehnologic
”Dan Mateescu”

6

CIAP Liceul Tehnologic
”Dan Mateescu”

4

4

Şcoala Gimnazială
”Gheorghe Manu” Budeşti

14

CV –ul personal

20

1

1

15

”Cu mintea şi cu
sufletul spre viitor”
(program OSP)

76

2

6

CIAP Colegiul ”Ştefan
Bănulescu”
CSAP Liceul ”Alexandru
Odobescu”
Lehliu Gară

XII. FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR – PROGRAME SOCIALE
Programul naţional de protecţie socială “Bani de liceu” – an şcolar 2017- 2018
În anul şcolar 2016-2017 a continuat aplicarea prevederilor privind criteriile şi a
cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului naţional de
protecţie socială “Bani de liceu” conform HG nr.1488/2004 cu modificarile şi completările
ulterioare. În conformitate cu Nota de aprobare MENCS nr.54656/05.11.2016 în anul şcolar
2017-2018 s-au aprobat 523 burse de care au beneficiat tot atâţia elevi de bursa socială
lunară de 180 lei.
În conformitate cu prevederile HG 1062/30,10,2012, privind modalitatea de
subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul
profesional, s-a aprobat pentru anul şcolar 2017-2018 un număr de 989 elevi care au
beneficiat de un ajutor financiar lunar de 200 lei reprezentând cuantum protecţie socială
“Burse profesionale”.
În anul şcolar 2017-2018, 5 elevi din Republica Moldova au beneficiat de bursa
specială pentru elevii străini de la bugetul de stat în urma aprobării Ministerului Educaţiei
Naţionale. Cuantumul bursei acordate elevilor a fost de 288 lei lunar.
Programul naţional “Calculatoare Euro 200”
În conformitate cu HG nr.1294/13,08,2004 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării
achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.
269/16.06.2004 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de
calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare, 235 de elevi din învăţământul
preuniversitar au beneficiat de ajutor financiar ce reprezintă echivalentul în lei a 200 euro
pentru achiziţia unui calculator nou.
Ministerul Educaţiei Naţionale a alocat Inspectoratului Şcolar Călăraşi suma de
214.300 lei necesară decontării facturilor echivalente achiziţiilor de calculatoare.
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Manuale şi rechizite şcolare
În conformitate cu OMEN nr.3398/28.02.017 şi cu precizările din calendarul
procesului de completare a stocurilor de manuale şcolare, prin retipărituri, pentru anul şcolar
2017-2018, s-au achiziţionat manuale şcolare pentru clasele VI-XII de la un număr de 29 de
edituri, suma achitată de către ISJ Călăraşi fiind de 294.995 lei din totalul sumei de 295.800
lei alocaţi de către Ministerul Educaţiei Naţionale.
Astfel au fost achiziţionate manuale şcolare a căror valoare pe fiecare clasă este
următoarea:
 pentru clasa a VI-a suma achitată către edituri este de 39.541 lei;
 pentru clasa a VII-a suma achitată către edituri este de 40.125 lei;
 pentru clasa a VIII-a suma achitată către edituri este de 39.651 lei;
 pentru clasa a IX-a suma achitată către edituri este de 27.054 lei;
 pentru clasa a X-a suma achitată către edituri este de 35.123 lei;
 pentru clasa a XI-a suma achitată către edituri este de 49.550 lei;
 pentru clasa a XII-a suma achitată către edituri este de 52.750 lei.
Până la 10 septembrie 2018, au fost distribuite de către Inspectoratul Şcolar toate
manualele şcolare retipărite către toate unităţile de învăţământ.
În anul şcolar 2017-2018 au fost achiziţionate 7.400 de pachete rechizite şcolare
pentru elevi conform Adresa MENCS nr.22/DGE/22.02.2018, după cum urmează:
 clasa pregatitoare, 1.150 pachete;
 clasa I, 1.000 pachete;
 clasele II- IV, 2.400 pachete;
 clasele V-VII, 2.050 pachete;
 clasa VIII, 800 pachete.
Valoarea totală a rechizitelor achiziţionate este de 140.808 lei.
Investiţii
În judeţul Călăraşi, în anul şcolar 2017-2018, s-au întocmit procesele verbale de
recepţie finală la două grădiniţe cu program normal (construcţii noi cu două săli de grupa) în
cadrul Proiectului de Reformă a Educaţiei Timpurii finanţat de Guvernul României şi Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE): Grădiniţa cu program normal Ileana şi Grădiniţa cu
program normal nr.2 Gălbinaşi.
De asemenea, în cadrul aceluiaşi proiect, se lucrează la cele 6 grădiniţe cu 3 săli de
grupă: Grădiniţa cu program normal Chiselet, Grădiniţa cu program normal Dâlga (comuna
Dor Mărunt), Grădiniţa cu program normal nr.4 Ciocăneşti, Grădiniţa cu program normal
Stancea (comuna Spanţov), Grădiniţa cu program normal Valea Roşie (comuna Mitreni),
Grădiniţa cu program normal nr.1 Chirnogi.
Microbuze şcolare
La nivelul judeţului există un număr de 77 microbuze scolare, 17 dintre aceste au un
grad de uzură ridicat şi sunt nefunctionale. În luna mai 2018, s-au mai solicitat, prin adresa
transmisă Instituţiei Prefectui – Judeţul Călăraşi, încă 22 de microbuze şcolare pentru
înlocuirea celor nefuncţionale şi pentru acoperirea necesarului la nivelul judeţului, în vederea
asigurării transportului elevilor în condiţii de siguranţă. În anul şcolar 2017-2018, în judeţul
Călăraşi, nu au fost repartizate microbuze şcolare.
Programul pentru şcoli al Uniunii Europene
Ca urmare a modificării cadrului legislativ european prin unificarea programului de
încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli cu programul de lapte în şcoli, s-a adoptat
Ordonanţa Guvernului n.,13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru
şcoli al Uniunii Europene şi Hotărârea de Guvern nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului
pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, în ceea ce priveşte acordarea gratuită
pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi
particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular,
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de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate şi de produse de panificaţie, în limita
unei valori zilnice/preşcolar/elev.
Pentru anul şcolar 2017-2018, în baza Hotărârii de Guvern nr.640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, Consiliul Judeţean
Călăraşi a încheiat cu furnizorul S.C. ALFA CLASIC SRL, următoarele contracte:
 Contract subsecvent nr.13776/04.09.2017, în baza Acordului-cadru de furnizare
nr.8299/83/10.06.2016, privind furnizarea produselor lactate si de panificaţie la pachet
pentru elevii claselor I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru
preşcolarii din grădiniţele de stat si private cu program normal de 4 ore;
 Contract subsecvent nr.2432/07.02.2018, în baza Acordului - cadru de furnizare
nr.13134/109/19.09.2016, privind distribuţia de fructe proaspete pentru elevii claselor IVIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru preşcolarii din grădiniţele de stat
şi private cu program normal de 4 ore.
În anul 2018 Consiliul Judeţean Călăraşi, în calitate de autoritate contractantă,
împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, şcolile şi grădiniţele aferente, în calitate
de beneficiari, precum şi primăriile din judeţ, au avut în vedere ca Programul pentru şcoli al
României să fie derulat cu respectarea unor principii de bază, astfel:
- livrarea produselor in ritmul prevăzut in caietul de sarcini;
- livrarea produselor cu respectarea cantităţilor si calităţii prevăzute in actele normative
specifice pentru acest program;
- monitorizarea permanenta a numărului de preşcolari si de elevi prezenţi la cursuri,
beneficiari ai programului;
- asigurarea de către autorităţile locale (Primarii) a condiţiilor de depozitare a produselor
în şcoli şi grădiniţe;
- mobilizarea instituţiilor abilitate pentru controlul cantităţilor şi calităţii produselor lactate
şi de panificaţie, precum şi a fructelor (Direcţia Sanitar Veterinarăşi pentru Siguranţa
Alimentelor, Direcţia de Sănătate Publică, Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor);
- menţinerea unui control permanent al prestatorilor de servicii de către autoritatea
contractantă prin solicitarea de rapoarte lunare privind desfăşurarea programului.
Pentru o bună desfăşurare a Programului pentru şcoli al României, pe parcursul
anului şcolar 2017-2018, Consiliul Judeţean Călăraşi a transmis raportări periodice atât către
Instituţia Prefectului Călăraşi, cât şi către Ministerul Agriculturii.
Pe parcursul derulării contractelor mai sus menţionate, nu s-au semnalat probleme
privind calitatea produselor lactate şi de panificaţie, nici în ceea ce priveşte respectarea
graficului de livrare al produselor respective.
Etichetarea produselor lactate şi de panificaţie s-a efectuat în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini.
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C.CULTURĂ

Conform atribuţiilor şi competenţelor ce-i revin, Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Călăraşi (DJC) monitorizează şi controlează activitatea culturală (instrument de monitorizare,
promovare, informare şi mediatizare a activităţilor culturale) a tuturor instituţiilor publice de
cultură şi artă din judeţ şi sprijină în mod direct activitatea acestora, sub forma asistenţei de
specialitate, contribuind la creşterea cadrului afirmării tuturor creatorilor locali, precum şi
accesul tuturor beneficiarilor la actul de cultură.
Răspunzând cerinţelor politicii guvernamentale, a Ministerului Culturii, DJC Călăraşi a
iniţiat şi sprijinit, în condiţiile legii, acţiuni de revitalizare a tradiţiilor şi obiceiurilor locale, a
ocupaţiilor specifice tradiţionale, de formarea specialiştilor şi meseriaşilor în domeniul
artizanatului şi meşteşugurilor tradiţionale pe teritoriul judeţului Călăraşi.
În colaborare cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate acţionează pentru
protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul naţional, aplicând în acest sens
prevederile legale în domeniu.
Proiectele propuse a fi iniţiate în 2018 au avut în vedere protejarea instituţiilor de
cultură, a valorilor tradiţionale şi promovarea valorilor contemporane.
În anul 2018 până în prezent, DJC Călăraşi a realizat o serie de acţiuni, proiecte şi
programe culturale, pe domenii de activitate, elaborând obiective şi priorităţi în domeniul
cultural şi patrimonial.
În domeniul protejării patrimoniului
Activitatea în domeniul monumentelor istorice
Judeţul Călăraşi are cuprinse în Lista Monumentelor Istorice LMI-2015 - un număr de
285 monumente istorice, ansambluri şi situri.
În cadrul acestui domeniu s-au desfăşurat mai multe activităţi:
 Efectuarea de controale în teritoriu privind respectarea avizelor eliberate de Ministerul
Culturii (MC) sau de DJC la obiectivele la care au fost eliberate autorizaţii de construire;
 Verificări şi controale în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Călăraşi;
 Verificări şi controale în colaborare cu autorităţile publice în localităţi din judeţ;
 Eliberarea avizelor de specialitate pentru intervenţii la clădiri aflate în zone de protecţie,
pentru intervenţii la monumente sau pentru planuri de urbanism;
 Întocmirea documentaţiilor necesare pentru exercitarea dreptului de preemţiune pentru
imobile monument istoric;
 Eliberarea adeverinţelor necesare la Serviciul de Taxe şi Impozite locale al Primăriei
Municipiului Călăraşi;
 Pregătirea dosarelor spre avizare de către Comisia Zonală a Monumentelor Istorice
(CZMI) şi participare la şedinţele CZMI Nr.10, în vederea eliberării avizelor privind
protejarea Monumentelor Istorice;
 Eliberarea avizelor privind Legea nr.74/2014;
 Acordarea de consultaţii şi informaţii de specialitate pentru persoane care au solicitat
personal sau telefonic cele sus menţionate.
Activitatea în domeniul arheologiei
- Avizarea PUG-urilor care cuprind situri arheologice delimitate topografic, conform legii;
- Participare la şedinţele Comisiei de Avizare Tehnică ale Grupurilor de lucru din cadrul
Agenţiei de Protecţie a Mediului;
- Verificarea lucrărilor autorizate de cercetare arheologică sistematică şi de cercetare
preventivă.
Activitatea în domeniul patrimoniului mobil şi al muzeelor
 Efectuarea de controale periodice privind starea de conservare şi securitate la bunurile
clasate aflate în baza de date la cele două muzee din judeţul Călăraşi, Muzeul Dunării
de Jos din Călăraşi şi Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa;
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 Acordarea consultaţiilor de specialitate la solicitarea proprietarilor sau a titularilor altor
drepturi reale.
Activitatea în domeniul monumentelor de for public
- Solicitări de informaţii despre monumentele de for public existente în teritoriul lor de
competenţă a autorităţilor locale, obligate, conform Legii nr.120/2006 a monumentelor
de for public, să întocmească această evidenţă.
Alte activităţi
 Acţiuni culturale – evenimente organizate în parteneriat cu alte instituţii (expoziţii,
vernisaje, lansări de carte, programe de divertisment, spectacole de teatru, concerte de
muzică uşoară, populară, folk, programe speciale organizate cu prilejul sărbătorilor,
datini, obiceiuri)/Spectacole televizate periodic, în care evoluează interpreţi şi
ansambluri reprezentative din judeţ, în vederea promovării valorilor culturale
călărăşene la nivel naţional şi internaţional.
Cultură
Direcţia Judeţeană pentru Cultură (DJC) Călăraşi a avut o complexă activitate în
domeniul administrării Culturii la nivel local, judeţean şi naţional.
S-a instituit o permanentă colaborare cu factorii de conducere ai Consiliului Judeţean
Călăraşi şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Călăraşi, astfel că în judeţul Călăraşi, activitatea
profesională a instituţiilor de cultură s-a desfăşurat sub îndrumarea şi cu sprijinul Direcţiei
pentru Cultură (DJC), sub autoritatea Ministerului Culturii şi Indentităţii Naţionale (MCIN) şi a
Consiliului Judeţean Călăraşi.
Sunt promovate şi mediatizate evenimentele, activităţile din teritoriu în raport cu
instituţiile superioare: Ministerul Culturii, Instituţia Prefectului-Judeţul Călăraşi, pentru
asigurarea centralizării proiectelor şi programelor culturale (rapoarte/programe de activitate ale
instituţiilor culturale din judeţ, calendare manifestări, informări, evenimente).
Direcţiile de acţiune:
- Administrarea proiectelor şi programelor culturale în domeniul cultural, în vederea
consolidării unui mediu concurenţial care să asigure selecţia, promovarea şi finanţarea
acestora;
- Administrarea normelor, normativelor şi metodologiilor obligatorii pentru toate instituţiile
şi aşezămintele culturale, indiferent de subordonarea acestora;
- Integrarea cu sisteme operate de administraţiile publice locale pentru cunoaşterea,
respectarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural local;
- Urmărirea respectării normelor, normativelor şi metodologiilor necesare în domeniul
patrimoniului cultural naţional/zonal;
- Coordonarea activităţilor de cercetare, proiectare, evidenţa, conservare, restaurare şi
punerea în valoare a patrimoniului cultural zonal;
- Coordonarea funcţionării instituţiilor şi asezămintelor culturale de interes judeţean sau
local, precum şi a activităţilor de educaţie desfăşurate în folosul comunităţilor locale.
Direcţia Judeţeană pentru Cultură împreună cu instituţiile de cultură de interes
judeţean şi local aflate sub autoritatea metodologică a DJC CĂLĂRAŞI – şi-au propus
următoarele:
În domeniul educaţiei permanente
- Revitalizarea activităţii Şcolii de Arte - iniţiere şi performare în artă, meşteşuguri
populare, cursuri cu caracter aplicativ;
- Programe de diverstisment (spectacole de teatru, concerte corale, de muzică uşoară,
populară, programe speciale organizate cu prilejul sărbătorilor, datini, obiceiuri).
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În domeniul promovării culturii scrise
- Concursul Naţional de Proză “Alexandru Odobescu” – creaţii prezentate în concurs şi
promovarea valorilor creative
În domeniul promovării meşteşugurilor tradiţionale, a culturii minorităţilor, a tradiţiilor şi
meşteşugurilor acestora
- Realizarea de studii şi cercetări, împreună cu specialiştii Centrului Cultural Judeţean
Călăraşi, în vederea descoperirii şi păstrării acestora
În domeniul promovării artei teatrale/a spectacolului
-

Spectacole culturale/concerte;
Festivalul Naţional de Interpretare a Muzicii Uşoare “FLORI DE MAI”;
Festivalul Internaţional de Folclor “HORA MARE”;
Festivalul-Concurs Naţional de Muzică Folk „CHITARA DUNĂRII”;
„GALELE CULTURALE”, spectacole televizate, periodic, în care evoluează interpreţi şi
ansambluri reprezentative din judeţ etc.

În domeniul promovării culturii şi protejarea patrimoniului cultural:
- Acţiuni de popularizare a patrimoniului cultural judeţean/local;
- La nivelul fiecărei localităţi primarii au fost informaţi în legătură cu obiectivele de
patrimoniu de pa raza lor de competenţă,atât în legătură cu obligaţiile legale, cât şi cu
elementele care privesc în mod direct această zonă de impact;
- Direcţia pentru Cultură a monitorizat şi sprijinit acţiunile culturale din plan judeţean/local,
implicând primăriile în acţiunile de cultură de nivel naţional, sprijinind şi informând
localităţile în legătură cu oportunităţile financiare pentru finanţarea de proiecte culturale;
- Direcţia pentru Cultură a monitorizat şi promovat elementele spaţiului tradiţional din
localităţile rurale, aducând la nivelul instituţiilor culturale valorile culturale existente în
spaţiul rural;
- Promovarea Culturii în spaţiul rural - Identificarea de valori culturale în satele judeţului;
- Proiectul „Dă personalitate localităţii tale !„ – în colaborare cu primăriile localităţilor din
judeţul Călăraşi – pentru conservarea şi valorificarea valorilor tradiţionale şi patrimoniale
din spaţiul rural călărăşean;
- “ZIUA CULTURII NAŢIONALE” - 15 IANUARIE declarată în baza Legii nr.238/2010, art.
2 alin (2) - Ediţia a VIII-a, 2018,un complex de evenimente culturale prilejuite de
sărbătorirea Culturii Naţionale şi naşterea Poetului Naţional Mihai Eminescu –
manifestări organizate de instituţiile culturale din judeţ (Biblioteca Judeteană, Centrul
Cultural Judeţean, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa-Olteniţa);
- ZEP – “Zilele Europene ale Patrimoniului”, Ediţia XXIV, 15 septembrie 2018, cu tema
„Locuri ale Memoriei” – Manifestări organizate şi realizate în colaborare cu instituţiile
culturale din judeţ (Biblioteca Judeteană, Centrul Cultural Judeţean, Muzeul Dunării de
Jos, Muzeul Municipal Călăraşi,Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa-Olteniţa) şi mass-media
locală.
Promovarea publicaţiilor proprii
- DJC Călăraşi are ca mijloace de promovare şi editarea, în regie proprie, de publicaţii,
pliante, broşuri, precum şi realizarea de filme de promovare a valorilor patrimoniului
judeţului Călăraşi, a proiectelor culturale de importanţă locală, naţională şi
internaţională;
- Editarea publicaţiei “Călăraşi - Patrimoniul Cultural” - publicaţie în care sunt prezentate
valorile de patrimoniu din judeţ – ziar difuzat prin intermediul mass-mediei locale, a
instituţiilor culturale ale judeţului şi în desfăşurarea marilor proiecte culturale;
- Realizarea de Programe Multimedia de promovare a problemelor de patrimoniu la
nivelul judeţului. Realizarea emisiunilor de Televiziune: “Călăraşi-Patrimoniu” prin care
sunt promovate valorile de patrimoniu din judeţ, sunt semnalizate situaţiile problematice
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care apar în domeniul patrimoniului, precum şi noutăţile legislative în domeniu, precum
şi realizarea de filme de promovare a proiectelor culturale de importanţă locală,
naţională şi internaţională.
Promovare/informare/mediatizare
Fiind un reprezentant al administraţiei în teritoriu, Direcţia Judeţeană pentru Cultură
(DJC) are o complexă activitate în domeniul administrării Culturii, întreaga activitate fiind în
directă concordanţă cu autorităţile publice naţionale/locale, asigurând organizarea şi accesul la
informaţiile de interes public, conform art. 2, pct. b)„orice informaţie care priveşte activităţile
sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori
de forma sau modul de exprimare” şi a reglementărilor cuprinse în art. 5 alin. (1) din Legea nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Ca instrument de monitorizare, promovare, informare şi mediatizare a activităţilor
culturale, Direcţia Judeţeană pentru Cultură a avut în vedere:
- Promovarea şi mediatizarea proiectelor şi programelor culturale la nivelul judeţului, a
tuturor evenimentelor, activităţilor din teritoriu în raport cu instituţiile superioare:
Ministerul Culturii, Instituţia Prefectului-Judeţul Călăraşi, Consiliul Judeţean, pentru
asigurarea centralizării proiectelor şi programelor culturale (rapoarte anuale/programe
de activitate ale instituţiilor culturale din judeţ, calendare manifestări, comunicate
evenimente);
- Promovarea şi mediatizarea activităţilor instituţiilor aflate în relaţie cu Direcţia, a
proiectelor şi programelor culturale, a produselor şi serviciilor culturale diverse,
conservarea, protejarea, transmiterea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a
patrimoniului cultural imaterial.
Realizări ale Direcţiei Judeţene pentru Cultură în anul 2018
Având în vedere existenţa unor spaţii – Sala Mare de spectacole „EUTERPE” şi
„CASA EXPOZIŢIILOR” – Clădirea Corp B (Castel), cu spaţii expoziţionale permanente – ce
permit desfăşurarea unor acţiuni, Direcţia Judeţeană pentru Cultură a fost gazda unor
evenimente desfăşurate în parteneriat şi cu alte instituţii, astfel:
15 Ianuarie 2018
 “ZIUA CULTURII NAŢIONALE”–15 IANUARIE declarată în baza Legii 238/2010, art.2
alin (2) –Ediţia a VIII-a, 2018, un complex manifestări culturale prilejuite de sărbătorirea
Culturii Naţionale şi naşterea Poetului Naţional Mihai Eminescu – manifestări
organizate de instituţiile culturale din judeţ (Biblioteca Judeteană, Centrul Cultural
Judeţean, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa-Olteniţa);
16 Ianuarie 2018
 COMEMORAREA UNOR CTITORI: Monumentul istoric de arhitectură “Casa Ana şi
Marinache Popescu” – azi sediul DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU CULTURĂ
CĂLĂRAŞI.
 Urmaşii genetici, alături de urmaşii spirituali… Momente de emoţie: Marina Panţuru,
urmaşa familiei ctitorilor a ţinut să realizeze un moment “In memoriam”, la Călăraşi.
 Directorul Direcţiei pentru Cultură, prof.dr. Sorin Danciu a comemorat elemente de
insteres legate de această clădire şi de familia Ana şi Marinache Popescu:
 Clădirea a fost lăsată moştenire comunităţii pentru Cultură şi Educaţie.
 Prin această clădire au trecut trei din cei patru regi ai României: Regele Carol I, Regele
Ferdinand şi Regele Mihai I, în prezenţa acestui din urmă fiind amplasată şi placa
memorială prin care se consemnează acest lucru;
 Şi tot din familia ctitorilor provine primul producător de film din Istoria filmului
românesc, Leon Popescu (fiul), realizatorul filmului “Independenţa României” (1912) şi
fostul proprietar al Teatrului Liric din Bucureşti.
24 Ianuarie 2018
 „HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ !” – Sărbătoarea de la Călăraşi.
 “Mica Unire, un vis împlinit !” – 159 de ani de la Unirea Principatelor Române sub
conducerea lui Alexandru Ioan Cuza (1859 – 2018).
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1– 28 februarie 2018
 EXPONATUL LUNII: “CLOPOŢEL KIEVEAN” – o piesă specială de la Păcuiul lui
Soare. Eveniment dedicat CENTENARULUI MARII UNIRI (1918 – 2018).
 Proiectul cultural “Mari personalităţi călărăşene: MARIA CUTZARIDA CRĂŢUNESCU”
(1857–1919) / Muzeul „Dunării de Jos”.
8 februarie 2018
 “CULTURA CUCUTENI. APOGEUL ARTEI PREISTORICE EUROPENE” – dedicat
CENTENARULUI MARII UNIRI. Expoziţie organizată de Muzeul “Dunării de Jos”
(MDJ), în parteneriat cu Complexul Muzeal Judeţean Neamţ – la sediul MDJ (8
februarie – 8 martie 2018).
15 februarie 2018
 Expoziţia foto-documentară “IN MEMORIAM–DEPORTAŢII ÎN BĂRĂGAN”/ROMÂNIA–
CENTENAR 100 (1918–2018). Organizatori: Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Muzeul
Municipal Călăraşi, Muzeul Civilizaţiei “Gumelniţa” Olteniţa, Biblioteca Judeţeană
“Al.Odobescu” Călăraşi/Muzeul Civilizaţiei “Gumelniţa” Olteniţa – Turnul de Apă (15
februarie – 30 martie 2018).
17–24 februarie 2018
 Festivalul de film Tenaris CineJunior 2018 – Proiect de educaţie cinematografică pentru
copii, iniţiat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc (APFR) şi TENARIS
SilcoTub.
 „De Dragobete crează, oferă, iubeşte !” – Atelier de creaţie şi filme pentru copii/Foaier
şi Sala de spectacole „Barbu Ştirbei” a Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie
Călăraşi.
22 februarie 2018
 Eveniment – LANSARE DE CARTE REGALĂ, LA CĂLĂRAŞI, în prezenţa Prinţului
Duda. Dublă lansare – volumele:
 „Margareta–Mărturia unui sfert de veac regal” de Sandra Gătejanu-Gheorghe;
 „POVESTEA CASTELULUI PELEŞ” de Principele Radu al României.Eveniment
organizat de Curtea Veche Publishing, Biblioteca Judeţeană ”Alexandru Odobescu”,
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Călăraşi şi Muzeul Municipal Călăraşi.
23 februarie 2018
 „Simfonia Primăverii” – Expoziţie de artă plastică şi Recital – Clasa de arte plastice
(desene, schiţe, lucrări de ceramică) a Colegiului „Ştefan Bănulescu”, prof.coordonator
Silviu-Ioan Soare şi Clasa de muzică, prof. Laurenţiu Imireanu/Muzeul „Dunării de Jos”
Călăraşi.
24 februarie 2018
 Teatrul „Tudor Vianu” prezintă Comedia adolescenţei: „UN BĂIAT IUBEA O FATĂ”
după Mircea Ştefănescu/Muzeul Civilizaţiei „Gumelniţa” Olteniţa.
1–31 martie 2018
 EXPONATUL LUNII – O piesă deosebită – „GÂTAR CU MĂRGELE PENTRU CAI” –
folosit pentru înfrumuseţarea cailor, care se află în colecţia de Etnografie a Muzeului
„Dunării de Jos”.
8 martie 2018
 « GRAŢIE şi FEMINITATE » – Expoziţie de artă plastică ale artiştilor plastici
călărăşeni : Cornel Ursu Dobrogea, Jimmy Stănescu, Petronela Milea, Aura Giurcă,
Florin Lăpădat, Mihnea Lăpădat, Victor Grigore, Rodica Iacob, Dorin Manea, Corneliu
Ratcu, Valerie Blanche, Ionuţ-Bogdan Georgescu, Silviu-Ioan Soare, Alin Barbu.
Eveniment în Foaierul Consiliului Judeţean Călăraşi.
9 martie 2018
 Vernisajul Expoziţiei «ARTA CA VIAŢĂ» a artistului plastic călărăşean ALEXANDRU
PARASCHIV – la Muzeul "Dunării de Jos" Călăraşi.
 «SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII» – a Ediţia a VI-a – Festival şcolar de muzică şi
dans/Spectacol-concurs interşcolar. Eveniment organizat de Primăria Municipiului
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Călăraşi, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului Didactic,
Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie – Sala «Barbu Ştirbei».
15 martie 2018
 Expoziţia «ARTGEOGRAFICA» – Ediţia a III-a. Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa,
în colaborare cu Muzeul Municipal Călăraşi, Facultatea de Geografie – Universitatea
Bucureşti, Societatea de Geografie din România – Filiala Călăraşi şi Liceul „Nicolae
Bălcescu” Olteniţa – locul unde se desfăşoară evenimentul.
22 martie – 15 aprilie 2018
 Festivalul Internaţional de Poezie „ZILELE NICHITA STANESCU” – Ediţia a XII-a –
MUZICĂ şi POEZIE, EXPOZIŢIE DE ARTĂ PLASTICĂ „Nichita Stănescu aduce
Basarabia şi Bucovina acasă !”. Manifestarea a ajuns în 2018 şi la CĂLĂRAŞI. Iniţiator
şi organizator al proiectului, scriitorul George CĂLIN – Ambasador cultural Convenţia
ONU–Geneva. Participă membri ai Societăţii Culturale APOLLON–ROMÂNIA/Muzeul
Municipal Călăraşi.
24 martie 2018
 „Tu eşti primăvara mea !” – PAUL SURUGIU–FUEGO, STELA ENACHE, MARINA
FLOREA – Turneu de spectacole omagiale. Omagiu adus muzicii uşoare româneşti !
Compozitorilor şi interpreţilor: Marcel Dragomir, Dumitru Lupu, Aurelian Andreescu,
Mihaela Runceanu, Ioan-Luchian Mihalea şi mulţi alţii/Centrul Judeţean de Cultură şi
Creaţie Călăraşi – Sala „Barbu Ştirbei”.
26 martie 2018
 „ŞCOALA ALTFEL – PRIN CULTURĂ SPRE LECTURĂ !” – Filiala ORIZONT a
Bibliotecii Judeţene „Alexandru Odobescu” Călăraşi. Participă elevii Şcolii Gimnaziale
„Mihai Viteazul” Călăraşi.
26–30 martie 2018
 „Atelierul de încondeiat ouă” – în prezenţa meşterilor populari AURICA şi MARINELA
ANECI din Vatra Moldoviţei, Judeţul Suceava. Cu participrea a numeroşi elevi din
judeţul Călăraşi şi din Bucureşti, iar în data de 29 martie cu prezentare la atelier grupuri
de elevi de la Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi, coordonaţi de prof. Marinela
Dincă, împreună cu un grup de elevi din Cipru – implicaţi într-un proiect UNESCO/
Secţia Etnografie şi Artă Populară (Arcadia) a MDJ.
27 martie 2018
 „SIMEZA COPIILOR”, Ediţia a II-a – SALONUL FLORILOR – Vernisaj: Expun elevii
Şcolii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” Călăraşi / Muzeul „Dunării de Jos” Călăraşi.
 Simpozionul „DRUMUL SPRE UNIRE – BASARABIA 100” – Manifestarea culturală se
înscrie în Programul „CENTENARUL MARII UNIRI–2018” şi este dedicată împlinirii a
100 de ani de la săvârşirea actului istoric al Unirii Basarabiei cu România, la 27 martie
1918. Simpozionul se desfăşoară la Secţia Tezaur şi Arheologie a Muzeului Dunării de
Jos, în colaborare cu Şcoala Gimnazială „CAROL I” Călăraşi, reprezentată de prof.
Bogdan Bogatu şi membrii Cenaclului literar-artistic „Phoenix”.
 „CENTENARUL BASARABIEI” – Eveniment organizat de Primăria Municipiului
Călăraşi, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Călăraşi, Inspectoratul
Şcolar Judeţean Călăraşi, Protoieria Călăraşi şi Asociaţia pentru Cultul Eroilor Călăraşi.
A fost făcută publică Declaraţia pentru sprijinirea unirii cu Basarabia !
 Spectacol de teatru: „VARIAŢIUNI ENIGMATICE” de Eric Emmanuel Schmitt. Regizor:
Mihai Lungeanu / Distribuţia: Ştefan Niţu, Cristi Dionise/Teatrul „Aurel Elefterescu” al
Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi. Eveniment cu prilejul „Zilei Mondiale
a Teatrului”.
28 martie 2018
 Atelier de tradiţii pascale – participă membri Ansamblului folcloric „Bărăganul” şi elevii
Şcolii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”/Sala „Barbu Ştirbei” – Centrul Judeţean de
Cultură şi Creaţie Călăraşi.
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29 martie 2018
 „VIN FLORIILE CU SOARE…!” – Eveniment dedicat Sărbătorilor Pascale susţinut de:
Grupul Catehetic al Parohiei „Naşterea Sf.Ioan Botezătorul”, Corul „Camerata Danubii”
al Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie, Corul „Mihail Vulpescu” al Protoieriei
Călăraşi. Recital extraordinar: MARIA BUTACIU. Concertul are loc la Biserica Sf.
Imparaţi Constantin şi Elena (Volna) / Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi –
Sala „Barbu Ştirbei”.
1–30 aprilie 2018
 EXPONATUL LUNII: “OPAIŢ–DIONYSOS” – o piesă o piesă cu valoare excepţională
ce-l întruchipează pe Dionysos, descoperit la Ostrov.
 Personalitatea lunii Aprilie – GEORGE TEODORESCU (n.1915, Călăraşi–d.1952,
Paris) – sculptor/Muzeul “Dunării de Jos”.
2 aprilie 2018
 “ICOANA–FEREASTRĂ CĂTRE CER” – Expoziţie realizată în spiritul Sărbătorilor
Pascale, formată din icoane pe lemn şi sticlă, datate în sec. XVIII–XIX, reprezentând
atât icoane praznicale şi împărăteşti sau icoane de vatră,aflate în patrimoniul Muzeului
„Dunării de Jos” – Secţia Etnografie şi Artă Populară „Arcadia”.
 Proiectul se înscrie in Programul “CENTENARUL MARII UNIRI–2018” şi este menit să
introducă privitorul în spiritul măreţei sărbători a Învierii Domnului (2 – 15 aprilie 2018).
 „LUMINĂ DIN LUMINA ÎNVIERII !” – Ediţia a XIII-a. Expoziţie-concurs de pictură –
icoane şi ouă încondeiate, cu participarea şcolilor şi liceelor din oraş şi împrejurimi/
Muzeul Civilizaţiei „Gumelniţa” Olteniţa, în parteneriat cu Protoieria Olteniţa,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi şi Clubul Copiilor Olteniţa (aprilie – mai 2018).
11 aprilie 2018
 „ELEVUL ÎN COMUNISM” – Expoziţie de antropologie socială deschisă la „Turnul de
Apă” al Muzeului Civilizaţiei „Gumelniţa” Olteniţa (11 aprilie – 4 iunie 2018).
13 aprilie 2018
 Expoziţie de hărţi „OLTENIŢA – REPER CARTOGRAFIC” (13 arpilie – 31 mai 2018) –
în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul Naţional al Hărţilor şi
Cărţii Vechi Bucureşti. Expoziţie deschisă la sediul Muzeului Civilizaţiei „Gumelniţa”
Olteniţa.
 Spectacol de teatru „neapărat CARAGIALE” – Teatrul Judeţean „Tudor Vianu” Giurgiu.
Un spectacol de Mihaela Rădescu/Muzeul Civilizaţiei „Gumelniţa” Olteniţa – Sala Mare
a Primăriei Municipiului Olteniţa.
14 aprilie 2018
 „SALONUL DE PRIMĂVARĂ” – Vernisaj expoziţie – artişti plastici din judeţele Călăraşi,
Ialomiţa şi municipiul Bucureşti – la Muzeul „Dunării de Jos”/Curator: Ana-Amelia Dincă
– critic de artă.
23 aprilie 2018
 „ZIUA BIBLIOTECARULUI” – Acţiuni desfăşurate de Biblioteca Judeţeană „Alexandru
Odobescu” Călăraşi, Biblioteci publice din judeţ – în parteneriat cu alte instituţii.
25 aprilie 2018
 Trupa de teatru „TREPTE” pe scena Teatrului NOTTARA – cu spectacolul „Eu când
vreau să fluier, fluier!”, după un text de Andreea Vălean. Un specteacol de Ştefan Niţu.
Un proiect al Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, în parteneriat cu
Teatrul Nottara Bucureşti – ora 19.30, Sala „George Constantin”.
30 aprilie 2018
 Teatrul ODEON cu piesa „TREI GENERAŢII” de Lucia Demetrius/Regia: Dinu
Cernescu/Scenografia: Maria Miu/Ilustraţia muzicală: Vasile Manta/Centrul Judeţean de
Cultură şi Creaţie Călăraşi – Sala „Barbu Ştirbei”.
1 Mai 2018
 „Serbare câmpenească” – Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie, în parteneriat cu
U.A.T.-uri din judeţ/Parcul „Dumbrava”.
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1–31 mai 2018
 EXPONATUL LUNII MAI: „VAS – SUPORT ENEOLITIC” (cca. 4500 a Ch.) – clasat în
categoria TEZAUR.
 MARI PERSONALITĂŢI: GEORGE LĂZĂRESCU (1922 – 2006) – doctor în ştiinţe
filologice, profesor de limba şi literatura italiană, cercetător al relaţiilor dintre România şi
Italia, profesor universitar Pisa, ataşat cultural, propagator asiduu al celor două limbi şi
culturi/Muzeul „Dunării de Jos”.
3 mai 2018
 Lansare de carte: Ilie-Ştefan Rădulescu – „DICŢIONAR COMPLEX de OMONIME,
OMOGRAFE ŞI PARONIME confundabile în LIMBAJUL COTIDIAN”/Muzeul Municipal
Călăraşi, împreună cu Biblioteca Judeţeană „Al.Odobescu” Călăraşi şi DIRECŢIA
JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ.
4-5-6 mai 2018
 TURNEU NAŢIONAL – ROMÂNIA ÎN SĂRBĂTOARE! – Eveniment dedicat
CENTENARULUI MARII UNIRI (1918 – 2018) – pe Platoul din faţa PRIMĂRIEI
MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI.
9 Mai 2018
 „EU AŞA VĂD EUROPA !” – Simpozion şi Expoziţia de carte: «Oră interactivă de istorie
şi vizionarea filmului „Eu aşa văd Europa”»/Biblioteca Judeţeană “Al.Odobescu”
(clădirea Consiliului Judeţean Călăraşi) – eveniment în parteneriat cu „Europe Direct”.
 „CĂLĂTOR PRIN EUROPA” – Expoziţie de carte, prezentare powerpoint, bricolaj –
BJC/la Centrul de Zi pentru Personane cu Handicap Călăraşi.
 Spectacol de teatru: „VARIAŢIUNI ENIGMATICE” de Eric Emmanuel Schmitt. Regizor:
Mihai Lungeanu/Distribuţia: Ştefan Niţu, Cristi Dionise/Teatrul „Aurel Elefterescu” al
CJCC. Eveniment organizat la Teatrul „Nottara” Bucureşti – Sala „Horia Lovinescu”.
 „Independenţa României – premisă a Marii Uniri” – Simpozion la Secţia Tezaur şi
Arheologie a Muzeului “Dunării de Jos” Călăraşi.
16–18 mai 2018
 CARAVANA FILMULUI ROMÂNESC “Cartea şi filmul” – 16-18 mai 2018, CĂLĂRAŞI/
Primăria Municipiului Călăraşi/Cinema 3D.
19 mai 2018
 “NOAPTEA MUZEELOR” – Tur de vizitare şi evenimente culturale organizate de
Muzeul „Dunării de Jos” Călăraşi şi secţiile muzeului, Muzeul Municipal Călăraşi,
Muzeul Civilizaţiei „Gumelniţa” Olteniţa, Turnul de Apă Olteniţa.
22 mai 2018
 EVENIMENT UNIC! Expoziţie inedită de pictură cu... lac de unghii VIORICA
PANAITESCU – cu un material şi o tehnică picturală UNICE în România – pictură
având culorile din lac de unghii ! Curatorul expoziţiei – ANA-AMELIA DINCĂ, critic de
artă. Expoziţie deschisă în perioada 22 mai–22 iunie 2018, la “CASA EXPOZIŢIILOR”
din cadrul DIRECŢIEI PENTRU CULTURĂ.
25–27 mai 2018
 “FLORI DE MAI” CĂLĂRAŞI 2018 – EDIŢIA 30 ANIVERSARĂ ! Festival-concurs
naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti:
 25–26 mai, ora 19.00: CONCURS şi RECITALURI – Sala „Barbu Ştirbei”/Centrul
Judeţean de Cultură şi Creaţie.
 27 mai, ora 19.00: “GALA LAUREAŢILOR” – ÎN AER LIBER!/Esplanada din faţa Sălii
“Barbu Ştirbei”. Organizatori: Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, Consiliul
Judeţean Călăraşi şi TVR3.
1 Iunie 2018
 „ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI” – Evenimente în parteneriat organizate de
instituţiile de cultură – Biblioteca Judeţeană „Al.Odobescu” Călăraşi, Centrul Judeţean
de Cultură şi Creaţie, Muzeul „Dunării de Jos” Muzeul Municipal Călăraşi, Muzeul
Civilizaţiei „Gumelniţa” Olteniţa.
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9 Iunie 2018
 Spectacol extraordinar susţinut de Ansamblul Folcloric Profesionist „DOR
ROMÂNESC” Bistriţa-Năsăud, împreună cu interpreta MATILDA PASCALCOJOCĂRIŢA şi Orchestra condusă de maestrul-dirijor ŞTEFAN CIGU/Centrul
Judeţean de Cultură şi Creaţie – Sala „Barbu Ştirbei”.
10 iunie 2018
 „Sărbătoarea salcâmului”. In Memoriam – DUMITRU SAVU – maestru-coregraf (n.27
oct.1952–d.7 iulie 1998). Eveniment desfăşurat în comuna Ştefan-Vodă (cu slujbă
religioasă, depunere coroane de flori la mormânt din partea Centrului Judeţean de
Cultură şi Creaţie şi Primăria Ştefan-Vodă. Pe scena amplasată în aer liber au
participat, cu program artistic: Ansamblul Folcloric „Bărăganul” al CJCC, Ansamblul
Profesionist „Cununa Carpaţilor” Bucureşti, interpreţi.
11 Iunie 2018
 Spectacol de teatru: „BANI DIN CER” – Regia Horaţiu Mălăele. Distribuţia: Mihai
Bendeac, Mihaela Teleoacă, Delia Nartea, Dragoş Huluba, Eugen Racoţi, Marius
Drogeanu, Şerban Georgevici Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi – Sala
„Barbu Ştirbei”.
17 iunie 2018
 „PETRUSHKA” – Balet rusesc interpretat de „Danubiu Balet Călăraşi” şi invitaţii săi.
Maestru-coregraf CĂLIN HANŢIU/Cenrul Judeţean de Cultură şi Creaţie/Centrul
Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi – Sala „Barbu Ştirbei”.
21 iunie 2018
 „VACANŢA ALTFEL – Atelier de olărit”/Primăria Municipiului Călăraşi – la Muzeul
Muzeul Municipal Călăraşi, cu sprijinul TRANSGAZ Magistrala Energiei – Eveniment
CENTENAR-100.
22 iunie – 22 iulie 2018
 Vernisajul expoziţiei „RomânIA” – Sărbătorită în fiecare an pe data 24 iunie, Ziua
Universală a iei promovează cămaşa din pânză cu broderii impresionante, ca fiind cea
mai importantă piesă din componenţa costumului popular.
 În anul 2013, comunitatea „La Blouse Roumaine” a propus ca ia să devină brand de
ţară. În acelaşi an, în ziua sărbătorii de Sânziene a organizat pentru prima dată Ziua
Universală a iei, eveniment care în scurt timp a devenit global, fiind astăzi sărbătorit în
peste 50 de ţări de pe şase continente. Iia reprezintă o adevărată matrice culturală, un
simbol al identităţii şi creativităţii spaţiului românesc, care dăinuie din timpuri străvechi
– la MUZEUL “DUNĂRII DE JOS”.
23 iunie 2018
 „SALONUL ANUAL DE ARTĂ” – Ediţia a X-a, 2018. Curator: Ana-Amelia Dincă, critic
de artă/Muzeul Municipal Călăraşi.
28 iunie 2018
 SUB EGIDA CENTENARULUI MARII UNIRI – LANSARE DE CARTE – cu participarea
autorului ILIE-ŞTEFAN RĂDULESCU „Erori în folosirea semnelor de punctuaţie şi de
ortografie în limbajul cotidian” – EXEMPLE COMENTATE ŞI CORECTATE – la Muzeul
Municipal Călăraşi.
29 iunie 2018
 Vernisaj Expoziţie de artă plastică – „FLUVIUL NEMURITOR” – Curator, Ana-Amelia
Dincă/Muzeul Dunării de Jos.
 ZIUA PORŢILOR DESCHISE pe Şantierul Arheologic Gumelniţa – municipiul Olteniţa,
judeţul Călăraşi (Ediţia I). Cercetarea pluridisciplinară a sitului arheologic Gumelniţa,
ediţia I. Parteneriat între Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa, Muzeul Municipiului
Bucureşti şi Institutul Naţional al Patrimoniului, din echipa proiectului facând parte şi
specialişti de la Universitatea din Bucureşti, Muzeul Dunării de Jos şi Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti al Academiei Române.
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1 iulie 2018
 ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DUNĂRII – „ProtejeazăApa” – activităţi dedicate sărbătoririi
Zilei Dunării – Ediţia 2018, alături de Asociaţia Mila 23 – Ivan Patzaichin şi Primăria
Municipiului Călăraşi/Parcul Central, Zona Debarcader – Duminică, 1 iulie 2018.
1–31 iulie 2018
 Exponatul lunii – „CAZANUL SCITIC” – Sec.V a.Ch. – Secţia Tezaur şi Arheologie a
Muzeului „Dunării de Jos”.
 Personalitatea lunii Iulie – Doctor CONSTANTIN DECULESCU – pasionat de
arheologie şi numismatică, multe din descoperirile sale aflându-se la Muzeul Civilizaţiei
„Gumelniţa” Olteniţa.
2–31 iulie 2018
 BIBLIOVACANŢA organizată de Biblioteca Judeţeană – eveniment desfăşurat sub
egida CENTENAR-100.
3–5 iulie 2018
 Festivalul Tenaris CineLatino 2018 – Ediţia a VII-a, 2018. Proiecţii gratuite de filme
româneşti şi latino-americane/Organizatori: TenarisSilcotub, Fundaţia PROA, Asociaţia
pentru Promovarea Filmului Românesc, Caravana filmelor TIFF/Centrul Judeţean de
Cultură şi Creaţie – Sala „Barbu Ştirbei”.
9–13 Iulie 2018
 „ŞCOALA DE VARĂ” – Proiect-PILOT, parte a Programului de Pedagogie Muzeală – la
MUZEUL DUNĂRII DE JOS. Cunoaşterea patrimoniului muzeal • Introducere în
arheologie: aplicaţii practice • Activităţi de conservare preventivă • Atelier de desen •
Atelier de modelat lut – Eveniment CENTENAR-100.
9–21 iulie 2018
 JUNIOR-IT – acţiune organizată de BJC – Secţia copii.
14 iulie 2018
 Lansare album – Nicu ZOTTA, organizată de Muzeul Municipal, având partener Art
Music Concept – eveniment desfăşurat sub egida CENTENAR-100.
20 iulie 2018
 „NOAPTEA ALBĂ A MUZICII FOLK” – Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie/Parcul
„Dumbrava”.
 Recitaluri susţinute de: Mircea Vintilă, Emeric Imre, Dinu Olăraşu, Titus Constantin,
Maria Gheorghiu, Ovidiu Mihăilescu, Zoltan Butuc, Ţapinarii, Viorel Burlacu/Prezintă:
Elena-Loretta Popa/Invitat special: Actorul Marius Bodochi.
1–31 august 2018
 Exponatul lunii august – „LADĂ DE ZESTRE”.
 MARI PERSONALITĂŢI CĂLĂRĂŞENE – PERSONALITATEA LUNII – Prof. Univ. Dr.
ADRIAN RĂDULESCU – om de cultură, arheolog, istoric şi om politic (1932–
2000)/Muzeul „Dunării de Jos”.
 „BIBLIOVACANŢA” – Evenimente organizate de Biblioteca Judeţeană „Alexandru
Odobescu” Călăraşi.
12–31 august 2018
 “SALONUL ANUAL DE CARICATURĂ” – Ediţia a II-a, 2018. Vernisaj, 12 august – la
Muzeul Municipal Călăraşi. Cuvânt de deschidere: criticul de artă, Ana-Amelia Dincă.
Expun caricaturişti: Jimmy Stănescu, Cornel Ursu-Dobrogea, Leonte Năstase, Néstor
Dámaso del Pino, Dumitru Nicolae.
11–15 august 2018
 Festivalul Internaţional de Folclor „HORA MARE” – Ediţia XXVI, 2018 – CĂLĂRAŞI.
Participă ţările: Serbia, Bulgaria, Turcia, Slovacia, Israel, Egipt, Georgia, Republica
Moldova, România. „SEARĂ ROMÂNEASCĂ” – spectacol extraordinar susţinut de
ansambluri folclorice şi cântăreţi din ţară – Ansamblul profesionist „Mureşul”, Şcoala
de dans tradiţional românesc „Larisa şi Marin Barbu” şi Orchestra LAUTARII dirijată de
maestrul Nicolae Botgros de la Chişinău/Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie –
CIOFF România. Spectacole în aer liber – Parcul „Dumbrava”.
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13 august 2018
 SULTANA – MALU ROŞU – „ZIUA PORŢILOR DESCHISE” .
 Eveniment organizat de Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti, în colaborare
cu Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Asociaţia Română
de Arheologie şi Primăria Comunei Mănăstirea – ZIUA PORŢILOR DESCHISE – pe
Şantierul arheologic Sultana-Malu Roşu, com. Mănăstirea, judeţul Călăraşi (Ediţia a
XVI-a).
 Prezentarea rezultatelor proiectului „Arhitectură & Arheologie Experimentală” (Ediţia a
IX-a), în cadrul căruia sunt abordate direcţii de cercetare privind arhitectura preistorică,
ceramica eneolitică, culegerea şi prelucrarea cochiliilor de bivalve. Echipa de
implementare a proiectului este rezultatul unui parteneriat între Muzeul Naţional de
Istorie a României, Muzeul Municipiului Bucureşti şi Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, cu
sprijinul Primăriei Comunei Mănăstirea (judeţul Călăraşi) şi a Asociaţiei Române de
Arheologie, precum şi participarea unor specialişti din Universitatea din Bucureşti,
Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” Bucureşti şi Universitatea de Arhitectură şi
Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti. Proiectul este finanţat de Muzeul Naţional de Istorie a
României, Muzeul Municipiului Bucureşti şi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.
15 august 2018
 „ZIUA MARINEI” – “Sf. Maria” (15 August 2018)/Serbările “Zilei Marinei” – Parcul
Central/Faleza Dunării – malul Braţului Borcea al Dunării.
30 august 2018
 “ZIUA LIMBII ROMÂNE” – Eveniment organizat de Biblioteca Judeţeană “Alexandru
Odobescu” Călăraşi – Secţia Împrumut Adulţi, Sala de Lectură.
1–30 septembrie 2018
 Exponatul lunii – „PIEPTENELE DE OS” – databil din sec. IV p. Ch.
 Personalitatea lunii septembrie – General GHEORGHE DOBRE (1885–1959) – militar
de carieră, general de corp de armată (1943), fost ministru al Înzestrării Armatei şi
Producţiei de Război (1942–1944)/Muzeul „Dunării de Jos”.
7–23 septembrie 2018
 SILVIU-IOAN SOARE – Expoziţie de plastică mică – ceramică. Curator Ana-Amelia
Dincă, critic de artă. Vernisaj, 07.09.2018 – la Muzeul Municipal Călăraşi.
13–15 septembrie 2018
 Simpozion: „CERCETĂRI ARHEOLOGICE ŞI NUMISMATICE” – a patra ediţie,
organizat de Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa, în colaborare cu Muzeul
Municipiului Bucureşti şi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti.
15 septembrie 2018
 “ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI (ZEP) – Ediţia XXVI, 2018, cu tema:
“Locuri ale Memoriei” – manifestări organizate şi realizate în colaborare cu instituţiile
culturale din judeţ (Biblioteca Judeteană, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul Municipal
Călăraşi, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa).
17 septembrie 2018
 OASPEŢI INTERNAŢIONALI, LA DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ ! – Italia, Turcia,
Ungaria, România – în cadrul Proiectului „ERASMUS”.
 Lansare de carte – AUREL DOBRE: „ŞCOALA DE LA MIRAVEDA” – roman/Foaierul
Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi.
A ÎNCEPUT RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC „POŞTA VECHE !”
 Proiectul cu titlul: „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului
istoric de arhitectură „POŞTA VECHE” din municipiul Călăraşi” – cu finanţare
europeană prin Programul Operaţional Regional/Beneficiar: Primăria Municipiului
Călăraşi.
21–23 septembrie 2018
 „ZILELE MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI”–423 de ani de atestare documentară (1595-2018)
– Evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri. Evenimente cultural-artistice, istorice,
sportive, parada ansamblurilor artistice, parada motocicliştilor, retroparada toamnei cu
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maşini de epocă, acordarea titlurilor „Cetaţean de onoare”, vizitare nave militare din
Flotila fluvială ale Divizionului 67 Nave Purtătoare de Artilerie (un monitor şi o vedetă
blindată) acostate în Portul Chiciu pe malul Dunării îşi vor deschide porţile, delegaţii
străine–semnare acorduri de cooperare/înfrăţire cu localităţi europene, concursuri,
expoziţii, recitaluri şi concerte în aer liber etc.
25 septembrie 2018
 Lansarea Proiectului „10 PENTRU CENTENAR” – proiect aprobat şi finanţat de
MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE, implementat de CONSILIUL
JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI/Deschiderea oficială – Sala „Barbu Ştirbei”.Valoarea proiectului
este de 67.000 lei, iar parteneri sunt: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Consiliul
Judeţean Călăraşi, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Inspectoratul Şcolar Judeţean,
Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie, Palatul Copiilor, Muzeul „Dunării de Jos”,
Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu”.
 Proiectul cu începere în luna septembrie şi finalizare în decembrie, timp în care
autorităţi locale, personal didactic, muzeografi, bibliotecari, elevi – îşi vor da mâna
pentru reuşita celor „10 pentru CENTENAR”.
 Obiectivele proiectului includ reactualizarea memoriei comunităţii privind evenimentele,
personalităţile şi locurile Marii Uniri. „10 pentru CENTENAR” – un proiect excepţional
cu 10 acţiuni până la aniversarea momentului Marea Unire – lecţii de istorie în aer liber
! (parada Marii Uniri şi a costumelor populare naţionale, lansare de carte istorică, flashmob, proiecţii de filme istorice, dezvelirea unei plachete aniversare, şedinţă solemnă de
Consiliu Judeţean, acţiuni educative – Zestrea Călăraşiului).
 Elogiul MINISTERULUI CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE pentru personalităţile
culturale din Călăraşi! La deschiderea Proiectului „10 PENTRU CENTENAR” – 3
personalităţi culturale au fost premiate de către directorul Direcţiei pentru Cultură
Călăraşi, prof.dr. Sorin DANCIU, oferindu-le celor nominalizaţi cu ocazia deschiderii
proiectului cultural, titlurile „SIMBOL CULTURAL pentru CENTENAR”:
 ILIE-ŞTEFAN RĂDULESCU – reputat profesor de limba şi literatura română, scriitor,
publicist. A publicat, pe lângă volume de istorie literară şi teatrală, de critică literară şi
memorialistică, şi volume consacrate limbii literare actuale – CUM VORMBIM ŞI
SCRIEM CORECT – Dicţionare de exprimări pleonastice/Greşeli în folosirea semnelor
de ortografice în limbajul cotidian. Lucrarea, oglindă critică, obiectivă a limbajului
actual, comentează (pe baza citatelor culese din presa scrisă şi audiovizuală a ultimilor
ani) cele mai flagrante greşeli de gramatică şi ortografie, oferind, totodată, soluţii
corecte de exprimare.
 CORNELIU RATCU – profesor, artist plastic, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din
România. Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti,
Secţia Pictură, şef de promoţie. Participă la numeroase expoziţii de pictură personale şi
de grup, tabere de creaţie, saloane şi galerii de artă. Artistul are lucrări în colecţii de
stat şi particulare din ţară şi străinătate.
 DONE ŞERBĂNESCU – doctor în istorie-arheologie, cercetător, peste 45 de ani
director al Muzeului Civilizaţiei „Gumelniţa” din Olteniţa şi ctitor al muzeului.
 Pasionat de cercetare, colecţiile muzeului pe care l-a condus aproape o jumătate de
secol au sporit, ajungând la 15.500 obiecte arheologice şi numismatice. Publică lucrări
ştiinţifice de cercetare şi realizează studii de istorice şi arheologice. Realizează
cercetări arheologice la Situl arheologic Radovanu (Gorgana I şi Gorgana II, aşezarea
din epoca bronzului şi aşezarea geto-dacică) – cercetări iniţiate împreună cu specialişti
din ţară şi străinătate – Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, absolvenţi şi studenţi
din SUA, Marea Britanie şi Bulgaria.
 Autor de volume şi monografii: „MOMENTE DIN ISTORIA OLTENIŢEI”, „INSCRIPŢII ŞI
ÎNSEMNĂRI DIN BISERICILE JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI”.
 Realizator al albumelor-monografii dedicate Protopopiatelor Călăraşi, Olteniţa şi Lehliu
– lucrări la iniţiativa Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor.
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„TEZAURE MONETARE” – DIN EPOCA GETO-DACICĂ DESCOPERITE ÎN JUDEŢUL
CĂLĂRAŞI – tezaure recuperate şi aflate în colecţiile Muzeului Civilizaţiei Gumelniţa
din Olteniţa. Este vorba despre un număr de 13 ansambluri monetare, acoperind
sec.III-I a.Chr. şi care cuprind toate tipurile monetare majore care au fost utilizate în
spaţiul dintre Dunăre şi Carpaţi.
29 septembrie 2018
 „NOAPTEA BIBLIOTECILOR” – Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu”
Călăraşi/Demisol Consiliul Judeţean Călăraşi.
1–31 octombrie 2018
 Exponatul lunii „ŞTERGAR ORNAMENTAL” – la Muzeul „Dunării de Jos”/MARI
PERSONALITĂŢI CĂLĂRĂŞENE: Prof.univ.dr. SERGIU T. CHIRIACESCU – Mecanică
tehnică şi vibraţii/Rezistenţa materialelor – Profesor „European University Neuchatel” şi
expert european pentru „Mechanical Engineering Higher Education”.
1–7 octombrie 2018
 „7 ZILE – 7 ARTE” – PROIECT DE EDUCAŢIE PRIN ARTĂ ! – Centrul Judeţean de
Cultură şi Creaţie Călăraşi, Sala „Barbu Ştirbei”–Platoul CJCC (Artă tradiţională, Artă
muzicală, Artă coregrafică, Artă teatrală, Artă cinematografică, Artă plastică, Artă
gastronomică).
2 octombrie 2018
 Lansare de carte: TEODOR PARAPIRU – „EU-L” şi „JUDECATA DIVINĂ” – două
volume. Teodor Parapiru – om de cultură, scriitor, profesor, editor – un simbol cultural
pentru Călăraşi, dar şi pentru Centenar ! O emblemă a culturii naţionale ! Eveniment
organizat de Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu”, în parteneriat cu Muzeul
Municipal Călăraşi. Link-uri eveniment.
9–30 octombrie 2018
 Proiectul „LUNA DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI” – TEATRUL DRAMATURGILOR
ROMÂNI, alături de CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ ŞI CREAŢIE CĂLĂRAŞI –
Sala „Barbu Ştirbei”, în cadrul căruia, în luna octombrie s-au desfăşurat patru
spectacole de teatru:
 „AUTORUL E ÎN SALĂ” – o comedie de Ion Băieşu/Regia: Dan Tudor/Distribuţia: Dan
Tudor, Marius Drogeanu, Mihaela Teleoacă, Tudorel Filimon, Corina Dănilă, Laura
Cosoi ş.a. – 9 octombrie 2018.
 „CĂLĂTOAREA ŞI SHAKESPEARE” de Lucia Verona/Regia: Ruxandra
Bălaşu/Distribuţia: Monica Davidescu, Marius Bodochi ş.a. – 17 octombrie 2018.
 „INFRACTORII” de Ana Maria Bamberger/Regia: Dan Tudor/Cu: Ada Navrot, Dan
Tudor – 23 octombrie 2018.
 „DONA JUANA” de Anca Visdei/Regia: Radu Gheorghe/Distribuţia: Cătălina Mustaţă,
Angela Ioan, Radu Gheorghe, Dan Profir, Daniel Vişan, Alexandru Nagy, Răzvan Popa
– 30 octombrie 2018.
17 octombrie 2018
 „Întâlnirile României literare” – Eveniment special cu: Nicolae Manolescu, Gabriel Chifu,
Daniel Cristea-Enache, Sorin Lavric, Cristian Pătrăşconiu. Invitat special: Alex
Ștefănescu. Moderator: Liviu Capşa/Organizator: Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, în
colaborare cu Primăria Municipiului Olteniţa.
20 octombrie 2018
 „CUNOAŞTEREA DE SINE PRIN CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU” – Conferinţă
susţinută de părintele prof.univ. CONSTANTIN NECULA–la CĂLĂRAŞI ! Centrul
Judeţean de Cultură şi Creaţie – Sala „Barbu Ştirbei”.
24 octombrie 2018
 Lansare de carte: TUDOR AMZA – EMOŢIE ŞI LITERATURĂ ! ...
 „ÎN DIALOG CU ETERNITATEA”de TUDOR AMZA, prof.univ.doctor, decan al Facultăţii
de Drept a Universităţii Hyperion. O întâlnire emoţionantă, la Călăraşi, pentru lansarea
cărţilor dedicate memoriei fiului său, Cosmin-Petronel Amza ! Volumele de versuri:
„Câmpia îşi revendică altarul”, „Joc grav” de Tudor Amza şi „Recurs (Sunt iubit de
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Dumnezeu)”, autor Cosmin-Petronel Amza – eveniment desfăşurat la Muzeul Municipal
Călăraşi, împreună cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Biblioteca Judeţeană.
Cooronatorul întregului eveniment, prof. Sorin Danciu.
 PREMIERĂ: Piesa de teatru „ANIMALE” de Edward Albee. Regia: Alex Vlad. Muzica şi
Sound Design: Adam S.O.David/Grafica-Design: Răzvan Clondir/Distribuţia: Lari–ALEX
VLAD, Dorian–ŞTEFAN NIŢU – Teatrul „Aurel Elefterescu” Călăraşi/Centrul Judeţean
de Cultură şi Creaţie – Sala „Barbu Ştirbei”.
25 octombrie 2018
 ZIUA ARMATEI ROMÂNE – la Monumentul Eroilor Călărăşeni din al Doilea Război
Mondia/Evenimente desfăşurate – festivităţi, depuneri coroane de flori în memoria
eroilor căzuţi pe câmpurile de bătălie ale celui de-al Doilea Război Mondial (19411945).
26–27 octombrie 2018
 „REUNIUNE CORALĂ” – „CAMERATA 40”/Concert aniversar – în Sala „Barbu Ştirbei”
a Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi – 40 de ani de activitate
neîntreruptă.
1–30 noiembrie 2018
 Exponatul lunii – Crucea relicvar” – Expoziţie la Muzeul „Dunării de Jos”/MARI
PERSONALITĂŢI CĂLĂRĂŞENE – AUREL ELEFTERESCU/Muzeul „Dunării de Jos”.
8–10 noiembrie 2018
 Festivalul Naţional de Teatru „Ştefan Bănică” – Ediţia a XVI-a/Sala „Barbu Ştirbei” –
Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi. Participă trupe de teatru din
Constanţa, Lugoj, Panciu şi trupele proprii ale Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie
Călăraşi, respectiv „Aurel Elefterescu” şi „Trepte”.
16 noiembrie 2018
 „FLORES CAMPI” – 18 ANI! SĂRBĂTOREŞTE 18 ANI DE ACTIVITATE
NEÎNTRERUPTĂ. Şcoala de Muzică „FLORES CAMPI” a Centrului Judeţean de
Cultură şi Creaţie sărbătoreşte 18 ani de activitate neîntreruptă ! A fost înfiinţată în anul
2000 la iniţiativa prof. Sorin Danciu şi cu susţinerea regretatului compozitor Dumitru
Lupu, a promovat valori – promovând şi imaginea municipiului Călăraşi peste tot în
România, chiar şi în lume – concursuri naţionale şi internaţionale, emisiuni Radio şi
TV/Sala „Barbu Ştirbei”.
21–23 noiembrie 2018
 Expoziţia „Zestrea Călăraşiului” – organizată la Muzeul „Dunării de Jos”.
22–24 noiembrie 2018
 SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ DE COMUNICĂRI/ FORUMUL NAŢIONAL – CENTENAR LA
SIBIU. Tema: Centenarul Unirii 1918-2018 – Patrimoniul Cultural Naţional înainte şi
după Marea Unire.
 Întâlnirea Direcţiilor Judeţene pentru Cultură din ţară – organizată de MINISTERUL
CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE.
EVENIMENT NAŢIONAL „Patrimoniul cultural înainte şi după Marea Unire !” –
Simpozion organizat sub egida MINISTERULUI CULTURII ŞI IDENTITĂŢII
NAŢIONALE şi sub binecuvântarea IPS Mitropolit al Ardealului, prof. dr. Laurenţiu
Streza. Manifestarea a fost moderată de doamna MIHAELA IACOB – din partea
Ministerului Culturii, iar cuvintele de întâmpinare au fost rostite de dr. VALENTIN
DELCĂ – directorul Direcţiei pentru Cultură Sibiu şi CIPRIAN ANGHEL ŞTEFAN –
directorul Complexului Naţional Muzeal ASTRA.
S-au prezentat informaţii din multe judeţe ale României, în privinţa Patrimoniului
Naţional, au fost aduse studii istorice, cercetări, elemente de interes istoric şi de
protecţie a patrimoniului naţional.
În deschiderea manifestărilor, directorul Direcţiei pentru Cultură de la Călăraşi, prof. dr.
SORIN DANCIU a prezentat filmul „ISTORIA UNEI RESTAURĂRI REUŞITE !” –
monument istoric de arhitectură „Casa Ana şi Marinache Popescu” – azi sediul
DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU CULTURĂ CĂLĂRAŞI.
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23–25 noiembrie 2018
 Festivalul-Concurs Naţional de Muzică Folk “CHITARA DUNĂRII” – Ediţia a X-a.
Participă în concurs grupuri şi interpreţi individuali de muzică folk/Centrul Judeţean de
Cultură şi Creaţie Călăraşi – Sala „Barbu Ştirbei”.
27 noiembrie 2018
 Spectacol de teatru: „PERETELE” de Lia Bugnar – Teatrul „METROPOLIS”/Sala
„Barbu Ştirbei”.
29 noiembrie 2018
 Expoziţie dedicată Marii Uniri: “1914–1918. DRUMUL SPRE UNIRE” – eveniment
dedicat Programului ”Centenarul Marii Uniri”.
 Expoziţia prezintă numeroase obiecte de epocă, fotografii şi documente semnificative
legate de realizarea Marii Uniri. Organizată de Muzeul Dunării de Jos, în colaborare cu
Muzeul Naţional de Istorie a României, expoziţia “1914–1918. DRUMUL SPRE UNIRE”
va putea fi vizitată până în februarie 2019, zilnic, între orele 9-17 – la sediul Muzeului
„Dunării de Jos”.
 Lansare de carte istorică: DAN SILVIU BOERESCU – Pachet aniversar dedicat Marii
Uniri care cuprinde 7 titluri din colecţiile „Istorii secrete” şi „Români şi românce care au
schimbat lumea”. Invitaţi de onoare: Scriitorul şi criticul literar Dan-Silviu Boerescu,
autor şi coordonator al colecţiilor şi Dan Apostolache, directorul Editurii
Integral/Eveniment organizat Consiliul Judeţean Călăraşi şi Biblioteca Judeţeană
„Alexandru Odobescu”, în cadrul Proiectului „10 pentru CENTENAR” – proiect finanţat
de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.
1 Decembrie 2018
 ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI – 1 DECEMBRIE/Paradă militară organizată de
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Călăraşi şi Centrul Militar Judeţean, în parteneriat
cu Primăria Municipiului Călăraşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Consiliul Judeţean
Călăraşi, Instituţia Prefectului–Judeţul Călăraşi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
Călăraşi.
 Spectacol artistic în cadrul Proiectului „Municipiul Călăraşi sărbătoreşte Centenarul
Marii Uniri”, proiect finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.
 „Eroi călărăşeni la Centenar” – Expoziţie de fotografie cu imagini ale monumentelor şi
operelor comemorative de război edificate în judeţul Călăraşi, în memoria eroilor din
Primul Război Mondial, realizată de Muzeul Municipal Călăraşi, în colaborare cu
Muzeul Dunării de Jos şi Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa.
 Expoziţa cu vizionare în CĂLĂRAŞI, zona Big–Orizont, unde s-a desfăşurat
manifestarea organizată de Primăria Municipiului Călăraşi dedicată zilei de 1
DECEMBRIE – şi simultan în OLTENIŢA – la sediul Primăriei Municipiului Olteniţa.
1–31 decembrie 2018
 Exponatul lunii „LADĂ DE ZESTRE” – aflată în colecţia Muzeului „Dunării de Jos”.
Datează din sec. XX şi a fost confecţionată din lemn, prin tăiere, cioplire şi pictare.
Piesa îi prezintă într-o fotografie pe Regele Ferdinand şi pe Regina Maria – născută
prinţesă britanică care, după căsătoria cu prinţul Ferdinand al României la sfârşitul
anului 1892, a luptat pentru Marea Unire şi pentru crearea României Mari.
5 decembrie 2018
 „100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE–1918-2018 – Imagini de pe front” – Expoziţie
organizată de Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa, în colaborare cu Muzeul Judeţean
Ialomiţa – la Turnul de Apă din Olteniţa. Expoziţia cu vizitare în perioada 5 decembrie
2018 – 31 ianuarie 2019.
8 decembrie 2018
 Expoziţia: Elena Oana Agapie – „ÎNTRE CER ŞI PĂMÂNT” – la Muzeul Municipal
Călăraşi.
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13 decembrie 2018
 Dezvelire Placă memorială Leon Popescu – în cadrul Proiectului “10 pentru
CENTENAR”, iniţiat de Consiliul Judeţean Călăraşi şi finanţat de Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale.
100 DE ANI DE ISTORIE A NEAMULUI ROMÂNESC ! UN SECOL DE CURAJ ŞI
CREDINŢĂ !
În memoria primului producător de film românesc – LEON POPESCU, fiul familiei Ana
şi Marinache Popescu, proprietarii casei monument istoric de arhitectură – azi sediul
Direcţiei Judeţene pentru Cultură Călăraşi – clădire lăsată moştenire comunităţii pentru
Cultură şi Educaţie !
LEON POPESCU a realizat primul film românesc – „Independenţa României” (1912) ),
iar despre aventura realizării acestui film s-a reuşit o capodoperă cinematografică
“Restul e tăcere !” – în regia lui Nae Caranfil. Leon Popescu a fost şi proprietarul
primului Teatru Liric din Bucureşti.
17 decembrie 2018
 EROI CĂLĂRĂŞENI LA CENTENAR – expoziţie cu imagini ale monumentelor şi
operelor comemorative de război edificate în judeţul Călăraşi în memoria eroilor din
Primul Razboi Mondial realizată de Muzeul Municipal Călăraşi, în colaborare cu Muzeul
Dunării de Jos şi Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa. Expoziţia a fost organizată
şi la Călăraşi, Olteniţa, Razgrad, Bulgaria – Galeria de Artă, Silistra. În Republica
Moldova – expoziţia cu vizionare în localitatea înfrăţită Călăraşi – Republica Moldova,
la Muzeul de Istorie şi Etnografie.
 CONCERT DE CRĂCIUN: „COLINDĂTOR LA PORŢILE CERULUI” – PAUL
SURUGIU-FUEGO – Concert de colinde şi cântece de iarnă/Centrul Judeţean de
Cultură şi Creaţie – Sala „Barbu Ştirbei”.
18 decembrie 2018
 Festivalul Mondial de Umor „DICTATORII RÂSULUI” – Ediţia a VII-a 2018, cu tema
„DICTATURA BANULUI” / Decembrie 2018 – CĂLĂRAŞI – ROMÂNIA.
Vernisaj expoziţie – în Foaierul Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie, în prezenţa
MINISTRULUI CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE – DANIEL BREAZ.
Organizatorii Festivalului: MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE,
FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ "FECO" A ORGANIZAŢIILOR DE CARICATURIŞTI,
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ CĂLĂRAŞI, CONSILIUL JUDEŢEAN
CĂLĂRAŞI, CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ ŞI CREAŢIE, PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI, MUZEUL MUNICIPAL CĂLĂRAŞI, AGENŢIA DE PRESĂ
„SORIDAPRESS”.
 Colinde…colinde – Ediţia a XV, 2018 – Proiect tradiţional organizat cu ocazia
Sărbătorilor de Iarnă, la Muzeul „Dunării de Jos” – Secţia Tezaur şi Arheologie/Colinde
susţinute de elevi ai Şcolilor Gimnaziale nr.1 comuna Cuza-Vodă, nr.1 comuna Nicolae
Bălcescu, ai Şcolii „Prof.dr. Adrian V.Rădulescu” comuna Dorobanţu, judeţul Călăraşi şi
Grupul „Spicul” comuna Gura Ialomiţei, judeţul Ialomiţa.
19 decembrie 2018
 „Poveste din Bucureştiul de odinioară…” – Recital: soprana Miruna Ionescu şi
violonistul Valentin Albeşteanu/Acompaniază: Valentin Cucu-pian, Daniel Mustăţeaacordeon, Nicolae Petrea-contrabas/Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie – Sala
„Barbu Ştirbei”.
Structura Bugetului în anul 2018
Denumirea indicatorilor
Total cheltuieli
Cheltueli de personal
Bunuri şi servicii

Credite definitive (mii lei)
386,59
204,39
182,20
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Plăţi efectuate (mii lei)
380,79
203,71
177,08

INSTITUŢII DE CULTURĂ DE INTERES JUDEŢEAN ŞI LOCAL
CENTRULUI JUDEŢEAN DE CULTURĂ ŞI CREAŢIE CĂLĂRAŞI
15 IANUARIE – "ZIUA CULTURII NAŢIONALE”. Spectacol de poezie, muzică şi dans, la
Sala de spectacole „Barbu Ştirbei”, organizat de C.J.C.C. Călăraşi, în parteneriat cu Liceul
„Mihai Eminescu”.
24 Ianuarie – Eveniment pentru omagierea UNIRII DE LA 24 IANUARIE 1859 –
AL.I.CUZA. Spectacol de muzică şi dans, prezentat de Ansamblul folcloric „Bărăganul” al
C.J.C.C. Călăraşi, încheiat cu tradiţionala HORĂ A UNIRII. Invitaţi: ansambluri folclorice
din judeţ.
9 februarie 2018 – EVENIMENT CARITABIL pentru micuţul DAVID GABRIEL CALOIANU.
17–24 februarie – Festivalul de Film ”CINE JUNIOR” – Proiect de educaţie
cinematografică pentru copii, iniţiat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc
(APFR) şi Tenaris Silcotub, în parteneriat cu Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie
Călăraşi. 17 februarie - „Micul Port”, regia: Iveta Grófová. Țara de origine Slovacia; 24
februarie - „Regele piticilor”, regia: Matthias Lang.Țara de origine Germania.
24 februarie – Evenimentul „DE DRAGOBETE, CREEAZĂ, OFERĂ, IUBEŞTE !”. În cadrul
atelierelor de creaţie, copiii au confecţionat felicitări, mărţişoare, decoraţiuni şi obiecte
specifice sărbătorilor de Dragobete şi Mărţişor.
6 martie – Piesa de teatru „FAZANUL” – TEATRUL NOTTARA. Regie/Scenariu:
Alexandru Mâzgăreanu.
9 martie – Concursul interşcolar "SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII" – Ediţia a VI-a, 2018.
10 martie – Spectacolul “FANTEZII DE PRIMĂVARĂ” – Ediţia a VII-a.
22 martie – ZIUA MONDIALĂ A APEI (concursuri şi expoziţii tematice de fotografie,
pictură şi graffiti, expoziţie de produse, echipamente şi soluţii tehnologice pentru apă
potabilă şi apă uzată).
24 martie – Spectacolul „TU EŞTI PRIMĂVARA MEA !”. Artişti: FUEGO (Paul Ciprian
Surugiu), STELA ENACHE şi MARINA FLOREA.
27 martie – ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI – Spectacolul “VARIAŢIUNI ENIGMATICE”
de Eric Emmanuel Schmitt, prezentat de Trupa de teatru “Aurel Elefterescu”. Distribuţie:
Cristi Dionise şi Ștefan Niţu. Regia, Mihai Lungeanu.
28 martie – ATELIER DE TRADITII PASCALE
29 martie – Evenimentul cultural cu scop caritabil „VESTITORII PRIMĂVERII”. Donaţiile
stânse s-au îndreptat către maternitatea Spitalului Judeţean Călăraşi.
29 martie – Concert „VIN FLORIILE CU SOARE…” susţinut de formaţia Corală ”Camerata
Danubii” a C.J.C.C.Călăraşi, Grupul Catehetic al parohiei ”Naşterea Sf. Ioan Botezătorul„ –
dirijor Diana Vieru, precum şi de Corul “Mihail Vulpescu”, al Protoieriei Călăraşi, care au
interpretat piese de factură laică şi religioasă, specifice Sărbătorilor Pascale. Invitat special
Maria Butaciu.
5 aprilie – ATELIER PASCAL – pe Platoul din faţa C.J.C.C.Călăraşi
17 aprilie – Piesa de teatru „UN TRAMVAI NUMIT DORINŢĂ” – TEATRUL ODEON.
Regia Dinu Cernescuşi.
20 aprilie – Piesa de teatru pentru copii „VRĂJITORUL DIN OZ” de Franj Baum –
TEATRUL „ION CREANGĂ”. Regia şi adaptarea Phill Willmott.
25 aprilie – TRUPA "TREPTE" PE SCENA TEATRULUI NOTTARA. Spectacolul de teatru
"EU CAND VREAU SA FLUIER, FLUIER !", adaptare după Andreea Vălean, jucat de
Trupa Trepte, coordonator Niţu Ștefan – un proiect al C.J.C.C.Călăraşi şi al Teatrului
Nottara.
27 aprilie – ZIUA VETERANILOR DE RĂZBOI – ceremonii militare şi religioase dedicate
eroilor din cel de-Al Doilea Război Mondial.
30 aprilie – Piesa de teatru „3 GENERAŢII” – Teatrul Odeon. Regia de Dinu Cernescu,
scenografia Maria Miu, ilustraţia muzicală Vasile Manta.
01 mai – „SERBARE CAMPENEASCA”. Invitaţi: - Amsamblul Folcloric „Bărăganul”, Adina
Roşca, Cătălin Doinaş, Trupa Bambi.
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04 - 06 mai – „ROMÂNIA ÎN SĂRBĂTOARE” – spectacol de dans, muzică, tradiţii şi
obiceiuri dedicat Centenarului. Artişti: Compact&Leo Iorga, Radu Ille, Andreea Antonescu,
Matteo, Elena Merişoreanu, Keo, Minodora, NICK (N&D), Aurora şi Săndel Mihai, Richy B.,
Daciana şi Suzana.
09 mai – Flashmob sub egida „ROMÂNIA, 100 DE ANI DE UNITATE” pentru promovarea
imaginii României prin conservarea tradiţiilor, obiceiurilor şi porturilor tradiţionale.
09 mai – REPREZENTAŢIE A TRUPEI „AUREL ELEFTERESCU” PE SCENA
TEATRULUI NOTTARA cu piesa „VARIAŢIUNI ENIGMATICE” de Eric Emmanuel Schmitt,
în regia lui Mihai Lungeanu.
10 mai – Spectacolul „ANSAMBLUL CIOCÂRLIA” organizat de Inspectoratul Judeţean de
Poliţie al Judeţului Călăraşi, în parteneriat cu C.J.C.C.Călăraşi.
12 mai – Ediţia a X-a, 2018 a Concursului Naţional de Dans Modern „RITM ŞI GRAŢIE”,
Parteneriat: Palatul Copiilor Călăraşi, Inspectoratul Școlar Judeţean şi C.J.C.C.Călăraşi.
13 mai – Corul "CAMERATA DANUBII" al C.J.C.C.Călăraşi, a participat la Festivalul
Naţional Interconfesional de Muzică Corală Religioasă cu participare internaţională
"LUMINA DIN LUMINA" din Giurgiu, ediţia a IX-a, 2018.
15 mai – Piesa de teatru pentru copii „PANTALONE ÎN LUNĂ” de Cyrano de Bergerac –
TEATRUL „ION CREANGĂ”. Regia şi scenariul de Mihai Alexandru Ion.
16 - 18 mai – Proiectul „CARAVANA FILMULUI ROMÂNESC – CARTEA şi FILMUL”, de
redescoperire a valorilor culturale şi a identităţii naţionale, iniţiat de Primăria Municipiului
Călăraşi, în parteneriat cu Asociaţia CineCultura, MDV Audio Studio şi C.J.C.C.Călăraşi.
17 mai – Festivitatea de deschidere a OLIMPIADEI NAŢIONALE DE TEHNOLOGIA
INFORMAŢIEI – Sala „Barbu Știrbei” a C.J.C.C.Călăraşi.
17 mai – ZIUA EROILOR – C.J.C.C.Călăraşi a adus un omagiu celor căzuţi în luptă pentru
libertatea şi independenţa poporului român.
20 mai – FESTIVITATEA DE PREMIERE a Olimpiadei Naţionale de Tehnologia
Informaţiei – Sala „Barbu Știrbei” a C.J.C.C.Călăraşi.
24-27 mai – Festival-Concurs de Interpretare a Muzicii Uşoare Româneşti ”FLORI DE
MAI” – Ediţia 30. Invitaţi în recital: 25 mai: Oana Radu/Nico; 26 mai: Freestay/Ileana
Şipoteanu; 27 mai : Luminiţa Anghel/Direcţia 5.
1 IUNIE – „COPILĂRIE LA KILOMETRUL 0” – momente artistice, numere de iluzionism,
animatori, ateliere de: pictură pe faţă, pictură pe apă, mâini de ceară, Viko, desene pe
planşă, confecţionat decoraţiuni din hârtie/concursuri (”cow milking” – copiii au primit şi o
costumaţie de tip western, MiniExatlon şi o cabină tip ”cash box”)/diverse activităţi.
03 iunie – Concursul de interpretare pianistică "CĂLĂTORIND PRINTRE SUNETE".
04 iunie – Piesa de teatru pentru copii – „CLOWNS” – TEATRUL „ION CREANGĂ”. Regia
şi scenariul: Stefan Ruxanda.
05 iunie – Promovarea propriei identităţi culturale şi valorizarea tradiţiei şi creaţiei artistice
populare în cadrul Concursul judeţean de dans popular "CU PAŞI MICI PE SCENA
MARE!".
08 iunie – Spectacolul extraordinar susţinut de Ansamblul folcloric profesionist „DOR
ROMANESC”/Dirijor: Stefan Cigu, Coregraf: Adrian Pascu, Interpreti: Matilda Pascal
Cojocăriţa, Domnica Dologa, Cristina Reţegan, Nicolae Cioancă, Veronica Bălan, Lenuţa
Filipoiu, Ioachim Spân, Alina Ceuca.
10 iunie – Eveniment cultural „SĂRBĂTOAREA SALCÂMULUI” – In memoriam:
DUMITRU SAVU, cu participarea ansamblurilor folclorice „Bărăganul” şi „Cununa
Carpaţilor”, alături de artişti ai muzicii româneşti: Turică Daniel, Adina Roşca, Cătălin
Doinaş.
11 iunie – Piesa de teatru „BANI DIN CER” – TEATRUL DE COMEDIE, de Ray Cooney,
regia Horaţiu Mălăiele.
16 iunie – Manifestări dedicate ZILEI COMUNEI MITRENI. Ansamblul folcloric „Bărăganul”
al C.J.C.C.Călăraşi promovează dansul, cântecul şi portul popular românesc.
21 iunie – Competiţia Târgul regional al firmelor de exerciţiu "ANTREPRENOR IN
ŞCOALA", ediţia I – 2018.
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17 iunie – Spectacolul „PETRUSHKA” – balet rusesc, coregrafiat de Maestrul Călin
Hanţiu, interpretat de DANUBIU BALET CĂLĂRAŞI şi BALERINI DIN CONSTANŢA.
22-24 iunie – Grupul de copii "FLORES CAMPI" al C.J.C.C. Călăraşi a reprezentat
Călăraşiul la FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE MUZICĂ PENTRU COPII ŞI
ADOLESCENŢI HERMANNSTADTFEST – Ediţia VI,2018 – Sibiu.
22-24 iunie – Corul "CAMERATA DANUBII" al C.J.C.C. Călăraşi, a luat parte la Festivalul
Coral Internaţional "ION VIDU" organizat de Casa de Cultură a Municipiului – Ediţia a
XXIII-a, 2018 – Lugoj-TM.
26 iunie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA CONSUMULUI ŞI TRAFICULUI ILICIT
DE DROGURI.
26 iunie – ZIUA DRAPELULUI – parteneriat cu Garnizoana Călăraşi.
3-5 iulie – Proiectul Festivalul de Film ”CINE LATINO”, ediţia a VII-a, desfăşurat de
Tenaris SilcoTub Călăraşi, Fundaţia PROA şi APFR, în parteneriat cu Centrul Judeţean de
Cultură şi Creaţie Călăraşi.
20 iulie – Proiectul cultural „NOAPTEA ALBĂ A MUZICII FOLK”. La eveniment au
participat alături de artişti locali şi nume consacrate precum: Mircea Vintilă, Emeric Imre,
Dinu Olăraşu, Titus Constantin, Maria Gheorghiu, Ovidiu Mihăilescu, Zoltan Butuc,
Țapinarii şi Viorel Burlacu. Invitat special: actorul Marius Bodochi. Prezentator: Elena
Loreta Popa.
8 august – „EROII LUI RAUL” – eveniment cultural cu scop caritabil.
10-16 august – Festivalul Internaţional de Folclor „HORA MARE”, ediţia a XXVI-a, 2018.
Ansambluri participante: Bulgaria, Georgia, Israel, Republica Moldova, Serbia, Slovacia.
Invitaţi: Ansamblul şcolii de dans românesc „LARISA şi MARIN BARBU”, Ansamblul
Artistic Profesionist „MUREŞUL” din Tîrgu Mureş, Orchestra “LĂUTARII” din Chişinău,
condusă de maestrul Nicolae Botgros, interpreta Angelica Flutur.
17 septembrie – Lansare de carte: „ȘCOALA DE LA MIRAVEDA”, autor Aurel Dobre.
21 - 23 septembrie – ZILELE MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI – 422 de ani de atestare
documentară.
21 septembrie – Ansamblul folcloric “BĂRĂGANUL” a fost invitat de oficialităţile din satul
Goleşti (oraş Ștefăneşti, judeţul Argeş), respectiv Complexul Muzeal „Dinicu Golescu”.
22 septembrie – Moment artistic susţinut de Ansamblul folcloric „BĂRĂGANUL” la
FESTIVALUL DUNĂRII CĂLĂRĂŞENE, ediţia a V-a, 2018.
25 septembrie – Lansarea Proiectului “10 pentru CENTENAR”.
1 - 7 octombrie – Proiectul cultural „7 ZILE – 7 ARTE” – Educaţie prin artă.
 1 octombrie – „Artă tradiţională”. Atelier de învăţarea dansului popular românesc.
Spectacolul folcloric „NU UITA CĂ EŞTI ROMÂN !” susţinut de ansamblurile folclorice
„Macii Bărăganului” din Ciocăneşti şi „Bărăganul” al C.J.C.C. Călăraşi. Invitat special
DINU IANCU SĂLĂJANU.
 2 octombrie – „Artă muzicală”. Atelier de voci – Seminar susţinut de cântăreaţa Ileana
Șipoteanu; Expoziţia „PARADIS” a artistului plastic Marian Ionescu; Concert: DIRECŢIA
5.
 3 octombrie – „Arta coregrafică”. Atelier coregrafic susţinut de Adina şi Clement Odae
de la „DANCE ADDICTION”; Spectacol „FRUMOASA ȘI BESTIA” – TEATRUL
NAŢIONAL DE OPERĂ ŞI BALET „OLEG DANOVSKI” CONSTANŢA. Regia şi
coregrafia: Horaţiu Cherecheş / Scenografia: Natalia Cherecheş.
 4 octombrie – „Artă teatrală”. Spectacol: TEATRUL DE PĂPUŞI BRĂILA – „GULIVER
ÎN ȚARA PITICILOR”; Atelier teatral;Spectacolul de teatru: „O AFACERE RUSEASCĂ”,
după A.P.Cehov.
 5 octombrie – „Arta cinematografică” – la Cinema 3D/2D Călăraşi. Proiecţia filmului
pentru copii „Strada speranţei” – 3D (variantă dublată); Avanpremiera filmului filmului
„SECRETUL FERICIRII”, cu participarea regizorului şi actorului Vlad Zamfirescu şi a
producătorului de film Cristina Dobriţoiu.
 6 octombrie – „Arta plastică” – Expoziţia şi atelierul de modelaj „PERSONAJE,
PERSONAJE, PERSONAJE...”
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 7 octombrie – „Arta gastronomică”.
9 octombrie – Debutul proiectului „LUNA DRAMATURGIEI ROMÂNEȘTI” – Piesa de
teatru „AUTORUL E ÎN SALĂ”, de Ion Băieşu, în regia lui Dan Tudor.
17 octombrie – Piesa de teatru „CĂLĂTOAREA ŞI SHAKESPEARE”, de Lucia Verona, în
regia Ruxandrei Bălaşu.
20 octombrie – CONFERINŢA SUSŢINUTĂ DE PĂRINTELE NECULA CONSTANTIN –
în cadrul proiectului „MARI EVENIMENTE, MARI PERSONALITĂŢI !”.
23 octombrie – Piesa de teatru „INFRACTORII” – TEATRUL DRAMATURGILOR, de Ana
Maria Bamberger, în regia lui Dan Tudor. Distribuţie: Ada Navrot şi Dan Tudor.
24 octombrie – Premierea piesei de teatru „ANIMALE”.
25 octombrie – Manifestări dedicate ZILEI ARMATEI – Depunere de coroane la
Monumentul Eroilor.
26 - 27 octombrie – Reuniune corală. „CAMERATA – 40”.
28 octombrie – FESTIVITATEA DE PREMIERE a Concursului cu participare
internaţională „Ion Barbu–Dan Barbilian”, ediţia a XXIII-a, 2018/Sala Barbu Știrbei a
C.J.C.C. Călăraşi.
30 octombrie – Conferinţă de presă urmată de spectacolul „DONA JUANA”, de Anca
Visdei, în regia lui Radu Gheorghe.
31 octombrie – Spectacol TRUPA DE TEATRU „AUREL ELEFTERESCU” a C.J.C.C.
Călăraşi. Piesa de teatru „ANIMALE”, în regia lui Alex Vlad, după o idee de Edward Albee.
8-10 noiembrie – Festivalul naţional de teatru ”ȘTEFAN BĂNICĂ” – Ediţia XVI, 2018.
12 noiembrie – Musicalul „COCOŞATUL DE LA NOTRE DAME”, realizat de
FACULTATEA DE ARTE – UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANŢA /Regia: prof.univ.dr.
Daniela Vitcu.
13 noiembrie – DEPLASAREA TRUPEI DE TEATRU „AUREL ELEFTERESCU” a
C.J.C.C. Călăraşi – la TEATRUL DRAMATURGILOR, pentru susţinerea piesei de teatru:
„ANIMALE”, de Alex Vlad, după o idee de Edward Albee/Regia: Alex Vlad.
16 noiembrie – Eveniment aniversar „FLORES CAMPI – 18”
19 noiembrie – Spectacolul „BOEING, BOEING”, musical pus în scenă de TEATRUL
ELISABETA BUCUREŞT Regia spectacolului: Șerban Puiu.
20 noiembrie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR COPILULUI.
23 - 25 noiembrie – Festival-concurs naţional de muzică folk ”CHITARA DUNĂRII” –
Ediţia a X-a, 2018.23 noiembrie – OCRU/ WALTER GHICOLESCU; 24 noiembrie –
EMERIC IMRE & JIMI LACO; 25 noiembrie – Alina Manole/Quartet.
26 noiembrie – Proiecţia filmului românesc „MOMENTUL ADEVĂRULUI”–1989, în cadrul
proiectului „10 pentru CENTENAR” Cu: Gheorghe Dinică, Alexandru Repan, Irina
Petrescu, Mircea Albulescu, Ilinca Goia, Eusebiu Ștefănescu.
27 noiembrie – Spectacolul „PERETELE”, pus în scenă de TEATRUL METROPOLIS
BUCUREŞTI / Regia: Lia Bugnar.
28 noiembrie – Moment festiv: SIMONA HALEP – Cetăţean de onoare al oraşului
Călăraşi.
23 noiembrie şi 27-29 noiembrie – Proiecţia filmului MOROMEŢII – parteneriat ISJ
Călăraşi.
1 DECEMBRIE – Aniversarea ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI şi a 100 de ani de la
marea sărbătoare a Reîntregirii Neamului Românesc.
3 decembrie – Spectacolul "SOLIDARITATE–BUCURIE ÎN SUFLET!", organizat cu ocazia
ZILEI INTERNAţIONALE DE SOLIDARITATE CU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI.
3 decembrie – Proiecţia filmului românesc „PRIN CENUŞA IMPERIULUI”, în cadrul
proiectului „10 pentru CENTENAR”.
5 decembrie – TRUPA DE TEATRU "AUREL ELEFTERESCU" a C.J.C.C. Călăraşi a
prezentat piesa: „ANIMALE”, de Alex Vlad, după o idee de Edward Albee/Regia: Alex Vlad.
6 decembrie – Eveniment umanitar sub sloganul „MOŞ NICOLAE VINE LA CONSILIUL
JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI PENTRU COPIII CARE NU AU GHETUŢE”.
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12 decembrie – Spectacolul de datini şi tradIţii româneşi "MOŞTENITORII” – Ediţia a IV-a,
2018.
12 decembrie – Evenimentul umanitar „DIN SUFLET PENTRU SUFLET !”
10 decembrie – Proiecţia filmului românesc „ECATERINA TEODOROIU”, în cadrul
proiectului „10 pentru CENTENAR”.
15-18 decembrie – Festivalul mondial de umor „DICTATORII RÂSULUI”, cu tema:
„Dictatura banului” – Ediţia a VII-a, 2018.
18 decembrie – Vernisajul Expoziţiei – lucrări prezentate în cadrul Festivalului Mondial de
Umor „DICTATORII RÂSULUI”.
17 decembrie – Proiecţia filmului românesc „PĂDUREA SPÂNZURAŢILOR”, în cadrul
proiectului „10 pentru CENTENAR”.
15-21 decembrie – ”CLINCHET DE ARGINT…” Un complex de manifestări culturale
incluzând spectacole de colinde, dansuri populare, obiceiuri şi datini româneşti, susţinut de
colindători de pe raza judetului Călăraşi.
15-16 şi 18 decembrie „MOŞ CRĂCIUN ITINERANT…”– manifestări culturale (spectacol
de teatru pentru copii „CRĂCIUNUL JUCĂRIILOR”, realizat de Facultatea de Arte din
cadrul Universităţii Ovidius), organizate la C.J.C.C. Călăraşi şi în centrul zonal Jegălia,
pentru a marca Sărbătoarea Crăciunului.
17 decembrie – Concert de colinde şi cântece de iarnă "COLINDĂTOR LA PORŢILE
CERULUI !" – Concert FUEGO în cadrul Proiectului ”CLINCHET DE ARGINT…”
17 decembrie – Concert: „CAMERATA DANUBII” a C.J.C.C. Călăraşi la Biserica ”Sfânta
Anastasia” Călăraşi.
19 decembrie – Concert: „POVESTE DIN BUCUREŞTIUL DE ODINIOARĂ…” – Actriţa
Miruna Ionescu şi violonistul Valentin Albeşteanu au reînviat, prin melodiile interpretate,
Micul Paris de altă dată !
19-21 decembrie – Program de COLINDE, în foaierul C.J.C.C.Călăraşi.
ACTIVITATEA BIBLIOTECII JUDEŢENE „ALEXANDRU ODOBESCU” CĂLĂRAŞI
În anul 2018, Biblioteca Judeţeană “Alexandru Odobescu” Călăraşi, instituţie în
subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi şi finanţată de aceasta, a desfăşurat o serie de
activităţi sau în parteneriat cu alte instituţii. Evenimentele culturale cele mai importante au fost:
 Ziua Culturii Naţionale – 15 ianuarie 2018;
 Unirea Principatelor Române – 23 ianuarie 2018;
 Ziua Internaţională a Cititului Împreună – 01 februarie 2018;
 Dragobetele – 22 februarie 2018;
 Ziua Mărţişorului – 01 martie 2018;
 Gânduri pentru mama – 06–08 martie 2018;
 Timp frumos bine ai venit ! – 01– 08 martie 2018;
 Ziua Internaţională a Poeziei – 21 martie 2018;
 Sărbătorile Pascale – 02–10 aprilie 2018;
 Cursuri IT junior – săptămânal;
 Cursuri rural IT – octombrie–noiembrie 2018;
 Şcoala Altfel – în funcţie de fiecare şcoală;
 Ziua Bibliotecarului ş Ziua Internaţională a Cărţii şi Dreptului de Autor – 23 aprilie
2018;
 Parada Cărţilor – maraton şi schimb de carte pe platoul Consiliului Judeţean Călăraşi –
Flash-Mob – 27 aprilie 2018;
 Prietenie pe o sfoară – Parteneriat Naţional – aprilie–mai 2018;
 Ziua Europei – 04–09 mai 2018;
 Le Francophile – 19 mai 2018;
 Ziua Drapelului. Onor la Tricolor – 24 mai 2018;
 Frumos urât pe pământ românesc – Simpozion – 25 mai 2018;
 Ziua Copilului – 01 iunie 2018;
 Ziua Internaţională împotriva Abuzului de Droguri – 26 iunie 2018;
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Comemorare Eminescu – 15 iunie 2018;
Bibliovacanţa – iulie–august 2018;
Bibliovacanţa celor mici – iulie– august 2018;
Sâmbăta Copiilor – octombrie–decembrie 2018;
Ziua Limbii Române – 31 august 2018;
Zep – Zilele Europene ale Patrimoniului – 15 septembrie 2018;
Bărăganul coase ie – promovarea costumului tradiţional românesc – iulie–septembrie
2018;
Ziua Europeană a Limbilor – 26 septembrie 2018;
Personajele din Căsuţa cu Cărţi – ianuarie–decembrie 2018;
Prin Lectură şi educaţie la cultură şi civilizaţie – ianuarie–decembrie 2018;
Biblioteca în Grădiniţe – lunar, ianuarie–decembrie 2018;
Ziua Educaţiei – 5 octombrie 2018;
Noaptea Bibliotecilor – 28 septembrie 2018;
Atelierele toamnei – bibliocarnaval de Halloween – 27 octombrie 2018 ;
Ziua Internaţională a Autorilor – 01 noiembrie 2018;
Ziua Naţională Împotriva Tutunului – 15–16 noiembrie 2018;
Ziua Universală a Drepturilor Copilului – 20 noiembrie 2018;
Ziua Naţională – Centenarul Marii Uniri – 29 noiembrie 2018;
Ghetuţa lui Moş Nicolae – 06 decembrie 2018;
Serbările Crăciunului – 17–21 decembrie 2018;
Obiceiuri şi tradiţii româneşti – ateliere de iarnă – 17-21 decembrie 2018.

MUZEUL “DUNĂRII DE JOS” CĂLĂRAŞI
Muzeul Dunării de Jos (MDJ), instituţie de cultură în subordinea şi finanţarea
Consiliului Judeţean Călăraşi, a iniţiat în anul 2018 proiecte şi programe culturale de
valorificare muzeală a pieselor de tezaur şi fond pe care le deţine în colecţiile sale pentru o
mai bună cunoaştere a lor pe plan local, naţional şi european. În acelaşi timp specialiştii
instituţiei noastre au acţionat pentru păstrarea şi cultivarea specificului cultural local, zonal şi
transfrontalier ca spaţiu de confluenţă şi interferenţă.
Au fost introduse în circuitul muzeal lucrări aflate până acum în depozit în cadrul unor
expoziţii de arheologie, istorie, artă sau etnografie.
Au fost organizate prezentări, conferinţe de presă, acţiuni interactive, atelierele de
conservarea tradiţiilor şi încondeiat ouă, emisiuni radio şi TV, intervenţii în media locală
(cotidianul “Adevărul”, „Jurnalul de Călăraşi”, „Observator”, săptămânalele “Actualitatea“,
“Expres”, Radio „Voces Campi”, “Arena FM”, Televiziunea Călăraşi1 şi naţională (“Jurnalul
Naţional”, Radio Bucureşti, Radio Cultural, Antena Satelor, TVR1 şi 2, Antena1, Realitatea,
Digi 24).
Muzeul a dobândit în timp statutul de spaţiu al întâlnirilor şi interferenţelor culturale,
extinzându-şi domeniile de activitate în colaborare cu alte instituţii şi cu realizatori din alte
sfere ale creaţiei.
Misiunea instituţiei Muzeul Dunării de Jos: este păstrătorul moştenirii culturale,
materiale şi spirituale călărăşene şi naţionale. Misiunea este aceea de a colecţiona, conserva,
cerceta, restaura, comunica şi expune în scopul cunoaşterii, educării şi recreării mărturiile
materiale şi spirituale ale evoluţiei comunităţilor umane.





Principalele direcţii pentru îndeplinirea misiunii sunt:
cercetarea ştiinţifică, în conformitate cu programele anuale şi de perspectivă;
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 evidenţei patrimoniului cultural din administrare în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
conservarea şi restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal;
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 punerea în valoare a patrimoniului cultural prin intermediul expoziţiilor permanente şi
temporare, al programelor cultural-educative, al publicaţiilor specifice, al sesiunilor
ştiinţifice, meselor rotunde, simpozioanelor, excursiilor tematice, ş.a.;
 menţinerea unui contact permanent cu publicul larg pentru identificarea nevoilor
culturale ale acestuia şi orientarea programelor de punere în valoare a patrimoniului
cultural în funcţie de acestea;
 menţinerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu organizaţii
neguvernamentale, culturale, instituţii de învăţământ si cercetare, organisme şi foruri
internaţionale de profil.
Programul Cercetare Ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural
Subprogramul Cercetare arheologică sistematică
Şantierul arheologic Măriuţa - La Movila, comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi;
Şantierul arheologioc Hârşova-Tell, judeţul Constanţa;
Şantierul arheologic Sultana – Malu Roşu, comuna Mănăstirea, Judeţul Călăraşi.
Subprogramul – Supraveghere arheologică şi cercetare arheologică preventivă
Contracte:
Supraveghere arheologică, Călăraşi, judeţul Călăraşi - “Desfiinţare locuinţă C1 şi construire
locuinţă cu spaţiu comercial cu regim de înălţime P + 1 E”
Supraveghere arheologică „Construire locuinţă Ds+P+1E împrejmuire şi utilităţi, satul
Brăneşti, com Brăneşti, judeţul Ilfov”
Supraveghere arheologică „Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi, satul Brăneşti,
com. Brăneşti, judeţul Ilfov”
Supraveghere arheologică „Construire locuinţă P+1E, împrejmuire şi utilităţi, satul Brăneşti,
com. Brăneşti, judeţul Ilfov”
Cercetare arheologică preventivă „Construire locuinţă P şi utilităţi, sat Brăneşti, comuna
Brăneşti, judeţul Ilfov”
Cercetare arheologică preventivă „Construire locuinţă P, împrejmuire şi utilităţi, satul Brăneşti,
comuna Brăneşti, judeţul Ilfov”
Cercetare arheologică preventivă „Construire locuinţă P, împrejmuire şi utilităţi, satul Brăneşti,
comuna Brăneşti, judeţul Ilfov”
Cercetare arheologică preventivă ”Construire locuinţă P+1E, anexă gospodărească,
împrejmuire şi utilităţi, sat Vadul Anei, comuna Brăneşti, judeţul Ilfov”
Diagnostic arheologic pentru „Actualizare a Planului Urbanistic General şi a Regulamentului
Local de Urbanism al comunei Dichiseni, judeţul Călăraşi”,
Diagnostic arheologic pentru „Actualizare a Planului Urbanistic General şi a Regulamentului
Local de Urbanism al comunei Modelu, judeţul Călăraşi”.
Consultanţă:
Supravegherea arheologică a lucrărilor de construire a investiţiei: ”Construire anexe, grup
sanitar şi cabină poartă”, comuna Valea Nucarilor, judeţul Tulcea;
Supravegherea arheologică a lucrărilor de construire a investiţiei ”Racordare la reţeaua
electrică a locului de consum temporar depozit de deşeuri şi staţie de tratare mecanobiologică”, comuna Mihai Bravu, judeţul Tulcea;
Întocmirea diagnosticului arheologic al investiţiei ”Construire unitate agro-industrială”, situată
în UAT Sarichioi, sat Enisala, judeţul Tulcea, F12 Intravilan:T72, Cc1359, Cc1356, nc 35864;
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Întocmirea diagnosticului arheologic al investiţiei ”Construire spălătorie ecologică şi
vulcanizare auto”, amplasată în comuna Greci, judeţul Tulcea, Extravilan, T29, A 213;
Întocmirea diagnosticului arheologic al investiţiei ”Construire locuinţă şi împrejmuire”,
amplasată în comuna Niculiţel, judeţul Tulcea, F12 Intravilan: T42, A 1270/2, nr.cadastral
30127;
Întocmirea diagnosticului arheologic al investiţiei”Amplasare staţie telefonică mobilă GSM”,
situată în UAT Sarichioi, sat Visterna, judeţul Tulcea, F12 Intravilan:T10,A 237;
Întocmirea diagnosticului arheologic al ”Teritoriului administrativ al comunei Ceatalchioi,
judeţul Tulcea, necesar actualizării Planului Urbanistic General şi Regulamentului General de
Urbanism al comunei Ceatalchioi”;
Întocmirea diagnosticului arheologic al”Teritoriului administrativ al comunei Smârdan, judeţul
Tulcea, necesar actualizării Planului Urbanistic General şi Regulamentului General de
Urbanism al comunei Smârdan”.
Subprogramul - Teme de cercetare
Valentin Parnic, Eneoliticul din Muntenia; Dan Elefterescu, Civilizaţia materială romană la
Dunărea de Jos; Anişoara Topârceanu, Deportaţii din Bărăgan.
Subprogramul Cercetări de teren
Cercetare arheologică de teren: zona Dorobanţu - Boşneagu - Ulmu, zona Belciugatele Gostilele, Măriuţa.
Cercetarea etnografică de teren: Cercetarea de teren a constituit şi anul acesta o preocupare
a specialiştilor din domeniul etnografic.Astfel, deplasarea în localitatea Jegălia, a avut ca scop
identificarea: de case vechi, care sa păstreze nealterate elementele de construcţie
tradiţionale; de obiceiuri străvechi, de practicarea unor meşteşuguri precum plugăritul, fierăria,
potcovăria, cusutul hamurilor din piele pentru cai, dar şi ţesutul în războiul orizontal de ţesut
sau torsul şi împletitul firelor de lână şi de bumbac. În cadrul întâlnirilor cu primarii localităţilor
Grădiştea, Ciocăneşti, Dorobanţu, Lehliu-sat, Modelu, Dichiseni, Unirea, Jegălia, Belciugatele,
Tămădău, Ileana s-a pus in discuţie posibilitatea valorificării in scop muzeistic local a unei
case care să corespunda acestor cerinţe pe raza acestor localităţi.
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.
Programul Conservarea şi Restaurarea bunurilor muzeale (Total teme realizate - 3)
Conservare arheologie:
 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:
 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;
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 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
Muzeul 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.
Laboratorul de:
 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;
Târgul de mărţişoare;
Deportaţi în Bărăgan;
Mărăşti – Mărăşeşti – Oituz – 100;
Mari artişti plastici români în colecţiile Muzeului Dunării de Jos;
Cultura Cucuteni – Apogeul artei preistorice europene;
Salonul de primăvară;
Salonul de acuarelă;
Salonul de toamnă;
Simboluri ale Marii Uniri;
1914–1918 – Drumul spre Unire;
Noaptea Muzeelor;
Colecţii şi colecţionari-Ediţia a III-a;
Cămaşa ţărănească din colecţiile Muzeului Dunării de Jos.

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 - Expoziţia 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.
Programul de pedagogie muzeală
 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
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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
"Școala 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
Muzeului 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 Țărănească 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.
 Târgul şi atelierul de încondeiat ouă. Atelierul s-a desfăşurat în perioada 27- 30
martie în săptămâna „Şcoala Altfel” prevazută ţn 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
şi să închistrească ouăle. Concomitent, a fost pregătită şi o expoziţie cu vânzare de
ouă încondeiate.
 Atelierul de modelaj 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.
 Ziua Mondială a Educaţiei. Muzeul 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
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.
 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 fost 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.
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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 2018
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.
MUZEUL 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;
 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 2018, Muzeul „Civilizaţiei
Gumelniţa” a desfăşurat următoarele activităţi:
A. Activităţile culturale
Expoziţii temporare
 Ianuarie 2018 – Expoziţie de pictură cu titlul „REVERIE” artistei Maria Bogatu;
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 15 Februarie–30 Martie 2018 – Expoziţie de fotografie „DEPORTAŢII ÎN BĂRĂGAN”,
în colaborare cu Muzeul „Dunărea de Jos” Călăraşi şi Biblioteca Judeţeană „Alexandru
Odobescu”;
 Martie 2018 – Expoziţie de fotografie „ARTGEOGRAFICA” – Ediţia a III-a, în
colaborare cu Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Olteniţa;
 Aprilie 2018 – Expoziţie de antropologie „ELEVUL ÎN COMUNISM” în colaborare cu
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Călăraşi;
 Expoziţie de hărţi „OLTENIŢA – REPER CARTOGRAFIC” realizată în colaborare cu
Muzeul Naţional de Istorie a României şi Muzeul Naţional al Hărţilor;
 Decembrie 2018 – Inaugurarea noii expoziţii permanente a Muzeului;
 Expoziţie de fotografie „100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE – IMAGINI DE PE FRONT”,
în colaborare cu Muzeul Judeţean Ialomiţa;
 Expoziţie de fotografie cu imagini ale monumentelor comemorative din judeţul Călăraşi,
realizată în colaborare cu Muzeul Municipal Călăraşi şi Muzeul „Dunărea de Jos”
Călăraşi, vernisată în Olteniţa precum şi în oraşul Razgrad, Bulgaria;
 Expoziţie de icoane pe sticlă.
Conferinţe/sesiuni de comunicare
 Ianuarie 2018 – Simpozion „159 DE ANI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR
ROMÂNE”, în colaborare cu profesorii de istorie locali şi elevi de la cele două licee din
oraş;
 August 2018 – Ediţia a IV-a a Simpozionului „CERCETĂRI ARHEOLOGICE ŞI
NUMISMATICE”, desfăşurat la Bucureşti (Casa Filipescu-Cesianu), organizat de
către Muzeul Municipiului Bucureşti, în colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile
Pârvan” al Academiei Române, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa şi Muzeul
Naţional de Istorie a României.
 Octombrie 2018 – „ÎNTÂLNIRILE ROMÂNIEI LITERARE”.
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;
 Demararea Proiectului arheologic „GUMELNIŢA”.
Alte evenimente
 13 Ianuarie 2018 – „ZIUA CULTURII NAŢIONALE”, s-a organizat „Porţile deschise la
Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa”;
 24 Februarie 2018 – partener cu Primăria Municipiului Olteniţa şi Teatrul „Tudor Vianu”
din Giurgiu în organizarea spectacolului de teatru „COMEDIA ADOLESCENŢEI”;
 13 Aprilie 2018 – cu ocazia „ZILELOR ORAŞULUI OLTENIŢA”, în colaborare cu
Teatrul Judeţean „Tudor Vianu” din Giurgiu, s-a organizat spectacolul de teatru
„NEAPĂRAT CARAGIALE”;
 19 Mai 2018 – Organizarea evenimentului „NOAPTEA ALBĂ A MUZEELOR”;
 29 Iunie 2018 – „PORŢILE DESCHISE LA ŞANTIERUL ARHEOLOGIC „GUMELNIŢA”;
 S-au organizat tururi ghidate pentru elevi cu ocazia evenimentului „Săptămâna Altfel”.
B. Activităţi de specialitate
 În perioada Aprilie–Decembrie 2018, s-a demarat schimbarea expoziţiei permanente a
Muzeului „Civilizaţiei Gumelniţa”, perioadă în care muzeul a fost închis pentru vizitare;
 În perioada lunii Iunie 2018 s-a demarat Proiectul arheologic pe tell-ul gumelniţean;
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 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 de patrimoniu deţinut de MUZEUL „CIVILIZAŢIEI GUMELNIŢA”
în format electronic;
 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
POTENTIALULUI TURISTIC AL MUNICIPIULUI OLTENIŢA PRIN ACTIVITATI DE
MARKETING SI PUNEREA IN VALOARE A CULTURII GUMELNIŢA;
 S-a continuat inventarierea patrimoniului ştiinţific şi predarea acestuia către noul
gestionar numit;
 S-au rescris etichetele din expoziţia de bază, unele vitrine fiind reamenajate;
 S-au realizat în continuare replici dupa piese neolitice;
 S-a continuat prelucrarea materialul arheologic rezultat din ultimele campanii de
săpături sistematice 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.
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D.ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

În domeniul tineretului
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;
 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;
 Avizarea 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 mass-media locală. Pentru derularea proiectelor proprii a fost
aprobată de M.T.S., suma de 24.648 lei, toate proiectele având ca prioritate sprjinirea acțiunilor
de voluntariat.
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Alte proiecte derulate de DJST Călăraşi: “Fii conștient, nu dependent!”, “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 19.479 lei;
Număr de proiecte – 6;
Personal implicat - 301;
Participanţi - 300;
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.
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.
Activităţi desfăşurate în Centrul de Tineret în anul 2018 au fost: Total - 2, respectiv
consultanţă şi consiliere şi educaţie nonformală -1.
Personal implicat: Total – 301, Voluntari - 300 (din care 8 permanenţi), Consilier
DJST-1;
Bugetul 2018 a fost: TOTAL – 14.400 lei: Susţinere 1800 lei şi Acţiuni Centrul de
Tineret – 12.600 lei ;
Numărul de beneficiari a fost de 1.000 de persoane;
Resurse atrase 2018 : 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
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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 domeniul sportului
În anul 2018, 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;
 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 2018 în
conformitate cu resursele alocate şi mediul extern de activitate. Anul 2018 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 activităţii de educaţie fizică şi sport.
Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul „Promovarea sportului de
performanţă”—P 1
-

-

Indicatori fizici 2018:
Număr de competiţii planificate – 10;
Număr de competiţii realizate – 10;
Număr de participanţi – 531;
Număr de competiţii finanţate – 10;
Cheltuieli - 19.208 lei;
Cost mediu pe competiţie – 1.921 lei.
Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul „Sportul pentru toţi”P-2
Indicatori fizici 2018:
Număr de competiţii planificate – 29;
Număr de competiţii realizate – 29;
Număr de participanţi – 1.361;
Număr de competiţii finanţate – 23;
Număr de competiții O.N.S.S. – 6;
Cheltuieli - 39.123 lei;
Cost mediu pe competiţie – 1.701 lei.
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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.Box, C.S.Atletic, A.J.S.P.T., A.J.Lupte.
În anul 2018 au fost finanțate 3 proiecte ale structurilor sportive A.J.S.P.T. Călărași,
A.C.S. Fortus Călărași și A..J.Handbal Călărași în cadrul Programului Național “România în
mișcare” cu suma de 25.704,18 lei, sumă provenită de la M.T.S.
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 de masă, box, fotbal, handbal, canotaj, sah,
rugbytag, volei şi crosuri.
Organizarea şi derularea calendarului sportiv local şi judeţean
La începutul anului a fost întocmit calendarul sportiv al D.J.S.T. Călărași pe anul
2018, la elaborarea căruia s-a avut în vedere structura calendarului sportiv intern, ţinându-se
cont de structura organizatorică a sportului călărășean.
În anul 2018 au fost planificate 39 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 .
 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 29 de competiţii la care au participat 1361 de sportivi.
În anul 2018, D.J.S.T. Călărași a primit drept finanţare de la Consiliul Judeţean
Călăraşi suma de 49.969 lei care a fost cheltuită pentru acordarea de echipament sportiv și
cantonamente de pregătire sportivilor secțiilor C.S.S. și C.S.M. Călărași de handbal, atletism,
box, lupte libere, canotaj, tenis.
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 2018 o participare foarte bună la competiţiile
sportive de masă şcolare la: fotbal, oina, rugby mixt, atletism şi o bună preocupare din partea
unităţilor şcolare pentru constituirea Asociaţiilor Sportive Şcolare fără personalitate juridică.
Astfel, în anul 2018, la nivelul Judeţului Călărași s-au constituit 7 Asociaţii Sportive Şcolare,
din care 2 în mediul urban şi 5 in mediul rural.
D.J.S.T. Călărași a acordat în anul 2018 sportivilor, alimentații de efort, materiale,
echipament sportiv si cantonamente.
Situaţia asociaţiilor sportive fǎrǎ personalitate juridicǎ
Anul 2018 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 2018 sunt constituite 127 Asociaţii
Sportive fără personalitate juridică, din care 36 în şcoli, 1 în societate comercială în mediul
rural și 90 în alte domenii, din care 8 au fost înființate în anul 2018.
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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 2018 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.
Avizul 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
performanţă din cadrul C. S. M. Călărași şi a asociaţiilor şi comisiilor judeţene pe ramură de
sport. În anul 2018, 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 2018,
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 2018 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.
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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 2018, 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
sportivii călărăşeni de performanţă.
Considerăm bună colaborarea dintre D.J.S.T. Călărași şi organele publice locale în
anul 2018 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 2019.
Perfecţionarea cadrului legislativ - Au avut loc întâlniri cu reprezentanţii Instituţiei
Prefectului-Judeţul Călăraşi, Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi Inspectoratului 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.COMBATEREA SĂRĂCIEI ŞI A ŞOMAJULUI
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 2018, 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 în concordanţă cu Contractul de Performanţă Managerială
pentru anul 2018.
În cadrul Programului de Ocupare a forţei de muncă pentru anul 2018, 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

Tip măsură/Număr persoane ocupate
Total persoane cuprinse în măsuri active
Total persoane ocupate prin servicii de mediere a
muncii
Număr persoane cuprinse în servicii 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 absolvenţi de învătământ
Acordarea de prime de încadrare absolvenţilor 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
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Prevăzut
2018
10500

Realizat în
2018
7038

3300

2009

6750

2461

450

185

250

125

120

41

200

181

25

21

5

0

5

6

15

13

5

8

5

2

5

3

35

20

15

10

5

3

100

0

5

0

5

0

5

0
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Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează
în muncă elevi şi studenţi în baza Legii nr.72/2007
privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi
studenţilor

5

0

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:
 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 2017;
 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, care nu a
fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I la dat raportării.
Pentru anul 2018, 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 50 (special pentru localităţi din mediul urban), program ce vizează
localitatea Budeşti, în anul 2018 fiind propuse în vederea ocupării 60 de persoane cu
domiciliul în localitatea Budeşti, la sfârşitul anului 2018 fiind ocupate 51 de persoane;
2. Programul special pentru localităţi din mediul rural: program ce vizează localităţile:
Curcani, Şoldanu, Mînăstirea şi Chiselet, în anul 2018 au fost propuse ocuparea a 140
de persoane cu domiciuliul în localităţile mai sus menţionate, la sfârşitul anului 2018
fiind ocupate 95 de persoane
3. 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 2018 fiind propusă ocuparea a 35 de persoane cu
domiciuliul în localităţile mai sus menţionate, la sfârşitul anului 2018 fiind ocupate 42 de
persoane.
În cadrul Planului de formare profesională pentru anul 2018, compartimentul formare
profesională al AJOFM Călăraşi a realizat următorii indicatori:
Planificat pe anul 2018:
 cuprinderea în programe de formare profesională a 731 persoane din care: 700
şomeri aflaţi în evidenţele agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (34
şomeri de lungă durată tineri, 44 şomeri de lungă durată adulţi, 20 persoane de etnie
romă) şi 31 de persoane beneficiare de formare profesională prin ucenicia la locul de
muncă (ucenicie);
Realizat pe anul 2018:
 În programele de formare profesională organizate de AJOFM Călăraşi, în perioada
ianuarie - decembrie 2018, au fost cuprinse 499 persoane, din care: 464 de şomeri
aflaţi în evidenţele agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (1 şomer de
lungă durată tânăr, 33 şomeri de lungă durată adulţi, 10 persoane de etnie romă) şi 35
persoane beneficiare de formare profesională prin Planul Judeţean de Formare
Profesională pentru anul 2018 prin ucenicia la locul de muncă (ucenicie).
Din cele 499 persoane care au participat la programe de formare profesională în
perioada ianuarie - decembrie 2018: 423 de persoane (91,16% din total) au participat la
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programe organizate de centrele regionale de formare profesională (CRFPA Călăraşi), 41
persoane au participat la programe de formare profesională organizate prin intermediul
furnizorilor de formare profesională autorizaţi, 35 de persoane au fost cuprinse în programe de
ucenicie.
Structura pe categorii de beneficiari se prezintă astfel:
 pentru cursurile organizate prin centrele regionale: persoane din rândul şomerilor;
 pentru cursurile organizate prin intermediul furnizorilor de formare profesională
autorizaţi: 41de persoane din rândul şomerilor.
În cele douăsprezece luni ale anului 2018, 334 persoane, aparţinând unor grupuri
dezavantajate, au fost cuprinse în programe de formare profesională, după cum urmează:
şomeri de lungă durată; 90 şomeri din mediul rural; 10 şomeri de etnie romă.
Structura pe sexe a persoanelor cuprinse în cursuri din perioada de raportare se
prezintă astfel: 278 cursanţi femei (55,71%, inclusiv femeile care au încheiat contracte de
ucenicie la locul de muncă); 221 cursanţi bărbaţi (44,29%).
Analiza programelor de formare profesională gratuite
În perioada ianuarie – decembrie 2018 au fost organizate 36 de programe de
formare profesională gratuite, după cum urmează: 26 dintre acestea au reprezentat programe
de calificare sau recalificare (72,22%) iar 10 programe au fost de iniţiere, perfecţionare sau
specializare (27,78). Cele 36 de programe au fost finanţate din bugetul asigurărilor pentru
şomaj.
Analiza participării şomerilor, pe grupe de vârstă şi nivel de studii, la programele de
formare profesională
Analizând participarea celor 464 de şomeri la programele de formare profesională,
organizate în perioada ianuarie - decembrie 2018, se observă că o participare mai mare la
programele de formare profesională se înregistrează în rândul șomerilor cu studii
profesionale, liceale sau postliceale, 248 persoane (53,45%), urmate de cei cu studii
gimnaziale 185 persoane (39,87%), la polul opus aflându-se persoanele cu studii superioare
31 persoane (6,68%).
Explicaţia acestei repartiţii constă în faptul că AJOFM Călăraşi organizează
programe de formare pentru calificări de nivel 2, 3 sau 4, programe la care participă în
general persoane ce au studii gimnaziale şi/sau medii. Pe de altă parte, nivelul ocupabilităţii
persoanelor cu studii superioare este mai ridicat şi de aceea reuşesc să ocupe un loc de
muncă mult mai uşor.
Structura şomerilor participanţi la cursuri, pe categorii de vârstă, se prezintă astfel:
25,22% persoane cu vârsta sub 25 de ani – 117 persoane; 22,20% persoane cu vârsta
cuprinsă între 25-35 de ani – 103 persoane; 24,78% persoane cu vârsta cuprinsă între 35-45
de ani – 115 persoane; 27,8% persoane cu vârsta peste 45 de ani – 129 persoane (din care,
23 persoane peste 55 ani – 17,82%).
Se poate observa că majoritatea şomerilor participanţi la cursuri au vârste mai mari
de 45 de ani, în procent de 27,78%, ceea ce evidenţiază disponibilitatea mai mare a acestor
persoane de a participa la formare, spre deosebire de persoanele mai tinere.
Analiza programelor de formare profesională începute în anii anteriori, care au
continuat şi în anul 2018
O parte din programele de formare profesională începute în anul 2017 continuă şi
urmează să de finalizeze în anul 2018. În aceste programe, au fost cuprinse 147 persoane,
după cum urmează: 147 şomeri, din care, până la finele lunii decembrie 2018, au absolvit 130
persoane şi s-au încadrat 54 persoane (147 şomeri au fost participanţi la cursuri finanţate din
alte fonduri decât bugetul asigurărilor pentru şomaj).
Absolvenţii cursurilor de formare profesională sunt monitorizaţi 12 luni de la
finalizarea acestora.
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În urma monitorizării a rezultat că până la 31 decembrie 2018 au fost încadrate 185
persoane, după cum urmează: 24 şomeri absolvenţi ai cursurilor începute în anul 2016,
finalizate în anul 2017 şi monitorizate în 2018; 54 şomeri absolvenţi ai cursurilor organizate în
anul 2017 şi aflate în desfăşurare şi/sau monitorizare în 2018; 66 şomeri absolvenţi ai
cursurilor organizate si finalizate în anul 2017; 41 şomeri absolvenţi ai cursurilor organizate si
finalizate în anul 2018.
Din totalul de 185 persoane încadrate în anul 2018, 185 persoane au fost incadrate
ca urmare a finalizării cursurilor de formare profesională finanțate din BAS.
Analiza contractelor de ucenicie şi a convenţiilor realizat
În perioada ianuarie - decembrie 2018 au fost încheiate 35 contracte de ucenicie, din
care: 32 contracte de ucenicie pentru femei şi 3 contracte de ucenicie pentru bărbaţi.
Până la data de 31 decembrie 2018 au fost încheiate 25 de convenţii pentru
persoane incluse în programele de ucenicie la locul de muncă, din care: 24 de convenţii
pentru femei şi o convenţie pentru bărbaţi.
Principalele meserii/ocupaţii, în funcție de numărul de participanți, pentru care s-au
organizat programele de formare profesională gratuite pentru şomeri, în anul 2018, în
concordanţă cu cerinţele pieţei muncii de la nivel local, sunt:
Nr. crt.
1

Denumire program de formare
Lucrător în comerţ

Nr. cursanţi
43

2

Inspector (referent) resurse umane

28

3

Operator introducere. prelucrare şi validare date

66

4
5

Bucătar
Frizer coafor manechiurist pedichiurist

15
13

6

Lucrător în creşterea animalelor

14

7

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie

13

8

Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi gaze

31

9

Lucrător finisor pentru construcţii

30

10

Manichiurist pedichiurist

34

11

Confecţioner asamblor articole din textile

30

12

Confecţioner construcţii metalice

16

13

Expert achiziţii publice

13

14

Mecanic agricol

17

15

Patiser

14

Programele de formare profesională s-au organizat ţinând cont, pe de o parte, de
cerinţele angajatorilor, şi, pe de altă parte, de opţiunile şi aptitudinile persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă.
Nerealizarea Planului de formare profesională pentru anul 2018 este determinată de
următoarele cauze:
- 4 cursuri de calificare prevăzute a se organiza cu furnizori de formare profesională
autorizaţi nu au fost demarate, ca urmare a modificării bugetului alocat programelor de
formare profesională, prin retragerea fondurilor alocate, deşi procedura de
achiziţionare a serviciilor de formare profesională, respectiv angajamentele bugetare
au fost finalizate;
- Pentru 3 cursuri prevăzute a se organiza cu furnizori autorizaţi nu a fost demarată
procedura de achiziţionare a serviciilor de formare profesională, motivul fiind bugetul
alocat, mai mic decat necesarul solicitat;
- 2 cursuri de măcelar nu au mai fost organizate ca urmare a apariţiei virusului Pesta
Porcină Africană;
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- La cursurile de maşinist utilaje cale şi terasamente, dulgher tâmplar parchetar, zidar
pietrar tencuitor, ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie publică, mecanic
agricol, electrician constructor, cursuri de nivel 3 de calificare/720 ore pe curs, deşi sunt
cursuri de formare profesională prevăzute la cererea pieţei muncii, şomerii nu au
solicitat inscrierea la acestea, solicitând inscrierea la alte cursuri prevăzute în planul de
formare, planul fiind suplimentat cu acele meserii/ocupaţii la care şomerii au acceptat
participarea;
- Număr mare de şomeri cu studii incomplete sau făra studii, care nu îndeplinesc cerinţa
participării la un program de formare profesională.
Numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii decembrie 2018, era de 3799 de
persoane, în scădere cu 688 persoane comparativ cu luna decembrie 2017.
La aceeaşi dată, femeile reprezentau 45,8% din numărul total al şomerilor înregistraţi.
Situaţia şomerilor înregistraţi (date la sfârşitul lunii)
Decembrie
2017
4487
43,1
4,9
4,5

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

Decembrie
2018

3799
45,8
4,2
4,1

Calculată cu populaţia activă civilă de la 1.01.2018

La sfârşitul lunii decembrie 2018 se aflau în plată 629 de persoane, reprezentând
16,6% din numărul total al şomerilor.
Din acestea, 524 de persoane beneficiau de indemnizaţie de şomaj de 75% (13,8%
din total şomeri) şi 105 persoane beneficiau de indemnizaţie de şomaj de 50% (2,8% din total
şomeri).
Numărul şomerilor neindemnizaţi, la sfârşitul lunii decembrie 2018, era de 3170
persoane, reprezentând 83,4% din totalul şomerilor înregistraţi - majoritatea (85,6%) fiind
persoane cu studii primare, gimnaziale sau profesionale.
Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii decembrie 2018 a fost de 4,2% calculată
în raport cu populaţia activă civilă totală, în scădere comparativ cu perioada corespunzătoare
a anului precedent (4,9% în decembrie 2017). Pentru femei, rata şomajului la sfârşitul lunii
decembrie 2018 a fost de 4,1%, mai mică cu 0,4 puncte procentuale faţă de cea înregistrată
la 31.12.2017.
Rata şomajului în judeţul Călăraşi pe luni, în anul 2018 comparativ cu anul 2017
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Numărul persoanelor asimilate şomerilor care beneficiază de indemnizaţie de şomaj Legii
nr.76/2002 cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2018 faţă de anul 2017
Anul

Total

Din
care,
F

2018
2017

105
124

59
64

Învăţământ
primar şi
fără studii
Total
F
0
0
14

Fără
studii
Total
0

Învăţământ
gimnazial
F
0

Total
0
8

F
0

Profesionalarte şi
meserii
Total
F
17
8

Învăţământ
liceal

Învăţământ
postliceal

Învăţământ
universitar

Total
75
99

Total
9
48

Total
4
11

F
40

F
8

F
3
8

Numărul şomerilor care beneficiază de indemnizaţie de şomaj conform Legii nr.76/2002 cu
modificările şi completările ulterioare, în anul 2018 faţă de anul 2016
Anul

Total

F

2018
2017

524
606

218
209

Învăţământ
primar şi
fără studii
Total
F
17
6
349

Fără
studii
Total
2

Învăţământ
gimnazial
F
1

Total
90
91

F
32

Profesionalarte şi
meserii
Total
F
186
45

Învăţământ
liceal

Învăţământ
postliceal

Învăţământ
universitar

Total
117
211

Total
72
93

Total
42
46

F
69

F
39

F
37
25

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă – Călăraşi a organizat în anul
2018, burse ale locurilor de muncă, astfel:
1.Bursa Generală locurilor de muncă organizată din data de 20.04.2018
Au participat la bursă 21 de agenţi economici, (16 la Călărași și 5 la Oltenița),
precum şi 207 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Angajatorii contactaţi, în număr
de 365, pentru organizarea acestei acţiuni, au oferit un număr de 318 de locuri de muncă
vacante, cele mai multe dintre acestea fiind în domeniile: agricultură, alimentație publică,
confecții textile, servicii. Au fost selectate în vederea încadrării, 76 de persoane, 23 dintre
acestea fiind încadrate în muncă. Personalul agenţiei a pus la dispoziţia persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă diverse materiale informative (pliante, brosuri etc.) şi a venit în
întâmpinarea acestora cu o ofertă diversificată de cursuri de calificare/recalificare.
2.Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenţii promoţiei 2018, din data de
19.10.2018
Pentru organizarea acestui eveniment au fost contactaţi 356 de agenţi economici
care au oferit un număr de 120 de locuri de muncă adresate persoanelor fără experiență în
muncă, cele mai multe dintre acestea fiind disponibile în domenii de activitate precum:
agricultură, transporturi, industrie, precum și alte activități.
La cele două acţiuni au participat 17 angajatori.
Un număr de 81 absolvenți promoția 2018 au participat la cele două acțiuni din
Călărași, respectiv Oltenița, iar în urma desfăşurării interviurilor cu agenţii economici, 22 de
tineri au fost selectaţi pentru a ocupa un loc de muncă, aceştia urmând a se prezenta în zilele
următoare la sediile angajatorilor pentru a-şi dovedi abilităţile, din care 3 absolvenţi au fost
încadrati în muncă.
Persoanele participante la bursă care nu dețineau nicio calificare, au avut
posibilitatea de a se înscrie la unul dintre programele de formare profesională oferite gratuit
de AJOFM Călărași.
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.
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La nivelul Compartimentului Resurse Umane, Salarizare, Comunicare, Secretariatul
Consiliului Consultativ şi EURES, au fost desfăşurate următoarele activităţi:
Tematica/Apariţii în mass 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
Realizările programului de ocupare a forţei de
muncă/planului de formare profesională
Proiecte
Total
Teme diverse
Subvenții acordate angajatorilor
Ucenicia la locul de muncă
Registrul electronic de evidență a contractelor de
Intership
Venitul minim garantat
Absolvenții promoției 2018
Stimulente financiare subvenții
Economie socială
Total
Total General

Numărul apariţiilor
în 2018
22
31
104
40
33
1
13
244
Numărul apariţiilor
11
5
3
3
8
4
4
38
282

Alte activităţi
Interviu TV
Solicitări de informații primite din partea reprezentanților mass-media
Comunicate de presă transmise către reprezentanții mass-media
Materiale publicitare (pliante, broşuri, buletine informative, fluturaşi, mape de prezentare)

Număr
1
3
29
650

În anul 2018, la nivelul activităţii AJOFM Călăraşi au fost respectate şi îndeplinite
următoarele obiective, 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.
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 2018 de salariaţii din
judeţul Călăraşi, a fost de 2353 lei/persoană, cu 15,7% mai mic decât cel realizat la nivel
naţional (2792 lei/persoană).
Comparativ cu luna noiembrie 2017, câştigul salarial mediu nominal net realizat în
luna noiembrie 2018 a fost mai mare cu 11,7%.
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Situaţia în termeni reali ne arată că, în luna noiembrie 2018, comparativ cu noiembrie
2017, câştigurile salariale reale au crescut cu 8,0%.
.
Puterea de cumpărare a pensiilor
Pensia reprezintă sursa de venit pentru 20,0% din populaţia judeţului Călăraşi.
În trimestrul III 2018, pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat
a fost de 991 lei, cu 10,1% mai mare faţă de trimestrul III 2017, iar cea a pensionarilor
agricultori ( 489 lei), s-a majorat cu 10,2 %.
Procesul inflaţionist din perioada analizată a făcut ca pensia medie pe sisteme de
pensionare să crească în termeni reali cu 10,4% pentru pensia de asigurări sociale de stat şi
cu 10,5% pentru pensia de asigurări sociale agricultori.
Numărul mediu al pensionarilor şi pensia medie lunară, după sistemul de pensionare,
în trimestrul III 2018 se prezintă astfel:
Trimestrul III 2018

61.615

Pensia
medie
lunară
(lei)
991

7.641

489

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

Trimestrul III 2018 în
procente faţă de
Trimestrul III 2017
Nr. mediu
pensionari
(%)

Pensia
medie
lunară (lei)

99,3

110,1

89,7

110,2

Casa Judeţeană de Pensii
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.
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 2018, Legea nr. 263/2010 privind şi sistemul unitar de pensii publice a
fost modificată prin următoarele acte normative:
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- Legea 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 20018;
- Legea nr.277/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Alte prevederi aplicabile în anul 2018.
Atribuţiile instituţiei, stabilite prin Legea nr. 263/2010 şi prin Statutul Casei Naţionale
de Pensii Publice, 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
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

Activitatea de comunicare
Activitatea 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.
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În anul 2018, directorul executiv a acordat 847 de 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).
Activitatea 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 publicul
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
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;
- vizarea, de către Instituţia Prefectului-Judeţul Călăraşi, a conturilor de execuţie.
Activitatea de rezolvare a scrisorilor, sesizărilor, reclamaţiilor şi petiţiilor este
organizată în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.27/2002. În anul 2018, au fost adresate
instituţiei 161 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
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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 şi 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 218 litigii, atât cu persoane fizice, cât şi juridice. Dintre
acestea, 78 de cauze au fost finalizate, în sensul că 58 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 140 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
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 2018 au fost înregistrate un număr de 27 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 2018, în înregistrarea şi soluţionarea unui număr de 24
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.
Activitatea 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.
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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 2018 s-a declanşat procedura de executare silită sau a fost continuată,
pentru 101 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 303.329,5 lei.
S-a recuperat, prin încasări, suma de 160.074, ca urmare a deplasărilor în teren sau
prin reţineri.
Informatică
Dotarea cu echipamente
În cursul anului 2018 nu au fost repartizate CJP Călăraţi noi calculatoare sau
altesisteme periferice în scopul îmbunătăţirii activităţii instituţiei.
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
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 2018 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:
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Dosare de pensii – cazuri noi
Anul

Cereri înregistrate

Cereri soluţionate

2017
2018

3628
3569

3618
3294

Grad de
soluţionare
99,72%
92,30%

Cereri de recalculare a pensiilor
Anul

Cereri înregistrate

Cereri soluţionate

2017
2018

3158
2570

2853
2330

Grad de
soluţionare
90,34%
90,66%

Evoluţia numărului de pensionari şi a pensiei medii în anul 2018
La sfârşitul anului 2018, situaţia numărului de pensionari aflaţi în plată la Casa
Judeţeană de Pensii Călăraşi, se prezintă astfel: se aflau în plată 69443 pensionari, din care:
61686 pensionari în sistemul de stat şi 7757 pensionari în sistemul agricol (pensii CAP).
Categoria de pensionari
I.PENSIONARI DE STAT
Limită de vârstă
Anticipată
Anticipată parţială
Invaliditate, din care:
Gradul I
Gradul II
Gradul III
Urmaşi
II.PENSIONARI
AGRICULTORI
Limită de vârstă, din care:
Invaliditate, din care:
Gradul I
Gradul II
Gradul III
Urmaşi

Pensionari aflaţi
în plată
61686
45127
177
1074
6721
478
2244
3999
303

Pensia medie
(lei)
990
1135
1316
926
559
453
569
567
560

7757

475

7200
30
5
25
527

493
246
314
232
240

Şi în anul 2018 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 până la data de 30.06.2018
şi de 640 lei începând cu data de 01.07.218.
De aceste drepturi a beneficiat un număr de 14748 de pensionari din sector de stat şi
4385 pensionari din sector agricol din judeţul Călăraşi.
Ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor a fost acordat pentru 2598 de persoane
îndreptăţite în temeiul Legii nr. 578/2004.
Au fost în plată, la sfârşitul anului 2018, 601 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 2018 erau în plată un număr de 25 indemnizaţii prevăzute de legi speciale,
astfel:
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Total

Tipul indemnizaţiei
IOVR
IOVR invaliditate
Ajutor social
IOVR urmaş

25
3
3
19

Pensia medie
(lei)
175
266
285
188

Activitatea 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 2018, 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 2018 au fost înaintate acesteia 114 contestaţii.
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 nr.574/1972,
nr.883/2004 şi nr.987/2009 privind acordarea pensiilor comunitare. În acest domeniu, în anul
2018 au fost prelucrate 147 de 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 dedicat acestei activităţi, dar şi inexistenţei la nivel naţional a unor soft-uri
performante şi a dotărilor tehnice, fapt ce a afectat această activitate.
Evidenţă contribuabili
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.
Numărul de contracte de asigurare socială a evoluat în anul 2018 după cum urmează:
număr contracte în evidenţă la 01.01.2018 -819; număr contracte noi încheiate în cursul anului
- 99; număr contracte reziliate pe parcursul anului - 390; număr contracte în evidenţă la
31.12.2018 - 429.
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.
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În anul 201,8 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 2018, 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.
Execuţia bugetară a cheltuielilor
Bugetul asigurărilor sociale de stat
An

PREVEDERI
BUGETARE

CHELTUIELI REALIZATE (lei)

%

2018

679808237

679335029

99,99%

Bugetul pentru accidente de muncă şi boli profesionale
An

PREVEDERI
BUGETARE

CHELTUIELI REALIZATE (lei)

%

2018

615765

602937

97,92%

Bugetul de stat
An

PREVEDERI
BUGETARE

CHELTUIELI REALIZATE (lei)

%

2018

169122100

168928869

99,89%

Bilete de tratament
An

Număr bilete
primite

Număr bilete
vândute

2017
2018

3389
3176

2718
2628

Grad de
valorificare a
biletelor
80,20%
82,75%

Grad de
satisfacere a
cererilor
65,91%
69,41%

Activitatea de accidente de muncă şi boli profesionale
-

Număr de accidente de muncă comunicate, 27;
Număr de accidente de muncă confirmate, 27;
Număr de accidente cu incapacitate de muncă, 26;
Număr de accidente cu invaliditate, 1;
Număr de accidente cu deces, 0;
Număr de accidente de traseu, 3;
Boli profesionale comunicate de ASP, nu a fost cazul;
Întocmirea documentelor pentru decontarea cheltuielilor de reabilitare medicală, în
valoare de 44568 lei;
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- Întocmirea documentelor pentru plata despăgubirii pentru deces (3 cazuri), în valoare
de 44568 lei;
- Facturi către CJAS, 27 cazuri în valoare de 32595 lei;
- Diferenţe de contribuţii, 6 cazuri în valoare de 5248 lei;
- Concedii medicale, 18 cazuri în valoare de 27180 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
Direcţia 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.
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 2018, prin intermediul a 3 cabinete EMCM
în municipiul Călăraşi, municipiul Olteniţa şi un cabinet în oraşul Lehliu Gară.
Compartiment audit
În cadrul acestui compartiment au fost desfăşurate următoarele activităţi :
- întocmirea indicatorilor de performanţă;
- efectuarea misiunilor de audit intern cuprinse în planul de audit.
Activitatea Casei Locale de Pensii Olteniţa
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
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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.
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 vârstele 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.
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
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 2018 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 2017-2018, în baza prevederilor O.U.G.nr. 70/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi a unor facilităţi ale populaţiei pentru
plata energiei termice;
 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;
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 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;
 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 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.
Comisia judeţeană privind incluziunea socială a judeţului Călăraşi este alcătuită din
reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale
administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu responsabilităţi în domeniul
incliziunii sociale, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale reprezentative din judeţul
Călăraşi, reprezentanţi ai consiliilor locale.
În anul 2018 Comisia judeţeană privind incluziunea socială s-a întrunit într-o sedinţă
în data de 12.04.2018, ședință în care au fost prezentate :
- Raportul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Călăraşi pe anul 2017 – Domeniu cheie 1: Protecție socială;
- Informare pe anul 2017 - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă
Călăraşi – Domeniu cheie 2: Ocuparea forței de muncă;
- Informare pe anul 2017 - Direcția de Sănătate Publică Călăraşi – Domeniu cheie 4:
Sănătate – Informare DSP Călăraşi;
- Aprobarea Planului judeţean de acţiuni privind incluziunea socială pe anul 2018;
- Diverse.
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La nivelul anului 2018, Planul judeţean privind incluziunea socială a fost împărţit pe 6
domenii cheie: Protecţie socială, Ocuparea forţei de muncă, Educaţie, Sănătate, Locuinţe,
Participare socială
În urma solicitării Comisiei de incluziune judeţeană, au fost transmise de către
instituţiile publice propunerile privind acţiunile pe anul 2018. Secretariatul tehnic a întocmit
Planul judeţean privind incluziunea socială pe anul 2018.
Activitatea Comisiei judeţene privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
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 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.
În anul 2018, Comisia judeţeană privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi nu
a fost convocată.
Număr total de ajutoare de urgenţă acordate
În anul 2018, au fost înregistrate 17 cereri de ajutoare de urgenţă, soluţionate 17, din
care au fost acordate 4 ajutoare de urgenţă în baza Legii nr.416/2001, prin hotărâri de guvern,
suma totală plătită 17.000 lei. Au fost acordate, până la 30.11.2018 la nivel local de către
primării, 266 de ajutoare de urgenţă în sumă de 189.475 lei şi 38 de ajutoare de
înmormântare în sumă de 20.403 lei.
Număr total de persoane beneficiare ale Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat şi
plata drepturilor aferente
Numărul de persoane beneficiare a fost de 3.712 iar plata drepturilor aferente afost în
sumă de 11.688.963 lei.
În anul 2017, au beneficiat de prevederile Legii nr.416/2001, în medie 44.549 de
familii şi persoane singure, pentru care s-a plătit 11.683.547 lei.
Situaţia acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei
În anul 2018, la nivelul judeţului Călăraşi, situaţia acordării ajutoarelor pentru
încălzirea locuinţei este următoarea:
Numărul mediu
de ajutoare
plătite
8.728

Perioadele de acordare
Total an 2018, din care:
energie termică furnizată în sistem
centralizat
gaze naturale
lemne, cărbuni şi combustibil petrolier
încălzire electrică

Total sume plătite
lei
2.032.476

1123

50.090

403

238.867

4.686

1.009.615

32

16.745

Administrare şi gestionare prestaţii sociale
În anul 2018, la nivelul judeţului Călăraşi, au beneficiat de alocaţii şi beneficii sociale
un numar mediu de 102.321 de beneficiari, suma totală plătită pentru alocaţii şi beneficii
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sociale fiind de 223.402.621 lei.Situaţia pe fiecare alocaţie şi prestaţie socială a fost
următoarea:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

14
15

Indemnizaţii lunare de hrană HIV/SIDA
Ajutoare sociale (VMG)
Ajutoare de urgenţă
Ajutoare încălzire -Energie termică furnizată în sistem
centralizat
Ajutoare încălzire -Gaze naturale
Ajutoare încălzire -Lemne, cărbuni şi combustibil
petrolieri
Ajutoare încălzire -Energie electrică

16

Drepturi persoane cu handicap (ind.+buget+însoţ.+HIV)

12
13

Suma (lei)

57.526
5.257
527
1.542
6
1.009
106
5
152
3.172
1

69.241.894
10.198.309
5.229.300
29.268.436
31.320
8.099.430
617.727
125.669
899.896
11.708.621
10.000

123

50.090

403

238.867

4.686

1.009.615

32

16.745

27.234

86.656.702

La nivelul judeţului Călăraşi, nu au fost acordate subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor,
potrivit Legii nr.34/1998. Pe tot parcursul anului 2018 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 baza 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 OPERAŢIONALĂ – COD PO 34 privind activitatea de stabilire şi
punere în plată a alocaţiei de stat internaţională;
 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ – COD SPRCLM 3 privind stabilirea şi recuperarea
debitelor pentru lucrătorii migranţi care intră sub incidenţa regulamentului (CE)
883/2004.
În anul 2018 au fost primite de la instituţiile de asistenţă socială din alte ţări un număr
de 1.529 formulare privind acordarea beneficiilor familiare.
În urma primirii formularelor din alte ţări privind acordarea beneficiilor familiale de
către instituţiile acestora au fost suspendat din România un număr de 145 drepturi privind
alocaţia de stat pentru copii şi 295 de încetări la cerere.
Au fost deschise drepturi unui număr de 126 cazuri de alocaţie de stat pentru copii în
România şi au fost iniţiate formulare E 402 unui număr de 54 persoane solicitante. Alocaţiile
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acordate în cele 54 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 poştă sau
electronic, cu confirmare de primire a instituţiei ţării respective.
Toate cele 1.529 formulare primite au fost completate şi transmise celor care le-au
solicitat.
În cursul anului 2018 nu au fost acordate sume necuvenite cu titlul de beneficiu
familial, astfel nefiind constituite şi înregistrate debite.
Comunicare şi relaţii cu publicul
În anul 2018 s-a înregistrat un număr de 11.949 de adrese, petiţii înregistrate şi
soluţionate în termen de către compartimentele competente şi un număr de 798 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 2018);
 Stadiul realizării „Programului orientativ de dezvoltare economico-socială al judeţului
Călăraşi pe anul 2018”.
Activitatea comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor şi a
secretariatului tehnic
În anul 2018, Comisia de autorizare a judeţului Călăraşi s-a întrunit la sediul Agenţiei
Judeţene de Prestaţii Sociale Călăraşi într-un nrumăr de 16 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 8 furnizori de formare profesională a adulţilor pentru 28 de
programe de formare.
În vederea autorizării programelor de formare, s-au efectuat 56 de rapoarte de
evaluare la 8 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 160 de rapoarte de monitorizare la 17 de
furnizori de formare profesională a adulţilor autorizaţi.
Comisia de autorizare a dispus prin decizii numirea specialiştilor în 464 de comisii de
examinare.
În 2018, au absolvit cursurile 3.096 de cursanţi, cu certificate de calificare şi absolvire
(iniţiere, perfecţionare, specializare).
În anul 2018 au fost primite si înregistrate de la furnizorii de formare, de la AJPIS-uri,
de la ANC si de la MMFPSPV, 1.842 de adrese cu solicitări de situaţii, rapoarte, comisii
examinare, adiţionale la dosarele de autorizare, solicitări de specialiști din Lista specialiștilor,
propuneri de specialişti din alte judeţe, 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 27 de furnizori de formare profesională a adulţilor
autorizaţi pentru 112 de programe de formare.
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Juridic şi contencios
În cursul anului 2018 AJPIS Călăraşi a fost în litigiu cu un număr de 7 dosare astfel:
- 2 dosare a avut ca obiect indemnizaţie creştere copil, AJPIS a avut calitatea de pârât,
Curtea de Apel Bucureşti într-un dosar a respins recursul pârâtului iar în celălalt dosar
a respins acţiunea reclamantului;
- 3 dosare au avut ca obiect D-L 118/1990 AJPIS a avut calitatea de pârât, 1 dosar este
in curs de soluționare, într-un dosar Curtea de Apel Bucureşti a respins recursul
pârâtei şi într-un dosar a respins acţiunea reclamantului;
- 2 dosare au avut ca obiect litigiu funcţionari publici, conform Legii nr,188/1999,
dosarele fiind în curs de soluţionare la Curtea de Apel Bucureşti şi Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie.
Conform HG 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 4 decizii privind stabilirea drepturilor conform Decretului
Lege nr.118/1990.
Au fost întocmite 314 răspunsuri la adresele de înfiinţare a popririi de la organele de
executare.
Au fost vizate pentru legalitate un număr de 27.500 dosare.
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 2018,
conform Planului de control al Inspecţiei Sociale din cadrul ANPIS pentru anul 2018, 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 2018 şi a metodologiilor de realizare a campaniilor de control, în anul
2018, inspectorii sociali din cadrul AJPIS Călăraşi - Compartimentul de inspecţie socială, au
realizat un număr de 18 controale în activitatea de inspecţie socială, în cadrul celor 4 campanii
temetice de control şi 3 controale inopinate (soluţionare petiţii).
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:
 Verificarea asigurării accesului persoanelor cu dizabilităţi la mediul fizic, respectiv
unităţi hoteliere care oferă servicii de tratamant balnear şi recuperare medicală:În
urma verificării celor 3 entităţi inspectate (Borcea SA Hotel Călăraşi, Baden SRL
Hotel Baden, Columna NG SA Hotel Hestia) s-a constatat faptul că ninio entitate nu
asigură respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, fiind dispuse 23 de măsuri
de remediere a deficienţelor constatate;
 Identificarea persoanelor cu dizabilităţi încadrate în grad de handicap înainte de anul
2000, în vederea acordării drepturilor, cu respectarea prevederilor legale, Constatări:
4 beneficiari selectaţi de ANPIS pentru verificare, 4 beneficiari verificaţi, Număr total
beneficiari pentru care s-a dispus reevaluarea/Număr total beneficiari verificaţi 0/4,
Tipuri de nereguli identificate la nivelul eşantionului selectat de 4 persoane: echipa
de control a constatat inexistenţa documentelor medicale care au stat la baza
încadrării în grad de handicap pentru 4 persoane deţinătoare a certificatelor de
handicap eliberate înainte de anul 2000; persoanele nu au fost reevaluate potrivit
prevederilor art.59 din OUG nr.102/1999 care stipulează că în termen de un an de la
intrarea în vigoare a art.22-30, respectiv ianuarie 2000, comisia va examina şi
reevalua toate persoanele beneficiare de certificate de încadrare într-o categorie de
persoane cu handicap; nu a fost necesară propunerea de reevaluare deoarece
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aceste dosare au fost reevaluate ca urmare a măsurilor dispuse de inspectorii sociali
în campania din anul 2017- astfel, în urma reevaluării, până la data încheierii PV de
control, pentru 2 dosare CEPAH a dispus încetarea dreptului prin neîncadrare în
grad şi tip de handicap la recomandarea serviciului de evaluarem, iar pentru ceilalţi
doi beneficiari (rezidenţi la CRNN Plătăreşti) s-a efectuat reevaluarea cu măsura de
menţinere a încadrării în grad şi tip de handicap;
 Verificarea respectării prevederilor HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor
cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de asistenţă socială şi a structurii
orientative de personal, de către direcţia de asistenţă socială organizată în
subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor şi compartimentul e asistenţă
socială organizat la nivelul comunelor:
- Verificarea respectării prevederilor HG nr.797/2017 de către serviciile publice de
asistenţă socială, DGASPC Călăraşi: echipa a fost formată dintr-un inspector de la
AJPIS Constanţa şi un inspector de la AJPIS Călăraşi;
- Verificarea respectării prevederilor HG nr.797/2017 de către serviciile publice de
asistenţă socială, primării: Campania tematică “Controlul de fond al serviciilor
publice de asistenţă socială-etapa a II-a ” s-a desfăşurat la sediul a 7 autorităţi
publice locale din judeţ dintr-un număr de 14 supuse verificării, astfel: Lehliu Gară,
Unirea, Ulmu, Grădiştea, Dragalina, Mînăstirea, Alexandru Odobescu, În ceea ce
priveşte BAS, au fost dispuse 13 măsuri de remediere cu caracter finaciar a
deficienţelor constatate, respectiv: pentru 12 dosare ASF/VMG s-au întocmit 3
referate pentru emiterea deciziilor de debit (13 ASF şi 1 VMG), în urma cărora sau întocmit debite în valoare de 4118 lei (1692 lei debite VMG, 2426 lei debite
ASF), din care a fost recuperată suma de 0 lei. Nu au fost aplicate sancţiuni
contravenţionale şi nu au fost identificate situaţii care să impună sesizarea altor
instituţii;
 Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către furnizorii de servicii
sociale publici şi privaţi, conform Deciziei Directorului Executiv al AJPIS Călăraşi
nr.127/18.01.2018 (a participat un inspector social) şi a Deciziei nr.166/17.09.2018
(au participat 3 inspectori sociali), S-au constatat următoarele:
- Număr total de furnizori de servicii sociale 20, dintre care: acreditaţi (public, privat)
15 furnizori de servicii sociale publici şi 5 furnizori de servicii sociale private,
respectiv neacreditaţi (public, privat) - acreditare expirată a 3 furnizori de servicii
sociale;
- Număr total de servicii sociale 37, din care: fără licenţă de funcţionare/provizorie,
1 public persoane adulte cu handicap neuropsihic; se află în procedură de
obţinere a licenţei de funcţionare (public, privat, categorie de beneficiari) 2 servicii
sociale publice şi 6 servicii sociale private; deţin licenţă de funcţionare (public,
privat, categorie de beneficiari) 28 de servicii sociale (4 servicii sociale private şi
24 servicii sociale publice).
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 în conformitate
cu Ordinul Prefectului nr.387/15.11.2018, având în componenţă un număr de 48 de membri,
titulari şi supleanţi, permanenţi şi invitaţi.
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;
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 alte probleme din sfera de activitate a administraţiei publice asupra cărora partenerii

sociali convin să discute.
În cursul anului 2018 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,
sindicate şi patronate. Au fost ,de asemenea, abordate probleme cu care se confruntă diverse
categorii profesionale în vederea informării asupra prevederilor legale ori pentru
rezolvarea/clarificarea unor aspecte punctuale semnalate de reprezentanţii organizaţiilor
partenere.
Problemele care au excedat cadrul dezbaterilor au fost comunicate instituţiilor
centrale în a căror competenţă intra soluţionarea aspectelor sesizate. Totodată au mai fost
informaţi membrii Comisiei de dialog social, în cadrul şedinţelor organizate asupra unor
proiecte de acte normative aflate în dezbatere, ori asupra unor facilităţi recent introduse.
Referitor la dezbaterea asupra iniţiativelor legislative au fost prezentate partenerilor
de dialog social proiectele privind modificări ale Legii nr.62/2011 şi a Hotărârii de Guvern nr.
1260/2011 însoţite de Notele de Fundamentare aferente, precum şi proiectul noii Legi a
Pensiilor.
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, în cursul anului 2018 au
avut loc 11 întâlniri ale comitetului judeţean de monitorizare. La finalul acestor întruniri au fost
întocmite şi transmise rapoartele întrunirilor Comitetului de monitorizare de la nivel judeţean
către secretarul de stat responsabil din Ministerul Muncii.
Temele dezbătute pe parcursul anului 2018 în cadrul şedinţelor de dialog social au
fost:
 Bilanţul activităţii A.J.O.F.M. Călăraşi desfăşurate în 2017 şi obiectivele de atins ale
anului 2018; Măsuri de sprijin privind ocuparea şi paşii de urmat în realizarea uceniciei
la locul de muncă;
 Prezentarea propunerilor de teme pentru dezbatere în anul 2018;
 Oportunităţi de finanţare în cadrul P.O.R. 2014-2020;
 Raport privind activitatea A.J.F.P. Călăraşi în anul 2017;
 Analiza oportunităţii comasării unităţilor de învăţământ din judeţ - temă solicitată de
M.A.I.;
 Planul de investiţii - 2018 la nivelul judeţului Călăraşi;
 Planul de investiţii - 2018 la nivelul municipiului Călăraşi;
 Situaţia socio-economică a judeţului Călăraşi în anul 2017, comparativ cu anul 2016;
 Agricultura judeţeană în 2017 şi abordările anului 2018;
 Modificări legislative cu impact asupra fermierilor;
 Raportul stării de sănătate la nivelul judeţului Călăraşi;
 Planul de şcolarizare învăţământ profesional şi tehnic 2018-2019;
 Propuneri în susţinerea personalului nedidactic;
 Oportunităţi de finanţare P.O.R. 2014-2020 – Axa 13;
 Calitatea factorilor de mediu în judeţul Călăraşi;
 Bilete de odihnă şi tratament - repartizare şi modalităţi de distribuire;
 Condiţii privind distribuirea biletelor de tratament;
 Prestaţiile sociale în judeţul Călăraşi;
 Formarea profesională continuă;
 Nemulţumiri ale angajaţilor din Silcotub S.A P.L. Călăraşi şi Donalam;
 Norme juridice aplicabile şi măsuri igienico-sanitare de îndeplinit înainte de
deschiderea anului şcolar;
 Cardul european de sănătate şi formularele europene;
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 Procedura insolvenţei persoanei fizice;
 Statistica şi cauzele accidentelor de muncă;
 Situaţia accidentelor de muncă;
 Încheierea campaniei de irigaţii în anul 2018; Pregătirea Sistemelor Hidro-ameliorative
pentru activitatea de desecare;
 Ghid pentru consumatorii care vor să profite de reducerile comercianţilor din perioada
16-30 noiembrie 2018;
 Informare privind conformitatea, modul de etichetare, prezentare şi publicitate a
alimentelor specifice sărbătorilor de iarnă;
 Rambursarea şi recuperarea cheltuielilor aferente asistenţei medicale acordate în baza
documentelor internaţionale din domeniul sănătăţii la care România este parte;
 Aprecierea membrilor C.D.S. Călăraşi a eficienţei dialogului social.
În cursul anului 2018 a avut loc, în data de 01.08, o acţiune de protest a membrilor
C.N.S. Cartel Alfa, angajaţi ai Silcotub S.A.P.L. Călăraşi şi Donalam. La acţiunea de protest o
echipă a protestatarilor a fost primită de Prefectul judeţului, pentru a dialoga asupra
nemulţumirilor ce au determinat ieşirea în stradă. La finalul discuţiilor au fost întocmite şi
transmise informări către Ministerul Afacerilor Interne. şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 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 23 membri în conformitate cu Ordinul
Prefectului nr. 347/18.09.2017, precum şi un număr de 5 invitaţi permanenţi.
Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor
Vârstnice vizează:
 asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă
asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele vârstnice;
 consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte normative
care urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter economic,
social, medical şi cultural, de interes al acestora;
 monitorizarea aplicării măsurilor stabilite.
În cursul anului 2018 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice s-a întrunit în 12 şedinţe lunare.
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, Casei Judeţene
de Asigurări de Sănătate Călăraşi, Casei Judeţene de Pensii, Direcţiei de Sănătate Publică,
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi –componenta Adulţi,
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Comisariatului Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor, Poliţiei de Proximitate, Serviciului de Ordine Publică, Inspectoratului
Şcolar Judeţean Călăraşi, Direcţiei Judeţene 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 organizaţiilor
jueţene de pensionari.
În cursul anului 2018 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 2017, precum şi măsurile preconizate pentru 2018;
 Asistenţa social-filantropică desfăşurată de Protopopiatul Călăraşi în anul 2017;
 Crucea Roşie Călăraşi - bilanţul acţiunilor desfăşurate în 2017;
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 Evoluţia infecţiilor acute respiratorii, sezonul 2017-2018;
 Evoluţia morbidităţii populaţiei vârstnice judeţului Călăraşi în anul 2017, faţă de 2016;
 Evidenţa Programelor de Sănătate derulate de Direcţia de Sănătate Publică





















Călăraşi;
Siguranţa şi accesibilitatea persoanei vârstnice la efectuarea de analize medicale, la
prescripţia de medicamente gratuite şi compensate, precum şi accesibilitatea acestora
la servicii medicale de calitate în spitale şi ambulatorii, situaţia cadrelor medicale de
specialitate;
Evidenţa şi eficienţa aplicării Programelor Naţionale de Sănătate în 2017 administrate
de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Călăraşi.
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi: Procedura şi legislaţia
aplicabilă insolvenţei persoanei fizice;
Funcţionarea unităţilor medico-sociale din judeţ;
D.S.V.S.A. Călăraşi - Raport zoonoze pe anul 2017;
Evoluţia pensiilor la nivelul judeţului Călăraşi şi perspective pentru perioada următoare;
Condiţii privind distribuirea biletelor de tratament şi odihnă în 2018;
Perspective în dezvoltarea serviciilor de îngrijire a vârstnicilor din judeţ;
Căminele pentru persoanele vârstnice – nivel de dezvoltare – nevoi/probleme cu care
se confruntă şi posibilităţi de extindere, cu Informări prezentate de: director Cămin Sf.
Gheorghe Olteniţa, consilier juridic la Căminul pentru persoane vârstnice Sf. Antim
IVIREANU Călăraşi; reprezentant Cămin Sf. Maria Unirea;
Surse de finanţare europene prin POR Axa 8, pentru Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea
gradului de acoperire cu servicii sociale”, pentru grupul vulnerabil „persoane vârstnice”
începând cu data de 03 august 2018 şi până la 03 decembrie 2018;
Proiectul Legii Pensiilor;
Starea socio-economică a persoanei de vârsta a treia +65 ani de la nivelul judeţului
Călăraşi;
Răspunsul C.J.P.V. Călăraşi la solicitarea C.N.P.V.;
Reamintire privind posibilitatea de finanţare prin Axa prioritară 8 - Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate şi sociale Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţiile în
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional,
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi
promovând incluziunea socială. Obiectivul Specific 8.3- Creşterea gradului de acoperire
cu servicii sociale: Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de
servicii sociale fără componentă rezidenţială, destinată persoanelor vârstnice: centre
de zi pentru persoane vârstnice, unităţi de îngrijire la domiciliu pentru persoane
vârstnice, centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie,
cu limita de depunere 03 decembrie 2018;
Procedura de acordare a ajutorului la încălzire pentru anotimpul rece;
Bilanţul activităţii organizaţiilor de pensionari în 2018, din cele 9 organizaţii de
pensionari, au prezentat informări: Asociaţia Judeţeană a Pensionarilor Călăraşi,
Sindicatul Judeţean al Pensionarilor Călăraşi, Confederaţia Unirea - Filiala Călăraşi,
Filiala Călăraşi a A.N.C.M.R.R din M.A.I., C.A.R.P. Călăraşi, C.A.R.P. Olteniţa.

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 şi Protecţie Socială” proiect implementat de
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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 2018 au fost:
 furnizarea de servicii de formare profesională de calitate în vederea creşterii
competenţelor profesionale ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,
selecţionate de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă
arondate/nearondate şi a altor persoane care pot participa la programe de formare
profesională în condiţiile prevăzute de OUG nr.129/2000 privind formarea profesională
a adulţilor;
 autorizarea ca furnizor de formare profesională pentru noi ocupaţii solicitate pe piaţa
muncii;
 evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite;
 întărirea colaborării interinstituţionale la nivel regional şi naţional prin implementarea
strategiilor de formare profesională împreună şi pentru agenţiile judeţene pentru
ocuparea forţei de muncă;
 creșterea gradului de vizibilitate a CRFPA privind serviciile acordate, precum şi
rezultatele obţinute ca urmare a implementării acestora;
 creşterea ponderii veniturilor proprii în total venituri.
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
formând persoane pentru diferite calificări (sudor oxi-gaz, laminator, inspector în
domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, etc.).
 a încheiat parteneriate cu agenţii economici din diverse domenii de activitate în
vederea desfăşurării activităţilor de instruire practică atât din judeţul Călăraşi, cât şi din
celelalte judeţe arondate;
 ca urmare a solicitărilor pieţei muncii, CRFPA Călăraşi s-a autorizat pentru un număr
de cinci programe de formare profesională noi şi anume: ”sudor oxi-gaz” cod NC
7212.1.2., ”inspector în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă” cod NC 325723,
”inspector resurse umane” cod COR 333304, ”competenţe cheie – comunicare în limba
română”, ”instructor preparator formare” – cod COR 333309;
 au fost întocmite dosarele de reautorizare pentru pentru un număr de 11 programe de
formare profesională: mecanic agricol – cod NC 7233.2.2, dulgher tâmplar parchetar –
cod NC 7124.2.1, manichiurist –pedichiurist – cod NC 5141.1.2, măcelar – cod NC
7411.1.2, fierar betonist montator prefabricate – cod NC 7123.2.1, ajutor mecanic auto
– cod NC 7231.1.1, electrician electronist auto – cod NC 7231.2.1, lucrător în structuri
pentru construcţii – cod NC 7122.1.3, brutar - cod NC 7412.1.1 , lucrător în creşterea
animalelor – cod NC 6121.1.1, lucrător în cultura plantelor – cod NC 6111.1.1;
 promovarea serviciilor de formare profesională s-a făcut prin comunicate şi articole în
presa locală şi prin intermediul site-ului propriu al ANOFM, asigurându-se astfel
accesul nediscriminatoriu pentru toate persoanele interesate;
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 au fost modernizate și adaptate, conform legislației în vigoare, procedurile
operaționale, pentru a asigura/implementa un sistem de control intern managerial
performant;
 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.
Planul de formare profesională pentru anul 2018 al C.R.F.P.A. Călăraşi a fost structurat astfel:
- 3699 de persoane care beneficiază de servicii gratuite de formare profesională conform
Legii 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
- 250 persoane care au suportat contravaloarea cheltuielilor de şcolarizar.
Structura realizării Planului de formare profesională pentru anul 2018 a fost
următoarea:
 2614 persoane care beneficiază de servicii gratuite de formare profesională conform
Legii nr.76/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
 366 de persoane care au suportat contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare ;
 În cursul anului 2018 a fost cuprins la cursuri de formare profesională un număr total de
2151 şomeri structurat astfel: 1343 femei, 1212 şomeri indemnizaţi, 937 şomeri
neindemnizaţi;
 Din punct de vedere al formelor de pregătire la care au participat şomerii, situaţia se
prezintă astfel: 661 de persoane au participat la cursuri de iniţiere, 1377 persoane au
participat la cursuri de calificare, 113 persoane au participat la cursuri de perfecţionare;
 Împărţirea pe categorii de vârstă a şomerilor beneficiari ai serviciilor de formare este
următoarea: 438 persoane cu vârsta sub 25 ani, 457 persoane cu vârsta între 25-35
ani, 543 persoane cu vârsta între 35-45 ani şi 143 persoane cu vârsta peste 45 ani.
Regionalizarea activităţii de formare profesională desfăşurată de C.R.F.P.A. Călăraşi în anul
2018
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Realizarea indicatorilor de performanţă pentru C.R.F.P.A. Călăraşi în anul 2018
Evaluarea activităţii C.R.F.P.A. Călăraşi s-a făcut pe baza indicatorilor de
performanţă stabiliţi prin Contractul cadru încheiat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă.
Situaţia este prezentată în tabelul următor:
Realizat
(cumulat)

Indicatori

Valoarea indicatorului anual stabilită
prin contract

Punctaj
maxim
acordat/ind
icator

Valoare

Punctaj
obtinut

A

1

3

4

5

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

3949

-

2614

1.61

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

3699

1

2248

0.61

1.2.Plătitori, din care:

250

1

366

1.00

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

3,483

3

2151

1.82

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

560

0.48

423

0.36

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

592

0.51

326

0.38

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

294

0.25

201

0.14

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

495

0.43

363

0.40
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Număr total şomeri cuprinşi
la cursuri de formare
profesională
desfăşurate
prin CRFPA Călăraşi pentru
AJOFM Giurgiu

126

0.11

28

0.04

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

244

0.21

147

0.16

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

364

0.31

283

0.26

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

406

0.35

341

0.25

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

280

0.24

39

0.08

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

14

0.01

0

0

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

108

0.09

0

0

3. Rata de absolvire

95%

2

96%

2

4. Grad de satisfacţie al
clienţilor

85%

1

86%

1.00

5. Ponderea veniturilor
din furnizarea de servicii
specifice
centrelor
regionale (venituri proprii)
realizate
din
totalul
veniturilor repartizate(lei)

60%

2

235.738

6.55

PUNCTAJ FINAL

10.00

12.98

Structura participării la programele de formare profesională pe fiecare
calificare/ocupaţie în regiunea arondată
Denumire calificare/ocupaţie
Operator introducere, validare şi prelucrare date – cod N.C. 4113.2.1
Frizer coafor manichiurist pedichiurist - cod N.C. 5141.2.1
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Număr persoane
înscrise
cursuri
ucenicie
353
12
223
-

Lucrător în comerţ – 5220.1.1
Maseur –cod COR 325501
Patiser –cod N.C. 7412.1.3
Lucrător în cultura plantelor – cod Nomenclator 6111.1.1
Bucătar - cod N.C. 5122.2.1
Instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze -7136.2.2.
Confecţioner asamblor articole din textile – cod N.C. 8286.1.2
Manichiurist pedichiurist - cod N.C. 5141.1.2
Comunicare în limba română
Mecanic auto – cod NC 7231.2.2
Formator – cod COR 242401
Comunicare în limba engleză
Lucrător instalator pentru construcţii – cod 7136.1.1
Manager proiect – 242101
Cofetar - NC 7412.1.2
Frizer – cod N.C. 5141.1.3
Lucrător finisor pentru construcţii – cod 7132.1.1
Lucrător în structuri pentru construcţii - cod Nomenclator 7122.1.3
Cosmetician – cod N.C. 5141.3.1
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – cod N.C. 5123.2.1
Stilist protezist de unghii - iniţiere- COR514208
Maşinist utilaje cale şi terasamente – cod N.C. 8332.2.1.
Lucrător în creşterea animalelor– cod Nomenclator 6121.1.1
Barman-COR 513201
Machior-514205
Brutar– cod N.C. 7412.1.1
Reflexoterapeut -325504
Electrician constructor – N.C. 7137.2.1
Evaluator în sistemul formării profesionale continue - COR 242411
Inspector în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă - COR 325723
Electrician electronist auto - cod N.C. 7231.2.1
Mecanic agricol - cod N.C. 7233.2.2
Confecţioner construcţii metalice – N.C. 7214.1.4
Sudor oxi-gaz- cod N.C. 7212.1.2
Dulgher tâmplar parchetar - cod N.C. 7124.2.1
Ajutor mecanic auto - N.C 7231.1.1
Laminator – cod COR 812136
Comerciant vânzător mărfuri nealimentare - cod N.C. 5220.2.2
TOTAL

204
129
119
102
95
87
77
76
73
72
69
68
62
56
68
54
53
47
43
40
40
39
35
33
30
29
28
27
21
20
19
18
17
13
11
10
6
2566

2
.3
4
4
4
1
4
4
10
48

La momentul raportării, CRFPA Călăraşi deţine un număr de 54 de autorizaţii, astfel:
Denumire calificare

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 tâmplărie aluminiu şi mase plastice
Cosmetician

7412.1.1
5122.2.1
5220.2.1
5220.2.2
0
8286.1.2
7134.2.3
5141.3.1

calificare
calificare
calificare
calificare
iniţiere
calificare
calificare
calificare

360
720
720
720
100
360
720
1080

Fierar betonist montator prefabricate

7123.2.1

calificare

720

Formator

241205

perfecţionare

80
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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

7132.2.3

calificare

720

Operator introducere validare şi prelucrare date

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

calificare

720

Măcelar

7411.1.2

calificare

360

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

7231.2.2

calificare

720

Cofetar

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

Lucrător în alimentaţie

5122.1.1

calificare

360

Evaluator în sistemul formării profesionale continue

242411

perfecţionare

60

Laminator

812136

iniţiere

240

Lucrător în tâmplărie

7422.1.2

calificare

360

Machior

514205

iniţiere

60

Barman

513201

iniţiere

300

Gaterist la tăiat buşteni

8141.1.2

calificare

360

Filator
Inspector/referent resurse umane

7431.2.1

calificare
perfecţionare

720
180

333304
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Comunicare în limba română
Inspector în domeniul sănătăţii şi securităţii în
muncă
Instructor/preparator formare

iniţiere

80

perfecţionare

80

333309

iniţiere

60

7124.2.1
7212.1.2

calificare

360

calificare

360

325723

Dulgher tâmplar parchetar
Sudor oxi-gaz

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;
 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
Activitatea 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 2018, în conformitate cu Programul Cadru de Acţiuni pe anul 2018, cu
defalcare pe trimestre, aprobat de conducerea Inspecţiei Muncii, Serviciul de control relaţii de
muncă, cu un număr mediu de 8 inspectori de muncă şi Compartimentul Muncă Nedeclarată,
cu un număr de 2 inspectori de muncă, conform fondului efectiv de timp, a realizat următorii
indicatori de performanţă monitorizaţi lunar de Inspecţia Muncii astfel:
- Număr total de controale: 1338, din care 341 de controale au fost efectuate de
Compartimentul Muncă Nedeclarată;
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- Contravenţii constatate de către Serviciul Control Relaţii de Muncă şi Compartiment
Muncă Nedeclarată, la un număr de 96 angajatori, cu aplicarea a 119 sancţiuni, din
care 54 amenzi în valoare de 1.153,500 lei (din care achitate în valoare de 102,050 lei)
şi un număr de 65 avertismente.
-

-

-

-

-

-

Contravenţiile aplicate au avut, în principal, ca obiect:
Faptele prevăzute de art.260 alin. 1 lit. e) din Legea nr.53/2003 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare privind primirea la muncă a persoanelor fără
încheierea unui contract individual de muncă, fiind identificate, la un număr de 27 de
angajatori (din care 15 angajatori au fost sancţionaţi de către Compartimentul Muncă
Nedeclarată), 52 persoane depistate prestând activitate fără contract individual de
muncă (din care 22 au fost identificate de către Compartimentul Muncă Nedeclarată),
pentru care s-au aplicat amenzi în valoare de 1.040,000 lei. În cazul a 5 angajatori (42
persoane depistate prestând activitate fără contract individual de muncă), pentru care
în anul 2017 au fost reţinute abateri de natură infracţională, conform de art. 264 alin. 4)
din Legea nr.53/2003 republicată cu modificări şi completări ulterioare, 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, au fost aplicate sancţiuni în urma
dezincriminării la data de 07.08.2017 prin OG nr.53/2017 a faptei prevăzute de art. 264
alin. (4) din Codul Muncii, în valoare de 500.000 lei;
Faptele prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. e^¹) din Legea nr.53/2003 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare privind primirea la muncă a unei persoane fără
transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu
în ziua anterioară începerii activităţii, fiind identificate, la un număr de 6 de angajatori
(din care 4 angajatori au fost sancţionaţi de către Compartimentul Muncă Nedeclarată),
9 persoane fără transmiterea raportului de muncă în registru (din care 5 persoane
identificate de către Compartimentul Muncă Nedeclarată), pentru care s-a aplicat 1
amendă în valoare de 20.000 lei şi 5 avertismente;
Netransmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor la ITM şi a modificărilor
elementelor contractului individual de muncă, cu aplicarea contravenţiilor prevăzute de
HG nr.905/2017, au fost aplicate un număr de 28 sancţiuni, din care 3 amenzi în
valoare de 7.000 lei şi 25 avertismente, la un număr de 26 de angajatori;
Nerespectarea prevederilor legale privind timpul de lucru şi timpul de odihnă, respectiv
nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal şi munca suplimentară,
În acest sens au fost aplicate 19 sancţiuni: 14 amenzi în valoare de 28.500 lei şi 18
avertismente, Sancţiunile au fost aplicate în special pentru nerespectarea prevederilor
art. 119 din Legea nr.53/2003 republicată, cu modificările şi actualizările ulterioare,
respectiv pentru faptul că angajatorul nu a respectat obligaţia de a ţine evidenţa orelor
de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei
de sfârşit al programului de lucru;
Nerespectarea prevederilor art.16 alin.(4) din Legea nr.53/2003 republicată, cu
modificările şi actualizările ulterioare, respectiv nerespectarea obligaţiei angajatorului
de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru
salariaţii care prestează activitate în acel loc, În acest sens au fost aplicate 7 sancţiuni:
3 amenzi în valoare de 30.000 lei şi 4 avertismente;
Faptele prevăzute de art.23 din Legea nr.108/1999 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi anume: 1 angajator a fost sancţionat cu amendă în valoare
de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 23 alin.(1) lit.a) – (aplicată de
Compartimentul Control Muncă Nedeclarată), 3 angajatori au fost sancţionaţi cu
avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 23 alin.(1) lit. b) – neîndeplinirea sau
îndeplinirea parţială a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă şi 2 angajatori au fost
sancţionaţi cu amenzi în valoare de 20.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art.
23 alin.(1) lit. c) – nepunerea la dispoziţia inspectorilor de muncă a documentelor
solicitate.
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În urma controalelor efectuate, pentru deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de
muncă au fost dispuse în anul 2018 un număr de 1192 măsuri, care au vizat în principal
neconformităţi în domeniul aplicării prevederilor codului muncii cu privire la munca
nedeclarată, timpul de muncă şi timpul de odihnă, încălcarea prevederilor legale privind
munca suplimentară, a altor acte normative de dreptul muncii, respectarea HG nr.905/2017
privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, a Legii nr,.62/2011 – a dialogului social.
Acţiunile de control în domeniul relaţiilor de muncă au fost, în principal, de tipul:
 Controale de fond şi tip campanie - 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 munca nedeclarată 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 au fost urmărite cu prioritate obiectivele privind identificarea cazurilor
de muncă nedeclarată;
 Controale tematice care vizează respectarea legislaţiei muncii prin controlul aplicării
legilor specifice, cu o pondere de 10%: HG nr.905/2017 privind registrul general de
evidenţă a salariaţilor; în urma controalelor efectuate, un număr de 26 angajatori au
fost sancţionaţi, fiind verificate prevederile legale privind obligaţia angajatorilor de a
înfiinţa şi transmite la Inspectoratele teritoriale de muncă registrul general de evidenţă a
salariaţilor, respectiv, datele privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea
contractelor individuale de muncă, corectitudinea datelor transmise şi alte obligaţii ce
decurg din legea specială. Pentru neconformităţile constatate s-au dispus 315 de
măsuri;
 Controale cu caracter preventiv în baza OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi
detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative privind regimul străinilor în România (5 controale, din care 3 controale
cu Biroul pentru Imigrări al judeţului Călăraşi);
 Au fost controlaţi 34 angajatori sub aspectul respectării dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi
alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, iar în cazul a 24 angajatori
au fost dispuse măsuri privind respectarea acestor prevederi;
 Au fost efectuate verificări cu privire la modul în care au fost respectate prevederile
legale prevăzute de alin (1) art. 33 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, referitoare la obligaţia de a publica la sediul
propriu şi pe pagina proprie de internet o listă a tuturor funcţiilor din autorităţilor sau
instituţiilor publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice:
au fost verificate pe site un număr de 10 autorităţi sau instituţii publice şi au fost
efectuate 54 de controale la sediul autorităţilor sau instituţiilor publice, aplicându-se 3
sancţiuni – avertismente şi fiind dispuse 9 măsuri;
 Au fost controlaţi 46 de angajatori sub aspectul respectării dispoziţiilor Legii nr.
52/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aplicate 3 amenzi în valoare
de 18.000 lei şi 5 avertismente şi au fost dispuse 20 de măsuri privind respectarea
acestor prevederi.
Campanii naţionale desfăşurate comform dispoziţiilor Inspecţiei Muncii:
 În perioada 19-30 martie 2018 s-a desfăşurat Campania Naţională privind respectarea
de către operatorii care prestează servicii poştale şi de curierat a prevederilor legale
referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de
muncă şi de odihnă a conducătorilor auto şi curierilor. Pe perioada campaniei au fost
verificaţi 7 operatori care prestează servicii poştale şi de curierat şi au fost dispuse 3
măsuri.
 În perioada 19.02-30.04.2018 s-a desfăşurat Campania naţională privind respectarea
prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă,
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de către agenţii de muncă temporară şi de către utilizatorii salariaţilor temporari. În
cadrul campaniei au fost verificaţi 3 angajatori – agenţi de muncă temporară şi un
angajator – utilizator. Având în vedere că unul dintre agenţii de muncă temporară
verificaţi avea încheiate 3 contracte de putere la dispoziţie cu utilizatori din Spania,
pentru verificarea respectării prevederilor art. 8 din Legea nr.16/2017 privind detaşarea
salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi a transmis Inspecţiei Muncii o solicitare, pentru accesarea Sistemului
de Informare a Pieţei Interne (IMI), Deoarece prin adresa nr.1484/DCRM/09.07.2018,
Campania naţională s-a prelungit pe toată perioada anului 2018, Serviciul Control
Relaţii de Muncă a efectuat pe parcursul lunii noiembrie 2018, acţiuni de control la 3
agenţi de muncă temporari identificaţi la nivelul judeţului Călăraşi, la unul dintre agenţii
verificându-se măsurile dispuse prin procesul verbal anterior.
 În perioada 29-31 mai 2018 s-a desfăşurat Campania Naţională privind identificarea
cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă prevederile
legale care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă la
angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul alimentaţiei publice „BUFET
EXPRES, RESTAURANT FAST – FOOD, PIZZERIE”, În cadrul campaniei au fost
verificaţi 13 angajatori, a fost aplicată o sancţiune contravenţională (avertisment), iar
pentru deficienţele constatate au fost dispuse 11 măsuri de remediere.
 În perioada 04 decembrie 2017 – 31 martie 2018 s-a desfăşurat Campania de
informare şi conştientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul
transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea
prevederilor derogatorii de la Legea nr.62/2011 reglementate prin art.VII din OUG nr.
82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, registrul general de
evidenţă a salariaţilor şi transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată:
- Campania de informare la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi a
demarat cu mediatizarea acesteia în mass-media locală şi pe site-ul inspectoratului
(comunicat de presă prin care sunt prezentate durata acţiunii, obiectivele generale şi
grupul ţintă), informarea Instituţiei Prefectului şi prezentarea acestei informări în
cadrul şedinţei Comisiei judeţene de Dialog Social care a avut loc în data de
13.12.2017 în sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului-Judeţul Călăraşi. La şedinţă au
participat George IACOB - Prefectul judeţului Călăraşi; Mihăiţă - Constantin BEŞTEA
- Subprefectul judeţului Călăraşi; Larisa Otilia PAPP – director Direcţia Control
Relaţii de Muncă din cadrul Inspecţiei Muncii; Ionela IORDAN – inspector şef ITM
Călăraşi, Lucică BOGDAN – Şef Serviciu Monitorizarea Serviciilor Publice
Deconcentrate din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi, 16 reprezentanţi ai
instituţiilor deconcentrate din judeţul Călăraşi şi 4 reprezentanţi ai organizaţiilor
sindicale (George COMAN- membru supleant UGIR; Nina BĂCESCU - titular CNS
Meridian; Silvia FRÂNCU - titular BNS; Virgil LICHI – membru supleant CNS Cartel
Alfa US Călăraşi), Materialul a fost prezentat de Elena Carmen EREMIA- Şef
Serviciu Control Relaţii de Muncă ITM,Călăraşi.
- În data de 18 decembrie 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă a desfăşurat o
sesiune de informare şi conştientizare la sediul CECCAR – Filiala Călăraşi, La
această acţiune au participat un număr de 38 membrii CECCAR (economişti,
contabili autorizaţi etc,) care au reprezentant un număr de 192 agenţi economici
(persoane juridice, persoane fizice autorizate şi întreprinderi individuale). Materialul a
fost prezentat de Marius BURCEA – inspector de muncă în cadrul Compartimentului
Muncă Nedeclarată.
- În data de 31 ianuarie 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă a desfăşurat o
sesiune de informare şi conştientizare la sediul inspectoratului, Participanţii prezenţi
au reprezentat un număr de 155 agenţi economici (persoane juridice, persoane fizice
autorizate şi întreprinderi individuale), În data de 15 februarie 2018, un reprezentant
al Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi a participat, la invitaţia Camerei de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi, la sesiunea de lucru din cadrul Programului
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de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria, proiectul “Career Paths to Youth
labor mobility”. În cadrul acestei sesiuni au fost prezentate prevederile legale
referitoare la încadrarea în muncă a cetăţenilor din UE pe teritoriul României şi
detaşarea transnaţională a salariaţilor întreprinderilor stabilite pe teritoriul unui stat
membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană, pe teritoriul României.
- În data de 27 martie 2018, Inspectoratul a organizat o sesiune de informare şi
conştientizare a agenţilor economici de pe raza oraşului Olteniţa, sesiunea având loc
în sala de şedinţe din cadrul Primăriei Olteniţa, Începând cu data de 4 decembrie
2017, inspectorii de muncă din cele două corpuri de control relaţii de muncă
(Serviciul Control Relaţii de Muncă şi Compartiment Muncă Nedeclarată) au adus la
cunoştinţa agenţilor economici unde au desfăşurat acţiuni de control, despre
prevederile derogatorii de la Legea nr.62/2011 reglementate prin art, VII din OUG
nr.82/2017, iar începând cu ianuarie 2018 în cadrul controalelor efectuate de către
inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă a fost verificată
respectarea prevederilor legale legate de modificarea salariului brut în contextul
transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat.
În perioada aprilie-iunie 2018 s-a desfăşurat Campania Naţională privind verificarea
modului în care angajatorii au aplicat prevederile legale legate de modificarea salariului
brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat –
prevederi derogatorii de la Legea nr.62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr.
82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, registrul general de
evidenţă a salariaţilor şi stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată. Pe durata de desfăşurare a campaniei au fost verificaţi 156 de angajatori, au fost
aplicate 8 sancţiuni, 1 amendă în valoare de 1500 lei şi 7 avertismente. Pentru
neconformităţile constatate au fost dispuse 193 de măsuri de remediere, cu termene
precise de realizare:
- din numărul total de angajatori controlaţi, 2 angajatori nu au respectat prevederile
art. VII alin. 1 din OUG nr.82/2017, în sensul că nu au iniţiat negocierea colectivă
privind modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale
obligatorii de la angajator la angajat;
- 7 angajatori nu au respectat prevederile art. 13 alin.2) din HG nr.905/2017, şi anume
nu au completat şi transmis modificările de salarii până pe data de 31.03.2018 ;
- Un angajator nu a respectat prevederile HG nr.846/2017 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2018.
În luna iunie 2018 s-au desfăşurat acţiuni de control privind identificarea cazurilor de
muncă nedeclarată, în cadrul Campaniei Naţionale „O zi pe săptămână”, în domeniul
de activitate cod CAEN 310 – fabricarea de mobilă şi cod CAEN 4759 – Comerţ cu
amănuntul al mobilei, În acţiunile de control au participat inspectori de muncă din cadrul
Serviciului Control Relaţii de Muncă şi din cadrul Compartimentului Muncă Nedeclarată.
În cadrul acţiunilor de control au fost verificaţi 22 de angajatori şi au fost dispuse 3
măsuri.
În perioada 18-29 iunie 2018 s-a desfăşurat Campania Naţională privind verificarea
modului de respectare de către a angajatori a prevederilor legale referitoare la
încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea şi transmiterea în
registrul general de evidenţă a salariaţilor a contractelor individuale de muncă cu timp
parţial, precum şi a prevederilor legale privind registrul general de evidenţă a
salariaţilor. În cadrul campaniei au fost controlaţi 11 angajatori, au fost sancţionaţi 2
angajatori, fiind aplicate 3 sancţiuni (avertismente). Pentru neconformităţile constatate
au fost dispuse 7 măsuri de remediere a acestora şi de respectare a prevederilor legale
în domeniu.
În luna iulie 2018 s-au desfăşurat acţiuni de control privind identificarea cazurilor de
muncă nedeclarată, în cadrul Campaniei Naţionale „O zi pe săptămână”, în domeniul
de activitate construcţii. În acţiunile de control au participat inspectori de muncă din
cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă şi din cadrul Compartimentului Muncă
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Nedeclarată. În cadrul acţiunilor de control au fost verificaţi 20 de angajatori, au fost
dispuse 3 măsuri şi la un angajator a fost identificată o persoană care presta activitate
fără a avea încheiat contract individual de muncă, pentru care s-a aplicat amendă în
valoare de 20.000 lei conform prevederilor art. 260 alin.(1) lit.e) din Legea nr. 53/2003
republicată cu modificările şi completările ulterioare.
În perioada 5-7 septembrie 2018, Serviciul Control Relaţii de Muncă a desfăşurat
Campania Naţională privind verificarea modului în care agenţiile de turism respectă
prevederile legale în domeniul relaţiilor de muncă, iniţiată de Inspecţia Muncii. În cadrul
campaniei au fost controlate 3 agenţii de turism. În urma verificărilor efectuate nu au
fost constatate deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă şi nu au fost dispuse măsuri.
În luna septembrie 2018 s-au desfăşurat acţiuni de control privind identificarea cazurilor
de muncă nedeclarată, în cadrul Campaniei Naţionale „O zi pe săptămână”, în unităţile
care au ca obiect de activitate colectarea deşeurilor nepericuloase (cod CAEN 3811),
recuperarea materialelor reciclabile (cod CAEN 3832) şi extracţia pietrişului şi nisipului
(cod CAEN 812), precum şi în domeniul prestărilor de servicii. În acţiunile de control au
participat inspectori de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă şi din
cadrul Compartimentului Muncă Nedeclarată. În cadrul acţiunilor de control au fost
verificaţi 13 de angajatori, au fost dispuse 4 măsuri şi un angajator a fost sancţionat cu
avertisment.
În perioada 24-28 septembrie 2018, Serviciul Control Relaţii de Muncă 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, 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, iniţiată de Inspecţia Muncii. În cadrul campaniei au fost
controlaţi 15 beneficiari, au fost constatate 3 deficienţe pentru care au fost dispuse
măsuri de remediere şi a fost aplicată o sancţiune.
În perioada 19-20 octombrie 2018, Serviciul Control Relaţii de Muncă şi
Compartimentul Control Muncă Nedeclarată au desfăşurat Campania Naţională privind
identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă
prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în
muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul „Întreţinerea şi
repararea autovehiculelor” – cod CAEN 4520 – Spălătorii auto, În domeniul relaţiilor de
muncă au fost verificaţi 12 angajatori, Pentru deficienţele constatate au fost dispuse 2
măsuri de remediere.
În perioada 19-29 noiembrie 2018, Serviciul Control Relaţii de Muncă 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. În cadrul campaniei au fost verificaţi 22 de angajatori care prestează
activităţi de transporturi rutiere de mărfuri (cod CAEN 4941) şi transporturi urbane,
suburbane şi metropolitane de călători (cod CAEN 4931), În urma verificărilor efectuate
au fost constatate 20 de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă pentru care au fost
dispuse măsuri de remediere şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.
Inspectorii de muncă au desfăşurat controale comune (identificări pe teren), în
colaborare cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transport
Rutier (ISCTR).
În cadrul Campaniei Naţionale pentru verificarea respectării prevederilor legale cu
privire la condiţiile de funcţionare şi procedura de înregistrare a persoanelor juridice
care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României ca agenţi de plasare a forţei de
muncă în străinătate care s-a desfăşurat în perioada 05-14.12.2018 şi la care au
participat inspectori de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă au fost
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verificate 4 unităţi. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că pe raza judeţului
Călăraşi din unităţile care au ca activitate cod CAEN 7810 – „Activităţi ale agenţiilor de
plasare a forţei de muncă”, nici o unitate nu desfăşoară această activitate.
Având în vedere acţiunile din domeniul relaţiilor de muncă stabilite la punctul VII din
Programul cadru de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi au fost luate
următoarele măsuri:
- În lunile ianuarie, februarie şi mai 2018 au fost comunicate angajatorilor scrisori de
notificare, în vederea eficientizării activităţii de informare şi conştientizare, în mod
preventiv, asupra muncii nedeclarate. În îndeplinirea acestui obiectiv în luna ianuarie
2018 au fost comunicate 55 de scrisori către angajatori care au ca obiect de activitate
cod CAEN 141 – fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din
blană şi 11 scrisori către angajatori care desfăşoară activitatea ca agent de muncă
temporară. În luna februarie 2018 au fost comunicate 60 de scrisori către angajatori
care desfăşoară activitate în domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor
făinoase şi 6 scrisori către angajatori care desfăşoară activitatea de comerţ cu
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun. În luna mai 2018 au fost comunicate 60 de scrisori de
notificare, angajatorilor al căror obiect de activitate este cod CAEN 56 – restaurante şi
alte activităţi şi servicii de alimentaţie publică.
- Având în vedere prevederile punctului 12 din Planul de cooperare operativă pentru
depistarea angajaţilor străini ilegali şi combaterea muncii nedeclarate a străinilor în anul
2018, încheiat între I.G.I. şi I.M. şi a Planului de cooperare operativă pentru depistarea
angajaţilor străini ilegali şi combaterea muncii nedeclarate a străinilor pe raza judeţului
Călăraşi, în anul 2018, încheiat între Biroul pentru Imigrări a judeţului Călăraşi şi
Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi, în data de 15 mai 2018, Inspectoratul
Teritorial de Muncă Călăraşi, împreună cu Biroul pentru Imigrări Călăraşi au organizat o
întâlnire cu reprezentanţi ai societăţilor care au angajaţi străini şi societăţi care şi-au
arătat interesul de a angaja străini. La sesiunea de informare care s-a desfăşurat în sala
de şedinţe a Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi, au fost prezenţi un număr de
11 reprezentanţi ai unităţilor invitate, În cadrul activităţii au fost dezbătute aspecte
teoretice şi practice privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul
României (material prezentat de reprezentantul Biroului pentru Imigrări Călăraşi),
principalele reglementări cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea
şi încetarea contractului individual de muncă (în special modificările Codului Muncii prin
OUG nr.53/2017 şi Legea nr.88/2018) şi modul de interpretare şi de aplicare a
prevederilor legale referitoare la registrul general de evidenţă a salariaţilor – HG nr.
905/2017. În data de 12.09.2018, la sediul ITM Călăraşi, urmare a Planului de
cooperare operativă pentru depistarea angajaţilor străini ilegali şi combaterea muncii
nedeclarate a străinilor, a avut loc o întâlnire între cele două structuri care a avut ca
obiect, evaluarea problematicii din zona de competenţă, stabilirea modului de aplicare a
prevederilor Planului la nivelul judeţului Călăraşi, analiza situaţiei operative în zona de
competenţă teritorială, corelarea datelor ce fac obiectul evaluărilor la nivel central şi
identificarea unor soluţii de eficientizare a cooperării pe plan local.
- În data de 17 mai 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi – Serviciul Control
Relaţii de Muncă a participat la Campania Naţională lansată de Ministerul pentru
Românii de Pretutindeni „INFORMARE ACASĂ! SIGURANŢĂ ÎN LUME!”, prima etapă a
acţiunii de informare fiind adresată populaţiei şcolare şi universitare, iar în data de
06.09.2018 s-a desfăşurat a două etapă a acţiunii care s-a adresat persoanelor adulte
şi a avut ca scop informarea corectă şi completă a potenţialilor migranţi români în ceea
ce priveşte drepturile pe care aceştia le au pe teritoriul statelor membre.
- În data de 11 iunie 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi – Serviciul Control
Relaţii de Muncă, la invitaţia CECCAR – Filiala Călăraşi, a prezentat un material
informativ cu privire la cele mai recente modificări legislative în domeniul relaţiilor de
muncă, şi anume: Legea nr.88/2018 de aprobare a OUG nr. 53/2017 pentru modificarea
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şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, Legea nr.81/2018 privind
reglementarea activităţii de telemuncă şi Legea nr.86/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de ziler.
Pe parcursul anului 2018, s-au desfăşurat acţiuni de control privind prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea ilegalităţilor comise în domeniul utilizării muncii nedeclarate
conform planului comun de acţiune încheiat la nivel local între ITM Călăraşi şi IPJ Călăraşi. De
asemenea, la solicitarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi au fost efectuate
controale împreună cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Călăraşi.
În anul 2018, au fost adresate Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi un număr
de 190 de petiţii/sesizări, din care 171 au fost repartizate Serviciului Control Relaţii de Muncă
şi Compartimentului Muncă Nedeclarată, acestea reclamând următoarele aspecte:
 neîncheiere în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 neacordarea drepturilor salariale pentru perioada lucrată;
 neacordarea sporurilor pentru lucru în repausul săptămânal, pentru orele de noapte şi
pentru orele suplimentare;
 neacordarea concediilor de odihnă sau necompensarea concediului de odihnă
neefectuat;
 nerespectarea programului de lucru şi de odihnă.
CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ ŞI MONITORIZARE RELAŢII DE MUNCĂ
La nivelul judeţului Călăraşi sunt 378 de angajatori care au peste 21 salariaţi, din care
148 angajatori sunt cu capital de stat (inclusiv bugetari), 6 angajatori cu capital mixt şi 224 de
angajatori cu capital privat. În evidenţa inspectoratului sunt înregistrate şi active 64 de
contracte colective de muncă, în semestrul II 2018 fiind înregistrate 9 contracte colective de
muncă.
De la intrarea în vigoare a Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu
caracter ocazional desfăşurate de zilieri au fost eliberate 1061 registre de evidenţă zilieri unui
număr de 486 firme solicitante. Numărul total de poziţii în registrul de zilieri este de 819028,
din care 46247 au fost înregistrate în semestrul II 2018.
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
şi-au 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 386
angajatori care utilizează în mod frecvent muncă de noapte.
În semestrul II 2018, 1 angajator afost înregistraţi la Inspectoratul Teritorial de Muncă
Călăraşi, în baza Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, 10 contracte de
ucenicie.
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)
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anul 2018
2241
786
223
47
1111
1056
1243
56

5
6

7

8
9
10
11

12

13

14

15
16
17
18

■ Controale în vederea autorizării (L 126, L
319, etc,) (zile)
■ Determinări 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 urma
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 urmărire penală
inaintea instituţiilor:

82
0
28
268
35

12
8
163
22
276
76
0
86
47
9

4
6
48
2
2
2
9
0
2
1
1

Sancţiuni contravenţionale
■ Număr
Valoare (lei)

1955

■ Aplicate

25

■ Amenzi

136500

■ Avertismente

1930
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Numărul de unităţi controlate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pe activităţi
ale economiei naţionale
În cursul anului 2018, inspectorii de muncă din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă au efectuat un număr de 1056 controale.
Indicatori pentru domeniul agricultură
Numărul de unităţi existente în cursul anului 2018 a fost de 629 unităţi, iar numărul
mediu de angajaţi în unităţile din agricultură a fost de 5517, iar distribuţia angajaţilor este
următoarea: 4414 bărbaţi, 1103 femei, 0 tineri (15-18 ani).
Numărul de unităţi controlate în cursul anului 2018 a fost de 151, iar numărul de
unităţi controlate mai mult de o dată a fost de 12, numărul persoanelor angajate în unităţile
controlate fiind de 4113.
Indicatori pentru domeniul transporturi
Numărul de unităţi existente în cursul anului 2018 a fost de 311 unităţi, iar numărul
mediu de angajaţi în unităţile din transporturi a fost de 1723, iar distribuţia angajaţilor este
următoarea: 1551 bărbaţi, 172 femei, 0 tineri (15-18 ani).
Numărul de unităţi controlate în cursul anului 2018 a fost de 53, iar numărul de unităţi
controlate mai mult de o dată a fost de 7, numărul persoanelor angajate în unităţile controlate
fiind de 1558.
Indicatori pentru domeniul industrie, comerţ, alte domenii
Numărul de unităţi existente în cursul anului 2018 a fost de 4124 unităţi, iar numărul
mediu de angajaţi în unităţile din industrie, comerţ şi alte domenii a fost de 35169, iar
distribuţia angajaţilor este următoarea: 22860 bărbaţi, 12309 femei, 0 tineri (15-18 ani).
Numărul de unităţi controlate în cursul anului 2018 a fost de 852, iar numărul de
unităţi controlate mai mult de o dată a fost de 60, numărul persoanelor angajate în unităţile
controlate fiind de 30569.
Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punct de vedere al
securităţii şi sănătăţii în muncă
În cursul anului 2018, 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.
Număr total
unităţi
autorizate/
avizate
165

Număr unităţi autorizate/avizate în baza unor legi speciale
Legea nr.
Legea nr. 319/2006
126/1995
Alte legi
modificată
actualizată
26
13
126

Sancţiuni aplicate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate în cursul anului 2018 a fost de 25, iar
cuantumul valoric al sancţiunilor aplicate a fost de 136000 lei. Activitatea desfăşurată de ITM
Călăraşi în cursul anului 2018, pentru realizarea obiectivelor şi a indicatorilor în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, se prezintă astfel:
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Indicatori
Număr sancţiuni contravenţionale aplicate:
Număr amenzi
Număr avertismente
Valoare amenzi aplicate (lei)
Număr măsuri dispuse pentru neconformităţi depistate
Număr sistări de activitate
Număr echipamente de muncă oprite din funcţionare

Anul
2018
1955
25
1930
136500
1948
0
2

Rezultatele acţiunilor planificate
Activitatea Compartimentului de Securitate şi Sănătate în Muncă din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi, în cursul anului 2018 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
 Campanie europeană, coordonată de Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia
Muncii (en. SLIC), privind respectarea prevederilor legale din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi din domeniul relaţiilor de muncă pentru lucrătorii temporari şi
detaşaţi. În perioada 19.02.2018-30.04.201,8 s-a desfăşurat “Campania Națională
privind respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă şi al securității și
sănătății în muncă de către agenții de muncă temporară și de către utilizatorii
salariaților temporari”. Grupul ţintă al campaniei au fost societăţile care desfăşoară
„Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului, conform codului CAEN
7820″. În cadrul campaniei, au fost verificaţi 4 agenţi de muncă temporară şi 2
utilizatori, iar pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termen
percis de rezolvare. Cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă (detaliat): Alegerea EIP nu este efectuată în urma evaluării riscurilor,
care să determine că echipamentele individuale de protecţie sunt corepunzătoare
riscurilor identificate; Au fost identificaţi factorii de risc periculoşi pentru agenţii fizici,
chimici, biologici, cancerigeni şi mutageni conform HG nr.493/2006, HG nr.1875/2005,
HG nr.1876/2005, HG nr.1136/2006, HGnr.1092/2006, HG nr.1093/2006 şi HG nr.
1218/2006, fiind efectuate determinări privind nivelul lor, dar în unitate de la data ultimei
determinări sunt modificări ale mediului de muncă. În timpul controlului la locurile de
muncă din unitate s-au constatat anumite deficienţe: 1, Marcaje, semnalizări şi
echipamente pentru siguranţa circulaţiei lipsă; 2, Marcaje pentru circulaţia pietonală
lipsă şi nesemnalizarea trecerilor peste drumurile auto interioare; 3, La zonele cu
vizibilitate redusă lipsesc elementele de securitate. Având în vedere faptul că
societatea pune la dispoziţie lucrători în străinatate, nu exista o procedura de informare
asupra riscurilor la care lucrătorul ar putea fi expus, funcţie de activitatea desfăşurată.
Angajatorul nu avea întocmit un plan de prevenire şi protectie, bazat pe evaluarea
riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă, specifice activităţii
desfăşurate. Examenul psihologic al unei salariate, nu se afla înscris în fişa de instruire
şi nu era asumat de angajator, având în vedere faptul ca aceasta conduce un
autovehicul aparţinând societăţii. Evaluarea riscurilor pentru operator tăiere, femeie de
serviciu şi strungar, nu se regăseşte în documentele prezentate de unitate la control.
 Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă
- Prevenirea riscurilor generate de substanţe periculoase, sub egida Agenţiei Europene
pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. În data de 31.10.2018, orele 11,00, în cadrul
Săptămânii Europene pentru Securitate şi Sănătate în muncă 2018, Inspectoratul
Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi a organizat un simpozion cu tema “Locuri de
muncă sănătoase prin managementul substanţelor periculoase”, Campania Agenţiei
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Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă 2018-2019. “Locuri de muncă
sănătoase prin managementul substanţelor periculoase” îşi propune să crească gradul
de conştientizare cu privire la riscurile prezentate de substanţele periculoase la locul de
muncă, precum şi să promoveze o cultură a prevenirii riscurilor. În cadrul simpozionului
au prezentat următoarele lucrări: „Agricultura şi substanţele periculoase” şi „Statistica
accidentelor de muncă 2008-2017”, inspector de muncă Lenuţa Bombiţă. La eveniment
au fost prezenţi reprezentanţii a 24 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 implementarea în sistemul de învăţământ a proiectului
„Valenţe culturale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”;
 Campanie naţională privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte
instruirea şi informarea lucrătorilor în activităţile din domeniul construcţiilor;
 Campanie naţională privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr.
52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri,
cu modificările şi completările ulterioare;
 Campanie naţională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea
funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform HG
nr.1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 Campanie Naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea
modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi
securitatea şi sănătatea în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul “Întreţinerea şi repararea autovehiculelor” –cod CAEN 4520 - Spălătorii auto;
Campania Naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea
modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi
securitatea şi sănătatea în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul alimentaţiei publice „Bufet expres, restaurant fast – food, pizzerie”.
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 2018,
coordonat de către Comisia Europeană. În cursul anului 2018, ITM Călăraşi a efectuat
un număr de 35 controale în domeniul supravegherii pieţei, identificând 250 de
produse, în societăţi care comercializează produse din domeniile reglementate.
Acţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 Identificarea unei metode de evaluare a factorilor psihosociali de risc şi a măsurilor de
combatere a stresului la locurile de muncă;
 Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în
muncă pentru menţinerea „locurilor de muncă sănătoase pentru toate vârstele”;
 Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în
muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice;
 Acţiune de control privind verificarea modului în care se respectă cerinţele minime de
securitate şi sănătate în muncă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase;
 Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în
muncă în unităţile de prelucrare primară a lemnului;
 Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi
mijlocii (50 - 249 lucrători);
 Acţiune de informare privind bune practici în vederea elaborării de instrucţiuni proprii
pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă;
 Acţiune de control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi
sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de
prezenţa substanţelor periculoase.
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Acţiuni sectoriale
 Informarea şi conştientizarea angajatorilor din cadrul sectorului public privind modul în
care sunt respectate prevederile legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 Modul în care sunt respectate prevederile legale cu privire la activităţile cu produse de
protecţie a plantelor.
SITUAŢIA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ
În perioada raportată, 01.01.2018 – 31.12.2018, ITM Călăraşi a înregistrat şi raportat
un număr de 24 accidente de muncă cu 24 de victime. Situaţia comparativă pe sectoare de
activitate a accidentelor de muncă înregistrate în anul 2018 faţă de accidentele înregistrate în
anul 2017, se prezintă în tabelul următor:
Nr,
crt,

Div,

1

A

2

B

3

C

4

E

5

F

6

G

7

H

8
9

I
J

10

M

11

N

12

O

13

Q

14

R

11

S

Denumire
Agricultură, silvicultură şi
pescuit
Industria extractivă
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
Hoteluri şi restaurante
Informaţii şi comunicaţii
Activităţi profesionale,
ştiinţifice şi tehnice
Activităţi de servicii
administrative şi activităţi
de servicii suport
Administraţie publică şi
apărare; asigurări sociale
din sistemul public
Sănătate şi asistenţă
socială
Activităţi de spectacole,
culturale şi recreative
Alte activităţi de servicii
TOTAL

Total

Anul 2017
ITM
INV

M

Total

Anul 2018
ITM
INV

M

5

4

-

1

4

4

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

8

8

-

-

8

8

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

1

-

1

-

6

6

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

1
2

1
1

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

1
29

1
26

1

2

24

24

-

-

1

Analizând cauza producerii celor 21 de accidente de muncă se constată următoarele:
Accidente după cauze dependente de executant (cod 23a): 23a-01=2 cazuri (neutilizarea
mijloacelor de protecţie din dotare); 23a -02=5 cazuri (neefectuarea în timp util a unor operaţii
indispensabile securităţii muncii); 23a-03=8 cazuri (efectuare necorespunzătoare de comenzi,
manevre); 23a–04=1 caz (efectuare necorespunzătoare de poziţionări, consolidări, fixări etc,);
23a–08=1 caz (efectuare în afara sarcinilor de muncă a pornirii de mijloace de transport,
instalaţii, maşini, utilaje); 23a –12 =1 caz (expunere în afara sarcinii de muncă prin
deplasări/staţionări în locuri/zone cu pericol permanent/temporar); 23a –15 =1 caz (căderi la
acelaşi nivel prin dezechilibrare); 23a–16 =2 cazuri (căderi la aceeaşi nivel prin alunecare);
23a–18 =1 caz (căderi la acelaşi nivel prin împiedicare); 23a -21=1 caz (căderi de la înălţime
prin alunecare); 23a –28 =1 caz (prezenţa la lucru cu anihilarea bruscă a capacităţii
funcţionale).
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2.3.PROTECŢIA MEDIULUI
Calitatea aerului în judeţul Călăraşi
Evaluarea calităţii aerului este reglementată prin Legea nr.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, oxizi 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.
Încadrarea în regimul de gestionare II s-a realizat pe baza rezultatelor obţinute în
urma evaluării la nivel naţional, care a utilizat:
- Măsurări în puncte fixe, realizate cu staţiile de măsurare din Reţeaua Naţională de
Monitorizare a Calităţii aerului;
- Modelarea matematică a dispersiei poluanţilor emişi în aer.
Conform Ordinului Ministerului Mediului nr.598/2018, judeţul Călăraşi este încadrat în
regimul de gestionare II, zonă în care:
- Nivelurile de SO2, NO2, NOx, PM şi PM2,5, Pb, C6H6, CO sunt mai mici decât valorile
limită prevăzute la lit.B, poziţia G5, Anexa nr.3 Legea nr.104/2011;
- Nivelurile de As, Cd, Ni, PM2,5 sunt mai mici decât valorile ţintă prevăzute la lit.C,
poziţia G4 – Anexa nr.3.
Judeţul Călăraşi se încadrează în urma evaluării calităţii aerului la nivel naţional,
conform Legii nr.104/2011, art.25 alin.(1) lit.b) şi c) şi Ordinului MMAP nr. 36/2016 în:
- regimul de evaluare B (Legea nr.104/2011, art.25 alin. (1) lit.b)) în care nivelul este
mai mic decât pragul superior de evaluare, dar mai mare decât pragul inferior de
evaluare – pentru indicatorul dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx), Pulberi în
suspensie (PM10, PM2,5), Benzen (C6H6);
- regimul de evaluare C, (Legea nr.104/2011, art.25 alin. (1) lit.c)), în care nivelul este
mai mic decât pragul inferior de evaluare – pentru indicatorii dioxid de sulf (SO2),
monoxid de carbon (CO), Nichel (Ni), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd).
Conform Legii 104/2011 actualizată, pentru judeţul Călăraşi, se elaboreaza Planul de
menţinere a calităţii aerului, datorită încadrării în regimul de gestionare II.
Autoritatea responsabilă cu elaborarea Planului de mentinere a calităţii aerului este
Consiliul Judeţean Călăraşi.
În anul 2018, Planul de menţinere a calităţii aerului nu a fost finalizat.
Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Călăraşi
Reţeaua de Monitorizare a Calităţii Aerului din zona Călăraşi, este formată din trei
staţii automate de monitorizare ce fac parte din Reţeaua Nationala de Monitorizare a Calitatii
Aerului, echipate cu analizoare performante şi care aplică metodele de referinţă impuse de
legislaţia europeană.
Poluanţii monitorizaţi sunt cei prevăzuţi în legislaţia română transpusă din cea
europeană, valorile limită impuse prin Legea 104/2011 , actualizata, având scopul de a evita,
preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului în întregul său.
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
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expusă populaţia. Poluanţii monitorizaţi: SO2, NO, NO2, 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).
 Staţia CL- 3 amplasată în comuna Modelu, judeţul Călăraşi, este staţie de fond rural şi
monitorizează nivelul de fond al poluării în zona rurală. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2,
NO, NO2, NOx, NH3, CO, Ozon, PM10 si PM2,5. 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.
Interpretarea datelor de calitatea a aerului furnizate de staţiile automate de
monitorizare în vederea facilitării informării publicului se face zilnic utilizând indicele general
de calitate a aerului conform Ordinului MMGA 1095/2007 pentru aprobarea Normativului
privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.
Indicele general descrie starea globală a calităţii aerului în aria de reprezentativitate a
fiecărei staţii şi se defineşte ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători
poluanţilor monitorizaţi. Indicele specific se stabileşte prin încadrarea concentraţiilor
poluanţilor monitorizaţi în domenii definite în normativ, pe baza cărora s-a adoptat sistemul
calificativelor şi codul culorilor astfel:
- Excelent – indice general/specific 1;
- Foarte bun – indice general/specific 2;
- Bun – indice general/specific 3;
- Mediu – indice general/specific 4;
- Rău – indice general/specific 5;
- Foarte rău – indice general/specific 6.
În anul 2018 au fost efectuate determinări:dioxid de sulf, oxizi de azot, oxid de
carbon, ozon, benzen şi pulberi în suspensie determinate în sistem automat şi pulberi în
suspensie şi Pb (din PM10) determinate gravimetric.
Calitatea aerului în anul 2018, în raport cu valorile limita şi valorile ţintă prevăzute de
legislaţia în vigoare pentru fiecare poluant în parte, se prezintă ca în graficele următoare,
care au fost realizate pe baza măsurătorilor efectuate în staţiile de monitorizare a calităţii
aerului, cu respectarea obiectivelor de calitate a aerului stabilite de Legea nr.104//2011,
actualizată.
Dioxidul de azot ( NO2)
Concentraţiile de dioxid de azot din aerul inconjurător se evaluează folosind valoarea
limită orară pentru protecţia sănătăţii umane( 200 µg/mc).
În anul 2018, s-a înregistrat o singură depăşire a valorii limită orară pentru protecţia
sănătăţii umane (200 µg/mc) la statia de monitorizare CL-2.
Nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită anuale pentru proteţtia sănătăţii
umane(40 µg/mc).
Datele de monitorizare sunt prezentate în graficul următor:
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Raport valori orare NO2
an 2018
250,00

[µgm³]

200,00
150,00

CL1 42i NO2 Valori orare
Valoare [µgm³]

100,00

CL2 42i NO2 Valori orare
Valoare [µgm³]

50,00
20180101
20180127
20180222
20180320
20180415
20180511
20180606
20180702
20180728
20180823
20180918
20181014
20181110
20181206

0,00

CL3 42i NO2 Valori orare
Valoare [µgm³]

Dioxidul de azot ( SO2)
Concentraţiile de dioxid de sulf din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea
limită orară pentru protecţia sănătăţii umane(350 µg/mc). În anul 2018, nu s-au înregistrat
depăşiri ale valorii limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 µg/mc).
La staţia de fond rural CL-3 Modelu nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului critic
pentru protecţia vegetaţiei stabilit pentru dioxidul de sulf (20 µg/mc).
Datele de monitorizare sunt prezentate în graficul următor:

Monoxidul de carbon( CO)
Concentraţiile de monoxidul de carbon din aerul înconjurător se evaluează folosind
valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane (10mg/mc ), calculată ca valoare maximă
zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă).
Analizând datele obţinute din monitorizarea monoxidului de carbon în anul 2018, se
constată că valorile maxime zilnice ale mediilor concentraţiilor pe 8 ore, s-au situat sub
valoarea maximă zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (10mg/m3).
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Ozonul ( O3)
Ozonul este un poluant secundar deoarece, spre deosebire de alţi poluanţi, nu este
emis direct de vreo sursă de emisie, ci se formează sub influenţa radiaţiilor ultraviolete, prin
reacţii fotochimice în lanţ între o serie de poluanţi primari, precursori ai ozonului: oxizi de azot
(NOx), compuşi organici volatili (COV), monoxidul de carbon (CO), etc.
Precursorii ozonului provin atât din surse antropice (arderea combustibililor, traficul
rutier, diferite activităţi industriale) cât şi din surse naturale.
Formarea fotochimică a O3 depinde în principal de factorii meteorologici şi de
concentraţiile de precursori. În atmosferă au loc reacţii în lanţ complexe, multe dintre acestea
concurente, în care ozonul se formează şi se consumă, astfel încât concentraţia sa la un
moment dat depinde de o multitudine de factori, precum raportul dintre monoxidul de azot şi
dioxidul de azot din atmosferă, prezenţa compuşilor organici volatili necesari iniţierii reacţiilor,
dar şi de factori meteorologici: temperaturi ridicate şi intensitatea crescută a radiaţiei solare
(care favorizează reacţiile de formare a ozonului), precipitaţii (care contribuie la scăderea
concentraţiilor de ozon din aer).
Ca urmare a complexităţii proceselor fizico-chimice din atmosferă şi a strânsei lor
dependenţe de condiţiile meteorologice, concentraţiile de ozon în atmosfera joasă sunt dificil
de controlat,
Concentraţiile de ozon din aerul înconjurător se evaluează folosind pragul de alertă
(240g/mc măsurat timp de 3 ore consecutiv) calculat ca medie a concentraţiilor orare, pragul
de informare (180g/mc) calculat ca medie a concentraţiilor orare şi valoarea ţintă pentru
protecţia sănătăţii umane (120 g/mc) calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore
(medie mobilă), care nu trebuie depăşită mai mult de 25 ori/an.
În anul 2018 s-au înregistrat depăşiri ale valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane
(120 g/mc) calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă),la statia
de monitorizare a calitatii aerului CL-2.
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Particule în suspensie PM10
Concentraţiile de particule în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni din aerul
înconjurător se evaluează folosind valoarea limită zilnică, (50μg/mc), care nu trebuie depăşită
mai mult de 35ori/an şi valoarea limită anuală, (40μg/mc). În anul 2018 s-au înregistrat
depăşiri ale valorii limită zilnice (50μg/mc ) la cele 3 staţii de monitorizare a calităţii aerului.
În anul 2018 nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită anuale (40g/m3 ) la nicio
staţie de monitorizare a calităţii aerului, astfel:

Benzenul ( C6H6)
Benzenul este o substanţă toxică, cu potenţial cancerigen, provenită în principal din
traficul rutier, din depozitarea, încărcarea/descărcarea benzinei (depozite, terminale, staţii de
distribuţie a carburanţilor), dar şi din diferite alte activităţi cu produse pe bază de solvenţi
(lacuri, vopsele etc.), arderea controlată sau în aer liber a combustibililor fosili, a lemnului şi a
deşeurilor lemnoase.
Concentraţiile de benzen din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea limită
anuală pentru protecţia sănătăţii umane (5μg/m3 ).
În anul 2018 concentraţiile medii anuale nu au depăşit valoarea limită anuală la nicio
staţie de monitorizare a calităţii aerului.
Poluarea aerului-efecte locale
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 - industriei alimentare, instalaţiilor 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
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la sfârşitul anului 2018 au fost încadrate 3 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 2018 au funcţionat 44 de staţii de
distribuţie benzină, care respectă prevederile naţionale în vigoare şi un terminal.
 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, 10 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.
Monitorizarea zgomotului urban
Monitorizarea zgomotului urban s-a realizat în anul 2018 în municipiul Călăraşi în 6
puncte de trafic. Rezultatele determinărilor sunt prezentate în tabelul următor:
Punctele de determinare

LAeq
(dB)
max

Nr.
depăşiri

Strada de categorie tehnică I
Nivelul de zgomot echivalent
LAeq= 75-85dB

Str. Bucureşti (zona Vultur)
Str. Bucureşti (Instituţia
Prefectului-Judeţul
Călăraşi)

69,8
69,5

-

Strada de categorie tehnică II
Nivelul de zgomot echivalent
LAeq= 70dB

B-dul Cuza Vodă
B-dul Republicii (Stadion)

66,6
78,4

0
7

Strada de categorie tehnică III
Nivelul de zgomot echivalent
LAeq= 65dB

Str.Eroilor
Str.Belşugului

69,1
69,2

9
8

Tip măsuratoare zgomot

Monitorizarea radioactivităţii mediului
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.
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.
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Calitatea 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.
Calitatea apelor uzate evacuate
SGA Călăraşi monitorizează calitatea apelor de suprafaţă subterane şi reziduale de
pe teritoriul judeţului Călăraşi, din punct de vedere fizico-chimic, bacteriologic şi biologic.
Compartimentul Dispecerat
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 2018:
Nr.crt.
1
2
3
4
5

Activitatea
Cheltuieli plan tehnic
Servicii tehnico-operative
Lucrări şi reparaţii executate de
terţi
Investiţii surse proprii
Alte cheltuieli
TOTAL

Plan
Realizat
2.234.015 2.139.024
2.651.083 2.461.317
36.340
36.340
536.932
433.085
1.255.714 1.378.456
6.714.084 6.448.222

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.
-

În cursul anului 2018:
s-a efectuat un număr de 361 controale dintre care: 142 controale pe linie de inspecţie
şi 219 în vederea reglementării din punct de vedere al gospodăririi apelor;
s-a eliberat un număr de 192 acte de reglementare din care: autorizaţii de gospodărirea
apelor – 63; avize de gospodărirea apelor - 64; notificări de punere în funcţiune – 44;
notificări începere execuţie – 19;
au fost aplicate penalităţi de depăşire a concentraţiilor de poluanţi evacuaţi în ape de
suprafaţă (în număr de 57 procese verbale de penalitate).
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Compartiment hidro - meteo
Activitatea compartimentului Hidrologie s-a desfăşurat pe baza activităţilor prevăzute
în Programul unitar de gospodărire a apelor, al SGA Călăraşi pe anul 2018 şi a constat în
principalele activităţi specifice:
- măsuratori de niveluri – 43 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 - 3 obiective;
- recoltări de probe de apă–89 probe;
- modernizare sistem de colectare date teren:7 senzori automa’i de citire date.
Laboratorul 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.
Activitatea laboratorului este reglemetată prin “Manualul de operare al sistemului de
monitoring pentru laboratorul SGA Călăraşi”-2018, stabilit de Administraţia Bazinală de Apă
Buzău-Ialomiţa.
Conform documentului amintit în anul 2018, s-au efectuat analize fizico-chimice şi
biologice la probele de apă recoltate din următoarele secţiuni:
A. Ape curgătoare de suprafaţă (râuri) – 84 secţiuni/2004 analize fizico chimice şi 144
biologice :
- 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 – 20 secţiuni/320 analize fizico chimice şi 44 biologice:
- Lac Frăsinet – secţiunea baraj;
- Lac Frăsinet – secţiunea mijloc lac;
- Lac Iezer – secţiunea baraj;
- Lac Frăsinet – secţiunea mijloc lac;
- Lacul Iezer Călăraşi (Cuza Vodă) – mijloc lac;
- Lacul Iezer Călăraşi (Cuza Vodă) – coadă lac;
- Lacul Gălăţui (Potcoava) – mijloc lac;
- Lacul Gălăţui (Rasa) – coadă lac.
C. Ape reziduale (surse de poluare): 13 unităţi economice/1145 analize fizico-chimice
D. Ape subterane: 48 foraje hidrogeologice/1521 analize fizico-chimice
E. Ape subterane, monitorizate pentru terţi: 7 foraje/68 analize fizico-chimice
F. Analize pentru asigurarea calităţii rezultatelor: 1824 analize fizico-chimice
G. Analize pentru terţi (notă de comandă internă): 279 analize fizico-chimice
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Gestionarea deşeurilor
APM Călăraşi a monitorizat permanent atingerea ţintelor de colectarea selectivă a
deşeurilor reciclabile, în vederea atingerii obiectivelor generale de valorificare: 60% şi
reciclare 55% prevăzute pentru anul 2018.
Menţionăm că, începând cu data de 02.10.2017 au fost puse în exploatare
următoarele puncte de depozitare deseuri: CMID Ciocăneşti, Staţiile de transfer deşeuri
Călăraşi, Olteniţa şi Lehliu Gară.
Colectarea selectivă a deşeurilor se realizează numai la Centrul de Management
Integrat al Deşeurilor Ciocăneşti. Colectarea la sursa a deşeurilor este destul de greoaie. La
sfârşitul anului 2018, populaţia deservită de către firmele de colectare deşeuri era de 251.361
locuitori, din care 31% în mediul urban şi 69% în mediul rural.
La 31 decembrie 2018, deşeurile recepţionate la intrarea în depozit erau constituie
din deşeuri municipale amestecate, deşeuri biodegradabile, deşeuri nebiodegradabile şi
amestecuri, deşeuri stradale, deşeuri din construcţii şi demolări, deşeuri de hârtie/carton şi
deşeuri de materiale plastice.
In anul 2018, situaţia cantităţilor de deşeuri recepţionate în depozit CMID Ciocăneşti
se prezintă astfel:

Biodiversitatea judeţului Călăraşi
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).
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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
Până la intrarea în vigoare a OUG nr.57/2007 actualizată, privind regimul ariilor
naturale protejate, prin care managementul acestor arii intră în competenţa ANANP, ariile
naturale protejate de pe suprafaţa judetului Călăraşi au fost administrate de:
 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. Situl ROSCI0343 Pădurile din Silvostepa Mostiştei nu a avut 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%.
Acţiuni şi măsuri pentru îmbunătăţirea mediului în judeţul Călăraşi
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.
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.
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Serviciul Comisariatul Judeţean Călăraşi al Gărzii Naţionale de Mediu
(S.C.J.C.G.M.) a realizat un număr de 672 de inspecţii, astfel: 223 de inspecţii planificate şi
449 de inspecţii neplanificate.
Inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului, habitatelor naturale, biodiversităţii
şi ariilor protejate, controlul poluării
A. Numărul total de controale şi inspecţii realizate a fost de 672, din care:
Inspecţii planificate la obiective economice cu impact semnificativ asupra mediului,
223, astfel: 0 tip A, 200 tip B, 13 planificate tematic, 0 planificate tip SEVESO.










Inspecţii neplanificate 449, din care:
118 inspecţii pentru respectarea condiţiilor impuse în actele de reglementare;
4 inspecţii în urma autosesizării Gărzii Naţionale de Mediu;
23 inspecţii pentru identificarea de obiective noi;
62 inspecţii pentru rezolvarea unor reclamaţii;
0 inspecţii pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului;
113 inspecţii dispuse de CG/ACPM;
0 inspecţii pentru emiterea, preungirea sau revizuirea actelor de reglemntare;
18 inspecţii pentru verificarea măsurilor impuse;
107 inspecţii efectuate cu alte autorităţi.








Sancţiuni principale (36):
S-au aplicat 34 de amenzi, în valoare de 238.000 lei;
S-au aplicat 2 avertismente;
Nu s-au aplicat 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.

Situaţia amenzilor contravenţionale (34):
o 33 amenzi încasate;
o 3 amenzi contestate;
o 0 amenzi trimise spre executare.
Valoarea amenzilor contravenţionale:
 Valoare aplicată: 238.000 lei;
 Valoare încasată: 76.500 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 2018 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, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Direcţia de
Sănătate Publică, etc.;
datorită întăririi colaborării instituţionale în Comisiile de Avizare Tehnică, în dezbateri
publice cu APM, au fost îmbunătăţite actele de reglementare (acorduri, avize,
autorizaţii);
s-a desfăşurat acţiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de
apă pentru aşigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, cu deosebire în secţiunile
de scurgere a podurilor şi podeţelor a apelor mari, fiind constituite comisii mixte de
verificare formate din reprezentanţi ai SGA Călăraşi, ISU Călăraşi şi GNM CJ Călăraşi.
În urma controalelor efectuate în localităţi au fost dispuse, după caz, măsuri de
remediere ale deficienţelor constatate cu termene şi responsabilităţi în sarcina
administraţiilor publice locale;
ca urmare a controalelor dispuse de CG s-a constatat îmbunătăţirea activităţii de
administrare a ariilor naturale protejate, a activităţii de exploatare forestieră şi a
activităţilor de gestionare a fondurilor de vânătoare de pe raza judeţului Călăraşi;
s-au efectuat acţiuni de control la autorităţile administraţiei publice locale privind
verificarea depunerii a declaraţiilor la Administraţia Fondului de Mediu privind obligaţiile
de îndeplinire a obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate
şi asimilabile;
s-au desfăşurat acţiuni de control la operatorii economici care desfăşoară activităţi de
recuperare a materialelor reciclabile şi la operatorii economici care au ca obiect de
activitate demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz
pentru
recuperarea
materialelor,
în
scopul
prevenirii
şi
combaterii
infracţiunilor/contravenţiilor prevăzute de legislaţia incidentă regimului deseurilor;
s-au desfăşurat acţiuni de control la operatorii economici care deţin şi/sau
comercializează anvelope uzate destinate reutilizării în scopul respectării prevederilor
HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
s-au realizat controale la operatorii economici care intră sub incidenţa Directivei Biocide
(Regulament nr. 528/2012 la operatorii economici care utilizează acest tip de produse).
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2.4.SIGURANŢA
CETĂŢEANULUI
ŞI
INFRACŢIONALITATE LA NIVELUL JUDEŢULUI

NIVELUL

DE

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 2018
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 2018







Obiectivele specifice urmărite în activitatea Inspectoratului au fost:
Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei,
protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi siguranţa rutieră;
Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii, destructurarea grupărilor infracţionale,
asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii
fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul
achiziţiilor publice;
Reducerea deficitului de personal, asigurarea resurselor umane, a mijloacelor
materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii
operaţionale a Poliţiei Române;
Creşterea gradului de atragere de fonduri externe nerambursabile;
Îmbunătăţirea strategiei de comunicare publică pentru creşterea gradului de
informare a cetăţenilor cu privire la misiunea poliţiştilor.

Managementul resurselor instituţionale







Modificări organizatorice:
leşiri din sistem: 1 ofiţer de poliţie, 5 agenţi de poliţie (1 deces) şi 1 personal civil;
Plecaţi la alte unităţi MAI: 5 ofiţeri de poliţie şi 22 agenţi de poliţie;
Repartizări din şcolile MAI: 5 ofiţeri de poliţie şi 40 agenţi de poliţie;
Veniţi de la alte unităţi MAI: 3 ofiţeri de poliţie şi 6 agenţi de poliţie;
Încadraţi din sursă externă: 4 ofiţeri de poliţie, 7 agenţi de poliţie şi 4 personal civil;
TCO: 6 agenţi de poliţie au promovat examenul.

În anul 2018, inspectoratul a înregistrat 33 de ieşiri din sistem şi 65 de intrări de
personal, iar procentul de încadrare cu personal este de 83,94%.
Resurse finaciare: Cheltuieli de personal, 55.965.580 lei (+21,83%); Bunuri şi servicii,
3.808.970 lei (+34,83%); Active nefinanciare (investiţii): 0.
Resurse logistice
Parcul auto al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi înregistrează în prezent un
număr de 301 autovehicule; 51 % dintre acestea au o vechime mai mare de 10 ani.
Mijloace auto noi alocate: 32 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 433.500,00 lei în anul 2018.
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Prevenirea criminalităţii
Programe şi campanii de prevenire:
„Şcoala siguranţei TEDI” - 5 sesiuni de informare, 5 activităţi cu un total de 202
beneficiari pe linie de educaţie rutieră.
“Comunităţi sigure” - având ca obiective prevenirea consumului de substanţe
psihoactive, respectiv prevenirea riscului rutier. Demarat în decembrie 2018, momentan doar
4 acţiuni, 184 beneficiari.
În cadrul programelor de prevenire, au fost desfăşurate 84 activităţi, însumând 4.125
beneficiari, 973 materiale distribuite şi 38 comunicate de presă.
2 studii realizate conform metodologiei stabilite de Institutul de Cercetare şi Prevenire
a Criminalităţii: „Persoanele vârstnice ca şi victime ale infracţiunilor” şi „Violenţa în şcoală –
tendinţe şi moduri de manifestare”.
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 2018: 83 (-15 faţă de 2017), 169 de acţiuni cu
efective mărite, 9 razii, 765 de infracţiuno constatate.
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 14.414 de intervenţii, în 71 % din cazuri poliţia a intervenit
în mai puţin de 10 minute.
Au fost 4.470 de intervenţii în mediul urban, din care în 98% s-a acţionat în mai puţin
de 10 minute.
Au fost 9.944 de intervenţii în mediul rural, în 59% acţionându-se în mai puţin de 10
minute.
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 2018 s-a înregistrat o scădere cu 43,50% a infracţionalităţii stradale sesizate
faţă de 2017, fiind sub media ultimilor 5 ani.
Siguranţa traficului rutier
În ceea ce priveşte siguranţa participanţilor la trafic, în anul 2018 prioritatea
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi a fost şi rămâne în continuare prevenirea şi
reducerea accidentelor de circulaţie grave, cât şi a consecinţelor acestora, numărul
persoanelor decedate în accidente de circulaţie a scăzut cu 40%.
Poliţiştii rutieri au desfăşurat 475 de acţiuni şi au constatat 680 de fapte penale. De
asemenea, în urma acţiunilor, s-a impus aplicarea a peste 27.000 de sancţiuni
contravenţionale, fiind reţinute în vederea suspendării sau anulării 2.336 de permise de
conducere şi retrase 759 de certificate de înmatriculare.
Siguranţa în şcoli
Abordarea 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 la 19 în 2018 (21 în 2017).
Principalele probleme din şcoli: infracţiunile de loviri sau alte violenţe şi furturile.
.
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Infracţiuni sesizate
Cea mai mică valoare a infracţiunilor sesizate din ultimii 5 ani, în scădere faţă de
2017 cu 2,30%;
Scăderea infracţionalităţii judiciare sesizate cu 6,38% (-228 infracţiuni faţă de 2017).
Sub media valorilor înregistrate în ultimii 5 ani (- 40%).
Rezultatul creşterii fermităţii în aplicarea legii: au fost dispuse măsuri preventive
asupra unui număr de 568 de persoane, cu 61,36% mai mult faţă de 2017.
Creşte ponderea infracţiunilor sesizate din oficiu faţă de total infracţiuni sesizate la
36,13% în 2018 (faţă de 31,23% în 2017).
Arme, explozivi, substanţe periculoase
Deţinători autorizaţi de arme şi muniţii în anul 2018: 1368 de deţinători persoane
fizice şi 29 de deţinători persoane juridice. Arme deţinute 2613.
Au fost indisponibilizate următoarele bunuri: arme de foc 43 buc, 248 bucăţi muniţie,
auto folosite la braconaj 1, produse de protecţia plantelor 346.300, deşeuri periculoase 1.190
kg, substanţe toxice 129 kg, articole pirotehnice 91,7 kg.
Au fost constatate 89 infracţiuni, fiind dispusă continuarea UP faţă de 51 de suspecţi.
Au fost efectuate 19 percheziţii domiciliare efectuate, fiind dispusă reţinerea a 10
persoane care au săvârşit infracţiuni de braconaj cinegetic şi nerespectarea regimului armelor
şi al muniţiilor.
Criminalitatea economico-financiară
Deşi la nivelul întregii unităţi sunt mai puţine infracţiuni sesizate de natură economicofinanciară (-15,89), gradul de complexitate şi volumul de activităţi pentru probarea activităţii
infracţionale a persoanelor cercetate a crescut semnificativ.
Date statistice: Rechizitorii pe linie economico-finaciară: 45 (-6), Total RTP-uri: 66
(+2), Total prejudicii recuperate: 33.431.000 lei. Persoane faţă de care au fost dispuse măsuri
preventive: 44. 9 grupări infracţionale destructurate, cu 60 de membri.
Urmăriţi şi supravegheri judiciare
Mandate şi sentinţe penale aflate în lucru - 48, mandate şi sentinţe penale intrate în
2018 - 173, mandate şi sentinţe penale soluţionate în 2018 - 164 mandate şi sentinţe penale
rămase în lucru - 57. Supravegheri judiciare - 295 măsuri: 259 control judiciar, 36 arest la
domiciliu.
Criminslistică
Au fost efectuate 2.6746 de cercetări la faţa locului efectuate (+2464), fiind ridicate
21.677 urme (+1,97%), 400 (+20%) urme papilare implementate în AFIS, 65 (-8,45%)
persoane identificate,158 (+29,74%) planşe foto pentru recunoaştere din grup, 133 (+60,15%)
planşe foto după filmări puse la dispoziţie, 1.521 (+12,68%) persoane amprentate, 1.298
(+10,01%) fişe introduse în NBIS, 1.911 (+30,19%) verificări NBIS.
Acţiuni speciale
Poliţiştii Serviciului pentru Acţiuni Speciale au efectuat: 313 misiuni de escortă a
persoanelor arestate au participat la 126 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
2.432 de dosare s-a aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti în 2018, în care I.P.J.
Călăraşi a figurat ca parte. Au fost soluţionate 1.174 de dosare (+960 faţă de anul 2017).
95,97% au constituit plângeri contravenţionale (94,37% în 2017).
Au fost formulate către I.G.P.R. 4 puncte de vedere argumentate referitoare la
proiectele de acte normative ce urmau a fi supuse aprobării forului legislativ.
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Centrul de reţinere şi arestare preventivă
Au fost încarcerate 633 (+212) persoane (43 femei şi 49 minori), fiind
transferate/liberate 160 (-21) persoane.
Au fost efectuate 2.837 (+980) escorte.
Au fost efectuate lucrări de reamenajare a curţii de plimbare, a camerelor de deţinere,
anexelor şi spaţiului administrativ şi igienizarea tuturor spaţiilor.
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
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 Europeană – Biroul European AntiFraudă, care s-a aflat în implementare în perioada decembrie 2016-februarie 2018.
 În luna mai 2018, a fost transmisă către instituţia finanţatoare întreaga documentaţie
aferentă proiectului, suma solicitată pentru rambursare Comisiei Europene (34.139,76
euro) fiind aprobată şi restituită integral către I.P.J. Călăraşi.
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:
 Activităţi dedicate sărbătoririi „Zilei Poliţiei Române”;
 „Şi tu poţi deveni poliţist”;
 Activităţi dedicate Zilei copilului;
 Lansarea Săptămânii Prevenirii Criminalităţi;
 Activităţi dedicate comemorării victimelor din accidente rutiere;
 Activităţi dedicate Zilei Naţionale a României.
În anul 2017 au fost înregistrate 1.1825 de articole în cotidiene şi publicaţii on-line şi
peste 655 de referiri în radio/TV privind activitatea I.P.J. Călăraşi, 99% fiind referiri
pozitive/neutre.
Au fost înregistrate şi 243 de solicitări de informaţii de interes public.
Relaţia cu mass-media a fost caracterizată de echidistanţă şi transparenţă.
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;
 Deţinerea preşedinţiei Consiliului UE de către România, în prima parte a anului 2019.
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Activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi
Activitatea 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 specifice stabilite prin Planul de management, prioritatea
strategică constituind-o creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor.
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.
În cursul anului 2018, urmare a eforturilor comenzii unităţii, a fost accesat şi se află în
curs de implementare Proiectul ROBG-481 în Programul Interreg V-A “Eficientizarea
Managementului Situaţiilor de Urgenţă în Regiunea Transfrontalieră Călăraşi-Veliko-Târnovo”.
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 5.641 misiuni de ordine
publică în care au fost angrenaţi 12.297 de jandarmi, înregistrându-se o creştere de 225 de
misiuni faţă de anul 2017.
Pentru asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfăşurării unor activităţi cu
public numeros, în perioada de referinţă au fost executate 788 de misiuni de asigurare a
ordinii publice fiind angrenaţi 2758 jandarmi, evidenţiindu-se o creştere cu 446 misiuni faţă
de anul anterior
Participarea la menţinerea ordinii publice s-a concretizat prin asigurarea cadrului
organizatoric necesar bunei desfăşurări a misiunilor în sistem integrat, vizând în principal
asigurarea efectivelor solicitate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi,
săptămânal analizându-se în comun situaţia operativă şi eficienţa misiunilor executate în
scopul îmbunătăţirii activităţilor.
Prezenţa activă în misiunile de menţinere a ordinii publice este evidenţiată de
participarea la 4.447 misiuni de menţinere a ordinii publice, cu un efectiv de 8.364 jandarmi,
fiind organizate 3.080 patrule mixte constituite atât în mediul urban (1898 patrule mixte) cât şi
în mediul rural (1.174 patrule mixte), înregistrând o scădere cu 7,53 % faţă de anul 2017.
Acţiuni organizate şi executate în cooperare cu alte instituţii
În anul 2018, structurile operative din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi au
executat în cooperare/ colaborare cu alte structuri un număr de 406 de misiuni, cu un efectiv
de 1175 jandarmi comparativ cu anul 2017, când au fost executate un număr de 318 misiuni
cu un efectiv de 1049 jandarmi.
Acţiunile desfăşurate în comun cu instituţiile cu care se cooperează/colaborează s-au
executat în bune condiţii, fără a fi înregistrate probleme deosebite, dându-se curs tuturor
solicitărilor din partea acestora.
În această perioadă au fost organizate şi executate 16 acţiuni speciale în
cooperare cu DIICOT/ BCCO pentru efectuarea unor acte procedurale cu un efectiv de 121
de jandarmi, comparativ cu anul 2017 când au fost executate 13 acţiuni cu un efectiv de 97
de jandarmi.
Inspectoratul de jandarmi Judeţean Călăraşi a participat la executarea a 85 de
acţiuni în cooperare cu structurile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, cu un efectiv
de 114 jandarmi, comparativ cu anul 2017 când au fost executate 85 de acţiuni cu un efectiv
de 335 jandarmi. Cu ocazia acţiunilor executate în comun cu lucrători de poliţie, au fost
constatate 201 infracţiuni, fiind identificaţi 205 făptuitori.
Pe timpul executării misiunilor specifice în anul 2018, personalul Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Călăraşi a sesizat un număr de 116 fapte de natură penală (94 în mediul
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urban şi 22 în mediul rural), fiind identificaţi 118 făptuitori (102 în mediul urban şi 16 în mediul
rural), în anul 2017, jandarmii sesizând un număr de 17 fapte de natură penală, identificând
16 făptuitori.
În misiunile în cooperare cu personalul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi,
jandarmii au participat la constatarea a 201 fapte de natură penală (58 în mediul urban şi 143
în mediul rural), fiind identificaţi 205 făptuitori (68 în mediul urban şi 137 în mediul rural), în
anul 2017, jandarmii participând la constatarea a 203 fapte de natură penală, identificând 186
făptuitori.
În perioada supusă analizei, au fost constatate şi aplicate 1241 sancţiuni
contravenţionale, 898 aplicate în mediul urban şi 343 în mediul rural, faţă de anul precedent
când au fost aplicate 983 sancţiuni contravenţionale.
Din totalul sancţiunilor contravenţionale aplicate, 208 sunt avertismente scrise, iar
1033 sunt amenzi aplicate, în valoare de 367.050 lei.
Pe timpul executării misiunilor specifice au fost desfăşurate activităţi specifice de
probare a faptelor antisociale în 43 de dosare din totalul de 97 de dosare cu actele necesare
începerii urmăririi penale întocmite de către jandarmi pe timpul executării misiunilor specifice,
fiind întocmite 30 de planşe fotografice pentru a fi ataşate proceselor verbale de sesizare
înaintate organelor de urmărire penală şi 13 înregistrări video.
În anul 2018, în camera de corpuri delicte a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean
Călăraşi au fost introduse 484 bunuri ridicate în vederea confiscării, faţă de anul 2017,
perioadă cînd au fost introduse 106 bunuri. Au fost efectuate operaţiunile de ieşire din
camera de corpuri delicte pentru 295 bunuri, faţă anul precedent când s-au efectuat
operatiuni de ieşire pentru 194 bunuri.
Paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi asigură protecţia unui număr de 16
obiective, din care:
- 15 obiective exceptate 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;
- 1 obiectiv contra cost: Staţia de Monitorizare HF Fundeni aparţinând Autorităţii
Naţionale de Administrareţe şi Reglementare în Comunicaţii.
Totodată, se execută misiunea de pază, supraveghere şi intervenţie la 304,5 km
conducte de transport produse petroliere aparţinând Conpet S.A., precum şi
paza
transporturilor de bunuri şi valori în beneficiul Trezoreriei Călăraşi, paza transporturi de bunuri,
valori, produse cu caracter special în beneficiul propriu şi protecţie transporturi corespondenţă
clasificată împreună cu lucrători ai Direcţiei Judeţene de Informaţii Călăraşi.
Cercetare şi documentare
În perioada evaluată, activitatea de cercetare documentare s-a concretizat prin
obţinerea a 542 date şi informaţii de interes operativ din 12 domenii de incidenţă din
activitatea Jandarmeriei Române.
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.
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.
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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.
Creşterea performanţei activităţilor de suport
Resurse umane
Evoluţia proiecţiei structurale
În anul 2018 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.
Actualul stat de organizare al inspectoratului, prin structura compartimentelor şi
subunităţilor asigură îndeplinirea corespunzătoare a misiunilor ce ne revin în conformitate cu
prevederile actelor normative care reglementează activitatea unităţii.
În perioada supusă evaluării au fost organizate şi desfăşurate concursuri în urma
cărora vor fi încadrate 3 funcţii de ofiţer specialist şi 2 funcţii de subofiţer.În anul 2018 a existat
un caz de trimitere a unui subofiţer în faţa consiliului de judecată, iar în urma hotărârii
adoptate s-a dispus sancţionarea acestuia cu amânarea înaintării în gradul următor pe timp
de un an. Nu au fost înregistrate cazuri de corupţie în rândul personalului inspectoratului.
Pentru rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată în anul 2018, au fost acordate un
număr de 358 recompense faţă de 353 în anul 2017.
Calificativele bune şi foarte bune obţinute la evaluarea anuală îndreptăţesc
aprecierea existenţei unui nivel bun al pregătirii individuale a personalului. Rezultatele
obţinute 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.
Gestionarea eficientă a fondurilor alocate, în special a celor pentru investiţii a asigurat
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 53% faţă de prevederile tabelei de înzestrare. În acest an unitatea a fost dotată
cu 5 autovehicule noi şi 2 autovehicule prin redistribuire de la alte unităţi. Au fost casate 3
autovehicule şi au mai fost propuse pentru scoaterea din funcţiune, declasare şi casare încă
13 mijloace auto, fapt ce conduce la scăderea gradului de dotare cu autovehicule.
Permanent au fost luate măsuri pentru creşterea eficienţei şi îmbunătăţirea
desfăşurării activităţilor din cadrul sectorului logistic în scopul asigurării condiţiilor optime în
cadrul unităţii.
Comunicaţii şi tehnologia informaţiei
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.
Principalul obiectiv în anul 2018, a constat în constituirea la nivelul inspectoratului a
unui Centru de Comunicaţii Mobil, instalat pe un autoturism Jeep Grand Cherokee, obiectiv
realizat, începând cu data de 17.05.2018, Centrul de Comunicaţii Mobil (CCM IJJ CL) din
cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Călăraşi devenind operaţional.
Gradul de înzestrare cu tehnică de calcul este următorul: staţii de lucru (inclusiv
laptop-uri) 65%, servere 75%, imprimante 59%.
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Asigurare financiară
Activitatea economico financiară în anul 2018 a cuprins activităţi specifice execuţiei
bugetare, conform Legii Finanţelor publice nr.500/2002, activităţi de calcul, acordare şi
contabilizare a drepturilor băneşti în conformitate cu Legislaţia privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, şi activităţi de
conducere a evidenţei contabile şi tehnic operative conform Legii contabilităţii nr.82/1991 cu
modificările şi completările ulterioare.
O problemă deosebită se evidenţiază la Titlul II „Cheltuieli pentru bunuri şi servicii”
suma aprobată fiind de 535900 lei, ceea ce reprezintă aproximativ 18,92% din necesarul
conform normelor de înzestrare, aceste credite asigurând fluent numai achitarea cheltuielilor
cu utilităţile. Celelalte cheltuieli privind furnituri de birou, piese de schimb, reparaţii curente, etc
au fost permanent insuficiente, procentul de aprobare din total necesar fiind de 12,45%.
Astfel, sumele obţinute prin bugetul rectificat au asigurat următoarele naturi de
cheltuieli:
 achitarea contravalorii utilităţilor: energie electrică, apă, canal, salubritate, colectare
gunoi, telefon fix şi mobil;
 achiziţionarea în volum foarte mic de piese de schimb pentru mijloacele de transport,
impus de unele dintre defecţiunile apărute şi nu pentru a crea un stoc minim de piese în
depozit;
 achiziţionarea de servicii de reparaţii curente la autovehiculele din dotare;
 achiziţionarea de echipament de protecţie pentru personalul operativ, procentul fiind de
0,00% din necesarul propus la proiectul de buget pentru anul 2018.
Asigurare juridică
Activitatea de asistenţă juridică a fost asigurată de către serviciul de specialitate din
cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române până la data de 25.06.2018. Începând
cu data de 25.06.2018, funcţia de ofiţer specialist în cadrul compartimentului Juridic a fost
ocupată, în urma promovării concursului organizat la nivelul Inspectoratului General al
Jandarmeriei Române în luna martie 2018.
Asigurare psihologică
Activitatea 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.
Sintetizând şi analizând activitatea dintr-o perspectivă cantitativă, în perioada
analizată au fost acordate 295 de servicii de specialitate efectuate în beneficiul asistaţilor.
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, în urma autoevaluărilor executate la
termenele ordonate, rezultă că Sistemul de control intern managerial al Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Călăraşi este conform.
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
destinatarii din structurile subordonate.
Pe linie de prevenire a incidentelor de securitate, compartimentul structură de
securitate a urmărit respectarea şi aplicarea legislaţiei în acest domeniu de către personalul
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unităţii, fapt ce a condus la evitarea oricăror situaţii care ar fi determinat producerea unui
incident de securitate.
Relaţii cu publicul
Activitatea 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.
În anul 2018, activitatea inspectoratului a fost prezentată în presa locală şi centrală în
250 articole, din care 202 în presa scrisă, 39 la radio şi 9 la televiziune, inspectoratul
beneficiind de un grad de polaritate pozitiv-neutră, de100%. În urma activităţii de monitorizare,
a rezultat că mass-media a prezentat în mod corect activitatea Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Călăraşi, publicaţiile şi posturile de radio mediatizând, în rubrici specializate,
informaţii din sfera de activitate a inspectoratului, fiind subliniată importanţa activităţii
jandarmilor pentru creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor.
Totodată, inspectoratul a câştigat un important capital de imagine prin implicarea
jandarmilor în campaniilor de împădurire organizate de asociaţia ”Prietenii pădurilor din
România ”şi de Asociaţia pentru dezvoltare Durabilă “Viitor Plus”.
Astfel, peste 50 de jandarmi au fost prezenţi în localităţile Dragalina, Ştefan cel Mare,
Fundulea şi Parcul Dumbrava din Municipiul Călăraşi, unde si-au adus aportul la
concretizarea acestei iniţiative, prin plantarea a peste 4000 de copaci.
În perioada sărbătorilor de Crăciun, oamenii legii au fost timp de câteva zile Spiriduşii
lui Moş Crăciun, oferind cadouri copiilor care provin din familii numeroase şi defavorizate
social în municipiile Călăraşi şi Olteniţa.
Jandarmii au contribuit la concretizarea imaginii pozitive a instituţiei şi prin fapte care
au demonstrat un spirit civic deosebit, după cum urmează:
 în data de 30.06.2018, plt. maj.Pană Adrian, plt.maj.Pană Mădălin, plt.maj.Vasile
Constantin şi plt.Nicoi Mădălin au salvat o viaţă, reuşind să convingă o femeie aflată în
stare de şoc emoţional să renunţe la tentativa de suicid;
 în data de 18.10.2010, plt. maj. Doicin Ionuţ, plt.maj.Stan Ionuţ şi sg.maj.Dicea Mihai
au imobilizat un bărbat ce ameninţa trecătorii cu un cuţit, fiind sesizaţi de un copil
curajos din municipiu;
 în data de 13.11.2018, plt.maj. Comisarof Eugen, aflat în timpul liber, a salvat de la
suicid o femeie care se întinsese pe jos cu capul pe calea ferată şi refuza să se ridice.
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 12 persoane şi au
fost înregistrate 22 petiţii.
În concluzie, datorită activităţii comunicaţionale desfăşurate în anul 2018, imaginea
instituţiei este pozitivă, încrederea opiniei publice în Jandarmeria călărăşeană se menţine la
un nivel ridicat, iar relaţiile cu mass-media, în general pot fi apreciate ca fiind bune.
În anul 2018, imaginea publică a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi nu a
fost afectată de niciun eveniment deosebit care să genereze o criză mediatică.
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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. 2018 comparativ cu anul precedent
se prezintă astfel:
Contribuabili administraţi
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

2017
11.974

2018
12.706

7.801

7.968

77.386
97.161

95.347
116.021

Din cei 12.706 contribuabili persoane juridice, 3.031 sunt inactivi, numărul
contribuabililor persoane juridice active fiind de 9.675.
Activitatea de colectare şi executare silită a creanţelor bugetare
Totalitalul veniturilor bugetare realizate pe anul 2018 a însumat 737.494,35 mii lei, cu
21,81 mai mult faţă de veniturile realizate în aceeaşi perioadă a anului 2017.
În structură, pe bugete, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare pe anul 2018
faţă de realizările perioadei similare a anului 2017 şi faţă de prevederile bugetare ale anului
2017, se prezintă astfel:

2018

2017

Realizări
2018/
Realizari
2017
%

258.767,3

255.136,03

101,42

29.1340,00

88,82

309.325,97

224.911,67

137,53

29.1640,00

106,06

Realizări cumulate

Denumire buget

Program
2018

Grad de
realizare
program
%

Bugetul asigurărilor
sociale de stat

mii
lei
mii
lei

Bugetul asiguărilor
pentru şomaj

mii
lei

10.946,3

8.780,65

124,66

1.0710,00

102,21

Bugetul Fondului
naţional unic de
asigurări de sănătate

mii
lei

158.454,78

116.620,07

135,87

145.560,00

108,86

mii
lei

737.494,35

605.448,42

121,81

739.250,00

99,76

Bugetul de stat

TOTAL

În ceea ce priveşte ponderea veniturilor fiecărui buget în totalul veniturilor colectate
de DGFP Călăraşi, situaţia se prezintă astfel:
- bugetul de stat: 35,09% ;
- bugetul asigurărilor sociale de stat : 41,94% ;
- bugetul asigurărilor pentru şomaj: 1,48% ;
- bugetul F.N.U.A.S: 21,49%.
Ponderea cea mai mare (41,94%) din totalul veniturilor colectate o reprezintă
veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat.
Precizăm că, programul de încasări venituri bugetare pe anul 2018 este definitiv
numai pentru perioada 01.01.- 30.09.2018, pentru trimestrul IV 2018, datele sunt provizorii, la
momentul raportării.
Situaţia privind evoluţia veniturilor realizate pe anul 2018, faţă de ponderea veniturilor
realizate în aceeaşi perioadă a anului 2017, se prezintă astfel:
- Veniturile încasate la bugetul de stat pe anul 2018 au înregistrat o creştere cu 1,42%
faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017. Prevederile bugetare ale anului 2018 la acest
buget au fost realizate în proporţie de 88,82%.
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- Veniturile realizate în 2018 la bugetul asigurărilor sociale de stat au înregistrat o
creştere cu 37,53%, faţă de aceeaşi perioada a anului 2017. Prevederile bugetare pe
anul 2017 au fost realizate în proporţie de 106,06%.
- La bugetul asigurărilor pentru şomaj, veniturile aferente anului 2018 au înregistrat o
creştere cu 24,66% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017. Prevederile bugetare pe
anul 2018 au fost realizate în proporţie de 102,21%.
- 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 108,86%.
În cadrul AJFP Călăraşi, arieratele bugetare au fost urmărite în cursul anului 2018
atât pe total, cât şi în structură, respectiv cele din soldul anului anterior (2017) şi cele
constituite în anul curent (2018).
Arieratele rămase de recuperat la bugetul general consolidat la 31.12.2018 sunt în
sumă de 76.694.787 lei, din care arierate aflate în sold la data de 31.12.2017 în sumă de
24.369.303 lei şi arierate înregistrate în 2018 în sumă de 52.325.484 lei.
Defalcat, pe bugete, situaţia arieratelor bugetare se prezintă astfel:
Arierate
aflate în
sold la
31.12.2017

Arierate
înregistrate
în cursul
anului 2018

Total
arierate
rămase de
recuperat la
31.12.2018

Bugetul de stat

17.910.940

31.814.776

49.725.716

Bugetul asigurărilor sociale de stat

4.476.779

14.647.222

19.124.001

Bugetul asigurărilor pentru şomaj
Bugetul Fondului naţional unic de
asigurări de sănătate
Buget general consolidat

196.534

57.147

253.681

1.785.050

5.806.339

7.591.389

24.369.303

52.325.484

76.694.787

Tip buget

Urmare aplicării modalităţilor de executare silită întreprinse în conformitate cu
prevederile Legiinr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în anul 2018 s-au realizat
creanţe la bugetul general consolidat în valoare totală de 81.062,12 mii lei.
Activitatea privind asistenţa contribuabililor
În anul 2018, 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
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.
După aprobarea modelului şi conţinutului Declaraţiei unice s-au desfăşurat campanii
de informare referitoare la modul de întocmire şi transmitere a acesteia, mai întâi cu
personalul din primării, apoi cu contribuabilii interesaţi.
Campania desfăşurată cu personalul primăriilor a avut ca bază legală Ordinul comun
al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.
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1938/4735/2018 pentru aprobarea procedurii de acordare a asistenţei realizată de organul
fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi depunerii, precum
şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice.
În cadrul campaniei sus amintite au fost desfăşurate acţiuni de instruire a personalului
din primării, care în cadrul procesului de colaborare a fost desemnat să preia şi să
înregistreze declaraţiile unice, precum şi să ofere asistenţă contribuabililor la completarea
acestora. Instruirea s-a efectuat pe baza materialelor informative elaborate de personalul
biroului asistenţă pentru contribuabili.
De asemenea, au fost întocmite materiale informative referitoare la completarea
declaraţiei unice şi la transmiterea online a acesteia, care au fost puse la dispoziţia
contribuabililor.
Au fost organizate 4 întâlniri de lucru cu contribuabilii pe tema declaraţiei unice, la
care s-a pus accent pe facilitatea transmiterii online a declaraţiei prin Spaţiul Privat Virtual, sau precizat categoriile de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei, veniturile
impozabile, modalitatea de depunere a declaraţiei, bonificaţiile acordate.
La sediile administraţiei judeţene şi serviciilor fiscale municipale şi orăşeneşti au fost
instalate calculatoare destinate uzului contribuabililor, cu ajutorul cărora personalul desemnat
pentru acordarea asistenţei din cadrul organelor fiscale a efectuat înregistrări în Spaţiul Privat
Virtual şi transmiteri online ale declaraţiilor unice pentru contribuabilii care au avut o adresă de
e-mail validă. Au fost, de asemenea, oferite îndrumări concrete şi clarificări referitoare la
înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual pentru contribuabilii care au dorit să se înregistreze cu
ajutorul computerului propriu.
Scopul principal al activităţii de asistenţă pentru contribuabili este acela al clarificării şi
mediatizării legislaţiei fiscale şi facilităţilor fiscale, al optimizarii contactului cu contribuabilii in
rezolvarea problemelor acestora. Modificările aduse legislaţiei fiscale în cursul anului 2018 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 cu precădere la sediul AJFP Călăraşi, dar şi la sediul
Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Călăraşi.
În anul 2018 au avut loc 13 de întâlniri de lucru la care au participat 264 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 operatiuni intracomunitare, facilităţi fiscale, înregistrarea şi utilizarea
Spaţiului Privat Virtual 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 aplicaţiei
Spaţiul Privat Virtual şi explicarea noutăţilor legislative.
În ceea ce priveşte asistenţa în scris, în anul 2018 s-au formulat răspunsuri pentru
228 de scrisori sau e-mailuri cuprinzând întrebări ale contribuabililor referitoare la legislaţia
fiscală sau starea de fapt fiscală a contribuabililor, iar răspunsurile au fost comunicate într-un
termen mediu de 4 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.
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Referitor la activitatea de mediatizare a legislaţiei fiscale, au fost elaborate 18
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, precum si 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, şi a fost oferită asistenţă pentru corectarea erorilor înregistrate de unii
contribuabili la transmiterea on-line a declaratiilor fiscale.
Referitor la măsurile întreprinse şi activităţile specifice desfăşurate, au fost întocmite
şi transmise în termen toate raportările cerute de organele ierarhic superioare. De asemenea,
referitor la activitatea 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 biroului 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 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 sa 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 – 31.12.2018
Explicitare

Valoare ( mii lei)

Sold la 31.12.2017
Valoare bunuri confiscate şi evaluate
Valoarea bunurilor rămasă în urma reevaluării
Valoare bunuri valorificate
Valoare bunuri atribuite gratuit
Valoare bunuri distruse
Restituiri bunuri
Grad de valorificare
Sold la 31.12.2018
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30,03
31,36
44,41
16,76
3,46
0,00
0,00
37,75%
24,18

Realizarea principalilor indicatori economico-financiari la nivelul bugetelor locale pe anul 2018:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Denumirea
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
31.12.2017 (lei)
793.652.912
133.085.650

Realizat
31.12.2018 (lei)
711.532.480
178.149.612

89,7
133,9

164.980.326

128.636.528

77,9

340.463.095

255.789.310

75,1

32.754.769

18.458.750

56,4

122.369.072

130.498.280

106,6

770.476.871
23.176.041

722.969.612
-11.437.132

93,8
-

%

Veniturile aferente bugetelor locale au scăzut cu 10,3%.
Pe ansamblul judeţului au scăzut cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit cu
22,1 %, sume defalcate din T.V.A. cu 24,9%, sumele primite de la U.E./alţi donatori în contul
plăţilor efectuate şi prefinanţări cu 43,6% şi au crescut subvenţiile de la bugetul de stat cu
33,9 % si veniturile fără subvenţii, cote, sume defalcate şi sume primite de la U.E/alţi donatori
cu 6,6 %.
Cheltuielile au scăzut faţă de anul precedent cu 6,2%.
Activitatea de inspecţie fiscală în perioada ianuarie-decembrie 2018
În cadrul Inspecţiei Fiscale din structura A.J.F.P. Călăraşi, în perioada ianuariedecembrie 2018 au desfăşurat activitate un număr mediu de 35 de inspectori, după cum
urmează:
 inspecţie fiscală la persoane juridice: 23 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-a efectuat un total de 650 acţiuni de verificare, din care 377 inspecţii fiscale şi
273 controale inopinate; din cele 377 de inspecţii fiscale, 223 (59%) au vizat
soluţionarea DNOR cu control anticipat, 138 au vizat analiza de risc şi 16 verificări
au constat în analiză de risc-insolvenţă sau alte criterii;
 S-au stabilit sume suplimentare în valoare totală de : 36.204.411 lei, au fost aplicate
sancţiuni contravenţionale (amenzi) în sumă de 319.100 lei şi s-a procedat la
diminuarea pierderii raportate de contribuabili, cu suma totală de 24.648.892 lei;
structura sumelor suplimentare atrase la buget este următoarea: persoane
juridice:29.313.373 lei şi amenzi: 288.000 lei; persoane fizice: 6.891.038 lei şi
amenzi: 31.100 lei.
Au fost transmise organelor în drept în vederea continuării cercetărilor un număr de
23 de sesizări penale, cu un prejudiciu total de 10.678.817 lei.
Realizarea acţiunilor de control s-a făcut cu eficienţă de 127.449 lei/inspecţie
fiscală, la persoane juridice şi de 46.878 lei /inspecţie fiscală, la persoane fizice.
În perioada ianuarie – decembrie 2018, 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 36.204.411 lei au fost recuperate (sau s-a asigurat
recuperarea prin aplicarea masurilor asiguratorii), sume totale de 21.500.470 lei (59% din total
stabilit), după cum urmează: 3.492.129 lei (9,6%) reprezintă sume încasate operativ în
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termenul menţionat în decizia de impunere emisa de organele de control sau prin diminuarea
creantei; 2.755.460 lei (7,6 %) TVA respinsă la rambursare; 15.252.881 lei (42%) măsuri
asiguratorii aplicate în timpul controlului.
Recuperarea obligaţiilor fiscale suplimentare stabilite de Inspecţia Fiscală
Călăraşi şi gestionate de Sistemul de Administrare a Creanţelor Fiscale: în perioada
ianuarie -decembrie 2018 s-a înregistrat stingerea sumei totale de 14.058.552 lei, din care: cu
ordin de plată/chitanţă: 6.818.225 lei şi prin compensare: 7.240.327 lei. Dealtfel, conform
indicatorilor de performanţă DW pentru anul 2018, s-a înregistrat o rată medie de încasare a
obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecţie fiscală, încasată în 30 de zile de
19% la persoane juridice şi de 25%, la persoane fizice.
Principalii indicatori de performanţă stabiliţi pentru anul 2018
Principalii indicatori de performanţă realizaţi în anul 2018, comparativ cu nivelul ţintă
comunicat
Număr inspecţii efectuate de un inspector (persoane juridice):
Număr inspecţii efectuate de un inspector la persoane fizice
Sume atrase suplimentar pe inspector la persoane juridice (lei/inspector)
Sume atrase suplimentar pe inspector, la persoane fizice; (lei/inspector)
Ponderea impozitelor, taxelor ş contribuţilor pentru care s-a modificat baza de impunere în total
impozite, taxe şi contribuţii verificate la contribuabili persoane juridice
Diminuarea pierderii fiscale pe o inspecţie, urmare inspecţiilor fiscale efectuate la contribuabilii
persoane juridice care înregistrează pierdere fiscala pe o inspecţie, urmare inspecţiilor fiscale
efectuate la contribuabilii persoane juridice care inregistrează pierdere fiscală

Realizat în 2018
10,00
12,25
1.274.494,00
574.253,00
99,00%
1.790.184

În ceea ce priveşte elementele de noutate abordate în anul 2018 de Inspecţia Fiscală
Călăraşi, menţionăm:
- efectuarea unui număr mare (273) 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;
astfel, urmare controlalelor inopinate s-au dispus măsuri pentru declararea de impozite
şi taxe în cuantum total de 932.472 lei;
- inspectorii fiscali s-au preocupat şi de creşterea calităţii actelor de control, de
implementarea noilor prevederi legale cu aplicabilitate în anul 2018, 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;
- 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 continutul său, cât şi
susţinerea şi documentarea constatărilor, de manieră să nu poată fi atacate şi
desfiinţate pe cale administrativă.
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
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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.
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 2017-2018, semestrul I an şcolar
2018-2019;
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, Casa Corpului Didactic;
- Activităţi: 24 lecţii - conform caietelor de lucru, 2 acţiuni de promovare;
- Locaţia Şcoala Gimimnazială “Tudor Vladimirescu”, Şcoala Gimimnazială „Mircea
Vodă”, Şcoala Gimimnazială “Constantin Brâncoveanu” Călăraşi, Şcoala Gimimnazială
nr.1 Răzvani;
- Beneficiari direcţi: 69 elevi (6 clase), 9 profesori, 18 părinţi şi 92 directori de şcoli.
 PROIECT NAŢIONAL „MESAJUL MEU ANTIDROG” ediţia a XV a şi a XVI a
- Perioada de implementare: semestrul II, an şcolar 2017-2018, semestrul I an şcolar
2018-2019;
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi;
- Număr de şcoli în care s-a făcut promovarea concursului: 96 unităţi de învăţământ;
- Număr persoane: 120 elevi participanţi şi 92 directori de şcoli informaţi;
- 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 2018;
- Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi
(DGASPC);
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- Activităţi: la nivelul CPECA Călăraşi s-a realizat promovarea proiectului în cadrul
şedinţei cu directorii de şcoli, dar şi la DGASPC, CPECA Călăraşi a realizat 1 curs;
- Beneficiari direcţi: 24 tineri şi 92 directori de şcoli informaţi.
 CAMPANIA NAŢIONALĂ DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE TUTUN pentru
marcarea ZILEI MONDIALE FĂRĂ TUTUN - 31 MAI
- Perioada de implementare: mai 2018;
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, Biblioteca Judeţeană “Alexandru
Odobescu” Călăraşi sediul central şi Filiala Orizont;
- Activităţi: 3 întâlniri interactive cu elevi şi cadre didactice în instituţii de învăţământ,
precum şi1acţiune de informare/sensibilizare a populaţiei în comunitate, comunicat de
presă.
 PROGRAM NAŢIONAL ŞCOALA ALTFEL „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”Activităţi 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 2017-2018, semestrul I an şcolar
2018-2019;
- Număr de unităţi de învăţământ: 14;
- Număr de activităţi: 22;
- Beneficiari direcţi: 757 elevi, 92 profesori, 7 specialişti.
 CAMPANIE PENTRU MARCAREA ZILEI INTERNAŢIONALE DE LUPTĂ IMPOTRIVA
TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI 26 IUNIE 2018 – Realizare
eveniment „#Pot altfel…”, marş antidrog, distribuire de materiale informative în
comunitate, comunicat de presă.
- Primăria Călăraşi, CJCC Călăraşi, IPJ Călăraşi, IJJ Călăraşi, Palatul Copiilor Călăraşi,
DJST Călăraşi, Biblioteca Judeţeană Călăraşi, Crucea Roşie Călăraşi, DSP Călăraşi,
FICE Călăraşi, C.S. SEIJITSU Călăraşi, AS Portul Călăraşi, Cercetaşii Creştini Români
– FSE – Călăraşi, Asociaţia “Alege să trăieşti” Călăraşi;
- Număr de activităţi:4;
- Beneficiari direcţi: 713 tineri şi adulţi, 17 specialişti.
 CAMPANIE NAŢIONALĂ PENTRU MARCAREA ZILEI NAŢIONALE FĂRĂ TUTUN - 15
NOIEMBRIE 2018 - 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;
- Perioada de implemntare: noiembrie 2018;
- Număr de activităţi: 10;
- Beneficiari direcţi: 488 elevi, 43 profesori, 32 părinţi, 7 specialişti, 80 tineri şi adulţi.
 CAMPANIA INTERNAŢIONALĂ "19 zile de activism pentru prevenirea violenţei
împotriva copiilor şi tinerilor" organizată de FICE în parteneriat cu ANA 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: 5;
- Beneficiari direcţi: 373 elevi şi 21 profesori.
 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 II an şcolar 2017-2018, semestrul I an şcolar
2018-2019;
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-

Parteneri: ISJ Călăraşi;
Activităţi: 266 de implementare şi promovare;
Locaţia: 48 unităţi de învăţământ din judeţul;
Beneficiari direcţi: 698 copii/elevi, 309 cadre didactice, 753 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, semestrul I an şcolar
2018-2019;
- Parteneri: ISJ Călăraşi;
- Activităţi: 183 lecţii ,de implementare şi promovare;
- Locaţia: 23 unităţi de învăţământ din judeţul Călăraşi;
- Beneficiari direcţi: 538 elevi, 295 cadre didactice, 478 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;
- Parteneri: ISJ Călăraşi;
- Activităţi: 13;
- Locaţia: 8 unităţi de învăţământ din judeţul Călăraşi: Colegiul“Ştefan Bănulescu”
Călăraşi, Colegiul Economic Călăraşi, Liceul “Danubius” Călăraşi, Liceul Tehnologic
Fundulea, Liceul „Mihai Eminescu” Călăraşi, CN „Barbu Ştirbei” Călăraşi, Liceul „Dan
Mateescu” Călăraşi, Liceul Tehnologic Fundulea;
- Beneficiari direcţi: 344 elevi, 30 cadre didactice, 2 specialişti.
 PROIECTUL NAŢIONAL „EU ŞI COPILUL MEU”
- Promovarea proiectului la Inspectoratul Şcolar Judeţean , Centrul Judeţean de Resurse
şi Asistenţă Educaţională, ATOP şi la şcolile unde au fost derulate activităţi de
prevenire;
- Activităţi de promovare: 3;
- Beneficiari direcţi: 92 directori de şcoli, reprezentanţi instituţii publice locale şi 1
consilier şcolar;
- Nu s-au înregistrat solicitări.
PROIECTE LOCALE:
Prevenirea în şcoală
 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: 170 elevi, 28 cadre didactice, 5 specialişti şi 25 de părinţi;
- Număr activităţi: 8.
 Proiectul „Comunităţi sigure”
- Perioada de implementare: noiembrie 2018 – martie 2018;
- Parteneri: CPECA,IJJ, ATOP – finanţator, licee din Călăraşi;
- Scopul proiectului: Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a 2000 persoane
cu vârsta cuprinsă între 10 - 50 de ani din judeţul Călăraşi, cu privire la respectarea
regulilor de circulaţie rutieră şi a efectelor consumului de tutun, alcool, droguri şi noi
substanţe psihoactive (NSP), în perioada noiembrie 2018 – martie 2019;
- Număr activităţi: 4;
- Număr beneficiari direcţi: 184 elevi, 13 cadre didactice, 4 specialişti.
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Alte activităţi în şcoală:
 14 activităţi IEC în mediul gimnazial/liceal, la solicitarea partenerilor în unităţi de
învăţământ din judeţ, având beneficiari direcţi 612 elevi, 29 cadre didactice şi 3
specialişti.
Prevenirea în familie:

-

Activităţi de IEC susţinute în centrele aflate în subordinea DGASPC Călăraşi
Perioada de implementare: 2018;
Număr activităţi: 5;
Număr beneficiari direcţi: 56 tineri, 13 specialişti, 1 aparţinător.

Prevenirea în comunitate
 Proiectul „ASCULTĂ, PRIVEŞTE, ALEGE!” iniţiat de DGASPC şi FICE Călăraşi
- Perioada de implementare: ianuarie - iunie 2018;
- Parteneri: DGASPC, ISJ, FICE Călăraşi, primării şi unităţi de învăţământ gimnazial din
localităţile selectate;
- Număr beneficiari direcţi: 32 specialişti;
- Număr activităţi: 2.
INFORMARE/ORIENTARE BENEFICIARI/FAMILII: - Informare/orientare la sediul
centrului/telefonic:140.
VOLUNTARI: La nivelul CPECA Călăraşi este înscris 1 voluntar.
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 70 de urgenţe.
Conform datelor furnizate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi – UPU au fost
raportate în perioada ianuarie – noiembrie 2018:
- 20 cazuri THC (marijuana, canabis)
- 3 cazuri BZO (benzodiazepine);
- 1 cazi COC (Cocaină);
- 2 cazuri OPI (Opiacee);
- 1 caz PCP (Feniciclidină);
- 3 cazuri TCA;
- 14 cazuri Teste negative;
- 2 cazuri fără test efectuat;
- 1 caz copil 2 ani Intoxicaţie involunatră diazepam;
- 22 cazuri, combinaţii -NSP;
Cele 70 cazuri sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 13 şi 36 ani.
Serviciile de asistenţă integrată nu pot fi oferite la nivel judeţean din cauza lipsei de
personal specializat.
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.
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În cursul anului 2017 CPECA Călăraşi a primit 8 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.
Lunar CPECA Călăraşi participă la şedinţele Colegiului Prefectural alături de directori
de instituţii deconcentrate şi primari din judeţ, informând cu privire la activitatea desfăşurată
de CPECA, campaniile şi proiectele implementate.
În anul 2018, coordonatorul CPECA Călăraşi a participa la şedinţele Comisiei
Judeţene de Monitorizare a Activităţii Preventive Călăraşi, conform OMAI nr.119/03.10.2017
unde au fost discutate aspectele acordării serviciilor integrate de prevenire şi au fost
planificate şi derulate activităţi în comun. Cu acesată ocazie a fost dezvoltat proiectul local
„Comunităţi sigure” ce a fost finanţat prin intermediul ATOP Călăraşi.
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: CJRAE,
DGASPC, AJPIS, IPJ – SR – Ordine Publică, ISJ, Consiliul Judeţean, Primăria municipiului
Călăraşi, IJJ, CCD, DJST, DSP.
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;
- Acte adiţionale la protocoalele de colaborare cu DSP, CCD, DGASPC, ISJ, CJRAE,
DJST Călăraşi;
- 20 de acorduri de parteneriat cu unităţi şcolare din judeţul Călăraşi.
Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
Obiective specifice anului 2018:
Activitatea inspectoratului, structură în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a avut în
anul 2018 principalele obiective:
 Gestionarea, profesionistă şi eficientă a situaţiilor de urgentă prin aplicarea procedurilor
pe tipuri de riscuri şi a Concepţiei specifice privind planificarea, pregătirea, organizarea
şi desfăşurarea acţiuni lor de răspuns în situaţii de urgenţă;
 Consolidarea caracterului proactiv al activităţii de prevenire prin îndrumarea si controlul
autorităţilor administraliei publice locale, intituţiilor şi operatorilor economici privind
îndeplinirea atribuţiilor, valorificarea concluziilor rezultate din acţşiunile de verificare
executate în teren, informarea oportună a autorităţilor publice locale abilitate asupra
riscurilor şi stabilirea unor măsuri ferme pentru creşterea gradului de securitate şi
siguranţă a cetăţeanului;
 Implementarea Sistemului de Management Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă
(S.M.I.S.U.) la nivel judeţean;
 Menţinerea încrederii în instituţie, prin modul profesionist şi echidistant de soluţionare a
solicitărilor şi petiţiilor adresate de cetăţeni, în spiritul respectării cu strictele a
drepturilor omului si a libertăţilor acestuia;
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 Aplicarea cadrului normativ-unic ce reglementează activitalea instituţiei, în scopul
abordării unitare a întregii problematici specifice de către toale componentele
Sistemului de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 Continuarea procesului de perfecţionare a pregătirii de specialitate a personalului;
 Recrutarea de personal în vederea completării posturilor vacante.
Management operaţional - gestionarea situaţiilor de urgenţă
15547 apeluri de urgenţă au fost direcţionate în anul 2018 către I.S.U. Călăraşi din
totalul de 98195 primite prin S.N.U.A.U. 112 la nivelul judeţului, cu o medie de aproximativ
42,6 apeluri/zi. Din cele 15547 apeluri primite, 7003 s-au concretizat în existenţa reală a unor
situaţii de urgenţă.
În anul 2018, în zona de competenţă a I.S.U. ”Barbu Ştirbei” Călăraşi, forţele de
intervenţie au fost solicitate pentru gestionarea unui număr de 7725 situaţii operative cu
2,37% mai puţine faţă de anul 2017 şi reprezentând o medie de 21 intervenţii pe zi.
Dintre acestea, 7003 de situaţii au fost intervenţii în situaţii de urgenţă, 660
informări preventive şi recunoaşteri în teren şi 62 exerciţii de pregătire în situaţii de
urgenţă.
Repartiţia acestor intervenţii pe categorii este următoarea:
- 538 pentru stingerea incendiilor reprezentând 3,5% din totalul intervenţiilor în situaţii
de urgenţă, mai puţin cu 3% faţă de anul 2017, când au fost un număr de 300 incendii;
cu 271 incendii, mai puţin cu 10% faţă de anul 2017 când au fost un număr de 300
incendii; 267 intervenţii la incendii de vegetaţie, mai mult cu 5% decât în anul 2017
când au fost 255 incendii;
- 5736 pentru asistenţă medicală de urgenţă reprezentând 74,3% din totalul
intervenţiilor, mai mult cu 2,8% faţă de anul 2017, când au fost un număr de 5576
intervenţii de acest tip; 5408 intervenţii pentru asistenţă persoane; 328 intervenţii
pentru asistenţă persoane şi descarcerare.
- 567 acţiuni de protecţie a comunităţilor reprezentând 7,3% din total, mai puţin cu
27% faţă de anul 2017, când au fost 783 solicitări de acest tip: 172 intervenţii pentru
degajări persoane blocate în urma producerii unor explozii, în urma unor prăbuşiri,
locuinţă, sprijin SAJ, alte cause; 141 intervenţii la inundaţii; 140 asigurări măsuri PSU la
evenimente publice de amploare; 44 alte intervenţii; 21 intervenţii în urma manifestării
fenomenelor meteo periculoase; 17 intervenţii salvare/căutare persoane din medii
acvatice; 12 intervenţii pentru asanare muniţie; 11 intervenţii pentru salvări de animale;
9 intervenţii pentru misiuni CBRN.
- 722 de acţiuni de informare preventive şi recunoaşteri în teren şi exerciţii,
reprezentând 11,3% din total, mai puţin cu 24,2% faţă de anul 2017, când au fost 1152
solicitări de acest tip (999 recunoaşteri în 2017);
- 162 intervenţii la care nu s-a acţionat, reprezentând 2,0% din total intervenţii, mai
puţin cu 11,9% comparativ cu anul 2017, când am fost solicitaţi la 184 intervenţii unde
nu s-a acţionat.
Intervenţii asistenţă medicală de urgenţă
Numărul intervenţiilor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă, în anul 2018, se
ridică la 5736 intervenţii, reprezentând 74,3% din total.
Timpul mediu de răspuns a fost de 9 minute şi 14 secunde, cu 6,2% mai mare
faţă de cel din anul 2017, care a fost de 8 minute şi 39 secunde.
Timpul mediu de intervenţie a fost de 25 minute şi 48 secunde, cu 2,2% mai mic
decât cel din anul 2017, care a fost de 26 minute şi 14 secunde.
În anul 2018, au fost asistate 5732 de persoane, respectiv: 5391 adulţi şi 340 copii.
Astfel, 331 persoane au fost găsite în stare de inconştienţă/semiconştienţă (259
inconştiente şi 72 semiconştiente). Unui număr de 139 persoane le-au fost efectuate manevre
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de resuscitare, 9 dintre acestea răspunzând manevrelor executate, şi fiind predate cu funcţii
vitale la UPU, iar celorlalte 137 persoane fiindu-le declarat decesul.
În cazul accidentelor rutiere, 271 la număr, din totalul de 368 persoane implicate, 270
au fost asistate, din care 13 copii. Totalul persoanelor decedate în accidente rutiere este de
11 persoane, toate adulte.
Incendii şi incendii de vegetaţie
Pe linia intervenţiilor la incendii şi incendii de vegetaţie, I.S.U. “Barbu Ştirbei” al
judeţului Călăraşi a fost solicitat în cursul anului 2018, să intervină pentru localizarea şi
limitarea a 538 intervenţii din totalul de 7725 al acestei perioade, ceea ce reprezintă 7% din
totalul intervenţiilor.
Defalcate, cele 538 de intervenţii reprezintă: 271 incendii, din care: incendii în mediul
urban 69; incendii în mediul rural 202 şi 267 incendii de vegetaţie, din care: incendii la
groapa de gunoi 35; incendii de mirişte 17; incendii de vegetaţie uscată 215.
Valoarea estimativă a bunurilor salvate în cazul celor 538 intervenţii la incendii şi
incendii vegetaţie a fost de 252.398.500 lei, rezultând o medie de 469.142 lei pe intervenţie,
faţă de media de 51.219 lei pe intervenţie din anul 2017, care a însumat 28.426.500 lei la un
număr de 555 intervenţii.
În ceea ce priveşte pagubele produse la cele 271 intervenţii la incendii, acestea au
fost în valoare totală de 4.162.900 lei, cu o medie de 15.361 lei pe intervenţie, cu 25,9% mai
mică faţă de media de 20.747 lei la un număr de 300 incendii din anul 2017, cu un total de
6.224.180 lei.
Timpul mediu de răspuns la cele 271 incendii a fost de 12 minute şi 42 de
secunde, cu 4,5 mai mare faţă de 12 minute şi 3 secunde, înregistrat în anul 2017 (300 de
incendii).
Timpul mediu de intervenţie la cele 271 incendii a fost de 1 oră, 3 minute şi 6
secunde, cu 7% mai mare decât cel din anul 2017, cu 58 minute şi 51 secunde.
Împrejurarea determinantă
TOTAL
538
instalaţii electrice defecte
echipamente electrice improvizate
aparate electrice sub tensiune nesupravegheate
sisteme de încălzire defecte
mijloace de încalzire improvizate
mijloace de încălzire nesupravegheate
coş, burlan de fum defect sau necuraţat
cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzit
jocul copiilor cu focul
fumatul
focul deschis
sudură
autoaprindere sau reacţii chimice
scântei mecanice, electrostatice şi frecare
scurgeri (scăpări) de produse inflamabile
defecţiuni tehnice de exploatare
accident urmat de incendiu
trăsnet şi alte fenomene naturale
acţiune intenţionată
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Incendii
271
64
4
10
5
3
12
43
9
6
11
37
2
5
1
6
7
3
1
42

Arderi
267
9
18
240

Inundaţii
În anul 2018 personalul din cadrul I.S.U. “Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi a fost
solicitat să intervină la un număr de 141 inundaţii reprezentând 1,8% din totalul intervenţiilor,
cu 104% mai mult decât în anul 2017 când au fost 69 astfel de intervenţii.
La aceste 141 inundaţii au intervenit: Detaşamentul Călăraşi, 40 de inundaţii,
Detaşamentul Olteniţa, 8 inundaţii; Garda de Intervenţie Budeşti, 67 inundaţii; Secţia
Dragalina, 26 inundaţii.
Au fost afectate 3 blocuri locuinţe, 126 locuinţe/gospodării cetăţeneşti şi 10 terenuri
gospodării cetăţeneşti, pagubele aproximative fiind de 294.450 lei, iar bunurile salvate
ridicându-se la circa 6.610.000 lei.
Fenomene meteorologice periculoase
În anul 2018, manifestarea fenomenelor meteo periculoase de ninsori şi viscol, a
determinat ca personalul din cadrul I.S.U. “Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi să intervină la
un număr de 7 intervenţii (2-Det. Călăraşi, 2-Det. Olteniţa, 1-Secţia Lehliu-Gară, 2-G.I.
Budeşti), în care au fost 16 autospeciale de intervenţie şi 72 de cadre militare, în cadrul
acestor intervenţii fiind salvate 19 persoane (17 adulţi şi 2 copii) şi deblocate 3 autoturisme.
În anul 2018, s-au transmis 1187 situaţii notificări tip SMS, astfel:
 la 878 de situații operative, astfel:
- 323 incendii și incendii de vegetație;
- 328 intervenţii ca urmare a producerii unor accidente rutiere/feroviare;
- 141 inundaţii;
- 12 asanare de muniţie;
- 17 căutare/salvare persoane;
- 11 salvare de animale;
- 34 alte intervenţii/activități;
- 12 exerciții alarmare publică.
 la 309 atenţionări hidro-meteorologice, astfel:
- 22 avertizări hidro-meteorologice „cod portocaliu” pentru:
- 4 temperaturi scăzute;
- 3 de intensificări ale vântului;
- 3 de ninsori viscolite;
- 4 de polei;
- 4 niveluri crescute fluviul Dunărea;
- 4 de precipitaţii (ploi), descărcări electrice şi intensificări ale vântului;
 287 atenţionări hidro-meteorologice „cod galben” pentru:
- 16 de ninsoare şi viscol;
- 2 de ger;
- 13 de polei;
- 3 de burniță;
- 2 niveluri crescute fluviul Dunărea;
- 123 de precipitaţii (ploi), descărcări electrice şi intensificări ale vântului;
- 20 de intensificări ale vântului;
- 108 de ceață.
Managementul preventiv - prevenirea situaţiilor de urgenţă
Prevenirea situaţiilor de urgenţă este componentă a sistemului de securitate naţională
şi reprezintă un ansamblu integrat de acţiuni specifice cu caracter tehnic şi operativ,
planificate şi executate pentru reducerea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi
diminuarea consecinţelor acestora, în scopul protejării vieţii, mediului şi bunurilor împotriva
efectelor negative ale acestora. acţiuni specifice planificate şi realizate potrivit legislaţiei, în
scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi
a consecinţelor acestora, protecţiei populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu.
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Obiective strategice:
1.Reducerea numărului de incendii la locuinţe, anexe şi proprietăţi individuale,
vegetaţie uscată, precum şi a victimelor rezultate din acestea.
În anul 2018 au fost înregistrate un număr de 538 de intervenții la incendii și incendii
de vegetație, în scădere cu 4% față de anul 2017 când au fost înregistrate un număr de 555
de incendii, după cum urmează:
- 271 incendii în scădere cu 10% faţă de anul 2017 când s-au înregistrat 300 incendii;
- 267 incendii de vegetaţie uscată în creștere cu 4% faţă de anul 2017 când s-au
înregistrat 255 incendii.

-

Comparativ cu anul precedent, numărul victimelor la incendii a crescut de la 3 la 7.
Principalele împrejurări determinante care au generat incendiile în anul 2017, au fost :
instalaţii electrice defecte, 64;
coş, burlan de fum defect sau necurăţat, 43;
focul deschis, 55;
acţiune intenţionată, 282;
jocul copiilor cu focul, 6.

Pentru scăderea numărului de incendii, s-a reorientat activitatea inspecţiei de
prevenire în sensul intensificării activităţilor de informare preventivă a populaţiei la localităţile
la care s-a înregistrat un număr mare de incendii sau incendii cu victimă.
2.Reducerea numărului de obiective puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la
incendiu şi/sau protecţie civilă.
Având în vedere că în evidenţe Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu
Ştirbei” al Judeţului Călăraşi se află un număr de 328 obiective fără autorizaţie de
securitate la incendiu, din care 38 unități de învățământ, în anul 2018 au fost efectuate
controale la un număr de 146 din aceste obiective.
Compartimentul Avizare-Autorizare a înregistrat un număr de 371 cereri privind
emiterea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor de securitate la incendiu şi protecţie
civilă, comparativ cu 419 în anul 2017, înregistrându-se o scădere cu 11%, astfel:
- 156 cereri pentru emiterea avizelor de securitate la incendiu comparativ cu anul 2017
când au fost înregistrate 199 în scădere cu 22%, fiind emise emise avize de securitate
la incendiu doar pentru 56 de solicitări, comparativ cu anul 2017 când au fost emise
83.
- 5 solicitări pentru emiterea avizelor de protecţie civilă, comparativ cu anul 2017 când au
existat 2 solicitări.
- 163 cereri pentru emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu comparativ cu anul
2017 când au fost 183 în scădere cu 11%, fiind emise autorizaţii de securitate la
incendiu doar pentru 62 de solicitări, comparativ cu anul 2017 când au fost emise 81, în
scădere cu 23%.
3.Reducerea numărului de obiective din domeniile comerţ, cultură şi turism, la care se
constată încălcarea gravă a cerinţei esenţiale securitate la incendiu în ceea ce priveşte
periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor
portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi.
În anul 2018 cadrele Inspecţiei de Prevenire au executat un număr de 563 controale
din care 55 au fost inopinate, comparativ cu anul 2017 în care au fost executate 582
controale, astfel:
- 27 controale la localităţi incluzând şi serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă;
- 296 controale la operatori economici;
- 103 controale la instituţii;
- 125 controale la obiectivele de investiţii;
- 11 controale la obiectivele SEVESO;
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- 1 control la un serviciu privat pentru situaţii de urgenţă constituit ca societate
comercială.
Cu ocazia activităţilor de prevenire desfăşurate, au fost constatate 1947 deficienţe,
2 fiind soluţionate pe timpul controalelor, iar 1926 au fost sancţionate contravenţional cu
1776 avertismente şi 147 amenzi, în cuantum de 839.112 lei. Comparativ cu anul 2017, se
constată o scădere cu 27 % a numărului de deficienţe constatate de la 2677 în anul 2017 la
1947 în anul 2018, o scădere de 35% a sancţiunilor contravenţionale cu amendă de la 225
amenzi în anul 2017, la 147 amenzi în anul 2018, însă cuantumul acestora crescând cu 46%
de la 573.002 lei în anul 2017 la 839.112 lei în anul 2018.
Diferenţa dintre numărul de deficienţe constatate 1947 şi numărul de deficienţe
sancţionate contravenţional 1926, adică 21, o reprezintă constatările privind neînfiinţarea
serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, al căror termene de obţinere au fost
prorogate de modificările aduse la Legea nr. 307/2006, respectiv O.M.A.I. nr. 96/2016.
În anul 2018 au fost aplicate:
 41 sancţiuni contravenţionale cu amendă persoanelor fizice: administratorilor,27
amenzi; persoanelor cu atribuţii de conducere (directori, preşedinţi consilii de
administraţie, şefi punct de lucru, manageri), 9 amenzi; primari, viceprimari, 3 amenzi;
alte categorii de persoane (proprietari, salariaţi, utilizatori, clienţi), 2 amenzi.
 106 sancţiuni contravenţionale cu amendă persoanelor juridice: agricultură, 32 amenzi
contravenţionale; alimentaţie publică, 19 amenzi contravenţionale; comerţ, 7 amenzi
contravenţionale; producţie, 10 amenzi contravenţionale; administraţie publică, 10
amenzi; învăţământ, 2 amenzi contravenţionale; depozitare, 5 amenzi contravenţionale;
alte domenii de activitate (distribuţie carburanţi, bănci, sănătate, cazare, etc.), 21
amenzi contravenţionale.
Pentru sancţionarea contravenţiilor prevăzute de Legea nr.349/2002, actualizată,
privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, au fost
aplicate 8 amenzi în cuantum de 45.000 lei şi 9 avertismente.
4.Creşterea nivelului de pregătire, protecţie şi educaţie a populaţiei în cazul producerii
situaţiilor de urgenţă prin continuarea şi diversificarea formelor şi mijloacelor de informare
preventivă
Personalul subunităţilor operative de intervenţie și cel al inspecției de prevenire au
executat un număr de 1820 activități de informare a populației și recunoaşteri în teren, astfel:
1488 activităţi de informare preventivă pe diferite teme la care au participat 21.567 persoane;
332 exerciţii de intervenţie şi evacuare la operatori economici şi instituţii cu ocazia desfășurării
controalelor de prevenire și al exercițiilor tactice de pregătire la care au participat 9.427
salariaţi.
În anul 2018, au fost derulate 4 campanii naţionale de informare şi conştientizare a
populaţiei, conform ordinelor I.G.S.U., după cum urmează:
 Campania naţională „Nu tremur la cutremur”.
 Campania naţională „F.O.C. – Flăcările Omoară Copii”.
 Campania „R.I.S.C. – Renunţă improvizaţiile sunt catastrofale!, Scapă de coşmarul
intoxicaţiilor cu gaze!, Pune viaţa familiei tale pe primul loc! Nu lăsa viaţa să devină o
amintire. Spune nu improvizaţiilor!”.
 Campania I.G.S.U. – E.ON: Detectoarele de incendiu și gaz în locuințe salvează vieți!
Managementul pregătitor – pregătirea pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
Serviciul Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor are ca obiectiv
specific elaborarea, controlul şi îndrumarea activităţilor care vizează pregătirea personalului
operativ, cel din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, autorităţilor,
salariaţilor, respectiv ocupaţiilor din domeniul reglementat, precum şi coordonarea activităţii de
voluntariat la nivelul unităţii.
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Rezilienţa comunităţilor
Conform Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, aprobat prin Ordinul
Prefectului nr. 22/ 29.01.2018, în anul 2018 au fost planificate şi executate:
 instruire anuală cu şefii centrelor operative cu activitate temporară/ inspectori de
protecţie civilă/ cadre tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, la
care au fost planificate 60 de persoane; dintre acestea au participat 35 de persoane,
ceea ce reprezintă un procent de 58.33%, cu 8,33% mai puţin decât în anul 2017;
 instruire anuală cu preoţii parohi la Protopopiatele Călăraşi Olteniţa şi Lehliu, la care au
fost planificate 182 de persoane; procentul de participare a fost de 100%;
 2 convocări de pregătire cu şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă la care
au fost planificate 54 de persoane la fiecare; dintre acestea au participat 36, respectiv
38 de persoane, ceea ce reprezintă un procent de 67 %, cu 7,2% mai puţin decât în
anul 2017;
 2 convocări de pregătire cu şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, la care au
fost planificate 7 persoane, participarea fiind în procent de 100%, la fel ca în 2017;
 instruire anuală cu administratorii/conducătorii operatorilor economici din agricultură,
desfăşurată prin intermediul Inspecţiei de Prevenire şi personalul cu atribuţii din cadrul
primăriilor;
 instruire anuală cu conducătorii/directorii instituţiilor de învătământ şi personalul
didactic desemnat să execute pregătirea, la care au fost planificate 96 procent de
participare 100%;
 cursuri organizate de Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru
Managementul Situaţiilor de Urgenţă, fiind planificate 4 persoane. Procentul de
participare a fost de 75 %, cu 35% mai mult decât în anul precedent;
 cursuri organizate de Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Craiova, unde au
fost planificate 30 persoane în calitate de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii
de Urgenţă, 22 persoane în calitate de vicepreşedinte al Comitetului Local pentru
Situaţii de Urgenţă, 34 şefi ai Comitetului Operativ cu Activitate Temporară, 4
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Călăraşi şi un reprezentant al Casei Judeţene de
Pensii. Procentul de participare a fost de 15,38 %.
Procentul de participare la cursurile organizate la Centrele de pregătire în anul
2018 este de 17,89%, cu 12,31% mai puţin decât în anul 2017.
În conformitate cu Ordinul Prefectului nr. 22 / 29.01.2018, în anul 2018 au fost avizate
Planurile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru 100% dintre localităţi, 100%
dintre serviciile private pentru situaţii de urgenţă şi 36,36% dintre operatorii economici sursă
de risc.
Analiza activităţii serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă:
Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă:
 Din totalul de 55 de localităţi existente la nivelul judeţului Călăraşi sunt înfiinţate 54 de

Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă. Pe categorii acestea sunt clasificate
astfel:
 Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă categoria I = 47 localităţi;
 Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă categoria a III-a = 7 localităţi (Lehliu-Gară,
Independenţa - 2, Fundulea – 2, Vlad Ţepeş, Ciocăneşti, Şefan cel Mare, Gurbăneşti).
Din totalul de 9 autospeciale din dotarea serviciilor voluntare, la finele anului 2018
autospecialele au o vechime de peste 15 ani şi doar 3 sunt operative, astfel:
 S.V.S.U. Fundulea (1 din cele 2 deţinute);
 S.V.S.U. Ciocăneşti;
 S.V.S.U. Ştefan cel Mare.
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Servicii Private pentru Situaţii de Urgenţă:
La nivelul judeţului Călăraşi sunt înfiinţate un număr de 7 servicii private proprii pentru
situaţii de urgenţă, având următoarele categorii:
 Categoria I = 2 (SC Agro Chirnogi SA, SC Sofidel SA (OMAI 96/2016);
 Categoria a II-a = 3 (SC Prio Extracţie SRL, SC Prio Biocombustibil SRL, SC Bricostore
Romania SRL);
 Categoria a III-a = 2 (SC Saint Gobain Glass Romania SRL, SC Catex SA);
 Categoria a IV-a = 0;
 Categoria a V-a = 0.
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2.5. PROTECŢIA COPILULUI ŞI A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI
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 2018, D.G.A.S.P.C. a desfăşurat
următoarele activităţi:
În domeniul protecţiei copilului
Serviciul Asistenţǎ Maternalǎ
Rețeaua de asistenți maternali profesioniști număra la începutul anului 2018, 199
AMP, iar la data de 31decembrie 2018 este formată din 190 AMP.
În evidenţa Serviciului AMP la 01 ianuarie 2018 se aflau 243 de copii, iar la 31
decembrie 2018 figurează în monitorizare 230 de beneficiari de măsură de protecție.
Pentru toţi copiii aflaţi în evidenţa Serviciului (243 beneficiari) 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 către: DCEP Călăraşi, IPJ Călăraşi, DAS
Călăraşi, SPAS-uri. Părinţilor şi rudelor identificate li s-au transmis invitaţii de a se prezenta la
sediul DGASPC pentru clarificarea situaţiei copiilor, li s-au comunicat periodic informații
referitoare la caracterul temporar al măsurilor de protecție, la demersurile de efectuat în
vederea pregătirii reintegrării familiale și restabilirii legăturilor de atașament, explicându-li-se
faptul că refuzul de a colabora cu autoritățile poate conduce la stabilirea adopției ca finalitate
a planului individualizat de protecție, pentru copiii cu vârsta sub 14 ani.
Pentru toţi copiii aflaţi în evidenţa Serviciului (243 beneficiari), managerii/responsabilii
de caz au revizuit PIP-urile şi nevoile copiilor, au stabilit finalitatea PIP (reintegrare, adopţie,
integrare socioprofesională) în funcţie de contextul familial actual, au reevaluat împrejurările
care au stat la baza instituirii măsurii de protecţie; au inaintat Comisiei pentru Protecţia
Copilului 94 de rapoarte pentru menținerea plasamentului la AMP și 13 dosare pentru
menținerea măsurii de protecție după împlinirea vârstei de 18 ani; s-au realizat în total 640 de
rapoarte de reevaluare a împrejurarilor care au stat la baza instituirii măsurii de protecție/a
situației copilului.
S-au realizat 178 rapoarte de evaluare psihologică pentru copii și au fost incluși în
programe de consiliere psihologică 47 de copii și asistenții maternali la care aceștia se aflau
în plasament, în situațiile în care au fost identificate probleme care nu puteau fi gestionate de
către AMP, realizându-se în total 286 de ședinte de consiliere. Au fost efectuate 15 evaluări
psihologice pentru copiii încadrați într-un grad de handicap pentru reevaluarea certificatelor
de încadrare.
Dinamica specifică pentru perioada ianuarie-decembrie 2018 se prezintă astfel:număr
cazuri noi - 35; număr cazuri care au ieșit din evidență - 48; număr cazuri transferate către
centre de plasament - 8; număr cazuri transferate către Serviciul ATF - 6; număr copii
încredințați în vederea adopției sau adoptaţi - 19; număr copii reintegraţi în familie - 7;număr
sistări măsură protecţie (varsta peste 18 ani)- 8.
S-au întocmit în cadrul Serviciului AMP următoarele documente: Codul etic și Carta
drepturilor copiilor.
A fost semnat acordul de parteneriat cu A.N.P.D.C.A. pentru implementarea
Proiectului “TEAM-UP “Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.
Au fost înregistrate toate solicitările persoanelor interesate să devină asistenți
maternali. Au fost identificate 51 de persoane care doresc să devină asistenţi maternali și
începând cu luna decembrie 2018 au fost demarate procedurile de evaluare în vederea
atest[rii.
Activitatea asistenţilor maternali a fost monitorizată lunar, efectuându-se 2778 vizite și
rapoarte de monitorizare aferente.În cazurile în care s-au inregistrat dificultăți de monitorizare,
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responsabilul de caz a fost însoțit de către psihologul serviciului. Acesta a întocmit pentru
fiecare asistent maternal angajat profilul psihologic al familiei AMP pentru a identifica aspecte
care ar putea afecta evoluția firească a copiilor din plasament. Au fost înregistrate 194 de
rapoarte de evaluare a caracteristicilor psihologice ale AMP și familiei acestuia. În perioada
iulie –septembrie 2018, toți asistenții maternali au prezentat avizul psihologic necesar pentru
exercitarea profesiei. În luna mai 2018 ;i în luna noimbrie 2018,. asistenții maternali au fost
evaluați prin Serviciul Medicina Muncii și au obținut fișa de aptitudine pentru continuarea
activității.
A fost monitorizată situaţia copiilor aflaţi în plasament (243 beneficiari) ;i s-au întocmit
2778 rapoarte de monitorizare. Trimestrial, s-au întocmit pentru toți copiii rapoartele de
monitorizare a măsurilor de protecție (920 rapoarte trimestriale), acestea fiind transmise în
copie și AJPIS Călărași.
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.
Au fost înaintate CPC 149 de dosare pentru menținerea atestatului de AMP, 41 de
dosare pentru reînnoirea atestatului de AMP, 4 dosare pentru modificarea atestatului și 1
dosar pentru retragerea atestatului de AMP.
Copiii aflaţi în plasament la AMP au participat şi au obţinut premii la activităţi şi
concursuri cultural artistice, educaţionale şi sportive. Adolescenţii aflaţi în evidenţa Serviciului
au beneficiat de programe de consiliere şi informare pentru prevenirea BTS, creşterea
nivelului de cunoştinţe în domeniul sănătăţii reproducerii, prevenirea sarcinilor nedorite; au
fost organizate prin Serviciul MSI sesiuni de informare pentru 37 de copii/tineri şi 5 sesiuni de
informare pentru 36 de asistenţi maternali care au adolescenți în plasament.
Serviciul Alternative de Tip Familial
Compartiment prevenire abandon si reintegrare familială:
 număr cazuri active plasament familial - 420 copii;
 reevaluarea trimestrială a măsurii de protecţie stabilită – 1252 cazuri;
 sistarea a 77 de măsuri de protecţie: 9 prin reintegrarea familială, 35 la împlinirea
vȃrstei de 18 ani și care nu mai urmează o forma de învăţămȃnt, 20 copii au fost
adoptaţi, 6 copii au fost institutionalizaţi în centre de plasament/centru maternal, 1 copil
au fost preluat în AMP, 1 copil transferat în alt jud., pentru 5 copii s-a instituit tutela;
 solicitări anchete sociale către SPAS și DGASPC-uri în vederea reevaluării măsurilor
de protecţie: 1799 anchete la familiile de plasament și 1467 anchete pentru părinţii
copiilor;
 solicitări către ANP și DCEP Călărași în vederea identificării domiciliului actual al
părinţilor - 239 adrese;
 anchete sociale efectuate în urma unor sesizări primite de la alte instituţii/persoane
fizice în vederea evaluării situaţiei unui copil aflat în situaţie de risc –19 cazuri;
 vizite trimestriale efectuate la domiciliul familiei de plasament și a copilului în urma
cărora s-au întocmit rapoarte de monitorizare și minute de revizuire PIP - 1996
rapoarte și minute;
 rapoarte de vizită la domiciliul copilului si familiei de plasament - 1675 rapoarte;
 reevaluarea unui număr de 20 copii și schimbarea finalităţii PIP – adopţia internă;
 redirecţionare cazuri minori către alte servicii/DGASPC-uri - 9 ;
 solicitări de anchete sociale către SPAS-uri din judeţ în vederea reevaluării
plasamentului instituit de alte DGASPC-uri sau pentru reintegrare–198 cazuri;
 evaluare psihologică pentru instituirea plasamentului pentru copil și familie, schimbarea
măsurii de protecţie precum și pentru cazurile active–132;
 reevaluare Plan Individualizat de Protecţie copil - 1049;
 întocmire PIS-uri copii în funcţie de nevoile identificate - 1123;
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adrese înaintare rapoarte monitorizare către AJPIS Călărași - 121 adrese;
raport de informare familii plasament și părinţi - 147 rapoarte;
rapoarte cu propunere de sistare a măsurii de protecţie - 45;
rapoarte psihosociale de reevaluare trimestrială a măsurii de protecţie - 1188;
transfer dosar către SPAS în vederea instituirii tutelei - 5 cazuri;
consiliere socială - 35 cazuri;
adrese către alte institutii abilitate în vederea întocmirii planurilor de intervenţie
specifică (școală, medici curanţi, spitale, medici de familie, poliţie ,etc) - 294 adrese;
evaluare psihologică pentru copil la solicitarea instanţei de judecată – 3 cazuri;
asistare minor la audiere în instanţă –9 cazuri;
consiliere familii și copii din comunitate la cerere - 2 cazuri;
invitaţii consiliere pentru părinţii biologici în vederea reintegrării familiale– 445;
fișe de consiliere psihologică – 148 fișe; evaluări psihologice - 269 persoane.

Compartiment minor care a săvȃrșit o faptă penală și nu răspunde penal, repatriere
minori și trafic:
 20 cazuri minor care a săvȃrșit o faptă penală și nu răspunde penal;
 măsuri de supraveghere specializată instituite de către CPC- 5 cazuri;
 evaluare psihosocială pentru 20 de copii în vederea instituirii măsurii de supraveghere
specializată în familie;
 monitorizare 9 cazuri active de supraveghere specializată în familie (32 rapoarte);
 consiliere psihologică minori delincvenţi și familiile lor- 9 cazuri (21 ședinte);
 întocmirea rapoartelor psihosociale a PIP - urilor și a planurilor de consiliere în vederea
instituirii măsurii de supraveghere specializată pentru un număr de 5 copii;
 13 cazuri semnalate prin intermediul M.M.F.P.S.- D.G.P.C.Bucureşti sau Ambasade;
 întocmire documente de repatriere pentru un număr de 11 copii, 3 copii repatriaţi;
 monitorizare post repatriere 3 copii;
 audiere minori (poliţie, instanţă, parchet, judecătorie, DIICOT) – 49 audieri;
 consiliere psihologică pentru copii și familii din comunitate - la cerere- 12 ședinte;
 rapoarte de întrevedere ( copii din plasament și părinţi) - 90 rapoarte;
 evaluare psihologică copil și familie pentru instituirea plasamentului -12 adulţi și 19
copii;
 evaluare părinţi și copii în cazuri de divorţ cu minori în întreţinere la solicitarea instanţei
de judecată – 10 părinţi și 9 copii;
 evaluare psihologică pentru copii din Centrul Maternal - 2 copii -2 rapoarte;
 consiliere mamă rezidentă Centrul Maternal Călărași – 4 ședinţe de consiliere;
 corespondenţă cu alte instituţii (ANITP, IPJ, ANPDCA) – 24 adrese;
 implementare Proiect ” Ascultă! Privește! Alege!” – 9 activităţi;
 seminar judeţean de încheiere a Proiectului” Ascultă! Privește! Alege!”;
 implicare în Proiectului educaţional ”Spune NU! Violenţei în școală”.
Serviciul Monitorizare, Secretariat Comisie, Intervenţie Urgentă
În Compartimentul Interventie Urgentă:
-

Segmentul social stradal:
s-au procesat 93 cazuri de abuz și neglijare, dintre acestea 6 cazuri-copiii străzii, 1 caz
abuz sexual;
s-au desfășurat 43 de intervenții în regim de urgență în teren, pe raza județului;
9 cazuri au fost soluţionate prin instituirea Plasamentului în Regim de Urgență;
s-au desfășurat 10 acțiuni stradale periodice cu poliția, în baza unui plan comun de
intervenție;
s-au organizat 3 acțiuni de depistare și identificare a copiilor străzii la “Târgul de
toamnă“, în mun. Călărași;
s-a asigurat asistenţă pentru 4 copii audiaţi în context penal;
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- investigaţii în situaţie de neglijenţă și abuz de substanţe interzise -1 caz;
- 32 de copii din evidenţa compartimentului au beneficiat de ajutor material (haine,
încălţăminte, jucării), provenite din donaţii ale unor persoane fizice din municipiul
Călărași;
- participarea specialistului din cadrul compartimentului, în calitate de membru în Grupul
de Lucru Mixt pe Problemele Romilor din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Călărași
la acţiuni organizate pe diverse teme.









Segmentul Telefonul Copilului :
145 evaluări psihologice (și rapoarte de evaluare obligatorii) efectuate la solicitarea
Judecătoriei Olteniţa, Lehliu-Gară și Călărași, pentru copii și părinţi aflaţi în divorţ;
21 evaluări psihologice (și rapoarte de evaluare obligatorii) solicitate de persoane fizice,
poliţie, alte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C;
43 cazuri la care s-a propus includerea într-un program de consiliere psihologică;
19 cazuri cărora li s-a oferit serviciul de consiliere psihologică, care s-au desfășurat pe
parcursul a 61 de ședinţe;
146 cazuri A/N/E direcţionate spre soluţionare compartimentului TC, cazuri pentru care
s-au întreprins mai multe intervenţii, precum deplasarea în teren pentru 27 de cazuri,
solicitare monitorizare SPAS, consiliere telefonică a beneficiarilor, întocmire rapoarte
de intervenţie, propuneri instituire măsuri de protecţie pentru 5 cazuri;
asistarea unui număr de 98 minori audiați în context penal (ca victime sau făptuitori) la
solicitarea poliţiei, parchetului și judecătoriei;
participarea la un număr de 6 cazuri executări judecătorești, ce au ca obiect punerea în
aplicare a sentinţelor civile privitoare la minori.

Segmentul privind pregătirea şi sprijinirea reintegrării/integrării în familie a copilului
aflat în plasament la AMP:
 s-a asigurat menţinerea legăturii cu părinţii/familia pentru 69 de copii;
 activităţi desfăşurate în vederea realizării eficiente a procesului de reintegrare/integrare
familială: au fost transmise părinţilor/familiei lărgite – 72 invitaţii prin corespondenţă; au
fost organizate – 237 întâlniri; vizite între frati aflaţi la amp diferiţi – 12; s-a propus
petrecerea vacanţei în familie pentru 10 copii; s-a propus modificarea măsurii de
protecție în plasament familial pentru 1 copil;
 reintegrări familiale – 7; reintegrări în curs de soluţionare – 2;
 au fost reevaluaţi 126 de copii, având ca finalitate a PIS-ului re/integrarea familială;
 s-au transmis serviciului AMP 47 de situaţii vizite copii din care 14 cu finalitate
analizarea posibilitătii deschiderii procedurii de adopţie şi 33 copii cu propunerea de
menţinere a actualei forme de protecţie;
 rapoarte vizite copii – 140;
 note de caz – 85;
 deplasări în teren - 21 cazuri;
 au fost procesate 27 sesizări de problematică diferită:abuz fizic - 3; neglijenţă - 11;
minoră gravidă - 1; cerşetorie -1; altele - 6; neidentificate la domiciliul indicat în sesizare
– 5.
Segmentul monitorizare şi sprijin al gravidei predispuse la abandonul copilului:
 cazuri consiliere pentru responsabilizarea familiei și dreptul copilului de a fi îngrijit,
crescut și educat de familia sa – 72;
 24 de situaţii au necesitat deplasare și intervenţie în teren în vederea prevenirii
separării copilului de familie (pentru un caz s-a propus măsură de protecţie specială pe
cale de ordonanţă președinţială);
 număr copii părăsiţi în unitate sanitară –12 ( pentru 9 s-a propus măsură de protecţie
specială);
 s-au înregistrat 12 solicitări pentru înregistrări naşteri şi eliberări acte de stare
civilă/identitate ale copiilor din evidenţa D.G.A.S.P.C. sau din comunitate;
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 s-a distribuit material informativ privind serviciile ce pot fi oferite;
 au fost procesate 117 solicitări ale maternităţilor din București privind monitorizarea
situaţiei cuplu mamă minoră - copil externaţi la domiciliu.
Echipa Mobilă de Intervenție în Situații de Abuz, Neglijare:
- investigarea psihosocială complexă a 17 cazuri (27 copii) din comunitatea călărășeană,
pentru 2 copii s-au instituit măsuri de protecție specială;
- 4 investigații (implicând 22 beneficiari de măsuri de protecție specială, minori și majori
și 11 adulți – personal de îngrijire sau administrativ) în interiorul sistemului de protecție
specială.
În Compartimentul Prevenirea Abandonului în Perioada Preconceptivă:
- număr cazuri noi în perioada raportată – 77 persoane ; cazuri închise în perioada 01.01
– 31.12.2018 –707 ; cazuri active la data de 31.12.2018 – 403 din care: cu DIU
(sterilet) - 345 beneficiari ; prezervative - 11 beneficiari; pilule anticoncepţionale - 1
beneficiar ; consiliere contracepţie - 36 beneficiari ; alte intervenţii (examen medical,
test sarcină) - 10 beneficiari;
- s-au realizat următoarele intervenţii: inserare de dispozitive intrauterine-28 (realizate de
medicul ginecolog, angajat al D.G.A.S.P.C. Călăraşi); beneficiari de prezervative – 28
(în scopul prevenirii sarcinilor nedorite/BTS); beneficiari de pilule anticoncepţionale -5
(în scopul prevenirii sarcinilor nedorite); teste de sarcină efectuate-25 (realizate pentru
depistarea precoce a sarcinilor); consultaţii de sarcină-15 (realizate pentru evoluţia
corespunzătoare a gravidei şi a fătului); consultaţii DIU-33 (realizate pentru urmărirea
eficienţei metodei contraceptive, diagnosticarea şi tratarea afecţiunilor); teste BabeşPapanicolau – 46 (realizate pentru sănătatea aparatului genital feminin, în scopul
inserării viitoare a unui DIU); alte consultaţii de specialitate–17 (în scopul diagnosticării
şi tratării afecţiunilor genitale prezente); suprimări DIU – 9 (ineficienţa metodei
contraceptive); consilieri efectuate – 385 (în scopul prevenirii sarcinilor nedorite prin
folosirea unei metode contraceptive);
- s-au realizat informări privind serviciile oferite: - informări grupuri în comunitate (medici
de familie-15; primării-9 ); întâlniri cu potenţialii beneficiari – 3; Ambulatoriu Integrat
SJU Călăraşi – 2; - informări către beneficiarii din sistemul de protecţie a copilului
(C.S.S.C.F.”SERA” Călăraşi 2 întȃlniri -11 rezidenţi; Internatul Colegiului Ştefan
Bănulescu 1 întâlnire-14 rezidenţi ai C.P. “Sf. Ştefan” Perişoru; Centrul Maternal
Călăraşi 5 întâlniri-37 de tineri aflaţi în plasament la A.M.P şi 5 întâlniri -36 de asistenţi
maternali profesionişti);
- au fost realizate campanii de informare prin distribuire de pliante şi prezentarea misiunii
serviciului de planificare familială.
În Compartimentul Secretariatului Comisie pentru Protecţia Copilului:
Compartimentul a desfǎşurat lucrǎrile de secretariat pentru 79 şedinţe:
 s-au redactat: 197 hotǎrâri prin care s-au stabilit mǎsuri de protecţie specialǎ pentru
copii aflaţi în dificultate, menţinerea mǎsurilor de protecţie, revocǎri ale mǎsurilor de
protecţie; 41 hotărȃri pentru /reatestare/eliberare atestate ale asistenţilor maternali
profesionişti; 41 atestate pentru asistenţi maternali atestaţi/reatestaţi; 3 hotărȃri privind
modificarea atestatelor asistenţilor maternali profesioniști; 1 hotărȃre privind retragerea
atestatului de AMP; 795 certificate de încadrare a copiilor în grad de handicap; 798
hotǎrâri privind încadrarea copiilor în grad de handicap; 4 solicitǎri pentru eliberarea
avizului favorabil în vederea stabilirii măsurii de plasament la familie/persoană în alte
judeţe; 4 avize favorabile eliberate de CPC Călărași în vederea stabilirii plasamentului
familial pentru copii proveniţi din alte judeţe;
 comunicare hotȃrȃri CPC tuturor celor interesaţi, conform art.10 alin. 2 din HG
502/2017: 671 comunicări hotărȃri privind măsurile de protecţie și AMP; 6372
comunicări hotărȃri și certificate privind încadrarea într-un grad de handicap;
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 consemnarea proceselor-verbale ale ședinţelor C.P.C. în registrul special de proceseverbale;
 înregistrarea în registre speciale și separate de evidenţă a hotărȃrilor/hotărȃrilor privind
încadrarea într-un grad de handicap;
 xeroxare și arhivare dosare analizate în ședinţele CPC (149 dosare privind menţinerea
atestatului de AMP, 587 dosare privind menţinerea măsurii de plasament la
familie/persoană, 202 dosare privind menţinerea măsurii de plasament la C.P., 94
dosare privind menţinerea măsurii de plasament la AMP, 56 dosare privind AMP, 204
dosare privind măsuri de protecţie specială).
În Compartimentul Monitorizare:
 întocmire și transmitere situaţii statistice cu caracter periodic – 82 situaţii;
 evidenţa certificatelor de naștere pentru copii aflaţi în asistenţă maternală;
 informarea tuturor SPAS-urilor din judeţ cu privire la respectarea atribuţiilor prevăzute
la art.118 alin.1 lit.a din L 272/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare
cât şi cu privire la publicarea în Monitorul Oficial a modelului cadru al Planului anual de
acţiuni privind serviciile sociale administrate și finanţate din bugetul consiliului
local/judeţean;
 formulare și transmitere răspuns la solicitarea altor instituţii - 27 adrese;
 actualizarea lunară a bazei de date privind protecţia specială a copilului, existentă în
cadrul serviciului;
 redactare, înregistrare, comunicare plasamente în regim de urgenţă – 59.
Serviciul Evaluare Complexă/Rezidențial
S.E.C a eliberat în anul 2018 un număr de 797 de certificate de încadrare în grad de
handicap: 566 gradul I, 77 gradul II, 147 gradul III, 4 gradul IV, 3 nu s-au încadrat. După aria
de proveniență: 46 pentru copii proveniți din C.P., 36 pentru copii proveniți din AMP, 695
pentru copii proveniți din familia biologică, 15 pentru copii proveniți din familia extinsă, 5
pentru copii aflați în plasament la alte familii.
În cadrul Compartimentului Evaluare Complexă s-au emis/efectuat: 70 de contracte
cu familia pentru acordarea de servicii din cadrul centrului de recuperare de zi pentru copilul
cu dizabilități Călărași, 28 de evaluări psihologice în vederea reevaluării măsurii de
protecție/încadrării în grad de handicap/orientării școlare, 4 consilieri psihologice în vederea
identificării și rezolvării nevoilor emoționale și a tulburărilor de comportament, 797 de planuri
de abilitare/reabilitare în vederea recuperării copiilor cu nevoi speciale, 1127 de dosare
arhivate (documentele care au stat la baza încadrării minorilor într-o categorie de persoane cu
handicap emise în 2015), s-a actualizat permanent baza de date existentă la nivelul SEC.








Compartimentul Protecție de Tip Rezidential (aparat propriu):
s-au instrumentat 10 cazuri care s-au finalizat cu instituirea plasamentului într-un centru
de plasament;
s-au instrumentat și finalizat un număr de 20 cazuri de reintegrări în familie/sistări
măsură de protecție;
s-a înaintat către Compartimentul Adopții un dosar pentru deschiderea procedurii de
adopție;
s-au reevaluat trimestrial măsurile de protecție pentru un număr de 156 beneficiari;
s-a solicitat celor 55 de primării din judeţ situaţia înfiinţării şi funcţionării Consiliului
Comunitar Consultativ;
s-au elaborat 389 planuri individualizate de protecție;
s-au arhivat 57 dosare.
Compartimentul Adopţii şi Postadopţii - activităţi desfăşurate în anul 2018:

 introducere date ale copiilor adoptabili în RNA pentru un nr. de 30 de copii;
 crearea profilelor greu adoptabile pentru 75 de copii;
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 deschiderea procedurii de adopţie pentru 40 de copii;
 întocmirea rapoartelor de potrivire dintre copil şi familia adoptatoare pentru încredinţare
în vederea adopţiei - 40;
 monitorizare în perioada încredinţării în vederea adopţiei – 44 de copii;
 întocmirea rapoartelor bilunare în perioada încredinţării -90;
 note întâlniri – 112;
 participarea la un nr. de 40 de întâlniri dintre copii şi familiile adoptatoare în perioada
potrivirii practice;
 participarea la 50 de întâlniri în vederea iniţierii procedurii de potrivire practică;
 întocmirea rapoartelor în vederea încuviinţării adopţiei pentru 40 de copii;
 întocmirea fişelor sintetice şi transmiterea acestora către alte DGASPC-uri din ţară
pentru 10 copii;
 transmiterea documentelor către alte DGASPC din ţară pentru 5 copii aflaţi în perioada
încredinţării în vederea adopţiei;
 încredinţări în vederea adopţie i- 44;
 încuviinţări adopţie internaţională – 2;
 încuviinţări adopţie naţională – 36;
 copii adoptabili – 83;
 efectuare anchete sociale- 30;
 rapoarte trimestriale de monitorizare postadopţie – 100;
 introducerea în RNA a informaţiilor cu privire la persoana/familia adoptatoare - 30
familii;
 stabilirea de comun acord cu familiile/persoanele potenţial adoptatoare a calendarului 30;
 180 întâlniri pentru evaluarea a 30 familii;
 30 deplasări la domiciliul persoanelor/ familiilor poteţial adoptatoare.
Serviciul Deprinderi de Viaţă Independentă
Serviciul a oferit în anul 2018, activități de informare, îndrumare, pentru copii și tineri
din centrele de plasament și serviciile din subordinea DGASPC, astfel: C.S.S.C.F.”SERA”- 27
beneficiari, C.P.“Sf-Ștefan” - 12 beneficiari, C.S.Făurei - 11 beneficiari, C.S.C.C.H.S.-4
beneficiari, Serviciul AMP - 6 beneficiari, din Serviciul ATF - 2 beneficiari.
Alte activităţi: s-au întocmit rapoarte de evaluare trimestrială şi evaluare anuală
pentru toţi beneficiarii, au fost revizuite PIS-urile tuturor beneficiarilor, beneficiarii din categoria
de vârstă 18-20 ani au fost sprijiniți și îndrumați în obţinerea unui loc de muncă sau a formării
profesionale, s-au desfăşurat acţiuni în parteneriat cu: CPECA Călărași - 40 de beneficiari,
Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al
Județului Călărași - 44 de beneficiari, DSP - 20 de beneficiari.
Centrele de Plasament din subordinea D.G.A.S.P.C.
Centrul de Primire în Regim de Urgenţă “Sf. Maria’’ Călăraşi capacitate - 22 locuri,
Număr beneficiari la data de 01.01.2018 -19, Număr beneficiari la data de 31.12.2018 – 16.
Centrul de Plasament”Sf.Stefan’’ Perişoru capacitate -110 locuri, Număr benefiari la
data de 01.01.2018-106, Număr beneficiari la data de 31.12.2018 – 93.
Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu handicap Sever Călăraşi
(componenta rezidenţială) capacitate - 50 locuri, Număr beneficiari la data de 01.01.2018 –
44, Număr beneficiari la data de 31.12.2018 – 47.
Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie ”SERA’’ Călăraşi capacitate - 48
locuri, Număr beneficiari la data de 01.01.2018 – 47, Număr beneficiari la data de 31.12.2018
– 44.
Complexul de Servicii Comunitare Olteniţa (componenta rezidenţială) capacitate - 40
locuri, Număr beneficiari la data de 01.01.2018 -35, Număr beneficiari la data de 31.12.2018 –
37.
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Complexul de Servicii Făurei capacitate -36 locuri, Număr beneficiari la data de
01.01.2018-32, Număr beneficiari la data de 31.12.2018 –33.
Principalele activităţi desfăşurate în cadrul centrelor de plasament pe parcursul anului
2018 au fost:
 s-a realizat primirea nou intraţilor în centru şi integrarea lor la modul, respectându-se
SMO în vigoare;
 s-au emis/preschimbat cărţi de identitate pentru beneficiarii care au împlinit 14/18 ani și
au fost revizuite certificatele de încadrare în grad handicap pentru beneficiarii încadrați
într-un grad de handicap;
 au fost sărbătorite zilele de naștere ale copiilor și tinerilor;
 s-a întocmit planul individualizat de protecție al beneficiarilor;
 au fost întocmite rapoarte de evaluare trimestriale;
 au fost revizuite PIS-urile tuturor beneficiarilor (educație, recreere și socializare,
dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, sănătate, menținerea legăturilor cu
familia);
 au fost realizate periodic activităţi recreative şi de socializare, consemnate de personal
şi ataşate PIS-urilor de recreere-socializare, mare parte fiind desfăşurate în grup în
cadrul comunităţii, prin participare la excursii, vizite, spectacole teatru și film;
 beneficiarii au primit lunar, în numerar, suma de 28 lei, bani pentru nevoi personale, iar
pentru beneficiarii înscriși în învățământul liceal și profesional, la începutul anului școlar
s-au depus documentele necesare în vederea înscrierii în Programul ”Bani de liceu”,
conform HG 1488/2004 ;
 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, conform, OUG nr. 16/2008 ;
 desfășurarea de activități conform obiectivelor stabilite în PIP;
 implicarea în activități gospodărești (gătit preparate simple, curățenie, spălarea,
călcarea echipamentului) în funcție de vârstă, în vederea pregătirii pentru viață
independentă;
 copii/tinerii au menţinut legături cu familia şi/sau cu alte persoane importante;
 s-a asigurat educaţia formală prin frecventarea formelor de învăţământ;
 s-au efectuat formalităţile eliberării cărţilor de identitate pentru beneficiari la împlinirea
varstei de 14/18 ani, schimbare domiciliu în cazul noilor intrări în centre;
 pentru tinerii care doreau să părăsească sistemul de protecţie s-a acordat sprijin prin
acţiuni de informare în accesarea unui loc de muncă (inclusiv prin participarea la bursa
locurilor de muncă) la sediul AJOFM Călărași și sesiuni de informare realizate de
reprezentanții ITM Călărași cu privire la prevederile legale privind angajarea și
securitatea în muncă;
 au fost asigurate condițiile necesare pentru identificarea și evaluarea permanentă a
nevoilor, precum și măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea, monitorizarea și
menținerea stării de sănătate.
 copii/tinerii au fost sprijiniți, în funcție de interesele și opțiunile personale să se implice
în viața socială a comunității fiind înscriși în programe de voluntariat și diferite ateliere
de creație.
Centrele maternale din subordinea D.G.A.S.P.C.
Centrul Maternal Călăraşi :capacitate 5 cupluri mamă-copil.Total beneficiari an 2018:
16 mame - 21 copii. Nr. beneficiari la data de 31.12.2018 - 4 mame şi 7 copii.
Centrul Maternal Olteniţa funcţionează în cadrul C.S.C. Olteniţa capacitate – 3 locuri
cuplu mama-copil, Total beneficiari an 2018:12 cupluri mamă-copil, Număr beneficiari la data
de 31.12.2018 – 1 mamă şi 1 copil.
289

Principalele activităţi desfășurate în cadrul centrelor maternale:
 implementarea modalităţilor de intervenţie în vederea reducerii separării copilului de
propria familie şi a modalitaţilor 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;
 respectarea şi aplicarea Standardelor Minime Obligatorii specifice pentru furnizarea
unor servicii sociale de calitate.
Centrele de Zi din subordinea D.G.A.S.P.C
Centrul de Zi din cadrul C.S.S.C.F. “SERA” capacitate - 40 locuri. La data de
01.01.2018 - 24 beneficiari. La data de 31.12 2018 – 29 beneficiari. 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.
Centrul de Recuperare de Zi din cadrul C.S.C.C.H.S.Călăraşi – capacitate 50 locuri.
În 2018 numărul total de beneficiari ai CRZ a fost de 60. La data de 01.01.2018 erau 44 de
beneficiari; intrări 2018 - 16; ieşiri 2018 – 14. La data de 31.12 2018 erau 46 de beneficiari.
Centrul de Recuperare de Zi din cadrul C.S.C.Olteniţa – capacitate 50 locuri. În 2018
numărul total de beneficiari ai CRZ a fost de 40. La data de 01.01.2018 erau 24 de beneficiar.
La data de 31.12 2018 erau 19 beneficiari.
Activităţile din cadrul centrelor de recuperare de zi se referă doar la acordarea
serviciilor de abilitare/reabilitare, fără posibilităţi de cazare şi masă pe perioada zilei.
Principalele activităţi desfășurate în cadrul centrelor de recuperare de zi:
 admiterea copiilor în cadrul CRZ s-a realizat conform procedurilor de lucru stabilite şi
metodologiei specifice aprobate de DGASPC Călăraşi;
 beneficiarii au participat la programe de recuperare de zi, în cadrul cabinetelor de
terapie educaţională şi stimulare senzorială, terapie logopedică, terapie psihologică şi
kinetoterapie;
 intervenţiile specifice au fost asigurate de specialişti în urma evaluărilor iniţiale şi
stabilirii obiectivelor privind recuperarea;
 au fost întocmite de membrii echipei pluridisciplinare evaluările iniţiale pentru fiecare
beneficiar, programele de abilitare/reabilitare, PIS-urile, PIP-urile și reevaluările
periodice, respectandu-se SMO în vigoare, obiectivele fiind fixate în acord cu nevoile
prioritare identificate;
 a fost realizată consilierea parentală şi au fost întocmite fişe de consiliere pentru părinţi/
reprezentanţi legali ai beneficiarilor, în special cu scopul de a dezvolta calităţi de coterapeut pentru continuarea terapiilor la domiciliu şi de a facilita intervenţia centrată pe
problemă.
Compartimentul de Consiliere şi Asistenţă a persoanelor cu tulburări din spectrul
autist din cadrul C.S.C.C.H.S.Călăraşi are o capacitate e 32 locuri.
Numărul total de beneficiari în 2018 a fost de 39; la data de 01.01.2018 erau cuprinşi
în program 29 copii iar la data 31.12. 2018 - 32 copii. S-auînregistrat 10 intrări şi 7 ieşiri.
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.
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În domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilitǎţi
Serviciul Evaluare Complexă, Asistenţă Socială, Secretariat Comisie, Evidență și
Plată Prestații pentru Persoane Adulte cu Handicap
La sfârșitul lunii decembrie 2018 se aflau în evidența Serviciului 13699 persoane cu
handicap dintre care 858 copii și 12841 adulți - persoane încadrate în muncă, pensionari de
invaliditate, pensionari la limită de vârstă, persoane care nu realizează venituri și care
beneficiază lunar de prestații sociale, sub forma de indemnizații și de alte facilități prevăzute
de legislația în vigoare.
Au fost evaluate cca. 3963 de persoane adulte cu handicap dintre care 1075 la
domiciliu.
La sediul Secretariatului CEPHA au fost depuse 3986 de cereri de
evaluare/reevaluare ale solicitanților cu domiciliul sau reședinta în județul Călărași.
În urma evaluărilor realizate cererile soluționate au fost în număr de 3986,
eliberându-se certificate de încadrare în grad de handicap.
În urma evaluării medico-psiho-sociale CEPHA Călărași au fost emise 1492 de
certificate cu încadrarea în gradul I (grav) de handicap, 1679 de certificate cu încadrarea în
gradul II (accentuat) de handicap, 305 certificate cu încadrarea în gadul III (mediu) de
handicap, iar pentru 373 de dosare, comisia a stabilit că nu se încadrează în criteriile aflate în
vigoare pentru încadrarea într-un grad de handicap.
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
Primariei de la domiciliul persoanei sau cu însoțitor plătit de către Primaria de domiciliu fie de
către DGASPC în cazul nevăzătorilor (cca. 1150 certificate cu drept de însotitor/asistent
personal), institutionalizarea celor pentru care nu li se poate asigura îngrijirea în propria
familie, în centrele din subordinea DGASPC.
În baza evaluării medico-psiho-sociale, CEPHA Călărași a 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 2018 fiind instituţionalizate un număr de 14 persoane cu handicap, dintre
care 11 persoane la CIA Ciocănești și 3 persoane la CRRN Plătărești.
În baza prevederilor Legii nr.448/2006 și a unei Convenții tripărtite încheiate cu
Ministerul Transporturilor și CNADNR s-au acordat 289 de roviniete.
În baza Legii nr.448/2006, DGASPC Călărași acordă următoarele facilități
persoanelor adulte cu handicap: legitimaţii transport interurban CFR (256 beneficiari),
legitimații transport urban (568 legitimaţii), facilități privind obţinerea unui credit bancar în
vederea achiziţionării unui autoturism sau pentru adaptarea locuinței necesităţilor specifice
persoanei cu handicap (2 solicitări).
S-a realizat evidența 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.
S-a completat lunar Registrul Electronic Central care cuprinde date cu privire la
situația persoanelor cu handicap în baza Ord. nr.1106/09.03.2011.
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.
S-au prelungit protocoale cu celelate centre rezidenţiale și unităţi medico-sociale prin
care se verifica lunar situaţia persoanelor internate în vederea suspendării/acordării/încetării
drepturilor cuvenite conform legii.
S-au întreprins demersuri de recuperare a sumelor primite necuvenit sesizate de
către organele de control.
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Au fost întocmite planurile de restructurare a centrelor pentru adulţi cu capacitate mai
mare de 50 de persoane respectiv CIA Ciocănești si CRRN Plătărești în conformitate cu OUG
69/2018 și cu respectarea prevederilor Deciziei Președintelui ANPD 878/2018.
Conform OUG 51/2017 în luna decembrie s-au întreprins demesurile de preluare a
plăţilor persoanelor cu handicap de către AJPIS.
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatricǎ Plǎtǎreşti are o capacitate de
210 locuri. Numărul de beneficiari la data de 31.12.2018 a fost de 155.
Principalele activităţi desfășurate:
- elaborarea, implementarea și monitorizarea, în scop preventiv și terapeutic a stării de
sănătate a beneficiarilor prin Planul individual de îngrijire, parte componentă a Planului
Individual de Intervenţie;
- întocmirea PII pentru 156 de beneficiari;
- reevaluări pentru 156 de beneficiari;
- întocmirea a 156 de rapoarte de reevaluare şi a 28 de rapoarte de notificare a
incidentelor deosebite privind beneficiarii centrului;
- întocmirea actelor necesare pentru stabilirea reşedinţei pentru 156 de beneficiari;
pentru 34 de beneficiari s-au întocmit actele necesare refacerii CIP- lor;
- 138 de beneficiari au participat la programul de kinetoterapie.
Centrul de Îngrijire şi Asistenţǎ Ciocǎneşti are o capacitate de 100 de locuri.
În cursul anului s-au internat 17 beneficiari. Numărul de beneficiari la data de
31.12.2018 a fost de 96, cu diferite grade de handicap.
Principalele activităţi desfășurate:
- s-a respectat programul zilnic de masǎ, igienǎ personalǎ, medicaţie şi activitǎţi diverse;
- s-au întocmit documentele necesare pentru stabilirea vizei anuale de reşedinţǎ,
reînnoirea anchetelor sociale în colaborare cu primǎriile;
- s-au întocmit angajamentul de platǎ şi contractul de servicii conform dispoziţilor date;
- s-au întocmit 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.
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2.6.RELAŢII EXTERNE, COOPERARE REGIONALĂ ŞI
TRANSFRONTALIERĂ, PROGRAME ŞI ACŢIUNI CU FINANŢARE
EXTERNĂ
Activitatea pe plan extern a Consiliului Judeţean Călăraşi
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 23 mai – 24 mai 2018, o delegaţie a Consiliului Judeţean Călăraşi,
formată din domnii Vasile Iliuţă – Preşedinte al CJC, Valentin Barbu– Vicepreşedinte al CJC şi
Jenel Şerban – consilier judeţean, a participat la evenimentul prilejuit de Adunarea Generală
şi Biroul Politic al Adunării Regiunilor Europene, care au avut loc la Lillehammer, regiunea
Oppland (Norvegia). Obiectivele propuse în cadrul acestui eveniment au fost de a participa la
dezbaterile din cadrul Adunării Generale ale Biroului Politic al A.R.E. şi de a implica judeţul
Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, în toate acţiunile organizate la nivelul acestei
structuri asociative europene.
În cadrul Grupului de acţiune al politicii de coeziune, s-a făcut o scurtă introducere a
Cadrului financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027, subliniindu-se faptul că
importanţi contribuabili din UE (precum Franţa, Olanda sau Austria) au exprimat reticenţa de
a-şi majora partea din buget în conceptul de plată pentru proiectul de lege Brexit. Un alt
aspect remarcabil este faptul că Fondul Social European (FSE) se va transforma în FSE +. În
ciuda acestui fapt, se prevede extinderea FSE, iar membrii Biroului au cerut o mai mare
claritate în ceea ce priveşte viitorul şi impactul asupra regiunilor.
În cadrul evenimentului a fost adoptată şi aprobată declaraţia Biroului ARE privind
viitorul bugetul al politicii de coeziune pentru a ghida activitatea de consultare a ARE în
procesul de negociere. Pentru a stimula dezbaterea, membrii Biroului au fost împărţiţi în şase
grupuri de lucru pentru a discuta proiectul şi posibilele amendamente.
b) Ca urmare a invitaţiei lansate de Adunarea Regiunilor Europene ARE, Consiliul
Judeţean Călăraşi şi-a desemnat reprezentanţi pentru a participa la Academia de vară ARE,
în perioada 06 – 11 august 2018, eveniment pe tema moştenirii culturale, care a avut loc în
judeţul Maramureş, în colaborare cu Consiliul Judeţean Maramureş, în contextul Anului
European al Patrimoniului Cultural.
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c) În perioada 25 – 27 septembrie 2018, reprezentanţii desemnaţi din partea
Consilului Judeţean Călăraşi au participat la Sesiunile plenare de toamnă ale Adunării
Regiunilor Europene (ARE), eveniment care s-a desfăşurat în Voivodina (Serbia), în cadrul
iniţiativelor regionale de cooperare internaţională.
În cadrul acestui eveniment au avut loc alegeri pentru poziţiile vacante în cadrul
comisiilor ARE. De asemenea, au fost încurajatere schimburi de experienţă în domeniul
economiei, antreprenoriat social, programul de schimburi de bune practici al funcţionarilor
publici, mobilitate urbană sustenabilă, managementul deşeurilor în zonele rurale.
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. CRPM urmăreşte
realizarea unei dezvoltări echilibrate şi policentrice a teritoriului european, capabilă să
întărească competitivitatea regiunilor periferice. 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 06 – 10 martie 2018, la invitaţia preşedintelui CRPM, prin dispoziţia
preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, o delegaţie (formata din dl. Marian Dinulescu vicepreşedinte şi domnii Niculae ENCIU, Gabriel RĂDULESCU, Gheorghe MATEI - consilieri
judeţeni) s-a deplasat la Patras (Grecia), pentru a participa la lucrările Biroului Politic al
CRPM, reuniune în cadrul iniţiativelor regionale de cooperare.
Obiectivele propuse pentru această deplasare au fost de a participa la dezbaterile din
cadrul Biroului Politic al CRPM şi de a implica judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean
Călăraşi, în grupurile de lucru ale Comisiei Balcani – Marea Neagră.
De asemenea, a fost analizata posibilitatea implicării altor organizaţii din judeţ în
programe şi proiecte comune, cu regiuni din cadrul C.R.P.M., fiind vizate viitoarele cooperări
inter-regionale în zona Balcani – Marea Neagră.
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 mai multe posibile scenarii asupra viitorului U.E.
b) În perioada 20 – 22 iunie 2018, domnul Marian DINULESCU, vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Călăraşi, împreună cu domnul Gheorghe MATEI, consilier judeţean, au
participat la lucrările Biroului Politic al CRPM şi la cea 46-a Adunare Generală a CRPM, care
au avut loc la Parnu (Estonia), în cadrul iniţiativelor regionale de cooperare internaţională.
La acest eveniment au fost prezenţi 220 de participanţi, uniţi în dorinţa de a construi
un viitor mai bun pentru cetăţenii Europei. În centrul dezbaterilor s-au situat propunerile
Comisiei Europene pentru bugetul UE după 2020, diferite de poziţia CRPM şi a regiunilor
sale, pentru că nu au avut o viziune pe termen lung pentru a sprijini îmbunătăţirea aspectelor
sociale, economice şi dezvoltarea teritorială, precum şi alinierea cetăţenilor UE la proiectul
european. CRPM a apărat locul regiunilor în dezbaterea europeană, stabilind o legătură sau
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un pod între proiectul european şi cetăţenii Europei. Agenda Adunării Generale a reflectat
îndeaproape preocupările Regiunilor cu privire la aceste probleme.
Obiectivul principal al Adunării a fost de a examina Planul Strategic al CRPM, un pas
vital pentru a ne clarificăm rolul şi să definim priorităţile noastre pe termen scurt şi lung pentru
a consolida poziţia CPMR în domeniile care se referă la regiunile periferice şi maritime ale
Europei - coeziune, accesibilitate, politica maritimă - fără a uita noile provocări cu care se
confruntă în prezent Europa: migraţia, schimbările climatice etc.
Pentru anul 2019, se propune o creştere de 2% a contribuţiilor pentru a acoperi rata
inflaţiei şi creşterea preţurilor de consum. O sumă de 904.000 € de resurse din proiecte este
deja asigurată în acest moment al anului. În ceea ce priveşte perspectivele pentru 2020, vor fi
examinate diferite scenarii pentru a stabiliza resursele CRPM pe termen lung într-un context
european în schimbare (Brexit, reforma regională în mai multe regiuni ale CRPM): o posibilă
revizuire a amplorii contribuţiilor, rolul şi dezvoltarea activităţilor noastre pe baza proiectelor
sau a resurselor externe, relevanţa structurii interne pentru a satisface nevoile regiunilor
membre.
c) În perioada 16 – 20 octombrie 2018, o delegaţie a Consiliului Judeţean Călăraşi,
reprezentată de domnii Marian DINULESCU, vicepreşedinte, precum şi de domnii Gabriel
RĂDULESCU şi Gheorghe MATEI, consilieri judeţeni, a participat la lucrările Biroului Politic al
CRPM, reuniune în cadrul iniţiativelor regionale de cooperare internaţională, care s-a
desfăşurat la Funchal (Madeira, Portugalia).
În prima sesiune din cadrul acestui eveniment a avut loc alegerea preşedintelui şi a
vicepreşedinţilor (prim-vicepreşedinte şi cinci vicepreşedinţi ai CPMR), precum şi
nominalizarea Trezorierului CRPM.
Obiectivul principal al Adunării a fost de a examina Planul Strategic al CRPM, un pas
vital în a continua clarificarea rolului său şi de a defini priorităţile pe termen scurt şi lung,
pentru a consolida poziţia CRPM în domeniile care se referă la regiunile periferice şi maritime
ale Europei - coeziune, accesibilitate, politica maritimă - fără a uita noile provocări cu care se
confruntă în prezent Europa: migraţia, schimbările climatice etc.
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
internaţionale, dezvoltarea resurselor umane, este necesară continuarea absorbţiei de fonduri
europene şi în perioada de programare 2014 – 2020.
Consiliul Judeţean Călăraşi s-a implicat activ în elaborarea documentaţiei unor
aplicaţii cu impact transfrontalier, în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria.
Astfel, Consiliul Judeţean Călăraşi implementează proiectul ”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 care se derulează pe o perioadă de trei ani, începând cu luna martie
2017. Buget Partener 2 - Consiliul Judeţean Călăraşi: 2.794.779,66 euro. Total buget:
3.853.515,63 euro.
În cadrul celui de-al treilea Apel de propuneri, Consiliul Judeţean Călăraşi a obţinut
finanţare pentru 4 proiecte depuse, astfel:
 „ÎMBUNĂTĂŢIREA SIGURANŢEI NAVIGABILITĂŢII PE DUNĂRE ÎN REGIUNEA
TRANSFRONTALIERĂ CĂLĂRAŞI – SILISTRA”:
- Partener Lider: Consiliul Judeţean Călăraşi - 719.345 euro
- Partener 2: Municipalitatea Silistra, Bulgaria – 2.000.000 euro
- Partener 3: UAT Municipiului Călăraşi – 3.226.696
- Total buget – 5.946.041,76 euro
 ”DEZVOLTAREA PRODUSELOR TURISTICE COMUNE ŞI REABILITAREA
MOŞTENIRII CULTURALE”, proiect ce vizează obiectivul de investiţii
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-

”RESTAURAREA CASEI DEMETRIAD”. Contractul de finanţare a fost semnat în
data de 08.08.2018.
Partener Lider: Municipalitatea Silistra, Bulgaria – 851.590,29 euro
Partener 2: Consiliul Judeţean Călăraşi – 648.402,25 euro
Total buget – 1.449.992,54 euro

 ”MANAGEMENTUL EFICIENT AL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN REGIUNEA
TRANSFRONTALIERĂ CĂLĂRAŞI - VELIKO TÂRNOVO”, proiect ce vizează
achiziţia de echipamente specifice pentru situaţii de urgenţă, Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean Călăraşi. Contractul de finanţare a fost semnat la data de
06.09.2018 şi se derulează pe o perioadă de 36 de luni:
- Partener Lider: Consiliul Judeţean Călăraşi - 364.021,14 euro
- Partener 2: Municipalitatea Pavlikeni, Regiunea Veliko-Târnovo, Bulgaria –
472.789,91 euro
- Partener 3: Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi ”General de brigadă
Barbu Pârăianu” – 112.985,40 euro
- Total buget - 949.799,45 euro.
 Având în vedere că, potrivit reglementărilor prevăzute în Programul Interreg V-A,
în implementare nu pot fi decât patru proiecte, cel de-al 4-lea proiect depus în
cadrul acestui Apel urmează a fi implementat direct de ISU Călăraşi în parteneriat
cu Municipalitatea Dobrichka-Bulgaria: ”ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI
DE RISC ŞI PARTENERIAT ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ CĂLĂRAŞI –
DOBRICH”, proiect ce vizează modernizarea dispeceratul comun Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă ”Barbu Ştirbei” Călăraşi – Serviciul de Ambulanţă
Judeţean.
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.
Astfel, în baza Acordului de cooperare şi înfrăţire dintre judeţul Călăraşi şi raionul
Călăraşi din Republica Moldova, o delegaţie din partea Consilului Judeţean Călăraşi a
participat la o reuniune organizată în raionul Călăraşi, în perioada 26-28 mai 2018, în scopul
stabilirii unor obiective comune de colaborare, în contextul comemorării Centenarului Marii
Uniri
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.
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Informare şi comunicare pe teme europene
Nr.
crt.

Activitatea/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
Prioecte în implementare/implementate
Nr.
crt.

1

2

Denumire proiect/program

Localizare
(urban/rural)

Valoarea
proiectului
(lei)

Stadiul
proiectului la
sfârşitul
anului 2018

Consiliul Judeţean
Călăraşi

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

urban + rural

99.450.000,00

finalizat

Consiliul Judeţean
Călăraşi

Modernizarea şi reabilitarea
drumurilor judeţene DJ 402
tronson DN 4 – Curcani –
Măriuţa - limită Judeţ
Ialomiţa, km 0+000 – km
53+700 şi DJ 302 tronson
DN3 – Belciugatele –
Măriuţa - limită Judeţ
Ialomiţa, km 0+000 - km
15+365” şi ”Modernizarea
drumurilor judeţene DJ 302
(km 13+865 - km 37+545 )
localităţile Drăgoeşti
–
Roşiori – Moviliţa - Dridu,
DJ 101 (Km 52+10037+600) localităţile Dridu Fierbinţi Târg – limită judeţ
Ilfov, DJ 101 (km 52+100 km 59+700) Dridu - Jilavele
şi DJ 402 (km 53+70061+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,

urban + rural

128.488.430,89

în
implementare

Beneficiar
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3

Consiliul Judeţean
Călăraşi

4

Consiliul Judeţean
Călăraşi

5

Consiliul Judeţean
Călăraşi

6

Consiliul Judeţean
Călăraşi

7

Consiliul Judeţean
Călăraşi

8

Consiliul Judeţean
Călăraşi

9

Consiliul Judeţean
Călăraşi

prioritatea de investiţii 6.1
Managementul riscurilor şi
protecţie
împotriva
inundaţiilor
în
regiunile
transfrontaliere Călăraşi şi
Polski Trambesh
INTERREG
VA
Ro-Bg
2014-2020
Îmbunătăţirea
siguranţei
navigabilităţii pe Dunăre în
regiunea
transfrontalieră
Călăraşi – Silistra
INTERREG
VA
Ro-Bg
2014-2020
Dezvoltarea
produselor
turistice
comune
şi
reabilitarea
moştenirii
culturale, proiect ce vizează
obiectivul
de
investiţii
restaurarea
Casei
Demetriad
INTERREG
VA
Ro-Bg
2014-2020
Managementul eficient al
situaţiilor de urgenţă în
regiunea
transfrontalieră
Călăraşi - Veliko Tarnovo,
proiect ce vizează achiziţia
de echipamente pentru
dotarea ISU Călăraşi şi a
Inspectoratului de Jandarmi
Călăraşi
INTERREG
VA
Ro-Bg
2014-2020
Performanţă şi calitate în
managementul
organizaţional al Consiliului
Judeţean Călăraşi
POCA 2014-2020
Îmbunătăţirea
capacităţii
administraţiei publice locale
de a furniza servicii în baza
principiilor
de
etică,
transparenţă şi integritate
POCA 2014-2020
Planificare strategică şi
simplificare administrativă
pentru
o
dezvoltare
sustenabilă
a
judeţului
Călăraşi
POCA 2014-2020

urban + rural

17.726.171,89
din care
12.855.986,44
pentru CJC

în
implementare

urban + rural

27.351.790,10
din care
3.308.989,49
pentru CJC

în
implementare

6.899.965,69
din care
2.982.650,35
pentru CJC

în
implementare

urban + rural

4.369.077,47
din care
1.674.511,05
pentru CJC

în
implementare

urban + rural

494.880,00

în
implementare

urban + rural

397.889,00

în
implementare

urban + rural

3.650.604,65

în
implementare

urban + rural

Relaţii internaţionale
Nr.
crt.

1

Instituţia responsabilă

Consiliul Judeţean Călăraşi

Activitatea/Acţiunea
Consolidarea relaţiilor cu
organismele europene/
internaţionale
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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

Notă: Proiectele cu finaţare externă ale Consiliului Judeţean Călăraşi, respectiv proiectele în
implementare/implementate şi proiectele depuse spre evaluare sunt detaliate la Capitolul 1.3.- Stadiul
realizării programului de investiţii. De asemenea, proiectele cu finaţare externă ale primăriei
municipiului Călăraşi sunt detaliate la acelaşi capitol.

Axa
Prioritară
Prioritatea
de
Investiţii

Contracte finanţate prin Programului Operaţional Regional 20142020 la nivelul Regiunii Sud Muntenia, judeţul Călăraşi
Beneficiar

2

2.1

SC SSM-SU
MAXPROTECT SRL

2

2.1

SC BBB SERVICE SRL

2

2.1

SC GC CONSTRUCŢII
SRL

2

2.1

SC NORTHEO TIGER
SRL

2

2.1

SC IONEL FOREST
BEST SRL

2

2.1

SC CARTARE
AGROCHIMICA SRL

2

2.1

SC PLASTIC INJECȚIE
OLTENIȚA SRL

2

2.1

SC ECONLOGISTIC
GRUP SRL

2

2.1

DISPOMEDFARM SRL

Titlu proiect

Consolidarea pe piață a
societății SSM-SU
MAXPROTECT SRL prin
dezvoltarea unei noi
activități
Dezvoltarea firmei BBB
SERVICE pentru
siguranță rutieră
Dezvoltare continuă în
cadrul microintreprinderii
GC CONSTRUCTII SRL
Dezvoltarea unui
domeniu nou de
activitate în cadrul firmei
NORTHEO TIGER SRL
ca urmare a achiziţionării
de echipamente
performante
Dezvoltarea activității
microîntreprinderii
IONEL FOREST BEST
prin implementarea
soluției de inginerie
tehnologică avansată
pentru proiectare 3D în
industria auto
Achizția de echipamente
și dotări în cadrul
societății CARTARE
AGROCHIMICA SRL
Linie tehnologică de
fabricare prin injecție
produse din plastic
Dezvoltarea activității
ECONLOGISTIC GRUP
SRL prin achiziția de
echipamente
performante
Investiție nouă, service
auto la SC
DISPOMEDFARM SRL,
în Municipiul Oltenița,
judeţul Călărași
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Stadiu proiect

Locul de
Implementarelocalitatea din
judeţul
Călăraşi

Valoare eligibilă
nerambursabilă
(FEDER), lei

în implementare

Budești

726.656,47

finalizat

Călărași

91.619,46

finalizat

Călărași

374.892,16

în implementare

Călărași

473.249,40

în implementare

Fundulea

753.201,86

în implementare

Oltenița

712.847,24

în implementare

Oltenița

725.900,00

în implementare

Călărași

387.679,46

în implementare

Oltenița

757.945,00

2

2.1

SC LAZY GARDEN SRL

2

2.1

SC STEMI TRADING
SRL

2

2.1

SC GREEN
CONSTRUCT &
SERVICES SRL

2

2.1

SC ILAROM
SOLUTIONS SRL

2

2.1

SC PUNCT NET
RO&MA SRL

2

2.1

SC ECOSERV CITY
SRL

2

2.1

SC MORENO
DEVELOPMENT SRL

2

2.1

STANDARD PLASTICA
TEHNIC SRL

2

2.1

HIDRAFIT SRL

2

2.1

PROINSTAL SRL

2

2.2

SC FAVORIT SRL

2

2.2

SC INDURION TRADE
SRL

2

2.2

SC IZOCON MC SRL

2

2.2

LENOX PROD SRL

2

2.2

SC ENECO
CONSULTING SRL

2

2.2

UNIVERSAL COMP
PROD SRL

Creșterea competitivității
SC LAZY GARDEN SRL
prin dezvoltarea de noi
servicii
Dezvoltarea și
diversificarea producției
a SC STEMI TRADING
SRL prin achiziția unei
instalații de debitat cu
plasmă
Dezvoltarea
competitivității SC
GREEN CONSTRUCT &
SERVICES SRL pe
piața serviciilor de lucrări
amenjare a terenului
Dezvoltarea activității
ILAROM SOLUTIONS
SRL
PUNCT NET RO&MA
pregătește terenul!
Dezvoltarea societății
ECOSERV CITY SRL
prin achiziția de
echipamente
performante
Dezvoltarea de noi
capacități de producție a
microîntreprinderii SC
MORENO
DEVELOPMENT SRL
Hală producție
echipamente industriale
nepoluante
Diversificarea activității
de producție a SC
HIDRAFIT SRL prin
achiziționarea de
echipamente
tehnologice, în vederea
îmbunătățirii
competitivității
întreprinderii
Dezvoltarea activității
PROINSTAL SRL prin
achiziția de echipamente
performante
Dezvoltarea FAVORIT
SRL prin extinderea
capacității de producție
Îmbunătățirea
performanței INDURION
TRADE SRL prin
activitatea de fabricare
bijuterii
Crearea unei unități de
producție brichete din
resturi vegetale la SC
IZOCON MC SRL
Creșterea capacității de
producție a societății
LENOX PROD SRL
Dezvoltarea societății
ENECO CONSULTING
SRL prin achiziția de
active corporale și
necorporale
Extinderea și
dezvoltarea durabilă a
capacităților avansate de
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în implementare

Călărași

454.765,95

în implementare

Oltenița

408.052,36

în implementare

Fundulea

756.223,51

în implementare

Oltenița

475.470,71

în implementare

Călărași

728.471,61

în implementare

Călărași

760.290,99

în implementare

Oltenița

757.104,72

în implementare

Fundulea

701.254,94

în implementare

Călărași

757.627,51

în implementare

Călărași

585.853,62

în implementare

Călărași

954.910,40

în implementare

Fundulea

931.063,14

în implementare

Ceacu, Cuza
Vodă

1.846.480,18

în implementare

Frumușani

1.673.243,93

în implementare

Călărași

973.517,06

în implementare

Belciugatele

1.648.422,52

2

2.2

SC COSLO-ZINCA SRL

2

2.2

CONFEX SRL

2

2.2

MATT
DESIGN&PRODUCTION
SRL

2

2,2

MDE CONVERTING
SRL

5

5.1

UAT Municipiul Călărași

5.1

PARTENERIAT între
UAT Comuna Mînăstirea
şi Parohia Sf.Mare
Mucenic Dimitrie

6

6.1

PARTENERIAT între
UAT Județul Călărași şi
Comuna Curcani,
Comuna Luica, Comuna
Nana, Comuna Sohatu,
Comuna Sarulești, Oraș
Fundulea, Comuna
Tămădăul Mare,
Comuna Belciugatele

8

8.1

UAT judeţul Argeș,
Teleorman, Călărași

5

8

8

8.1

8.1

fabricare a
echipamentelor de
ventilație în cadrul
UNIVERSAL COMP
PROD SRL
Extinderea activității de
producție în cadrul
societății COSLO-ZINCA
SRL
Capacitate competitivă
pentru (creație și)
fabricație în industria
confecțiilor
Dezvoltarea capacității
Matt Design&Production
SRL prin extinderea
parcului de utilaje pentru
o competitivitate sporită
DEZVOLTAREA
ACTIVITĂŢII MDE
CONVERTING
Dezvoltarea
patrimoniului cultural prin
restaurarea
monumentului istoric
Poșta veche din
Municipiul Călărași
Consolidare, restaurare,
conservare imobil,
restaurare și conservare
frescă interioară,
restaurare mobilier la
biserica „Sf. Mare
Mucenic Dimitrie” (C1),
amenajare incintă,
construire corp anexă
(C2), realizare instalații
electrice și termice,
instalații de iluminat
arhitectural și ambiental,
refacere împrejmuire
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
Îmbunătățirea accesului
populației din județele
Argeș, Teleorman și
Călărași la servicii
medicale de urgență

în implementare

Călărași

1.644.472,39

în implementare

Călărași

2.862.554,18

în implementare

Fundulea

924.720,61

în implementare

Oltenița

1.385.006,54

în implementare

Călărași

9.819.338,95

în implementare

Mînăstirea

18.054.540,44

în implementare

Curcani - Luica
- Nana Solacolu Fundulea Tămădau Mare
- Dârvari Gostilele Măriuța Belciugatele

109.215.166,26

în implementare

Argeș,
Teleorman,
Călărași

9.363.012,48

62.062.586,99

2.288.168,37

Inspectoratul General
pentru Situaţii de
Urgenţă

Imbunătăţirea capacităţii
de intervenţie la
urgenţele medicaleRegiunea Sud

în implementare

Argeş
Călăraşi
Dâmboviţa
Giurgiu
Ialomiţa
Prahova
Teleorman

Ministerul Sănătății U.I.C.P.

Asigurarea accesului la
servicii de sănătate în
regim ambulatoriu pentru
populația județelor
Argeș, Teleorman și
Călărași

în implementare

judeţul Argeș,
Teleorman,
Călărași
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Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

Titlul
proiectului
„RIMANA Gestionarea
riscurilor și
protecția
împotriva
inundațiilor în
regiunile
transfrontaliere
Călărași și Polski
Trambesh”
Coordonarea
politicilor
comune și a
investițiilor în
echipamente în
domeniul
educației din
zona
transfrontalieră
(CBC pentru
educaţie MaST)

Antreprenoriat
pentru
mobilitatea
tinerilor în
câmpul muncii

EasyGuide Aplicație mobilă
interactivă
pentru
promovarea
patrimoniului
istoric și cultural
din regiunea
Călărași și
Silistra
Educație
"Colectivă"

Perioada de
Buget total
implementare
(euro)
(luni)

Beneficiari

Municipalitatea Polski
Trambesh
Unitatea Administrativ 3853515,63
Teritorială – Județul
Călărași

Inspectoratul Școlar al
Județului Călărași
Școala
generală
"Emilian Stanev"
Liceul de Matematică 994896,64
și Științe Naturale "Sv.
Kliment Ohridski"
Școala
generală
"Hristo Botev"
Camera de Comerț,
Industrie
și
Agricultură Călărași
Școala profesională
Secundară
de
Economie,
Administrație
și 288951,06
Servicii
"Atanas
Burov"
Colegiul
Economic
Călăraşi
Asociaţia Partenerii
2000
ONG "Paralel-Silistra"

Stadiul
proiectului la
sfârşitul
anului 2018

Județ/District

Veliko
Târnovo
36

în
implementare
Călăraşi

Călăraşi

24

în
implementare

Veliko
Târnovo
Silistra
Silistra
Călăraşi
Silistra

18

finalizat

Călăraşi
Călăraşi
Silistra

Silistra
Municipalitatea
Silistra
Muzeul Dunării
Jos Călărași

de

927792,47

21

în
implementare
Călăraşi

Asociația Eurointegra
Colegiul
Național 1383306,04
"Barbu
Ştirbei",
Călăraşi
Colegiul
Economic,
Călăraşi
Colegiul
Tehnic
"Ştefan Bănulescu",
Călăraşi
"Sv. Kliment Ohridski"
Liceul de Matematică
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24

în
implementare

Blagoevgrad
Călăraşi
Călăraşi
Călăraşi

și Științe Naturale –
PMG "Sv. Kliment
Ohridsky"

6

7

8

9

10

11

HERCULT"Dezvoltarea
produselor
turistice comune
și reabilitarea
patrimoniului
cultural”

YoungVolunteer

EFIMES Management
eficient în situații
de urgență din
regiunea
transfrontalieră
Călărași-Veliko
Târnovo

SIlistra

Municipalitatea
Silistra
Unitatea Administrativ 1499992,54
Teritorială – Județul
Călărași
Asociația
AISSER
Călărași
Fundația Sustainable
Development
and 348921,03
Prosperity
Liceul Teoretic “Mihai
Eminescu
Liceul “Vasil Levski”
Unitatea Administrativ
Teritorială – Județul
Călărași
Municipalitatea
Pavliken
949799,45
Inspectoratul
Județean
de
Jandarmi
Călărași
"General de brigadă
Barbu Pârăianu"

Gestionarea
comună a
riscurilor pentru
reacțiile eficiente
ale autorităților
locale în
situațiile de
urgență

Municipalitatea
Belene
Unitatea Administrativ 987468,06
Teritorială - Orașul
Călărași

Tutrakan Oltenița un pod
inovativ cultural
pentru o
dezvoltare
regională
sustenabilă

Muzeul de Istorie
Tutrakan
475700,37
Muzeul
Civilizației
Gumelnița, Oltenița

Mediu live,
interactiv și
virtual pentru
pentru muzeele
din zona
transfrontalieră a
Dunării de Jos
între România și
Bulgaria

Universitatea
din
Ruse Angel Kanchev
Muzeul Regional de
Istorie din Ruse
Muzeul
Istoric
479655,05
Regional – Silistra
Muzeul Dunării de
Jos Călărași
Muzeul
Regiunii
Porțile de Fier
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Silistra
27 luni şi 28
zile

în
implementare
Călăraşi
Călăraşi

18

în
implementare

Vratsa
Călăraşi
Silistra
Călăraşi

36

în
implementare

Veliko
Târnovo
Călăraşi

Pleven
24 luni şi 1 zi

în
implementare
Călăraşi

Silistra
17 luni şi 30
zile

în
implementare
Călăraşi
Ruse
Ruse

18

în
implementare

Silistra
Călăraşi
Mehedinţi

Activitatea Organismului Intermediar Regional pentru Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Sud Muntenia
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 în anul 2018 implementarea a 62
de proiecte care au avut locaţie de implementare în judeţul Călăraşi, astfel:

Locație de
implementare - judeţe

1

2

3

4

5

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

Titlul Proiectului

NUMELE
BENEFICIARULUI

Valoare totală
eligibilă proiect
(lei)

FIA - Fii Antreprenor Acasă.
Investeşte în viitorul tău!

OTP CONSULTING
ROMANIA SRL

7.604.028,54

UN START IN VIAŢĂ CU
STARTUP PLUS ÎN
REGIUNEA SUD
MUNTENIA

MEDILINE EXIM SRL

11.279.274,40

Visul tău, afacerea de mâine!

UNIVERSITATEA "
VALAHIA " DIN
TÂRGOVIŞTE

9.329.337,89

UNIVERSITATEA
"VALAHIA" DIN
TÂRGOVIŞTE

11.014.407,44

UNIVERSITATEA
"VALAHIA" DIN
TÂRGOVIŞTE

8.806.836,37

InGenius Start-up Xpress!
Program de antreprenoriat
responsabil în regiunea SudMuntenia
ADAM - Academia pentru
Dezvoltarea
Antreprenoriatului şi
Managementului

6

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

DARE TO START! –
Dezvoltarea
Antreprenoriatului prin
Resurse umane Educate

ASOCIATIA "PARTNET
- PARTENERIAT
PENTRU
DEZVOLTARE
DURABILA"

17.817.204,60

7

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

Antreprenoriatul pas cu pas –
program de dezvoltare a
antreprenoriatului în mediul
urban din Regiunea Sud
Muntenia

Eco Rural Consulting
SRL

14.750.991,10

Start-Up Plus - afaceri de
succes în Regiunea SudMuntenia

INSTITUTUL PENTRU
DEZVOLTAREA
RESURSELOR UMANE

7.744.499,77

LOOP OPERATIONS
SRL

3.074.142,28

Fereastră către un viitor mai
bun pe piaţa muncii

TIGER SECURITY
SERVICES S.A.

3.784.976,42

Dezvoltarea comunei Crivăţ

FUNDAŢIA

20.494.032,75

8

9

10
11

Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova,
Teleorman
Alba, Braşov, Covasna,
Harghita, Mureş, Sibiu,
Baăau, Botoşani, Iaşi,
Neamţ, Suceava,
Vaslui, Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova,
Teleorman
Călăraşi, Crivaț

Inoventure - Management
performant al
resurselor umane şi al
schimbării în întreprinderiîin
vederea specializării
inteligente
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prin măsuri integrate

"AMFITEATRU"

PROCOMUNITATE Intervenţii integrate la nivelul
comunităţii marginalizate
Vlad Ţepeş, pentru
reducerea numărului de
persoane aflate în sărăcie şi
pentru
incluziunea lor socială

COMUNA VLAD ŢEPES

17.911.517,69

START BUSINESS - Români
din Grecia

EURO BEST TEAM
SRL

8.823.436,68

RO-WIN - Succes în
România

EDUCATIVA S.R.L.

10.664.727,47

START BUSINESS - Români
din Italia

EURO BEST TEAM
SRL

8.821.282,61

Antreprenor Diaspora
RO_ES

HR SPECIALISTS SRL

7.001.047,09

START BUSINESS - Români
din Spania

EURO BEST TEAM
SRL

8.818.791,44

18

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

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

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

12.442.457,40

19

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

Eu antreprenor

VEGRA INFO SRL

10.562.772,45

20

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

Start pentru afacerea ta! –
Regiunea Sud Muntenia

ASOCIAŢIA
"PATRONATUL
TINERILOR
ÎNTREPRINZĂTORI
DIN ROMÂNIA"

11.150.504,77

21

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

DEZVOLTARE DURABILĂ
PRIN ANTREPRENORIAT

ASOCIAŢIA "NOUL
VAL"

17.872.822,16

22

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

#Antreprenorium

ASOCIAŢIA ,,CENTRUL
DE CONSULTANŢĂ ŞI
MANAGEMENT AL
PROIECTELOR"
EUROPROJECT

13.324.144,62

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

FAXMEDIA
CONSULTING SRL

13.661.018,74

Antreprenoriatul - o
alternativă de carieră
excelentă (ACE)

FUNDAŢIA ADEPT
TRANSILVANIA

11.757.901,42

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

UNIVERSITATEA
POLITEHNICĂ DIN
BUCUREŞTI/Maşini şi
Sisteme de Producţie

22.033.093,26

BE SMART! Vino la START!

FORMENERG - S.A.

12.934.631,65

12

13
14
15

16

17

23

24

25
26

Călăraşi, Vlad Țepeş

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 puţin
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,
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
41

Ialomiţa, Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova,
Teleorman
Argeş, Calarasi,
Dâmbovita, Giurgiu,
Ialomita, 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
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova,
Teleorman
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova,
Teleorman
Călăraşi, Oraş Budeşti

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

ASOCIAŢIA
EUROPEANĂ PENTRU
O VIAŢĂ MAI BUNĂ

13.256.013,98

ACADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN
BUCUREŞTI

14.781.349,58

SMART BUSINESS Antreprenoriat în Regiunea
Sud - Muntenia

ECONOMIC CONFORT
SRL

10.362.262,33

Mizil Start Up Plus

ORAŞ MIZIL

10.656.130,04

Antreprenoriat sustenabil în
mediul urban din regiunea
Sud Muntenia

SC IPA SA

14.858.389,86

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

UNIVERSITATEA
BUCUREŞTI

11.288.492,81

Dezvoltare Antreprenorială
Durabilă în Regiunea Sud
Muntenia

PROFI ELEMENTS
SRL

8.518.732,10

SMART Start-UP Antreprenoriat inovativ şi
sustenabil în Sud Muntenia

CAMERA DE COMERŢ
ŞI INDUSTRIE A
ROMÂNIEI

18.121.660,84

Antreprenoriat- O nouă
şansă în Sud Muntenia!

MERLIN BUSINESS
CONSULTING SRL

9.252.020,76

Sprijin pentru Iniţierea
Afacerii

ASOCIAŢIA PRO VITA
PENTRU NĂSCUŢI ŞI
NENĂSCUŢI

10.817.288,50

SOARE - Şanse de Ocupare
prin Antreprenoriat
REsponsabil

EUROPROJECT
PARTNER SRL

8.678.956,83

Start up Sud Muntenia

Start antreprenoriat!

CAMERA DE COMERŢ,
INDUSTRIE ȘI
AGRICULTURĂ
DÂMBOVIȚA
ASOCIAŢIA PENTRU
DEZVOLTAREA
ANTREPRENORIATUL
UI FEMININ

8.482.380,98

8.830.942,56

Antreprenopolis SUD
MUNTENIA

ASOCIAŢIA REACT

8.843.828,68

Vreau să schimb

UNIUNEA NAŢIONALĂ
PENTRU DREPTURILE

11.252.106,12
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Călăraşi, Mînastirea

43

Călăraşi, Oraş Lehliu
Gară

44

Argeş - Municipiul
Curtea de
Argeş, Municipiul Piteşti,
Călăraşi - Municipiul
Călăraşi, Dâmboviţa Municipiul Târgovişte,
Giurgiu - Municipiul
Giurgiu, Ialomiţa Municipiul Slobozia,
Prahova - Municipiul
Ploieşti, Oraş Sinaia,
Teleorman - Municipiul
Alexandria

45

Alba, Braşov, Covasna,
Harghita, Mureş, Sibiu,
Argeş, Călăraşi,
Dâmbovița, Giurgiu,
Ialomița, Prahova,
Teleorman, Brăila,
Buzău, Constanţa,
Galaţi, Tulcea, Vrancea,
Dolj, Gorj, Mehedinţi,
Olt, Vâlcea

46

47

48

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

I.D.E.I-Integrare, Dezvoltare,
Educaţie,
Iniţiativă
KETANES – Măsuri integrate
pentru
persoanele defavorizate din
comunitatea
marginalizată Răzvani

FEMEII DIN ROMÂNIA
ASOCIAŢIA FEMEILOR
DIN MEDIUL RURAL
DIN ROMÂNIA

17.485.315,38

ASOCIAŢIA "C4C
COMMUNICATION
FOR COMMUNITY"

17.544.546,98

TEMPO - TehnologieEficienţă Modernitate - Productivitate Ocupare

BEMOL CAPITAL
S.R.L.

12.813.336,93

Formare, Adaptare, Inovare
pentru Resurse Umane
Competitive

OK SERVICE
CORPORATION SRL

4.073.262,22

Resursa Umană Perfecţiune
către Excelenţă

PROJOB PROFILE
S.R.L.

1.938.600,16

Resurse umane competitive
în regiunea Sud Muntenia
Management competitiv în
Regiunea Sud Muntenia

SINDICATUL
ŢĂRANILOR ŞI
PROPRIETARILOR
ROMÂNI
CAMERA DE COMERŢ
INDUSTRIE ŞI
AGRICULTURĂ IALOMIŢA

4.121.222,48

2.291.052,97
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Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova,
Teleorman

Dezvoltarea forţei de muncă
şi a IMM-urilor, din domeniile
SNC/SNCDI, prin asigurarea
unor condiţii de lucru
îmbunătăţite şi anticiparea
schimbărilor - Dezvoltăm
IMM

UNIVERSITATEA DE
ŞTIINŢE
AGRONOMICE ŞI
MEDICINĂ
VETERINARĂ
BUCUREȘTI

4.556.952,78
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Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova,
Teleorman, Dolj, Gorj,
Mehedinţi, Olt, Vâlcea,
Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara, Timiş

Creşterea performanţelor
profesionale ale angajaţilor,
managerilor şi antreprenorilor
din România

SC RADNIC SRL

4.310.724,94
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Alba, Braşov, Covasna,
Harghita, Mureş, Sibiu,
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova,
Teleorman, Dolj, Gorj,
Mehedinţi, Olt, Vâlcea
Argeş, Calarasi,
Dâmbovita, Giurgiu,
Ialomita, Prahova,
Teleorman, Braila,
Buzau, Constanta,
Galati, Tulcea, Vrancea
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova,
Teleorman
Alba, Braşov, Covasna,
Harghita, Mureş, Sibiu,
Bacău, Botoşani, Iaşi,
Neamţ, Suceava,
Vaslui, Bihor, BistrițaNăsăud, Cluj,
Maramureş, Satu Mare,
Sălaj, Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova,
Teleorman, Brăila,
Buzău, Constanța,
Galați, Tulcea, Vrancea,
Arad, Caraş-Severin,
Hunedoara, Timiş
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova,
Teleorman, Brăila,
Buzău, Constanţa,
Galaţi, Tulcea, Vrancea
Argeş, Călăraşi,
Dâmboviţa, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova,
Teleorman

ICARUS – Întreprinderi
competitive şi inovative prin
resurse umane specializate
în regiunile Sud Vest, Centru
şi Sud-Muntenia

EURO BEST TEAM
SRL

4.478.499,40

Smart Management

LIBRO EVENTS SRL

3.013.827,70

IRU - Investeşte în
RESURSA UMANA pentru
un viitor de calitate

S. C. RESUM
CONSULTING S.R.L.

1.208.143,79

INTRAPRENOR - abilităţile
manageriale ale secolului XX

EQUATORIAL GAMING
SA

2.046.197,80

FOPAA – Formare
profesională pentru
antreprenori şi angajaţi

FUNDAŢIA "LUMINA
INSTITUŢII DE
ÎNVĂŢĂMÂNT"

4.484.241,69

HRM_Human Resource
Management

SC ALERON TRAINING
CENTER SRL

4.385.326,40

57

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

Măsuri Active pentru
Stimularea Ocupării pentru
persoanele cu şanse reduse
de angajare (persoane
inactive, persoane din
mediul rural, persoane de
etnie romă) din Regiunea
Sud-Muntenia (M.A.S.O.)

ASOCIAŢIA DE
SPRIJIN A
ŞOMERILOR (A.S.S.D)

4.321.414,04

58

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

LEADER - Afaceri
competitive cu manageri
profesionişti

INDICE CONSULTING
AND MANAGEMENT
SRL

2.658.190,08

59

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

ACCES 360° - Program
integrat de ocupare
sustenabilă şi de calitate a
forţei de muncă în Regiunea
Sud Muntenia

ASOCIAŢIA CLUBUL
SPORTIV SMART
ATLETIC

4.307.263,19

CROIM VIITORUL

HURAD AB SRL

5.528.672,60

O şansă pentru viitorul tău

EURINPRO ADVISORY
S.R.L.

3.385.174,25

51

52

53

54

55

56

60
61

Călăraşi, Dâmbovița,
Giurgiu, Prahova,
Argeş, Călăraşi,
Dâmbovita, Giurgiu,
Ialomiţa, Prahova,
Teleorman
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62

Facilitarea inserţiei pe piaţa
muncii a
persoanelor şomere şi
inactive, prin măsuri de
ocupare personalizate şi
integrate – Colegiul de
meserii

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

ASOCIAŢIA COLEGIUL
DE ADMINISTRAŢIE

5.536.295,70

Pe parcursul anului 2018, principalele activități și rezultate ale OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia au fost: Total proiecte POCU în monitorizare, 93, cu o valoare totală
de 888.098.539,04 lei.
Nrumăr
de
proiecte
63

Axa prioritară
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Axa prioritară 4, Incluziunea socială și
combaterea sărăciei
Axa prioritară 5, Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunității (DLRC)
Total

Valoare totală eligibilă
proiect (lei)
523.229.400,64

20

353.958.778,31

10

10.910.360,09

93

888.098.539,04

OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia a contractat în anul 2018, 67 de proiecte, cu
o valoare totală eligibilă de 584.911.218,47 lei şi o valoare eligibilă nerambursabilă de
575.842.704,12 lei, conform tabelului următor:
Apel

Număr de proiecte
contractate

Valoare eligibilă
nerambursabilă
(lei)

Valoare totală eligibilă
(lei)

82

21

237.047.125,31

239.037.531,99

138

12

195.087.197,22

198.590.316,55

140

2

41.242.092,69

41.810.716,52

227

16

50.018.159,35

51.714.210,08

295

1

220.735,48

441.472,21

298

9

42.207.142,65

43.296.719,70

390

6

10.020.251,42

10.020.251,42

TOTAL

67

575.842.704,12

584.911.218,47

Alte activităţi desfăşurate în cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia:
 168 cereri de prefinanţare depuse pentru o valoare de 104.113.319,81 lei, din care 157
cereri procesate şi avizate pentru o valoare de 85.231.198,05 lei;
 66 cereri de plată depuse pentru o valoare de 10.626.860,65 lei, din care 53 cereri
procesate şi avizate pentru o valoare de 8.287.819,38 lei;
 190 cereri de rambursare depuse pentru o valoarea de 40.261.100,31 lei din care 157
cereri procesate şi avizate pentru o valoare de 29.596.109,36 lei;
 76 cereri de rambursare depuse pentru o valoare de 21.578.579 lei, din care 76 cereri
procesate şi avizate pentru o valoare de 20.752.754 lei;
 45 cereri de rambursare aferente cererilor de plată depuse pentru o valoarea
8.134.587,21 lei, din care 41 cereri procesate şi avizate pentru o valoare de
5.753.799,92 lei;
 au fost procesate 342 de acte adiţionale, 355 de notificări şi 269 rapoarte tehnicofinanciare;
 au fost organizate 33 de întâlniri cu beneficiari.
309

OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia a implementat 4 proiecte pe Axa prioritară 7 Asistenţă tehnică, Domeniul major de intervenţie 7.1- Îmbunătățirea capacității Autorității de
Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa
în mod eficient şi eficace programul operational, astfel:
 Proiectul cu titlul "Inchiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar
funcţionării OIRPOSDRU Sud Muntenia", valoare totală eligibilă 981.617,92 lei;
 Proiectul cu titlul “Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate în
perioada martie 2017 – decembrie 2023 pentru personalul OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia implicat în gestionarea POSDRU şi POCU”, valoare totală eligibilă
39.768.175,65 lei;
 Proiectul cu titlul “Asigurarea utilităților și a serviciilor necesare funcționării OIR
POSDRU Regiunea Sud Muntenia ”, valoare totală eligibilă 577.508,8 lei;
 Proiectul cu titlul “Achiziţionarea de obiecte de inventar şi furnituri de birou necesare
funcţionării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia ”, valoare totală eligibilă 414.933,96
lei.
În anul 2018, suma încasată de la Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Capital Uman aferentă cererilor de rambursare depuse în cadrul Programului
Operaţional Capital Uman 2014– 2020, Axa prioritară 7 – Asistenţă tehnică, a fost în valoare
totală de 7.328.125,69 lei.
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