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CONSIDERAȚII GENERALE
În conformitate cu prevederile art.249 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind
Codul administrativ, prefectul, este reprezentantul Guvernului pe plan local. Pentru îndeplinirea
atribuţiilor sale cu privire la asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale şi
respectării ordinii publice, conform dispoziţiilor art 252 alin (1) lit.a), prefectul:
a) asigură monitorizarea aplicării unitare şi respectării Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a
hotărârilor Guvernului, precum şi a celorlalte acte normative de către autorităţile
administraţiei publice locale şi serviciile publice deconcentrate, la nivelul judeţului, respectiv
al municipiului Bucureşti;
b) analizează modul de îndeplinire în judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti a obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare şi informează Guvernul, prin intermediul ministerului
care coordonează instituţia prefectului, cu privire la stadiul realizării acestora, în conformitate
cu atribuţiile ce îi revin potrivit legii;
c) monitorizează activitatea de implementare în mod coerent şi integrat în judeţ, respectiv în
municipiul Bucureşti a politicilor publice promovate de către ministere şi celelalte autorităţi
ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi informează Guvernul, prin
intermediul ministerului care coordonează instituţia prefectului asupra stadiului de realizare a
acestora;…………………………………………………………………
Totodată, în conformitate cu prevederile art.6, pct.2 lit a) din HG nr.906/2020 pentru
punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, se întocmește
anual, cu consultarea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale
administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului organizate la nivelul judeţului şi a
autorităţilor administraţiei publice locale, planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ, respectiv în
municipiul Bucureşti, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare.
În sensul celor de mai sus, Prefectul acţionează pentru realizarea în judeţ a obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în
conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii.
Programul de guvernare 2020 - 2024 este prevăzut în Anexa 2 la Hotărârea nr.31/2020 din
23 decembrie 2020 pentru acordarea încrederii Guvernului, emisă de Parlamentul României şi
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1284 din 23 decembrie 2020.
În vederea atingerea ţintelor Guvernului, vor fi luate o serie de măsuri care vor fi transpuse
la nivel local, iar dezvoltarea economică şi socială a judeţului Călăraşi va fi în acord cu acestea.
Priorităţile de dezvoltare economică şi socială a judeţului Călăraşi în anul 2021,
precum şi Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Călăraşi a obiectivelor cuprinse în Programul
de guvernare 2020-2024 au ca bază de fundamentare construcţia bugetară a anului 2021, bugetul
judeţului, al municipiilor, oraşelor şi comunelor, fiind elaborate în concordanţă cu Planul de
Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori
de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în
concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de
acestea, în vederea funcţionării lor eficiente şi în interesul colectivităţilor locale.
Priorităţile concrete prevăzute în Programul de guvernare vor fi transpuse la nivel local prin
asumarea răspunderii de către autorităţile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale
ministerelor şi alte instituţii aflate în subordinea autorităţilor centrale.
Planul de acţiuni pe anul 2021 pentru realizarea în judeţul Călăraşi a obiectivelor,
măsurilor şi direcţiilor de acţiune cuprinse în Programul de guvernare, este elaborat pe baza
obiectivelor şi direcţiilor de acțiune stabilite de Guvernul României şi cuprinde principalele priorităţi
formulate de către autorităţile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi alte
instituţii aflate în subordinea autorităţilor centrale, precum şi acţiunile ce vor fi realizate în cursul
anului 2021.
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Planul de acţiuni pe anul 2021 pentru realizarea în judeţul Călăraşi a obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare 2021, propuse de: serviciile publice deconcentrate existente
la nivelul judeţului, alte instituţii aflate în subordinea autorităţilor centrale, precum şi de autorităţile
publice locale din județul Călăraşi, este structurat conform capitolelor din programul guvernamental,
fiind corelat cu măsurile avute în vedere de Guvernul României.
Cele 15 capitole ale Planului de acţiuni pe anul 2021 cuprind cele mai importante acţiuni
care se vor desfăşura în domeniile respective, la nivelul judeţului Călăraşi. Aceste capitole sunt
după cum urmează:
1. Finanțe;
2. Investiții și proiecte europene;
3. Economie, antreprenoriat și turism;
4. Energie;
5. Mediu, ape și păduri;
6. Transport și infrastructură;
7. Dezvoltare, lucrări publice și administrație publică;
8. Agricultură și dezvoltare rurală;
9. Cercetare, inovare și digitalizare;
10. Muncă și protecție socială;
11. Sănătate;
12. Educație
13. Tineret şi sport;
14. Cultură, parimoniu și minorități naționale;
15. Afaceri interne.
Obiectivele specifice şi activitățile sunt prevăzute cu termene şi responsabilităţi precise,
fapt care va permite o urmărire riguroasă a modului de realizare a acestora.
Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, prin Compartimentul Dezvoltare
Economică, Strategii și Programe Guvernamentale, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități
Publice, va monitoriza modul de realizare a acţiunilor prevăzute în plan, prin instrumentele de
monitorizare semestrială și urmând dispozițiile și procedurile operaționale stabilite de Ministerul
Afacerilor și Internelor.
Având convingerea că succesul implementării Programului de guvernare 2020-2024,
transpus la nivelul județului Călărași, este dat de măsura în care obiectivele propuse răspund în
mod real nevoilor și așteptărilor populației, măsurile și direcțiile de acțiune adoptate pentru
îndeplinirea lor se vor concretiza în creșterea calității vieții și a bunăstării individuale și colective.
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PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2021 PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI A
OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE 2020-2024
1. FINAȚE PUBLICE
Obiective generale: Îmbunătăţirea colectării veniturilor, creşterea transparenţei bugetare și eficientizarea cheltuielilor, consolidare fiscală, implementarea unui
sistem fiscal mai corect, mai eficient, mai simplu și mai transparent, integritate și echitate, simplificarea regulilor şi debirocratizare, creşterea colectării veniturilor
din accize, TVA și taxe vamale
I. Reducerea evaziunii fiscale și a economiei subterane
Obiective generale:
-

Îndeplinirea sarcinilor stabilite prin programele de activitate lunare, trimestriale și anuale, comunicate de structura coordonatoare din cadrul ANAF;
Optimizarea activității de inspecție fiscală, pentru realizarea indicatorilor de performanță și pentru atingerea celor mai bune rezultate;
Efectuarea de verificări documentare la contribuabilii din aria de competență, în scopul creșterii vizibilității ANAF în mediul de afaceri și al creșterii gradului de
conformare voluntară a contribuabililor, la declararea și plata obligațiilor fiscale;
Avizarea, pentru control, doar a impozitelor pentru care s-a identificat risc fiscal, în vederea reducerii duratei de efectuare a inspecţiei fiscale;
Extinderea inspecţiilor fiscale în cazul acţiunilor pentru soluţionarea DNOR cu control anticipat, în cazul identificării unor indicii privind diminuarea altor impozite
sau taxe datorate bugetului de stat;
Monitorizarea permanentă a sumelor stabilite prin actele de control întocmite, în vederea creșterii gradului de încasare a obligațiilor fiscale suplimentare stabilite
prin deciziile de impunere de inspecția fiscală;
Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului; îmbunătățirea calității actului de control, prin prisma diminuării contestațiilor formulate/admise;
Colaborarea permanentă cu structura de colectare și cu structurile coordonatoare din cadrul D.G.R.F.P.Ploiești și ANAF, pentru eficientizarea activităţii;
Formularea de propuneri privind îmbunătățirea prevederilor legislative în materie fiscală și a procedurilor proprii.

II. Creşterea conformării voluntare
Obiective specifice:
-

Sprijinirea conformării voluntare la plata obligaţiilor fiscale;
Simplificarea procedurilor, sporirea competitivităţii fiscale a mediului de afaceri prin dialog cu acesta;
Creşterea calităţii serviciilor oferite contribuabililor prin simplificarea procedurilor de administrare fiscală pentru susţinerea conformării voluntare la declararea
obligaţiilor fiscale;
Dezvoltarea canalelor de interacţiune informatică cu contribuabilii;
Mediatizarea celor mai buni plătitori de impozite și taxe prin elaborarea „ listei albe” ce cuprinde contribuabili care şi-au declarat și achitat la scadenţa obligaţiile
fiscale la plată.
Îndeplinirea sarcinilor stabilite prin programele de activitate lunare, trimestriale și anuale, comunicate de structura coordonatoare din cadrul ANAF.

III. Creşterea eficienței și dinamicii colectării
Obiective specifice:
- Reforma ANAF și îmbunătăţirea relaţiei stat- contribuabil;
- Accelerarea procesului de digitalizare ANAF care să conducă la transformarea ANAF într-o instituţie permanentă și inteligentă cu soluţiii digitale integrate, care
utilizează la maxim datele și informaţiile disponibile ;
- Finalizarea procedurii de conectare a caselor de marcat cu jurnal electronic la sistemul informatic național de monitorizare al ANAF și implementarea sistemului
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-

de facturare electronică care permite transmiterea în timp real a facturilor emise de către ANAF;
Îmbunătățirea colectării venituriolr la bugetul general consolidat și o administreare fiscală eficientă prin informatizare și digitalizare;
Crearea unei relaţii de parteneriat cu contribuabilii pentru serviciile prestat;
Transformarea executării siliteîin proces investigativ;
Prevenirea și combaterea fraudei fiscale, ANAF devenind o instituţie care sa vină în sprijinul conformării contribuabililor și a menţinerii unui mediu economic
echitabil.

IV. Administrarea finanțelor publice în profil teritorial, execuția de casă a bugetului de stat, bugetelor și contribuțiilor sociale, bugetele fondurilor speciale și
venituri proprii
Obiective specifice:
-

-

Asigurarea înregistrării în sistem electronic a operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate prin trezoreria statului;
Asigurarea evidenţei creditelor bugetare repartizate pentru acţiunile finanţate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional
pentru asigurări de sănătate si bugetul asigurărilor pentru şomaj;
Raportarea la Ministerul Finanţelor a situaţiilor privind execuţia zilnică a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional pentru
sănătate, bugetul pentru şomaj și bugetul local;
Activitatea de încasare a veniturilor bugetare;
Activitatea de gestiune a titlurilor de stat şi certificatelor de trezorerie;
Îndrumare şi control a activității de casierie tezaur și a celorlalte activități desfășurate de trezoreriile locale;
Activitatea de incasare a veniturilor bugetare;
Asigurarea controlului asupra documentelor de plăți prezentate de instituțiile publice, asigurând în mod deosebit verificarea încadrării plăților dispuse în limita
creditelor bugetare aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice; încadrarea cheltuielilor de capital în sumele aprobate pentru obiectivele de
investiții; încadrarea în disponibilitațile de credite bugetare deschise și repartizate sau în disponibilitățile de fonduri, după caz, precum și alte verificări prevăzute
de reglementările legale în vigoare;
Asigurarea asistenței tehnice și coordonare în vederea raportării situațiilor financiare ale instituțiilor publice în sistemul ForExeBug.

V. Îmbunătățirea relației cu contribuabilii
Obiective specifice:
Nr.
crt.
0
1

2
3

Creşterea calităţii serviciilor oferite contribuabililor;
Creșterea trasnparenței instituției și a rolului de prevenție;
Reducerea costurilor de conformare ale contribuabililor.
ACŢIUNEA
1
Indeplinirea sarcinilor stabilite prin programele
de activitate comunicate
de structura
coordonatoare din cadrul ANAF
Soluţionarea în termen a deconturilor cu sold
negativ de TVA cu opţiune de rambursare
depuse de contribuabilii din aria de competenţă
Efectuarea de inspecții fiscale la contribuabilii
persoane juridice și persoane fizice, în

Entitatea implicată în
realizare
2

Persoana
responsabilă
3

Indicatori de performanţă
4

Termen de
finalizare
5

IF- aparat propriu

şef administraţie adj. IF/
şefi serviciu/birou

Număr
controale
inopinate/inspecții
fiscale/ fiscale la contribuabili persoane
juridice/fizice

IF- aparat propriu

şef administraţie adj. IF/
şefi serviciu

Durata medie a inspecţiei fiscale
efectuată la contribuabilii persoane
juridice

permanent

IF- aparat propriu

inspectorii fiscali cu atribuţii
de inspecţie fiscală

Numar inspectii efectuate de un inspector
la contribuabili persoane juridice/fizice

permanent

4

permanent

4

5

6

7

8

9

10

11

conformitate cu prevederile legale în vigoare,
pentru verificarea legalității și conformității
declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității
îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea
obligațiilor fiscale de către contribuabili
Verificarea (stabilirea, după caz) a bazelor de
impozitare și a situațiilor de fapt aferente,
stabilirea diferențelor de obligații fiscale
principale
Realizarea de controale tematice şi acţiuni
specifice privind identificarea evaziunii fiscale
fiscale
Implementarea
procedurii
de
analiză
documentară; derularea de acțiuni conform
procedurii, în scopul creșterii vizibilității ANAF
în mediul de afaceri și creșterii conformării la
declarare și plată a obligațiilor fiscal- bugetare
Depistarea contribuabililor neînregistraţi care
desfăşoară activitate economică
Gestionarea bazei de date conţinând cazuri
deosebite identificate în activitatea de inspecţie
fiscală
Imbunătăţirea sistemelor informatice utilizate în
activitatea de inspecţie fiscală; elaborarea in
tehnologie web a rapoartelor de inspecţie
fiscală şi a programului de activitate
Identificarea
tranzacţiilor
suspecte
între
persoane afiliate - operaţiuni ce generează
riscul fiscal de neimpunere şi efectuarea
controlului documentaţiei preţurilor de transfer
în baza metodologiilor specifice
Continuarea activităţii de control la persoanele
care au derulat tranzacţii imobiliare și cu
autovehicule rutiere, cu caracter economic de
continuitate

IF- aparat propriu

inspectorii fiscali cu atribuţii
de inspecţie fiscală

Sume stabilite suplimentar pe un
inspector, urmare inspecţiilor fiscale la
contribuabili persoane juridice/ fizice

permanent

IF- aparat propriu

şef administraţie adj.IF/şefi
serviciu/birou

Număr controale inopinate efectuate de
un inspector la contribuabilii persoane
juridice

permanent, în funcţie de
sarcinile şi circularele
primite

IF- aparat propriu

managementul de top și de
linie/ inspectorii fiscali cu
atribuţii de inspecţie fiscală

Număr verificări documentare/ sume
stabilite urmare verificărilor documentare,
la persoane juridice și fizice

permanent

IF- aparat propriu

şef administraţie adj. IF/şefi
serviciu/birou inspecţie
fiscală/şef
birou SPA

Sume stabilite suplimentar pe un
inspector, urmare inspecţiilor fiscale la
contribuabili persoane juridice/fizice

permanent

IF- aparat propriu

birou programare şi analiză

Sume stabilite suplimentar pe un
inspector, urmare inspecţiilor fiscale la
contribuabili persoane juridice/fizice

permanent

IF- aparat propriu

inspectorii fiscali cu atribuţii
de inspecţie; birou
programare şi analiză

Durata medie a inspecţiei fiscale
efectuată la contribuabilii persoane
juridice

permanent

IF- aparat propriu

aparatul de inspecţie fiscală
persoane juridice

Sume stabilite suplimentar pe un
inspector, urmare inspecţiilor fiscale la
contribuabili persoane juridice

permanent

aparatul de inspecţie fiscală
persoane fizice

Sume stabilite suplimentar pe un
inspector, urmare inspecţiilor fiscale la
contribuabili persoane fizice

permanent

Diminuarea pierderii fiscale pe o
inspectie, urmare inspecţiilor fiscale
efectuate la contribuabilii persoane
juridice care inregistrează pierdere fiscală

permanent

Sume stabilite suplimentar pe un
inspector, urmare inspecţiilor fiscale la
contribuabili persoane juridice și fizice

permanent

IF- aparat propriu

12

Identificarea și verificarea contribuabililor care
raportează pierdere fiscală

IF- aparat propriu

aparatul de inspecţie fiscală
persoane fizice și juridice

13

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

IF- aparat propriu

şef administraţie adj. IF/şefi
serviciu/birou

5

14

Colaborarea cu alte instituţi şi autorităţi locale
pe linia prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale
şi a muncii la negru

15

Intărirea controlului fiscal la persoane fizice
autorizate şi asociaţii familiale şi profesionale

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Identificarea situaţiilor în care contribuabilii sunt
pasibili de a-şi înstrăina sau risipi patrimoniul și
emiterea deciziilor de sechestru asigurător
Colaborarea cu structurile teritoriale şi cu alte
instituţii în scopul identificării şi verificării
persoanelor fizice pentru care există informaţii
cu privire la exercitarea unor practici ilicite
Solicitarea, către alte structuri cu atribuţii de
inspecţie fiscală din ţară, de controale
incrucişate
pentru
stabilirea
realităţii
tranzacţiilor
Optimizarea acţiunilor de control astfel încât
atragerea de sume suplimentare să fie o
acţiune sigură şi să aibă drept consecinţă
evitarea incălcării legii în viitor
Monitorizarea comportamentului inspectorilor
cu atribuţii de inspecţie fiscală, astfel încât să
se asigure respectarea normelor etice
reglementate prin Ordinul nr. 1753/2003 pentru
aprobarea Codului etic al inspectorului fiscal
Elaborarea de analize privind dinamica şi
structura aparatului de control, a nevoilor de
formare; evaluarea periodică a cunoştințelor
profesionale
Aplicarea procedurilor de lucru aprobate prin
Ordinul Președintelui ANAF nr. 2506/2018 și
OPANAF nr. 3787/2020
Elaborarea de propuneri privind legislaţia
fiscală, crearea de
aplicaţii informatice
specifice
Prelucrarea integrală a declaraţiilor depuse şi
analiza nivelului sumelor declarate în vederea
identificării cauzelor, acolo unde este cazul, de
scădere a sumelor declarate reprezentând
impozite și taxe

Sume stabilite suplimentar pe un
inspector, urmare inspecţiilor fiscale la
contribuabili persoane juridice/fizice

permanent

şef administraţie adj
IF/aparatul de inspecţie
fiscală persoane fizice

Număr inspecţii efectuate de un inspector
la contribuabili persoane fizice

permanent

IF- aparat propriu

aparatul de inspecţie fiscală
persoane juridice și fizice

Număr inspecţii efectuate de un inspector
la contribuabili persoane juridice și fizice

permanent

IF- aparat propriu

şef administraţie adj. IF Inspecţie Fiscală

Numar inspecţii efectuate de un inspector
la contribuabili persoane fizice

permanent

IF- aparat propriu

şef administraţie adj. I şefi
serviciu/birou

Sume stabilite suplimentar pe un
inspector, urmare inspecţiilor fiscale la
contribuabili persoane juridice și fizice

permanent

IF- aparat propriu

şef administraţie adj. IF/şefi
serviciu/birou

Sume stabilite suplimentar pe un
inspector, urmare inspecţiilor fiscale la
contribuabili pers juridice și fizice

permanent

IF- aparat propriu

şef administraţie adj IF/şefi
serviciu/birou

Sume stabilite suplimentar pe un
inspector, urmare inspecţiilor fiscale la
contribuabili persoane juridice și fizice

permanent

IF- aparat propriu

şef administraţie adj IF/serv.
resurse umane/biroul
programare şi analiză
şefi serviciu/birou

Sume stabilite suplimentar pe un
inspector, urmare inspecţiilor fiscale la
contribuabili persoane juridice și fizice

bianual

IF- aparat propriu

şef administraţie adj. I.F.

Sume stabilite suplimentar pe un
inspector,
urmare
inspecţiilor
fiscale/analizelor
documentare
la
contribuabili persoane juridice și fizice

permanent

IF- aparat propriu

şef administraţie adj IF/şefi
serviciu/birou

Sume stabilite suplimentar pe un
inspector, urmare inspecţiilor fiscale la
contribuabili persoane juridice și fizice

permanent

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

Şef administraţie adj., Şef
serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. - Colectare
Călăraşi
Sef birou Contribuabili
mijlocii

şef administraţie adj IF/şef
serviciu/birou

IF- aparat propriu

IF- aparat propriu

6

permanent

25

Transmiterea cu operativitate de notificări
contribuabililor care nu au depus în termen
declaraţiile şi deconturile sau care au comis
erori în completarea declaraţiilor

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

26

Analizarea gradului de conformare voluntară la
plată obligațiilor fiscale

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

27

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

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

28

Monitorizarea gradului de depunere voluntară
a declarațiilor fiscale, pe tipuri de impozite

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

29

Monitorizarea gradului de depunere voluntară
a declarațiilor fiscale, pe tipuri de impozite și de
contribuabili (activi și inactivi)

Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj., Şef
serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. - Colectare
Călăraşi
Sef birou Contribuabili
mijlocii
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj., Şef
serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. - Colectare
Călăraşi
Sef birou Contribuabili
mijlocii
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj., Şef
serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. - Colectare
Călăraşi
Sef birou Contribuabili
mijlocii
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj., Şef
serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. - Colectare
Călăraşi
Sef birou Contribuabili
mijlocii
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj., Şef
serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. - Colectare
Călăraşi
Sef birou Contribuabili
mijlocii
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

7

permanent

Gradul de conformare voluntară la plata
obligațiilor fiscale (valoric), inclusiv plăti
parţiale

permanent

permanent

Gradul de conformare voluntară la plata
obligațiilor fiscale (valoric), inclusiv plăți
parţiale

permanent

Gradul de conformare voluntară la plata
obligațiilor fiscale valoric), inclusiv plăți
parţiale

permanent

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

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

30

Identificarea de îndată a debitorilor cu obligaţii
fiscale curente şi impulsionarea colectării
acestora în vederea indeplinirii integrale a
programului de incasări comunicat de ANAF

31

Generarea, comunicarea şi confirmarea în
termenele legale a tuturor actelor administrative
de instituire a măsurilor de executare silită

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

32

Analizarea,
generarea
şi
comunicarea
adreselor de infiinţare a popririlor asupra
disponibilităţilor băneşti din conturile bancare şi
ale terţilor pentru contribuabilii cu obligaţii
restante la bugetul general consolidat, în
vederea reducerii arieratelor ce pot fi executate

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

33

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

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

34

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

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

35

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

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

8

Gradul de realizare a programului de
încasări venituri bugetare

permanent

Gradul de depunere
declarațiilor fiscale

permanent

electronică

a

permanent

permanent

trimestrial

Reducerea numărului de DNOR-uri
transmise pentru soluţionare cu control
anticipat

permanent

A.J.F.P. Călăraşi
Contribuabili mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

36

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

37

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

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

38

Decontarea lunară efectivă la termenele fixe
stabilite la nivel de A.N.A.F., soluţionarea în
termen a deconturilor negative cu opţiune de
rambursare

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

39

Monitorizarea gradului de soluţionare în termen
a deconturilor negative de TVA cu opțiune de
rambursare (valoric)

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

40

Aplicarea
şi valorificarea cu celeritate a
sechestrelor asupra bunurilor mobile şi imobile

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

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

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

41

Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj.,Şef
birou/serviciu colectare ex.
sil. p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj.,Şef
birou/serviciu colectare ex.
sil. p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj.,Şef
birou/serviciu colectare ex.
sil. p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj.,Şef
birou/serviciu colectare ex.
sil. p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj.,Şef
birou/serviciu colectare ex.
sil. p.j./p.f. A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj.,Şef
birou/serviciu colectare ex.
sil. p.j./p.f. A.J.F.P.
CălăraşiA.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.

9

permanent

permanent

Gradul de soluţionare în termen a
deconturilor negative de TVA cu opţiune
de rambursare (numeric)

permanent

Gradul de soluţionare în termen a
deconturilor negative de TVA cu opţiune
de rambursare (numeric)

permanent

Gradul de soluţionare în termen a
deconturilor negative de TVA cu opţiune
de rambursare (numeric)

permanent

permanent

42

Verificarea
modului
de
respectare
a
eşalonărilor la plată şi aplicarea măsurilor
legale în cazul pierderii valabilităţii acestora,
inclusiv prin executarea, de îndată, a garanţiilor
constituite

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

43

Stingerea creanţelor fiscale pe calea executării
silite, prin alte modalităţi cum ar fi: compensări
atipice, compensare, insolvabilitate, pentru
contribuabilii ale căror venituri sau bunuri
urmăribile au o valoare mai mică decât
obligaţiile fiscale de plată cât şi pentru
contribuabilii care nu au venituri sau bunuri
urmăribile, insolvenţă cu reorganizare judiciară,
insolvenţă cu faliment etc.

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

44

Analiza clasificării arieratelor în funcţie de
debite şi majorări de întârziere

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

45

Analiza clasificării arieratelor în funcţie de
vechimea creanţelor

A.J.F.P. Colectare Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj.,Şef
birou/serviciu colectare ex.
sil. p.j./p.f. A.J.F.P.
CălăraşiA.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj.,Şef
birou/serviciu colectare ex.
sil. p.j./p.f. A.J.F.P.
CălăraşiA.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj.,Şef
birou/serviciu colectare ex.
sil. p.j./p.f. A.J.F.P.
CălăraşiA.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj.,Şef
birou/serviciu colectare ex.
sil. p.j./p.f. A.J.F.P.
CălăraşiA.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa

10

Rata sumelor eşalonate la plată în total
sume aflate în executare silită

permanent

permanent

lunar

lunar

46

Analiza clasificării arieratelor pe categorii de
sume

A.J.F.P. Călăraşi
Contribuabili Mi8jlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

47

Analiza clasificării arieratelor recuperabile pe
origine

A.J.F.P. Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

48

Analiza clasificării arieratelor pe categorii de
contribuabili

A.J.F.P. Călăraşi
Contribuabuli Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

49

Gestiunea arieratelor având în vedere
indicatorul Rata de colectare a arieratelor
recuperabile, la persoane fizice

A.J.F.P. Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj.,Şef
birou/serviciu colectare ex.
sil. p.j./p.f. A.J.F.P.
CălăraşiA.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj.,Şef
birou/serviciu colectare ex.
sil. p.j./p.f. A.J.F.P.
Călăraşi,AJ.F.P. Călăraşi
Şef serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj.,Şef
birou/serviciu colectare ex.
sil. p.j./p.f. A.J.F.P.
CălăraşiA.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj.,Şef
birou/serviciu colectare ex.
sil. p.j./p.f. A.J.F.P.
CălăraşiA.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu

11

lunar

lunar

lunar

Rata
de
colectare
a
arieratelor
recuperabile la persoane fizice

lunar

Gestiunea arieratelor având în vedere
indicatorul Rata de colectare a arieratelor
recuperabile, la persoane fizice juridice

A.J.F.P. Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

51

Monitorizarea arieratelor recuperabile în total
venituri colectate în anul fiscal

A.J.F.P. Călăraşi
Contribuabili Mijlocii
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

52

Monitorizarea zilnică pe baza conturilor de
execuție întocmite de fiecare trezorerie în
parte, a veniturilor bugetare încasate la nivelul
A.J.F.P. Călăraşi

50

53

54

Decontarea zilnică prin intermediul sistemului
electronic de plăţi a instrucţiunilor de plată
transmise de unităţile operative ale trezoreriei
statului, urmărind în mod special ca toate
instrucţiunile de plată transmise la M.F.P. să fie
decontate
Întocmirea în sistem informatic a documentelor
de încasare în numerar a veniturilor bugetare,
procesarea în sistem informatic a notelor

S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj.,Şef
birou/serviciu colectare ex.
sil. p.j./p.f. A.J.F.P.
CălăraşiA.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj.,Şef
birou/serviciu colectare ex.
sil. p.j./p.f. A.J.F.P.
CălăraşiA.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu
Şef administraţie adj.,Şef
birou/serviciu colectare ex.
sil. p.j./p.f. A.J.F.P.
CălăraşiA.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu registru
contribuabili p.j./ p.f.
A.J.F.P. Călăraşi
Şef serviciu S.F.M. Olteniţa
Şef serviciu S.F.O. Budeşti
Şef serviciu S.F.O. Lehliu
S. F. M. Olteniţa
S.F.O. Budeşti
S.F.O. Lehliu

A.J.F.P. Călăraşi
Biroul de Monitorizare a
Colectării Veniturilor BUgetare

Rata de colectare
persoane juridice

a

arieratelor

la

Ponderea
anuală
a
arieratelor
recuperabile în total venituri colectate în
anul fiscal

lunar

permanent

permanent

A.J.F.P.
A.T.C.P.

Trezorier Şef
Şef serviciu Şef birou

zilnic

A.J.F.P.
trezorerii teritoriale

Trezorier Şef
Şef serviciu Şef birou

zilnic

12

55

56

57

58

59

60

61

contabile sau ordinelor de plată, după caz,
pentru operaţiuni de compensări, rambursări,
restituiri, alocări de sume şi cote defalcate
pentru bugetele locale
Preluarea în sistem informatic a documentelor
de plată depuse de instituţiile publice şi agenţii
economici în scopul decontării prin sistemul
electronic de plăţi
Verificarea dobânzilor calculate şi evidenţiate în
extrasele de cont pentru disponibilităţile aflate
în conturile de disponibilităţi ale agenţilor
economici şi ale instituţiilor publice finanţate
integral din venituri proprii
Exercitarea controlului asupra documentelor de
plăţi prezentate de ordonatorii de credite,
asigurând în mod deosebit verificarea încadrării
plăţilor dispuse în limita creditelor bugetare
aprobate, încadrarea cheltuielilor de capital în
sumele aprobate pentru obiectivele de investiţii,
încadrarea în disponibilităţile de credite
bugetare deschise şi repartizate sau în
disponibilităţile băneşti, după caz
Verificarea
documentelor
privind
repartizarea/retragerea creditelor din bugetul
de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat,
bugetele fondurilor speciale şi bugetele locale
şi asigură evidenţa acestora pe subdiviziunile
clasificaţiei bugetare
Executarea silită asupra conturilor de cheltuieli
sau disponibilităţi ale instituţiilor publice prin
înfiinţarea de popriri, precum şi executarea
creanţelor bugetare în conformitate cu legislaţia
în vigoare prin înfiinţarea de popriri asupra
disponibilităţilor agenţilor economici aflate în
conturi deschise la trezoreria statului, potrivit
titlurilor executorii emise de organele în drept
Asigurarea răscumpărării certificatelor de
trezorerie vândute populaţiei prin rambursarea
la termenul stabilit a valorii nominale, inclusiv a
dobânzii aferente perioadei subscrise
Retragerea de numerar de la B.N.R.- S.M.B.
pentru alimentarea cu numerar a unităţilor
operative ale trezoreriei statului. Analizarea

A.J.F.P.
trezorerii teritoriale

Şef serviciu
sau
Şef birou

zilnic

A.J.F.P.
trezorerii teritoriale

Trezorier Şef
Şef serviciu Şef birou

lunar

A.J.F.P.
trezorerii teritoriale

Trezorier Şef
Şef serviciu
Şef birou

zilnic

A.J.F.P.
A.T.C.P.
trezorerii teritoriale

Trezorier Şef
Şef serviciu Şef birou

zilnic

A.J.F.P.
trezorerii teritoriale

Trezorier Şef
Şef serviciu
Şef birou

zilnic

A.J.F.P.
trezorerii teritoriale

Şef serviciu
sau compartiment

zilnic

A.J.F.P.
A.T.C.P.

Trezorier Şef
Şef serviciu
Şef birou

periodic

13

62

63

64

65

66

67

soldului zilnic a caselor de circulaţie şi
depunerea de numerar la BNR-SMB, în cazul
depăsirii plafoanelor caselor-tezaur
Asigurarea asistenţei tehnice şi coordonarea
activității privind execuţia bugetelor locale şi
acţiunea de elaborare de către ordonatorii
principali de credite a proiectelor bugetelor
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţului
Repartizarea şi alocarea sumelor şi cotelor
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
pe unităţi administrativ teritoriale, potrivit
prevederilor legii bugetului de stat
Îndrumare şi verificare la trezoreriile teritoriale,
conform tematicilor lunare emise de DGRFP
Ploieşti
Verificarea comisioanelor calculate și încasate
la conturile de disponibilități deschise pe
numele agenților economici și instituțiilor
publice finanțate integral din venituri proprii în
relația cu instituțiile de credit
Creşterea transparenţei instituţiei şi a rolului de
prevenţie care presupune susţinerea şi
promovarea folosirii mediului on line care
sprijină îmbunătăţirea activităţii de administrare
fiscală
prin
implicarea
şi
consultarea
contribuabililor care devin participanţi activi în
mecanismul decizional
Desfăşurarea întâlniri lunare cu contribuabilii în
vederea îndrumării acestora cu privire la
aplicarea noutăţilor legislative, la obligaţiile de
declarare şi de plată a obligaţiilor fiscale şi
totodată se vor publica pe site-ul ANAF
comunicate privind noutăţile legislative
Reducerea costurilor de conformare ale
contribuabililor
constă în dezvoltarea
facilităţilor electronice, prin crearea dialogului
dintre contribuabili si administraţia fiscală prin
intermediul mijloacelor IT .
Ca acţiuni ce vor fi întreprinse: asigurarea de la
distanță a serviciului de asistență contribuabili

A.J.F.P.
A.T.C.P.

Trezorier Şef
Şef serviciu
Şef birou

anual

A.J.F.P.
A.T.C.P.

Trezorier Şef
Şef serviciu
Şef birou

anual

A.J.F.P.
A.T.C.P.

Trezorier Şef
Şef serviciu
Şef birou

lunar

A.J.F.P. teritoriale

Şef serviciu Şef birou

lunar

A.J.F.P. Călăraşi –
Activitatecolectare Birou
asistenţă contribuabili;
S.F.M. Olteniţa;
S.F.O. Budeşti ,
S.F.O. Lehliu

Şef administraţie
Şef serviciu asistenţă
contribuabili

Procent din solicitările în format hârtie,
soluționate în maxim 25 de zi8le

permanent

A.J.F.P. Călăraşi –Activitate de
colectare venituri ,Serviciul
asistenţă contribuabili;
S.F.M. Olteniţa;
S.F.O. Budeşti ;
S.F.O. Lehliu

Şef administraţie
Şef serviciu asistenţă
contribuabili

Procent din e-mail-uri soluţionate
maximum 20 de zile

lunar

14

în

și dezvoltarea Call-center-ului
Acordarea de asistenţă și îndrumare în scris
contribuabililor
prin
intermediul
corespondenței postale
68

Implementarea sistemului de gestionare a
cozilor şi conceptul de ghişeu unic,
soluţionarea
cu
operativitate
a
petiţiilor/sesizărilor depuse de contribuabili
Soluţionarea operativă a solicitărilor primite
de la jurnaliști
Monitorizarea numărului de documente primite
prin aplicaţia Formular Unic de Contact

69
70

Compartimentul de comunicare

Șef administrație

Gradul
de
soluționare
petițiilor/sesizărilor depuse de cetățeni

Compartimentul de comunicare

Șef administrație

Gradul de soluționare
primite de la jurnaliști

Compartimentul de comunicare

Șef administrație

Număr de documente primite
aplicația Formular Unic de Contact

a

a

solicitărilor
prin

semestrial

lunar
lunar

2. INVESTIȚII ȘI PROIECTE EUROPENE
Obiectiv general:
Îmbunătăţirea impactului utilizării fondurilor europene în viaţa cetăţenilor, materializându-se printr-o contribuţie a intervenţiilor publice şi private asupra creşterii
calităţii vieţii tuturor românilor

-

Obiective specifice:

-

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
-

Creşterea ritmului anual de absorbţie a fondurilor europene în perioada 2021 - 2023, aferente exerciţiului financiar 2014 - 2020;
Descentralizarea şi orientarea spre beneficiari şi rezultate cu impact economic, de mediu, social prin:
programe operaţionale regionale cu management transferat la nivel regional pe măsura demonstrării capacităţii administrative;
valorificarea şi stimularea dezvoltării capacităţii administrative de la nivel regional/local de a planifica, elabora, administra, implementa şi monitoriza programe şi
proiecte strategice de dezvoltare finanţabile prin fondurile nerambursabile ale UE sau din bugetul national;
creşterea capacităţii instituţionale a actorilor regionali şi descentralizarea altor competenţe în materie de fonduri europene.
Creşterea capacităţii instituţionale şi profesionalizarea resurselor umane care sunt implicate în implementarea activităţilor aferente fondurilor europene, atât la
nivel de instituţii implicate în managementul fondurilor europene cât şi la nivel de beneficiari prin:
utilizarea optimă, eficientă şi eficace a fondurilor nerambursabile;
utilizarea expertizei şi a bunelor practici din alte state membre UE;
creşterea interesului/implicării din partea administraţiilor publice locale pentru implementarea soluţiilor inteligente din domeniul infrastructurii, energiei,
comunicaţiilor, transportului, educaţiei, sănătăţii, calităţii mediului, guvernanţei digitale, inteligenţei artificiale;
creşterea capacităţii administrative a beneficiarilor de a planifica şi gestiona proiecte mari şi complexe.
Asigurarea unei sinergii între acţiunile finanţate din programe comunitare şi programele cu resurse naţionale prin eficientizarea managementului fondurilor
externe nerambursabile aferente perioadei 2021 - 2027 prin creşterea capacităţii de coordonare;
Promovarea investiţiilor în educaţie, în mod special în educaţia timpurie, şi învăţământul profesional şi dual;
Dezvoltarea şi încurajarea instrumentelor teritoriale integrate (ITI) şi a instrumentului de global grant;
Creşterea gradului de informare cu privire la oportunităţile de finanţare europeană;
Dezvoltarea cooperării cu autorităţi ale administraţiei locale din ţările Uniunii Europene;
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Nr.
crt.
0

1

2

3
4

Stimularea cooperării interregionale, interne, internaţionale şi transfrontaliere;
Întărirea cooperării între entităţile situate de o parte şi de alta a graniţei România-Bulgaria;
Susţinerea participării societăţii civile în cadrul procesului de integrare europeană.
ACŢIUNEA

1
Programe cu finanţare externă în curs de
derulare la nivelul judeţului, cu accent pe
domeniul specific administraţiei publice
locale, precum şi propuneri de proiecte ale
Consiliului Judeţean Călăraşi
Proiecte în derulare/evaluare
Programul Operaţional Regional 2014-2020Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1
Modernizarea
şi
reabilitarea
drumurilor
judeţene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani –
Măriuţa - limită Judeţ Ialomiţa, km 0+000 – km
53+700 şi DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele –
Măriuţa - limită Judeţ Ialomiţa, km 0+000 - km
15+365” şi ”Modernizarea drumurilor judeţene
DJ 302 (km 13+865 - km 37+545 ) localităţile
Drăgoeşti – Roşiori – Moviliţa - Dridu, DJ 101
(Km 52+100-37+600) localităţile Dridu Fierbinţi Târg – limită judeţ Ilfov, DJ 101 (km
52+100 - km 59+700) Dridu - Jilavele şi DJ 402
(km 53+700-61+420) limită Judeţ Călăraşi –
Sineşti (DN2) şi DN 2 – limită judeţ Ilfov (km
61+860-km 63+420)” -POR 2014 – 2020
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
INTERREG VA RO-BG 2014-2020
Managementul riscurilor şi protecţie împotriva
inundaţiilor în regiunile transfrontaliere Călăraşi
şi Polski Trambesh
Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe
Dunăre în regiunea transfrontalieră Călărași –

Entitatea implicată în
realizare
2

Persoana
responsabilă
3

Indicatori de performanţă
4

Termen de
finalizare
5

Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

2018-2023

Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

2018-2023

Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

2018-2023

Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

2018-2023
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5

6

7

8

9
10
11
12
13
14

Silistra
Dezvoltarea produselor turistice comune și
reabilitarea moștenirii culturale, proiect ce
vizează obiectivul de investiții restaurarea
Casei Demetriad
Managementul eficient al situațiilor de urgență
în regiunea transfrontalieră Călărași - Veliko
Târnovo, proiect ce vizează achiziţia de
echipamente pentru dotarea ISU Călăraşi şi a
Inspectoratului de Jandarmi Călăraşi
Propuneri de proiecte
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea
Dunării (SUERD)
Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean
DJ 306 tronson Cuza -Vodă (DN3) – Socoalele
- limită judeţ Ialomiţa km 0+000 – km 63+000”
şi „Modernizare drum judeţean DJ 306 limită
judeţul Călăraşi Km 32+950 – Albeşti
–
Andrăşeşti - Gh. Doja - Crunţi km 63+650 intersecţia DJ 102 H şi de la km 66+225 - la
Reviga- Cocora
km 58+775 şi DJ 203 E limită Judeţ Buzău – Cocora km 14+075 21+325” prin POR 2014 – 2020,
Axa prioritară 6, prioritatea de investiţii 6.1 –
SUERD
Creşterea eficienţei energetice la corpurile
A,B,C şi D la Spitalul Judetean de Urgenţă Dr.
Pompei Samarian Călăraşi
Dotarea infrastructurii ambulatoriului Spitalului
Județean de Urgenţă Dr. Pompei Samarian
Călăraşi
Reabilitare energetică, Şcoala Gimnazială
Specială nr. 1, Municipiul Călărași
Reabilitare energetică Cinema din cadrul
Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie
Călăraşi
Programul
Operaţional
Capacitate
Administrativă 2014-2020 (POCA)
Performanţă şi calitate în managementul
organizaţional al Consiliului Judeţean Călăraşi
Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice

Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

2018-2023

Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

2018-2023

Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2018-2023

Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2018-2023

Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2018-2023

Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2018-2023

Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2018-2023

Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu
Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2018-2023

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2018-2023

Consiliul Judeţean Călăraşi
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locale de a furniza servicii în baza principiilor
de etică, transparenţă şi integritate
Planificare
strategică
și
simplificare
administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă
a judeţului Călărași
Programe cu finanţare europeană în curs de
derulare şi noi – Primăria municipiului
Călăraşi
Proiecte în implementare

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2018-2023

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Obiectiv de patrimoniu cultural restaurat
Creșterea numărului preconizat de
vizitatori la obiectivele de patrimoniu
cultural și natural și la atracțiile care
beneficiază de sprijin
Creșterea numărului de angajați în
comunitatea locală
Obiectiv turistic nou inclus în circuitul
turistic

2021

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Clădire reabilitată termic

2022

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Consiliul Judeţean Călăraşi

Proiect finanțat prin POR 2014-2020
16

Dezvoltarea
patrimoniului
cultural
prin
restaurarea monumentului istoric Poșta Veche
din municipiul Călărași
Proiect finanțat prin POR 2014-2020

17

18

19

Reabilitare termică a Liceului Teoretic Mihai
Eminescu din Călărași
Proiect finanțat prin POR 2014-2020
Reabilitare termică a Școlii Gimnaziale Tudor
Vladimirescu din Călărași
Proiect finanțat prin POR 2014-2020
Reabilitarea termică a Grădinței cu program
prelungit Țara Copilăriei din Călărași
Proiect finanțat prin POR 2014-2020

20

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

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Proiect finanțat prin POR 2014-2020
21
Reducerea emisiilor de carbon în municipiul
Călărași
prin crearea unui spațiu urban

18

Clădire reabilitată termic

Clădire reabilitată termic

Scăderea anuală estimată a gazelor cu
efect de seră
Creșterea estimată a numărului de
pasageri transportați în cadrul sistemelor
de transport public
Crearea a 10,4 km de benzi separate
pentru mijloacele de transport
2,005 km de piste de biciclete
modernizate
Modernizarea a 17 stații de transport
public
Scăderea anuală a gazelor cu efect de
seră
Creșterea
numărului
de
pasageri
transportați în cadrul sistemelor de
transport public de călători
Creșterea numărului de persoane care

2023

2023

2022

2023

pietonal multifuncțional în zona centrală a
municipiului

Proiect finanțat prin POR 2014-2020

22

Îmbunătățirea transportului public de călători în
municipiul Călărași și creșterea performanțelor
acestuia prin crearea unui sistem inteligent de
management al traficului și monitorizare video,
bazat pe instrumente inovative și eficiente

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Înființare (construire) Centru de zi în
cartierul Livada

2022

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Reabilitare și dotare Centru de zi existent
Înființare teren de sport multifuncțional

2022

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Proiect finanțat prin POR 2014-2020
23

24

25

26

27

28

Înființare centru pentru activități educative și
culturale în cartierul Livada
Proiect finanțat prin POR 2014-2020
Modernizare Centru comunitar existent
amenajare zone adiacente (Oborul Nou)
Proiect finanțat prin POR 2014-2020

și

Reabilitarea termică a Căminului pentru
persoane vârstnice Sfântul Antim Ivireanul din
Călăraşi
Proiect finanțat prin POR 2014-2020

Clădire reabilitată termic

2023

2023

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Scăderea anuală estimată a gazelor cu
efect de seră
Creșterea estimată a numărul de pasageri
transportați în cadrul sistemelor de
transport public local
Achiziționarea de autobuze ecologice
Crearea unui sistem de e-ticketing
Modernizarea de stații de transport public
(19 stații)

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Extindere servicii sociale din Centrul de zi
cartier Obor,prin construire sală de sport
și reabilitare teren de sport existent

2022

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția

Scăderea anuală estimată a gazelor cu
efect de seră

2022

Creşterea atractivităţii, siguranţei şi eficienţei
transportului public în municipiul Călăraşi prin
modernizarea acestui mod de transport
Proiect finanțat prin POR 2014-2020
Regenerarea fizică a zonei defavorizate
Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale
destinate activităţilor educative, culturale şi
recreative
Proiect finanțat prin POR 2014-2020

utilizează zonele pietonale
Modernizare/extindere zonă pietonală
Reabilitare suprafața carosabilă
Reabilitare spații verzi
Crearea unui Sistem de managementul
traficului, precum și alte sisteme de
transport inteligente create/modernizat
extinse
Modernizarea și extinderea Sistemului de
semaforizare pentru un număr de 17
intersecții
Modernizarea și extinderea Sistemului de
semaforizare pentru un număr de 5
treceri de pietoni
Crearea unui Centru de comandă și
control
unic,
pentru
coordonarea
activităţilor de management trafic și
supraveghere video

19

2022

Tehnică+Direcția
Economică

Sporirea gradului de mobilitate al populației prin
introducerea unui sistem integrat de mobilitate
urbană alternativă, cu stații inteligente
automatizate de biciclete în municipiul Călărași
Proiect finanțat prin POR 2014-2020
29

30

Promovarea utilizării mijloacelor alternative de
mobilitate și a intermodalității în municipiul
Călărași prin amenajarea unei rețele de piste
de biciclete
Proiect finanțat prin POR 2014-2020
Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană
prin construirea unui terminal intermodal de
transport în zona de vest (SIDERCA) a
municipiului Călărași

19 stații inteligente automatizate de
biciclete
Achiziționarea de biciclete inteligente
mecanice, triciciclete pentru seniori,
triciclete pentru persoane cu dizabilități

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Scăderea anuală a gazelor cu efect de
seră
Creșterea numărului de persoane care
utilizează pistele de biciclete
Modernizarea și extinderea rețelei de
piste de biciclete

2022

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

1 terminal intermodal de transport
construit

2022

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Reabilitare spații verzi degradate

2023

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Clădire reabilitată
Construire spațiu destinat activităților de
recreere
Reabilitare loc de joacă pentru copii

2022

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Construire și dotare corp creșă

2022

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Reabilitare și dotare ateliere școlare din
cadrul liceului

2022

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Reabilitare clădire corp nou
Construire seră și remiză auto-Reabilitare
alei în interiorul colegiului

2022

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și

Modernizare și extindere corp clădire

2023

Proiect finanțat prin POR 2014-2020
31

32

33

34

35
36

Regenerarea spațiului urban din municipiul
Călărași prin amenajarea spațiilor verzi din
zona de vest și a spațiului verde din zona de
locuit Navrom
Proiect finanțat prin POR 2014-2020
Reabilitare infrastructură educațională pentru
învățământ antepreșcolar
și preșcolar –
Gradinița cu program prelungit nr .4 STEP BY
STEP Călărași
Proiect finanțat prin POR 2014-2020
Dezvoltarea
infrastructurii
educaționale
antepreșcolară și preșcolară din municipiul
Călărași - Creșa săptămânală
Proiect finanțat prin POR 2014-2020
Modernizarea, reabilitarea și echiparea Liceului
Danubius
Proiect finanțat prin POR 2014-2020
Modernizarea,
reabilitarea
și
echiparea
Colegiului Agricol SANDU ALDEA Călărași
Proiect finanțat prin POR 2014-2020

20

Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Modernizare si extindere corp B Liceul Mihai
Eminescu din municipiul Călărași, județul
Călărași
Proiect finanțat prin POPAM 2014-2020
37

38

Promovarea incluziunii sociale prin înființarea
unui Club al pescarilor dunăreni din municipiul
Călărași
Proiect finanțat prin POCA 2014-2020
Sistem
integrat
pentru
simplificarea
procedurilor
administrative
și
reducerea
birocrației la nivelul municipiului Călărași

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

1 clădire reabilitată și dotată
1 loc de muncă menținut
1 loc de muncă nou creat

2021

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Înființarea unui sistem informatic integrat
de optimizare procese
în vederea
adoptării de proceduri simplificate pentru
reducerea birocrației pentru cetățeni la
nivel local

2021

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Identificarea,analiza și fundamentarea
zonei urbane functionale a Municipiului
Călărași
Elaborarea documentului de planificare
strategică și fundamentare a procesului
decizional din administrația publică
locală’’Strategia Integrală de Dezvoltare
Urbană (SIDU) la nivelul zonei urbane
funțtionale a Municipiului Călărași
Elaborarea documentului de planificare
strategică a dezvoltarii urbane durabile
‘’Plan de mobilitate urbană durabilă
(PMUD)al zonei urbane funcționale a
Municipiului Călărași
Elaborarea Strategiei de Smart City a
Municipiului Călărași
Dezvoltare sistem informatic Smart City

2022

Primăria Municipiului Călărașipartener
Lider de proiect:
Municipiul Belene

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Achiziționarea
unor
utilaje
intervenții în situații de urgență

2021

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Îmbunătățirea siguranței navigabilității în
zona Călărași-Silistra, prin lucrări de
întărire a malurilor atât pe partea bulgară
cât și pe partea română Creearea de
puncte de acces public la internet
wireless gratuit

2023

Primăria Municipiului Călărași

Direcția Programe și
Dezvoltare Locală+Direcția
Tehnică+Direcția
Economică

Crearea de puncte de acces public la
internet wireless

2021

Proiect finanțat prin POCA 2014-2020
39

Fundamentarea deciziilor, planificare strategică
și măsuri simplificate pentru cetățeni la nivelul
administrației publice a municipiului Călărași

Proiect finanțat prin INTERREG V-a RO-BG
2014-2020
40

Managementul comun al riscului pentru reacții
eficiente ale autorităților locale în situații de
urgență
Proiect finanțat din INTERREG V-a RO- BG
2014-2020

41
Îmbunătățirea siguranței navigației pe Dunăre în
regiunea transfrontalieră Călărași – Silistra
42

Proiect finantat prin WiFi 4 EU

21

pentru

Programe cu finanţare europeană în
impementare şi noi – Primăria municipiului
Oltenița
Proiecte în implementare
Proiect finanțat prin POCA 2014-2020
43

Simplificare
administrativă
și
reducerea
birocrației pentru cetățenii din municipiul
Oltenița
Proiect finanțat prin POR 2014-2020

Primăria Municipiului Oltenița

Enache Cornelia, manager
proiect

Module informatice integrate
Echipament IT
Instruire personal autărități publice locale

septembrie

44

Reabilitarea, modernizarea și echiparea
Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal
Oltenița
Proiect finanțat prin POR 2014-2020

Primăria Municipiului Oltenița

Pițoi Ion, manager proiect

2300 mp cladire reabiliată
Corp nou de cladire construiit
Echipamente și aparatură medicală

martie

45

Reabilitate, modernizare, extindere (prin
desființare corpuri anexa C2,C3, C4) și dotare
Școala
gimnazială
“Prof.Lucian
Pavel”,
municipiul Oltenița, județul Călărași
Proiecte depuse/în evaluare
Proiect în evaluare prin POR 2014-2020

Pițoi Ion, manager proiect

15 săli de clasă reabilitate
3 laboratoare complet utilate
Sală de sport extinsă
Dotări specifice procesului de învățământ

aprilie 2023

46

Primăria Municipiului Oltenița

Primăria Municipiului Oltenița

Ruse Carmen

Primăria Municipiului Oltenița

Ruse Carmen

Reabilitarea energetică sediu primărie

Proiect în evaluare prin POC 2014-2020
47

Îmbunătățirea infrastructurii TIC la nivelul
unităților de învățământ din municipiul Oltenița

Proiect depus prin POIM 2014-2020-Axa
Prioritară 9
48

Consolidarea
capacității
unităților
de
învățământ de la nivelul municipiului Oltenița în
vederea gestionării situației de pandemie
generată de virusul SARS-CoV-2

Primăria Municipiului Oltenița

Ruse Carmen

22

Reabilitare termică
Modernizarea instalațiilor aferente clădirii
Utilizarea
surselor
de
energie
regenerabilă
Dotare unități de învățământ din
municipiul Oltenița cu:
215 laptop-uri
10 sisteme desktop+monitor
103 camere web
94 camere web sitem videoconferință
139 proiectoare
5 ecrane de proiecție
122 ecrane de proiecție
151 tablete interactive
41 routere wireless
3140 tablete (inclusiv abonament pentru
24 luni)
297 tablete grafice
Dotare unități de învățământ din
municipiul
Oltenița
cu
echipamente/dispozitive
medicale
destinate dezinfecției și sterilizării aerului,
dezinfectării participanților la activitatea
de învățământ

2023

-

-

Programe cu finanţare europeană în
impementare şi noi – Primăria orașului
Fundulea
Proiect finanțat prin POR 2014-2020
49

50

Clădire grădiniță dotată cu mobiler și
utilități

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin
realizare și echipare grădiniță cu program
prelungit în orașul Fundulea

Primăria orașului Fundulea

Primarul orașului Fundulea

Programul Operaţional Regional 2007-2013

Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia

Direcţia Organism
Intermediar POR
Direcţia Dezvoltare şi
Comunicare

Monitorizarea proiectelor
aflate în perioada de
durabilitate

Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia

Direcţia Organism
Intermediar POR
Direcţia Dezvoltare şi
Comunicare

apel deschis

Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia

Direcţia Organism
Intermediar POR
Direcţia Dezvoltare şi
Comunicare

apel deschis
Data începere depunere:
23.10.2019, ora 10:00
Dată închidere depunere:
31.12.2021, ora 10:00

Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia

Direcţia Organism
Intermediar POR
Direcţia Dezvoltare şi

Proiect major în
implementare

2021

Programul Operaţional Regional 2014-2020
AXA
PRIORITARĂ
8
–
Dezvoltarea
infrastructurii de sănătate și sociale

51

Prioritatea de investiţii 8.1 - Investiţiile în
infrastructurile sanitare şi sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel național,
regional și local, reducând inegalitățile în ceea
ce privește starea de sănătate şi promovând
incluziunea
socială
prin
îmbunătăţirea
accesului la serviciile sociale, culturale și de
recreere, precum și trecerea de la serviciile
instituționale
la
serviciile
prestate
de
colectivitățile locale
Obiectivul
specific
8.2
–
„Creșterea
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare
și a celor de nivel secundar, în special pentru
zonele sărace și izolate”

52

53

Operaţiunea B „Centre comunitare integrate”
20 ianuarie 2020, ora 12.00
30 aprilie 2021, ora 12.00
AXA PRIORITARĂ 9 - Sprijinirea regenerării
economice şi sociale a comunităţilor
defavorizate din mediul urban
Prioritatea de investiţii 9.1 - Dezvoltare locală
plasată sub responsabilitatea comunităţii
AXA
PRIORITARĂ
11
Extinderea
geografică a sistemului de înregistrare a

23

proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

54

Prioritate de investiţii 11.1 - Consolidarea
capacităţii instituţionale şi o administraţie
publică eficientă
Urmărirea impactului programelor operaţionale
asupra strategiilor regionale, judeţene şi locale
Programul Operaţional Sectorial Dezvolarea
Resurselor Umane 2007-2013 şi Programul
Operaţional Capital Uman 2014-2020Proiecte în implementare prin OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

55

FIA - Fii Antreprenor Acasă. Investeşte în
viitorul tău!

56

UN START IN VIAŢĂ CU STARTUP PLUS ÎN
REGIUNEA SUD MUNTENIA

57

Visul tău, afacerea de mâine!

58

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

59

ADAM - Academia pentru Dezvoltarea
Antreprenoriatului şi Managementului

60

DARE
TO
START!
–
Dezvoltarea
Antreprenoriatului prin Resurse umane Educate

61

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

62

Comunicare

Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia

Direcţia Dezvoltare şi
Comunicare

OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
OTP CONSULTING ROMANIA
SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
MEDILINE EXIM SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
UNIVERSITATEA " VALAHIA "
DIN TÂRGOVIŞTE
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
UNIVERSITATEA "VALAHIA"
DIN TÂRGOVIŞTE
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
UNIVERSITATEA "VALAHIA"
DIN TÂRGOVIŞTE
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ASOCIAŢIA "PARTNET PARTENERIAT PENTRU
DEZVOLTARE DURABILĂ"

În implementare pe întreg
parcursul anului 2021

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
Eco Rural Consulting SRL

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Start-Up Plus - afaceri de succes în Regiunea
Sud-Muntenia

OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
INSTITUTUL PENTRU
DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

63

Inoventure - Management performant al
resurselor umane şi al schimbării în
întreprinderi în vederea specializării inteligente

OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
LOOP OPERATIONS SRL

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

64

Fereastră către un viitor mai bun pe piaţa

OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

24

muncii
65

66

Dezvoltarea comunei Crivăţ prin măsuri
integrate
PROCOMUNITATE - Intervenţii integrate la
nivelul comunităţii marginalizate Vlad Ţepeş,
pentru
reducerea
numărului
de
persoane aflate în sărăcie şi pentru
incluziunea lor socială

67

START BUSINESS - Români din Grecia

68

RO-WIN - Succes în Romania

69

START BUSINESS - Români din Italia

70

Antreprenor Diaspora RO_ES

71

START BUSINESS - Români din Spania

72

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

73

Eu antreprenor

74

Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud
Muntenia

75

DEZVOLTARE
DURABILĂ
ANTREPRENORIAT

76

#Antreprenorium

77

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

PRIN

TIGER SECURITY SERVICES
S.A.
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
FUNDAŢIA "AMFITEATRU"
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
COMUNA VLAD ŢEPEŞ
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
EURO BEST TEAM SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
EDUCATIVA S.R.L.
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
EURO BEST TEAM SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
HR SPECIALISTS SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
EURO BEST TEAM SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ASOCIAŢIA "SOCIETATEA
NAŢIONALĂ SPIRU HARET
PENTRU EDUCAŢIE, ŞTIINŢĂ
ŞI CULTURă"
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
VEGRA INFO SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ASOCIAŢIA "PATRONATUL
TINERILOR
ÎNTREPRINZĂTORI DIN
ROMÂNIA"
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ASOCIAŢIA "NOUL VAL"
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ASOCIAŢIA ,,CENTRUL DE
CONSULTANŢĂ ŞI
MANAGEMENT AL
PROIECTELOR"
EUROPROJECT
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia

25

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Muntenia
78

Antreprenoriatul - o alternativă de carieră
excelentă (ACE)

79

Creșterea
ocupării
prin
susținerea
dezvoltarea antreprenoriatului inovativ
regiunea Sud - Muntenia

80

BE SMART! Vino la START!

81

82

83
84
85
86
87

și
în

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
SMART BUSINESS - Antreprenoriat în
Regiunea Sud - Muntenia
Mizil Start Up Plus
Antreprenoriat sustenabil în mediul urban din
regiunea Sud Muntenia
SUCCESS - Startup-uri Constituite pe
Competențe Economice Sustenabile de
Succes
Dezvoltare
Antreprenorială
Durabilă
în
Regiunea Sud Muntenia

88

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

89

Antreprenoriat- O nouă şansă în Sud Muntenia!

90

Sprijin pentru Iniţierea Afacerii

91

SOARE

-

Şanse

de

Ocupare

prin

FAXMEDIA CONSULTING SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
FUNDAŢIA ADEPT
TRANSILVANIA
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
UNIVERSITATEA
POLITEHNICĂ DIN
BUCUREŞTI
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
FORMENERG - S.A.
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ASOCIAŢIA EUROPEANĂ
PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ACADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ECONOMIC CONFORT SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ORAŞ MIZIL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
SC IPA SA
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
UNIVERSITATEA BUCUREŞTI
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
PROFI ELEMENTS SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
CAMERA DE COMERŢ ŞI
INDUSTRIE A ROMÂNIEI
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
MERLIN BUSINESS
CONSULTING SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ASOCIAŢIA PRO VITA
PENTRU NĂSCUŢI ŞI
NENĂSCUŢI
OIRPOSDRU Regiunea Sud
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Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021

Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia

Indicatorii specifici fiecărui proiect

2021
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Antreprenoriat REsponsabil

92

Start up Sud Muntenia

93

Start antreprenoriat!

94

Antreprenopolis SUD MUNTENIA

95

Vreau să schimb

96

I.D.E.I-Integrare,
Iniţiativă

97

KETANES
–
Măsuri
persoanele defavorizate
marginalizată Răzvani

98

TEMPO
TehnologieEficienţă
Modernitate - Productivitate - Ocupare

99

Formare, Adaptare, Inovare pentru Resurse
Umane Competitive

100

Resursa Umană Perfecţiune către Excelenţă

101

Resurse umane competitive în regiunea Sud
Muntenia

102

Management competitiv în Regiunea Sud
Muntenia

103

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

Dezvoltare,

Educaţie,

integrate
pentru
din comunitatea
-

Muntenia
EUROPROJECT PARTNER
SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
CAMERA DE COMERŢ,
INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ
DÂMBOVIȚA
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ASOCIAŢIA PENTRU
DEZVOLTAREA
ANTREPRENORIATULUI
FEMININ
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ASOCIAŢIA REACT
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
UNIUNEA NAŢIONALĂ
PENTRU DREPTURILE FEMEII
DIN ROMÂNIA
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ASOCIAŢIA FEMEILOR DIN
MEDIUL RURAL DIN ROMÂNIA
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ASOCIATIA "C4C
COMMUNICATION FOR
COMMUNITY"
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
BEMOL CAPITAL S.R.L.
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
OK SERVICE CORPORATION
SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
PROJOB PROFILE S.R.L.
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
SINDICATUL ŢĂRANILOR ŞI
PROPRIETARILOR ROMÂNI
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
CAMERA DE COMERŢ
INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ
- IALOMIŢA
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE
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anticiparea schimbărilor - Dezvoltăm IMM
104

105

Creşterea performanţelor profesionale ale
angajaţilor, managerilor şi antreprenorilor
din România
ICARUS – Întreprinderi competitive şi inovative
prin resurse umane specializate în regiunile
Sud Vest, Centru şi Sud-Muntenia

106

Smart Management

107

IRU - Investeşte în RESURSA UMANĂ pentru
un viitor de calitate

108

INTRAPRENOR - abilităţile manageriale ale
secolului XX

109

FOPAA – Formare
antreprenori şi angajaţi

110

HRM_Resource management

111

Măsuri active pentru Stimularea Ocupării
pentru persoanele cu șanse reduse de
angajare (persoane inactive, persoane din
mediul rural, persoane de etnie roma) din
Regiunea Sud Muntenia (MASO)

112

LEADER - Afaceri competitive cu manageri
profesionişti

113

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

114

CROIM VIITORUL

115

O şansă pentru viitorul tău

116

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

profesională

pentru

AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ BUCUREȘTI
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
SC RADNIC SRL
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EURO BEST TEAM SRL
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OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
LIBRO EVENTS SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
S. C. RESUM CONSULTING
S.R.L.
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
EQUATORIAL GAMING SA
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
FUNDATIA "LUMINA
INSTITUTII DE INVATAMANT"
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
SC ALERON TRAINING
CENTER SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A
ȘOMERILOR
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
INDICE CONSULTING AND
MANAGEMENT SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
SMART ATLETIC
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
HURAD AB SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
EURINPRO ADVISORY S.R.L.
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ASOCIATIA COLEGIUL DE
ADMINISTRATIE
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117
118
119

Antreprenoriat social de succes în regiunea
Sud-Muntenia
PROGram de Revitalizare a Economiei Sociale
- PROGRES
DEZVOLTAREA REGIUNII SUD MUNTENIA
PRIN
CONSOLIDAREA
ECONOMIEI
SOCIALE

120

S.E.S.- Solidaritate, Egalitate, Sustenabilitate

121

SuccES - Structuri de creştere a calităţii
economiei sociale

122

Solidari pentru un viitor mai bun

123

Viitor mai bun în economia socială

124

IDEAL - Incluziune şi dezvoltare prin economie
socială

125

Consolidarea coeziunii economice şi sociale în
Regiunea Sud-Muntenia şi în Regiunea Centru

126

Solidari într-o noua economie socială, justă şi
performantă

127

CRESC - Competente
economia socială

128

Imbunătăţirea Competenţelor Angajaţilor din
Regiunea Sud-Muntenia care activează în
sectoarele
economice/domeniile
cu
specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI

129

Ești angajat, fii calificat!

130

Infiinţarea de întreprinderi sociale în Bărăgan

antreprenoriale

în

OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
FUNDATIA EMMA
ASOCIATIA GRUPUL PENTRU
DEZBATERE SI CONSENS
SOCIAL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ORFINI BELL SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ACQUISITION CAREER
MANAGEMENT SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ASOCIAȚIA "ASCEND"
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
SC HIDRO CONSTRUCȚIA
ARGEȘ S.A.
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
SC HIDRO CONSTRUCȚiA
ARGEȘ S.A.
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
EUZONE CONSULTANCY
NETWORK SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ASOCIATIA EXINO
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ALEXANDRION EDUCATION
CENTER S.R.L.
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
EUZONE CONSULTANCY
NETWORK SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
CAMERA DE
COMERT,INDUSTRIE SI
AGRICULTURA DÂMBOVITA
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
CAMERA DE
COMERT,INDUSTRIE SI
AGRICULTURA IALOMIȚA
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
VERIFIELD SRL
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131

SAIDAC - Sprijin acordat Angajaţilor şi
Intreprinderilor
pentru
Dezvoltarea
şi
Actualizarea
Competenţelor
în
sectoarele
economice/domeniile cu specializare inteligentă
aferente SNC/SNCDI

132

HR Technology

133

START Training IMM

134

Pregătire practică
mâine – PROF-IN

135

PROFESIONIST - Practică pentru o carieră de
succes

136

STAGIAR 2020 - Stagii de
transdisciplinare dedicate elevilor

137

Sinergia mediului universitar cu cel economic
pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare
ale
pieței
muncii în domeniile electric, energetic și stiința
materialelor (PRACTICE)

pentru

profesioniștii

de

practică

138

Stagii de practică în domenii competitive

139

Maximizarea succesului profesional prin
metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice
în
inginerie - MAXIMUS

140

Educaţie pentru inovare

141

Pregătrire profesională și practică pentru a
răspunde cerințelor industriei în domeniul
tehnologiei informației (PP-TIC)

142

Stagii de practică inovatoare "Elevii de azi -

OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
CAMERA DE
COMERT,INDUSTRIE SI
AGRICULTURA DÂMBOVIȚA
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
PATRONATUL
ÎNTREPRIDERILOR MICI ȘI
MIJLOCII PIMM PRAHOVA
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
PATRONATUL
INTREPRINDERILOR MICI ȘI
MIJLOCII PIMM PRAHOVA
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
SC BLOCKBUSTER MEDIA
SRL
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL
JUDEȚULUI ILFOV
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL
JUDEȚULUI ILFOV
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
UNIVERSITATEA
POLITEHNICĂ DIN
BUCUREȘTI
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
UNIVERSITATEA "VALAHIA"
DIN TÂRGOVIȘTE
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
UNIVERSITATEA
POLITEHNICĂ DIN
BUCUREȘTI
ASOCIAȚIA "LIGA DE
UTILITATE PUBLICĂ" (LUP)
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
UNIVERSITATEA
POLITEHNICĂ DIN
BUCUREȘTI
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
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Angajații de mâine"

142

Studenții de azi, profesioniștii de mâine

144

Construieşte-ţi viitorul

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ ZONA
METROPOLITANĂ BUCUREȘTI
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ
DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI
SPORT DIN BUCUREȘTI
OIRPOSDRU Regiunea Sud
Muntenia
ASOCIATIA "AI VOINȚĂ, AI
PUTERE”

Programul
INTERREG
V-A
RomâniaBulgaria - Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa
România-Bulgaria

145

146

147

148

Implementarea Programului INTERREG V-A
România-Bulgaria
(evaluare,
contractare,
monitorizare şi promovare)
Programul Operaţional Infrastructură Mare
2014-2020 (POIM)
Proiect “Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de
finanţare şi a documentaţiilor de de dezvoltare
a infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria
de operare a Operatorului Regional în judeţele
Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”,
cod SMIS 2014+108040, finanţat prin POIM
2014 - 2020
Îndeplinirea atribuţiilor structurilor de
specialitate ale Instituţiei Prefectului Judeţul Călăraşi cu privire la afaceri
europene
Implementarea Programului Operațional
Ajutorarea persoanelor Defavorizate (POAD)
Susţinerea, la cerere, de către prefect a
acţiunilor desfăşurate de către serviciile publice
deconcentrate, respectiv de către autorităţile
administraţiei publice locale în domeniul
afacerilor europene
Identificarea împreună cu serviciile publice
deconcentrate a necesităților acestora și
susținerea atragerii în acest sens de fonduri
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Personal OIRPOSDRU
Regiunea Sud Muntenia
Biroul Regional pentru
Cooperare Transfrontalieră
Călăraşi pentru Graniţa
România-Bulgaria în calitate de
Secretariat Comun al
Programului INTERREG V-A
România-Bulgaria

Bogdan MUŞAT
Şef Secretariat Comun

U.E –Fond Coeziune
Bugetul de stat
Consiliile Locale din
judeţele Călăraşi şi Ialomiţa

2023

SC ECOAQUA SA
Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară ECOAQUA

Studiu de Fezabilitate
Analiza Cost –Beneficiu
Evaluarea impactului asupra mediului
Documentaţii de atribuire

31.12.2021

Persoane cu
responsabilități în domeniu

Număr pachete de alimente şi produse de
igienă recepționate și distribuite

2021

Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi

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

Număr de participări la evenimente

permanent

Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi

Persoane din
Compartimentul Afaceri
europene, relaţii
internaţionale, informatic şi

Număr solicitări

permanent

Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi
Primăriile localităților
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dialog social
Persoane din
Compartimentul Afaceri
europene, relaţii
internaţionale, informatic şi
dialog social

europene
149

Ținerea evidenței tuturor fondurilor europene
atase la nivelul județului

Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi

150

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

Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi

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

Număr evidențe

permanent

Număr disemninări informaţii

permanent

3. ECONOMIE, ANTREPRENORIAT ŞI TURISM
Economie
Obiective generale:
-

Competitivitate economică la nivel regional prin implementarea unui model economic bazat pe antreprenoriat, deschidere la concurenţă, inovare şi investiţii din
fonduri europene;
Investiţii în tehnologie şi digitalizare, valorificarea fondurilor europene şi eficientizarea parteneriatelor public-privat în vederea diminuării efectelelor pandemiei de
Covid-19 şi să relansării economiei;
Dezvoltare economică prin inovare şi competitivitate.

Obiective specifice:
-

-

-

Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local;
Corelarea investiţiilor finanţate din fonduri naţionale şi a celor din fonduri europene pe baza priorităţilor de dezvoltare;
Internaţionalizarea afacerilor cu capital privat: participare la târguri şi misiuni economice, cunoaşterea pieţelor;
Cunoaşterea, promovarea şi susţinerea unitară a ofertei de export a judeţului Călăraşi, în scopul creării mecanismelor de atragere a investiţiilor;
Atragerea investiţiilor străine şi manifestări comerciale;
Industrie, comerţ şi compeitivitate prin:
• Stimularea investiţiilor în industrie prin promovarea relaţiilor de afaceri şi a contactelor directe cu investitorii străini;
• Îmbunătăţirea mediului concurenţial şi a climatului de afaceri;
• Susţinerea înfiinţării de parcuri tehnologice în care să fie dezvoltate clustere inovative;
• Dezvoltarea pieţei concurenţiale concomitent cu stimularea activităţii operatorilor economici.
Creşterea gradului de conştientizare a drepturilor în rândul consumatorilor români prin:
✓ Creșterea numărului de acțiuni de control;
✓ Solutionarea , in conformitate cu prevederile legale , a petitiilor consumatorilor , cu privire la neconformitatea produselor si serviciilor;
✓ Supravegherea pe piață și în unitatile vamale a conformității produselor și serviciilor destinate populației, precum și participarea la schimbul rapid de informații
privind produsele periculoase (RAPEX);
✓ Corecta gestionare a controalelor tematice dispuse de ANPC, precum și a controalelor tematice proprii, avand în vedere problemele locale specifice;
✓ Măsuri pentru depistarea şi retragerea din circuitul comercial a produselor neconforme, periculoase , contrafăcute şi falsificate.
Asigurarea funcţionării mecanismelor economiei de piaţă. Crearea unui mediu de afaceri prielnic atragerii investiţiilor;
Specializare inteligentă și susținerea IMM-urilor prin implementarea Strategiei pentru Specializare Inteligentă în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia.
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Antreprenoriat
Obiective generale:
-

Susţinerea şi dezvoltarea unui mediu de afaceri competitiv, ca vector în dezvoltarea economiei;
Dezvoltatrea antreprenoriatului ca principal factor pentru oprirea migrației românilor și chiar întoarcerea lor în țară;
Susţinerea mediului de afaceri pentru promovarea de soluţii şi capacităţi inovative în principal pentru întreprinderile mici şi mijlocii, inclusiv din domeniile afectate
de pandemia de coronavirus, respectiv turism, industria ospitalităţii, industriile creative;
Susținerea accesului la finanțare al IMM-urilor, ca prioritate cheie pentru consolidarea și dezvoltarea sectorului antreprenorial, prin continuarea programelor de
sprijin deja în derulare destinate revenirii economiei post COVID-19;
Simplificarea procedurilor administrative (debirocratizare), dezvoltarea serviciilor de guvernare electronică şi consolidarea ghişeelor unice online.

Obiective specifice:
-

-

Sprijinirea sectorului IMM prin consultare consultare sistematică cu organizaţiile reprezentative, creşterea accesului la finanţare, simplificarea procedurilor şi
debirocratizarea pentru micii întreprinzători;
Accesarea Programului Operațional Competitivitate precum și continuarea programelor de sprijinire a start-Up-urilor în măsura existenţei capacităţii tehnice şi
alocărilor bugetare, respectiv continuarea acordării ajutoarelor de minimis în conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, modificată și completată, precum și HG 23/2017
Susţinerea mediului de afaceri, prin încurajarea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor, precum şi prin stimularea activităţii de inovare, cercetare şi dezvoltare;
Dezvoltarea capitalului uman autohton prin implementarea şi dezvoltarea sistemului de învăţământ profesional şi tehnic, precum şi a învăţământului dual;
Identificare oportunităţilor de investiţii la nivel local de către mediul de afaceri, autorităţi publice regionale şi locale;
Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri.

Turism
Obiective generale:
-

Valorificarea potenţialul important pe care îl are industria turismului în susţinerea unei dezvoltări durabile a economiei județului, cu impact benefic social şi cultural
şi cu un aport valutar substanţial pentru economia județului prin atragerea de turişti străini
Finanţarea turismului din fonduri europene ca o contribuţie importantă la rezolvarea componentei de finanţare cu implicaţii pe orizontală la nivelul comunităţilor
locale;
Sprijinirea rezolvării crizei forţei de muncă din turism prin profesionalizare în turism prin calificare, perfecţionare.

Obiective specifice:
-

Valorificarea şi promovarea potenţialului turistic al judeţului Călăraşi;
Asigurarea unui management performant al destinaţiilor turistice la nivel local, regional;
Creşterea clasei de mijloc prin atragerea mai multor fonduri europene, calificarea forţei de muncă în domeniul turismului şi creşterea numărului de străini care să
viziteze anual judeţul;
Susţinerea, împreună cu mediul privat, a extinderii învăţământului dual;
Creşterea atractivităţii ofertei turistice prin investiţii în infrastructura de utilităţi publice;
Susţinerea dezvoltării infrastructurii de turism într-un mod coerent, ţinând cont de protejarea ecosistemelor sensibile, precum şi de nevoile manifestate de piaţa de
turism judeţeană;
Dezvoltarea localităţilor cu potenţial turistic care pot valorifica zonele naturale protejate şi celelalte resurse ale judeţului.
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Nr.
crt.
0

1
2
3

4

5

6

7

8

9

ACŢIUNEA
1
ECONOMIE
Sprijinirea mediului de afaceri regional şi
local
Sprijinirea agenţilor economici în accesarea
programelor finaţate de la bugetul de stat sau
din fonduri europene
Alocarea raţională în bugetele autorităţilor
administraţiei publice de fonduri pentru investiţii
Sprijinirea potenţialilor investitori din Regiunea
Sud Muntenia prin informare asupra beneficiilor
şi oportunităţilor pe care Regiunea le oferă
Implementarea Strategiei de specializare
inteligentă la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud
Muntenia pentru perioada 2014-2020, în scopul
sprijinirii acelor sectoare în care economia
regională este competitivă pe pieţele globale,
schimbând şi modernizând modelele de
producţie existente
Elaborarea informărilor periodice cu privire la
evoluţia stării generale economice, sociale,
culturale a judeţului
Documentarea şi elaborarea raportului anual
privind starea economică şi socială a judeţului
şi transmiterea acestuia către Ministerul
Afacerilor Interne
Colaborarea cu Comisia Naţională de Strategie
şi Prognoză în vederea estimării trimestriale a
evoluţiei industriei pe baza anchetelor de
conjunctură, prin solicitarea de la agenţii
economici stabiliţi de comisie completarea
formularelor de anchetă economică
Transmiterea
trimestrială
societăţilor
comerciale care fac parte obiectul studiului
privind dezvoltarea industrială din judeţul
Călăraşi, a lucrărilor de sinteză pusă la
dispoziţie de către Comisia Naţională de
Strategie şi Prognoză
Dezvoltarea de strategii
locale de către
autorităţile publice locale care să vizeze, în

Entitatea implicată în
realizare
2

Persoana
responsabilă
3

Agenţia pentru
Înreprinderi Mici şi Mijlocii,
Atragere de Investiţii şi
Promovare a Exportului Ploieşti
Consiliul Judeţean
Primăriile localităţilor

Termen de
finalizare
5

Indicatori de performanţă
4

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr acţiuni de informare a potenţialilor
beneficiari din judeţ asupra oportunităţilor
de finanţare

permanent

Autorităţi ale administraţiei
publice

Sume alocate pentru investiţii

2021

Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia

Persoane cu cu atribuţii în
domeniu

Analiză SWOT elaborată
Regiunii Sud Muntenia

Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia

Persoane cu cu atribuţii în
domeniu

Indicatori ai acţiunilor pe direcţii strategice

2021

Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi

Persoane cu cu atribuţii în
domeniu

Număr de informări elaborate

2021

Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi

Persoane cu cu atribuţii în
domeniu

Raport elaborat şi dat publicităţii

2021

Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi

Persoane cu cu atribuţii în
domeniu

Număr de anchete economice colectate
de la agenţii economici din judeţ

2021

Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi

Persoane cu cu atribuţii în
domeniu

Număr de lucrări de sinteză transmise
agenţilor economici din eşantionul ales la
nivel de judeţ de către Comisia Naţională
de Strategie şi Prognoză

2021

Autorităţi pblice locale

Persoanele cu atribuţii în
domeniu

Număr de startegii locale dezvoltate de
administraţia publică locală

2021

34

la

nivelul

2021

10

11

12
13
14
15

16

17

18

principal măsuri privind stimularea investiţiilor
directe, autohtone şi străine, în industrie,
servicii, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare
tehnologică
şi
inovare,
dezvoltarea
întreprinderilor mari, mijlocii şi mici, crearea de
noi locuri de muncă
Realizarea statisticilor oficiale la termenele
stabilite, conform lucrărilor cuprinse în
Programul Statistic Național Anual aprobat de
Guvernul României
Atragerea de investiţii străine. Manifestări
comerciale
Colaborarea permanentă între autorităţi publice
locale, mediul de afaceri şi ONG-uri în scopul
atragerii de investitori străini
Promovarea climatului investiţional autohton şi
a oportunităţilor de afaceri de către autorităţile
adinistraţiei publice locale şi judeţene
Participarea la târguri sau misiuni economice în
străinătate
Marcarea, prin evenimente, a unor zile
importante
Realizarea lucrării intitulate “Topul firmelor”
Alte acţiuni ale Camerei de Comerţ Industrie
şi Agricultură Călăraşi
Demersuri în vederea obţinerii de fonduri
nerambursabile în vederea finanţării Proiectului
Punct terminal la Dunăre: identificare teren
pretabil investiţiei
Identificare
agenţi
economici care
să
investească în obiectivul Punerea în valoare a
Canalului
Siderurgic-finalizarea
investiţiei.
Realizarea unui punct terminal pentru transport
fluvial în zona Siderca
Identificare agenţi economici care să pună în
valoarea Rezervaţia Boianu-Sticleanu precum
şi rezervaşia Ciornuleasa, declarate de
Consiliul
Judeţean
Călăraşi
rezervaţii.Identificarea unui parteneriat publicprivat pentru punerea în valoare a acestor
rezervaţii

Direcţia Regională de Statistică
Călăraşi

Persoanele cu atribuţii în
domeniu

Număr lucrări statistice realizate

2021

Autorităţi publice locale

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Grad de realzare a schimbului de
informaţii între apl, mediul de afaceri şi
ONG

2021

Autorităţi publice locale şi
judeţene

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Materiale informative de prezentare a
economiei judeţului

2021

Camera de Comerţ Industrie şi
Agricultură Călăraşi

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr agenţi economici participanţi

2021

Camera de Comerţ Industrie şi
Agricultură Călăraşi
Camera de Comerţ Industrie şi
Agricultură Călăraşi

Persoane cu atribuţii în
domeniu
Persoane cu atribuţii în
domeniu

Acţiuni organizate

permanent

Lucrare realizată

2021

Camera de Comerţ Industrie şi
Agricultură Călăraşi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Preşedinţii CCIA şi
Consiliului Judeţean
Călăraşi

Locuri de muncă
Creştere PIB/locuitor judeţ

2021-2024

Camera de Comerţ Industrie şi
Agricultură Călăraşi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Preşedinţii CCIA şi
Consiliului Judeţean
Călăraşi

Locuri de muncă
Creştere PIB/locuitor judeţ

2021-2024

Camera de Comerţ Industrie şi
Agricultură Călăraşi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Preşedinţii CCIA şi
Consiliului Judeţean
Călăraşi

Locuri de muncă
Creştere PIB/locuitor judeţ

2021-2024
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

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

Consiliul Concureței
Inspectoratul Teritorial Călăraşi

Inspector de concurenţă
Florin Niţu

conform solicitării

Consiliul Concurenței
Inspectoratul Teritorial Călăraşi

Inspector de concurenţă
Florin Niţu

permanent

Consiliul Concurenței
Inspectoratul Teritorial Călăraşi

Inspector de concurenţă
Florin Niţu

permanent

Consiliul Concurenței
Inspectoratul Teritorial Călăraşi

Inspector de concurenţă
Florin

permanent

Consiliul Concurenței
Inspectoratul Teritorial Călăraşi

Inspector de concurenţă
Florin Niţu

permanent

Consiliul Concurenței
Inspectoratul Teritorial Călăraşi

Inspector de concurenţă
Florin Niţu

permanent

Consiliul Concurenței
Inspectoratul Teritorial Călăraşi

Inspector de concurenţă
Florin Niţu

conform solicitării

Consiliul Concurenței
Inspectoratul Teritorial Călăraşi

Inspector de concurenţă
Florin Niţu

conform solicitării

Consiliul Concurenței
Inspectoratul Teritorial Călăraşi

Inspector de concurenţă
Florin Niţu

conform solicitării

36

28

29

30

31

32

33

34

35

ramură sau sectoriale
Protecţia consumatorilor
Controale tematice pe grupe de produse,
alimentare, nealimentare şi prestări servicii
către populaţie
Identificarea şi retragerea de pe piaţă a
produselor
alimentare,
nealimentare
şi
serviciilor care prezintă risc asupra sănătăţii
consumatorilor
Participarea la controale în colaborare cu
celelalte autorități de control abilitate
Controale în unităţile vamale (în cazul
produselor non UE) pentru verificarea
conformităţii produselor importate,destinate
populaţiei
Monitorizarea produselor şi serviciilor care pot
prezenta risc pentru viaţa, sănătatea sau
securitatea consumatorilor şi luarea măsurilor
care se impun, inclusiv prin utilizarea sistemului
RAPEX de schimb rapid de informaţii privind
produsele nealimentare periculoase existent la
nivelul statelor membre ale Uniunii Europene,
pentru care Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Consumatorilor este desemnată punct
naţional de contact
Acţiuni în cadrul Programului de evaluare a
securităţii produselor prin prelevări de probe şi
efectuarea de încercări în laboratoarele
acreditate sau agreate
Cercetarea şi rezolvarea sesizărilor şi
reclamaţiilor primite de la consumatori (direct
de la persoane fizice sau prin TELCONS–
ANPC)
Participarea la campanii de educare şi
informare a cetăţenilor asupra drepturilor pe
care le au în calitate de consumatori, în
vederea asigurării dreptului acestora de a fi
informaţi asupra caracteristicilor esenţiale ale
produselor şi serviciilor, de a fi educaţi în
calitatea lor de consumatori, precum şi de a fi
despăgubiţi pentru prejudiciile generate de
calitatea necorespunzătoare a produselor şi
serviciilor inițiate de ANPC

Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor

Persoane cu atribuţii în
domeniu

32 de tematici de control naționale și 12
tematici de control proprii

2021

Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Ori de câte ori sunt identificate produse
neconforme , cu ocazia controalelor
tematice sau a reclamațiilor primite de la
consumatori

2021

Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor

Persoane cu atribuţii în
domeniu

În baza protocoalelor de colaborare, prin
Ordinului Prefectului sau când se impune

2021

Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Doar la solicitarea Biroului vamal

2021

Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Monitorizare lunară
În cazul identificării acestora, toate
produsele nealimentare cu risc grav
pentru consumatori vor fi oprite definitiv
de la comercializare şi notificate în
sistemul RAPEX

2021

Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor

Persoane cu atribuţii în
domeniu

În cazul produselor pentru care există
suspiciuni de neconformitate, se vor
preleva eșantioane pentru a fi analizate în
laboratoare acreditate

2021

Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Toate reclamațiile și sesizările primite de
la consumatori vor fi cercetate în termenul
legal

2021

Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Campanie de informare a consumatorilor
în privinta drepturilor lor în aceasta calitae
cu ocazia ”Zilei Mondiale a Drepturilor
Consumatorilor”

2021
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36

37

38

39

40

41

Acţiuni de consiliere a operatorilor economici în
vederea cunoaşterii şi aplicării corecte a
legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor,
premisă esenţială pentru un comportament
corect în relaţiile cu consumatorii
Acţiuni de consiliere a consumatorilor realizate
atât individual (cu ocazia primirii unor sesizări şi
reclamaţii), cât şi colectiv (prin participarea
comisarilor pentru protecţia consumatorilor la
orele de dirigenţie în învăţământul gimnazial şi
liceal)
Participarea în cadrul
sistemului rapid de
alertă pentru alimente şi furaje (SRAAF) privind
produsele alimentare cu risc grav şi imediat
Extinderea cooperării şi dialogului cu societatea
civilă şi cu instituţiile statului cu atribuţii în
domeniul protejării vieţii, sănătăţii, securităţii
sau intereselor economice ale consumatorilor
ANTREPRENORIAT
Asigurarea unor relaţii de parteneriat social
între administraţie, patronat, sindicate, care să
permită o informare reciprocă permanentă
asupra problemelor care sunt de domeniul de
interes al administraţiei sau al partenerilor
sociali
Oferirea de informaţii mediului de afaceri şi
cetăţenilor care se adresează autorităţilor
administraţiei publice locale în contextul Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de acțiuni de consiliere individuală
a operatorilor cel puțin egal cu numărul
de acțiuni de control

2021

Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de acțiuni de consiliere individuală
a consumatorilor
cel puțin egal cu
numărul de reclamații/sesizări depuse la
sediul CJPC Călărași
4 actiuni de consiliere a elevilor din
învăţământul liceal

2021

Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Monitorizare şi reactie imediată ori de
câte ori alerta intră sub incidența
atribuțiilor de control ale CJPC Călărași

2021

Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Participarea la ședințele lunare ale
Comitetului
Consultativ
pentru
Persoanele Vârstnice

2021

Instituţia Prefectului
Comisia de Dialog Social

Funcţionari publici din
compartimentul de
specialitate

Număr tematici de interes abordate de
administraţia publică locală şi parteneri în
cadrul şedinţelor Comisiei de Dialog
Social

2021

Instituţia Prefectului
Consiliul Judeţean
Primăriile localităţilor
Servicii publice deconcentrate

Persoanele cu atribuţii în
domeniu

Număr de
rezolvate

permanent

2021

Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor

solicitări

înregistrate

şi

42

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

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

Persoanele cu atribuţii în
domeniu

Anexa proiectelor identificate în Planul de
Dezvolatare Regională
Numărul
proiectelor
de
investiţii
identificate de autorităţile administraţiei
publice locale

43

Organizarea de burse ale locurilor de muncă

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă

Persoanele cu atribuţii în
domeniu

Număr de burse ale locurilor de muncă
organizate
Număr persoane încadrate

2021

Inspectoratul Şcolar Judeţean
Călăraşi
Comitetul Local de Dezvoltare a
Parteneriatului Social

Persoanele cu atribuţii în
domeniu

Analiză şi avizare a număruluide locuri
pentru învăţământ dual

2021

Agenţia pentru Dezvoltare

Persoanele cu atribuţii în

Număr de incubartoare de afaceri create

2021

44

45

Activităţi specifice prin care oferta de formare
profesională
prin
învăţământul
dual,
concretizată în proiectul cifrei de şcolarizare
pentru anul şcolar 2021-2022, să fie adaptată
solicitărilor agenţilor economici
Stimularea dezvoltării incubatoarelor de afaceri

38

46

47

48

prin impementarea Strategiei de Specializare Regională Sud Muntenia
Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud
Muntenia
TURISM
Actualizarea materialelor de promovare în
domeniul turismului de nişă ce constituie tema
site-ului
www.destinationromania.eu
în Consiliul Judeţean Călăraşi
administrarea Biroului U.N.C.J.R. de la
Bruxelles
Organizarea întâlnirilor de afaceri, crearea
facilităţilor pentru atragerea investiţiilor şi Consiliul Judeţean Călăraşi
desfăşurărea unei activităţi susţinute în Centrul de Afaceri Călăraşi
domeniul turismului
Dezvoltarea
utilităţilor publice în zonele
turistice ce urmează a fi dezvoltate din punct de Autorităţi ale administraţiei
vedere turistic, în scopul creşterii atractivităţii publice locale şi judeţene
ofertei turistice

domeniu

Direcţia Dezvoltare
Regională, Relaţii Externe

Site actualizat

permanent

Direcţia Dezvoltare
Regională, Relaţii Externe

Număr de întâlniri organizate

permanent

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Indicatori
tehnico-economici
ai
proiectelor de investiţii din domeniul
utilităţilor publice

permanent

4. ENERGIE
Obiective:
Nr.
crt.
0
1
2

Asigurarea securităţii energetice în contextul liniilor programatice ale UE ce vizează decarbonarea şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
Realizarea de investiţii în extinderea reţelei de transport a energiei electrice a putea prelua capacitatea suplimentară de producţie de energie electrică din surse
noi sau regenerabile
Susţinerea dezvoltării infrastructurii de transport curat pentru staţii de reîncărcare electrice;
Stimularea investiţiilor din mediul privat în sectorul energetic;
Creşterea eficienţei energetice, introducerea sistemelor moderne şi eficiente de încălzire a locuinţelor;
Creşterea eficienţei energetice prin accelerarea programelor naţionale de renovare energetică aprofundată a clădirilor publice şi a celor rezidenţiale cu fonduri
europene - anveloparea termică, introducerea contoarelor inteligente pentru utilităţi;
Retehnologizare RET prin continuarea obiectivelor în derulare şi promovarea de investiţii noi - Investiţii în reţele de medie şi joasă tensiune în localităţi urbane şi
rurale;
Siguranța alimentării consumatorilor;
Asigurarea alimentării cu gaze naturale a consumatorilor în condiţii de siguranţă, cu limitarea impactului asupra mediului.- Înfiinţarea/extinderea reţelelor de de
alimentare cu gaze naturale în localităţi.
ACŢIUNEA
1
Investiţii ale E-Distribuţie Dobrogea
Modernizare LEA JT localitatea Oltenița vol.2,
județul Călărași (PTA-2701, PCZ-2708)
Modernizare LEA JT Cuza Vodă și Ceacu vol
2/2

Entitatea implicată în
realizare
2

Persoana
responsabilă
3

Indicatori de performanţă
4

Termen de
finalizare
5

E- Distribuţie Dobrogea
Zonă Reţea Mt JT Călăraşi

ing.Cristinel-Daniel TUDOR

Reducere CPT

31.12.2021

E- Distribuţie Dobrogea
Zonă Reţea Mt JT Călăraşi

ing.Cristinel-Daniel TUDOR

Reducere abateri de tensiune jt

31.12.2022
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3
4
5

Modernizare LEA JT Rasa Cunești, județul
Călărași
Modernizare LEA JT Nicolae Bălcescu, județul
Călărași
Trecere în subteran LEA jt, str.Grivița,
municipiul Călărași, județul Călărași
Reconstructie LEA 0.4 kV, loc. Artari, județul
Călărași (PTA-1400, PTA-1463)

E- Distribuţie Dobrogea
Zonă Reţea Mt JT Călăraşi

ing.Cristinel-Daniel TUDOR

Reducere abateri de tensiune jt

31.12.2022

E- Distribuţie Dobrogea
Zonă Reţea Mt JT Călăraşi

ing.Cristinel-Daniel TUDOR

Reducere abateri de tensiune jt

31.12.2022

E- Distribuţie Dobrogea
Zonă Reţea Mt JT Călăraşi

ing.Cristinel-Daniel TUDOR

Reducere CPT

31.01.2021

ing.Cristinel-Daniel TUDOR

Reducere CPT

31.12.2021

ing.Cristinel-Daniel TUDOR

Reducere CPT

31.03.2021

ing. Nelu IACOV

SAIDI

31.12.2021

ing. Nelu IACOV

SAIDI

31.12.2021

ing. Nelu IACOV

SAIDI

31.12.2021

ing. Nelu IACOV

Extindere rețea conform legislației

31.12.2021

ing. Nelu IACOV

SAIDI

31.12.2021

E- Distribuţie Dobrogea
Zonă Reţea Mt JT Călăraşi

ing. Nelu IACOV

Extindere rețea conform legislației

31.12.2021

E- Distribuţie Dobrogea
Zonă Reţea Mt JT Călăraşi

ing. Nelu IACOV

SAIDI

31.12.2021

E- Distribuţie Dobrogea
Zonă Reţea Mt JT Călăraşi

ing. Nelu IACOV

SAIDI

31.12.2021

E- Distribuţie Dobrogea
Zonă Reţea Mt JT Călăraşi

ing. Nelu IACOV

SAIDI

31.12.2021

E- Distribuţie Dobrogea
Zonă Reţea Mt JT Călăraşi

ing. Nelu IACOV

SAIDI

31.12.2022

E- Distribuţie Dobrogea
Zonă Reţea Mt JT Călăraşi

ing. Nelu IACOV

SAIDI

31.12.2021

E- Distribuţie Dobrogea
Zonă Reţea Mt JT Călăraşi

ing. Nelu IACOV

SAIDI

31.12.2022

7

Centralizare măsura localitatea Borcea vol 2

8

Modernizare LEA
Călărași - vol 1

9

Reconstructie LEA 20kV Irigații Tămădau

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

10

Montare (TELECONTROL) IMS L20kV Fundeni
- Zona Rețea Călărași – 6 buc.

E- Distribuţie Dobrogea
Zonă Reţea Mt JT Călăraşi

11

Extindere retea electrica de interes public
localitatea Ulmeni-Zona A, județul Călărași

12

Modernizare PT 3222

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

6

13

14
15
16
17
18
19

20
21

MT

Mânăstirea,

județul

Extindere rețea electrică de interes public zona
Cartier Tineri - ANL, municipiul Călărași, județul
Călărași
Modernizare PT Călărași 2020 - PCZ 2513 L20kV Moara Dunărea Călărași - Zona Retea
Călărași
Modernizare PT Călărași 2020 - PCZ 2947 L20kV Siloz Oltenita - Zona Rețea Călărași
Modernizare LEA MT Mânăstirea, județul
Călărași - vol.2
Modernizare LEA MT București-derivații și
racorduri, județul Călărași
Montare IMS - Echipamente Telecontrol - Zona
Rețea Călărași (LEA 20kV Fundeni 6 buc.,
LEA 20kV Malu 5 buc) – 11 buc.
Modernizare LEA MT Siderurgie, municipiul
Călărași, județul Călărași
Investiții ale autorităților publice locale
Reabilitarea reţelelor termice, reparaţii la
reţelele termice sunt detaliate la Capitolul 7.
Dezvoltare, Lucrări publice și Administraţie
publică
Alimentare cu energie electrică obiective de
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22

23

investiţii este detaliată la Capitolul 7.
Dezvoltare, Lucrări publice și Administraţie
publică
Înfiinţarea reţele gaze naturale în localităţi,
alimentare cu energie electrică blocuri, sunt
detaliate la Capitolul 7. Dezvoltare, Lucrări
publice și Administraţie publică
Acţiunile privind Monitorizarea îndeplinirii
tuturor angajamentelor asumate ca stat
membru al UE în domeniul reducerii emisiilor
de gaze ce produc efect de seră, sunt detaliate
la Cap 5. Mediu, ape şi păduri

5.MEDIU, APE ŞI PĂDURI
Obiective:
✓

Combaterea schimbărilor climatice;

-

Transparentizarea datelor privind calitatea apei, aerului şi solului;
Facilitarea educaţiei pentru protecţia mediului şi în probleme de schimbări climatice în şcoli şi în afara lor; implicarea pensionarilor activi în acţiuni de mediu pentru
a facilita şi integrarea lor socială

✓

Păduri

-

Combaterea tăierilor ilegale de pădure şi a altor practici nelegale din sistemul silvic;
Creşterea suprafeţei ocupate cu păduri în România prin înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie, a terenurilor agricole şi împădurirea
terenurilor degradate

✓

Managementului apelor și solului

-

Asigurarea utilizării durabile a resurselor de apă;
Furnizarea de servicii privind apa accesibile tuturor;
Extinderea serviciului de alimentare cu apă și canalizare în contextul implementării Directivei Cadru a Apei și a directivelor subsecvente;
Prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor prin realizarea Planului de management al riscului la inundaţii realizat de Administraţia Bazinală de Apă
Buzău-Ialomiţa;
Dezvoltarea capacității de intervețtie și răspuns în cazul situațiilor de urgență (inundații, poluări accidentale);
Cresterea calității ecosistemelor și apărării împotriva inundațiilor - întreţinerea infrastructurilor existente de protecţie împotriva inundaţiilor şi a albiilor cursurilor de
apă;
Realizarea unui monitoring de supraveghere cu rol de evaluare a stării tuturor corpurilor de apă din cadrul bazinelor hidrografice, reglementarea evacuărilor de
ape uzate pe principiile directivelor europene;
Prevenirea secetei prin stocarea apei în acumulările de pe Valea Mostiștea aflate în administrarea SGA Călărași, în perioadele de exces de umiditate, în
vederea utilizării în perioadele secetoase;
Renaturarea terenurilor degradate.
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✓
-

Reciclare și economie circulară
Reducerea cantității de deşeuri care ajung în gropile de gunoi;
Standarde minime în materie de servicii pentru colectarea separată (de exemplu, frecvenţa colectării, tipurile de containere etc.) în municipalităţi pentru a asigura
rate ridicate de captare a deşeurilor reciclabile;
Utilizarea raţională a resurselor naturale, inclusiv a materialelor considerate astăzi deşeuri, având ca prioritate reutilizarea resurselor deja existente în circuitele
economice locale prin reintroducerea deşeurilor în economia circulară.

✓

Calitatea aerului și protecția atmosferei

-

Îmbunătăţirea calităţii aerului. Continuarea monitorizării calităţii aerului şi asigurarea raportării prompte a datelor privind calitatea aerului.

✓

Situri contaminate și chimicale

-

Reducerea numărului de situri contaminate

✓

Biodiversitate și arii protejate

-

Conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a componentelor sale

✓

Facilitarea educației pentru protecția mediului, informare, consultare şi participare a publicului în luarea deciziilor privind mediul

✓

Integrarea politicii de mediu în celelalte politici sectoriale și aplicarea principiilor dezvoltării durabile

✓

Inspecţia de mediu:

-

Întărirea capacității de monitorizare și interveție a comisarilor Gărzii Naționale de Mediu-Comisariatul Județean Călărași;
Realizarea măsurilor cuprinse în Planul de măsuri prioritare în 2021
Realizarea Planului de inspecţie pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021;
Verificarea conformării cu AIM la instalaţiile IPPC;
Verificarea instalaţiilor care intră sub incidenţa directivei SEVESO;
Verificarea termenelor scadente din legislaţia privind limitarea emisiilor de COV la depozitarea şi distribuţia benzinei precum şi a altor agenţi economici cu profile
diferite purtători de COV;
Verificarea modului de gestionare a deşeurilor periculoase rezultate din activităţile spitaliceşti şi din comerţ;
Participarea comisarilor la colectarea DEEE;
Verificarea respectării prevederilor Legii nr. 24/2007 privind spaţiile verzi;
Acţiuni de control în vederea obţinerii de informaţii referitoare la siturile de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000;
Urmărirea investiţiilor la agenţii economici cu impact asupra mediului;
Participarea comisarilor la cursuri de instruire pe diferite teme cu informarea colectivelor din care provin;
Îmbunătăţirea colaborării cu societatea civilă prin întâlniri cu asociaţii profesionale, patronale şi ONG-uri şi prin acţiuni de educare şi conştientizare;
Organizarea de conferinţe de presă şi/sau transmiterea de comunicate de presă privind activitatea comisariatului, noi apariţii legislative, poluări accidentale, etc.;
Până la sfârşitul anului 2021, nu se vor înregistra neconformităţi majore sau peste 2 neconformităţi minore prin Sistemul integrat de management calitate-mediu;
Controlarea modului de introducere deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, precum şi gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile de cultivare şi
testare precum si urmarirea trasabilităţii;
Exercitarea controlului activităţilor de capturare, recoltare, achiziţie şi comercializare pe piaţa internă şi externă a plantelor şi animalelor din flora şi fauna
sălbatică;
Controlarea modului în care se respectă prevederile legale privind evidenţa şi modul de gestionare a deşeurilor;
Controlarea realizarii investiţiilor care necesită aviz/acord de mediu în toate fazele de execuţie, având acces la întreaga documentaţie, monitorizându-le până la

-
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-

Nr.
crt.
0

1

2

3
4

5

definitivarea acestora;
Intensificarea şi mediatizarea controalelor privind depistarea şi sancţionarea contravenţiilor de abandonare a deşeurilor, ambalajelor şi resturilor menajere pe
stradă, în spaţii publice sau în trafic;
Implicarea comisarilor Gărzii Naţionale de Mediu în acţiuni de educare şi conştientizare a cetăţenilor judeţului privind necesitatea protejării mediului înconjurător şi
întărirea corpului voluntarilor de mediu;
Verificarea operatorilor economici care gestionează substanţe şi preparate chimice periculoase, precum şi deşeuri periculoase, pentru a preveni evenimentele
deosebite cu impact asupra mediului în care să fie implicate substanţe şi preparate chimice periculoase şi nici deşeuri periculoase;
Verificarea in punctele de trecere a frontierei a traficului ilegal de deseuri;
Inițierea de acţiuni de educaţie ecologică desfăşurate de Ziua Mediului, de Ziua Naţională a Gărzii de Mediu, precum şi în cadrul campaniei Let’s do it România! –
România curată! având drept scop promovarea unei educaţii în spiritul securităţii mediului, protejarea spaţiilor verzi, colectarea selectivă a deşeurilor, care să
aducă o schimbare de atitudine în comunitatea locală pentru protejarea naturii.
ACŢIUNEA
1
Combaterea schimbărilor climatice
Colectarea datelor și informaţiilor necesare
pentru elaborarea Inventarului Naţional al
Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES),
în vederea transmiterii acestora la ANPM
Identificarea instalaţiilor în care se desfăşoară
activităţi care intră sub incidenţa schemei de
comercializare a certificatelor de emisii de gaze
cu efect de seră în perioada 2021-2030 și
informează ANPM cu privire la acestea
Păduri

Entitatea implicată în
realizare
2

Persoana
responsabilă
3

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Serviciul Avize, Acorduri,
Autorizații

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Împăduriri suprafețe de teren
Acţiuni desfăşurate în cadrul Comandamentului
Judeţean de analiză a Programului anual de
înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie
Managementul apei și solului
Asigurarea managementului durabil al apei,
accesul la surse de apă sigure prin investiţii în
infrastructura de apă şi apă uzată sunt detaliate
la Cap.7 Dezvoltare, Lucrări publice și
Administraţie publică
Prevenirea şi gestionarea inundaţiilor
Prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor
inundaţiilor
prin
implementarea
Planului
judeţean de apărare împotriva inundaţiilor
2018-2021

Termen de
finalizare
5

Indicatori de performanţă
4

Număr raportări

trimestrul IV

Serviciul Avize, Acorduri,
Autorizații

Număr operatori economici

permanent

Direcţia Silvică Călăraşi

Ing.Geambazu Ciprian
Cătălin

170 ha

31 decembrie

Comandamentului Judeţean de
analiză a Programului anual de
înfiinţare a perdelelor forestiere
de protecţie

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori specifici Programului anual de
înfiinţare a perdelelor forestiere de
protecţie

2021

Administraţia Bazinală de Apă
Buzău-Ialomiţa
S.G.A Călăraşi
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Planului judeţean de apărare împotriva
inundaţiilor 2018-2021

2021
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Administraţia Bazinală de Apă Buzău Ialomiţa
SGA Călăraşi
Scoaterea la licitaţie a lucrărilor pentru protecţia
malului drept al Braţului Borcea, zona Baital,
km 48-49+500, Comuna Borcea
Execuție subtraversare dig de aprăre împotriva
inundațiilor – comuna Borcea, județul Călărași
Realizare Instalaţie fotovoltaică 2.5 KW
cantoane( 9 buc)- Execuţie
Reabilitarea echipamentelor hidromecanice de
la turnul de manevră al Barajului GurbăneştiProiectare şi execuţie
Refacere pereu dalat amonte mal drept Baraj
Frăsinet
Urmărirea în timp a construcţiilor pentru lucrări
hidrotehnice din administrare
Plan tehnic
Completarea stocului minim de mijloace şi
materiale pentru apărare la nivel de SGA
Călăraşi
Verificarea
modului
de
respectare
a
reglementarilor în vigoare
Controale în vederea emiterii actelor de
reglementare
Recepţia serviciilor specifice de gospodărirea
apelor, lucrări de sinteză şi raportări către
forurile superioare
Monitorizarea apelor curgătoare de suprafaţă
Monitorizarea lacurilor naturale
Monitorizarea
apelor
din
forajele
hidrogeologice
Monitorizarea apelor uzate
Monitorizarea probelor de apă în cazul unor
poluări accidentale
Măsurarea
precipitaţiilor
la
posturi
pluviometrice
Recoltări de probe de apă pentru determinări
caracteristici fizico-chimice

Administraţia Bazinală de Apă
Buzău-Ialomiţa

A.B.A. Buzău-Ialomiţa
Ing. Laurenţiu Dragănescu

Licitaţie pentru atribuire Proiect Tehnic

31 decembrie

Administraţia Bazinală de Apă
Buzău-Ialomiţa

Conducerea SGA Călărași

Aprobarea indictorilor tehnico economici
Licitație pentru atribuire Proiect Tehnic
Licitație pentru atribuire lucrare

31 decembrie

Administraţia Bazinală de Apă
Buzău-Ialomiţa

Conducerea S.G.A.
Călăraşi

9 buc.panouri fotovoltaice

31 decembrie

Administraţia Bazinală de Apă
Buzău-Ialomiţa

Conducerea S.G.A.
Călăraşi

Licitaţie pentru atribuire Proiect Tehnic
Licitaţie pentru atribuire lucrare

31 decembrie

Administraţia Bazinală de Apă
Buzău-Ialomiţa

Conducerea SGA Călărași

390 mc balast
71,4 tone beton

30 septembrie

SGA Călăraşi

ing. Simion Dorin

12 buc. rapoarte UCC

permanent

SGA Călăraşi

ing. Caragea Andrei

1 Plan tehnic

permanent

S.G.A Călăraşi

Bordeianu Daniel
ec.Tudor Viorica

Reînoire stoc conform Ordin comun nr.
458/78/2019

permanent

Beneficiari reglementaţi GA

Roman Nicoleta

120 de verificări la folosinţele GA

permanent

Solicitanţii de acte de
reglementare

Alecu Daniela

150 de controale la folosințele de GA

permanent

Birou GMPRA

Alecu Daniela

1500 de recepţii la folosinţele de GA

permanent

Laborator SGA Călăraşi
Laborator SGA Călăraşi

SL Cristina Dumitru
MT Cristina Dumitru

10 râuri monitorizate
8 lacuri monitorizate

lunar
trimestrial

Laborator SGA Călăraşi

Hidrologie

52 de foraje hidro monitorizate

semestrial

Laborator SGA Călăraşi

MT Cristina Dumitru

20 de prelevări

lunar

Laborator SGA Călăraşi

MT Cristina Dumitru

probe de apă, dacă este cazul

permanent

SGA Călăraşi

Dispecerat
Bordeianu Daniel

35 posturi pluvio

permanent

SGA Călăraşi

Rogoz George

52 de probe de apă

semestrial

Dispecerat
Bordeianu Daniel
Hidro
Rogoz George

365 de măsurători

permanent

365 de mesaje
Posturi pluviometrice

permanent

24

Măsurători staţie hidrometrică de lac Mostiştea

SGA Călăraşi

25

Colectarea şi transmiterea
avertizărilor hidrologice

SGA Călăraşi

mesajelor

şi
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26
27

28

29

30
31
32
33
34
35

Reciclare și economie circulară
Urmărirea cantității de deşeuri menajere de pe
teritoriul județului Călărași
Realizarea Bazei de date Deşeuri (municipale,
tratare, producători) conform instrucţiunilor
primite de la forul tutelar
Colectarea, validarea şi prelucrarea datelor şi
informaţiilor
referitoare
la
gestionarea
deşeurilor, conform cerinţelor legale în vigoare,
pe următoarele domenii:
- generarea
şi
gestionarea
deşeurilor
municipale şi industriale;
- deşeuri de ambalaje;
- deşeuri de echipamente electrice şi
electronice (DEEE);
- vehicule scoase din uz (VSU);
- deşeurilor de baterii şi acumulatori;
- echipamente cu PCB/PCT;
- uleiuri uzate;
- deşeuri de anvelope;
- nămoluri de la epurarea apelor uzate
orăşeneşti;
- depozitarea deşeurilor;
- incinerarea deşeurilor;
- transportul deşeurilor pe teritoriul României.
Urmărirea colectării şi valorificării cantităţilor
de deşeuri reciclabile pe teritoriul judetului
Călăraşi
Calitatea aerului și protecția atmosferei
Monitorizarea calităţii aerului în municipiul
Călăraşi și comuna Modelu prin cele doua staţii
ce fac parte din Reţeaua Naţională de
Monitorizare a Calităţii Aerului
Monitorizarea radioactivităţii mediului
Inventarierea surselor locale de emisii de
poluanţi atmosferici conform metodologiei în
vigoare
Monitorizarea anuală a Planului de menţinere a
calităţii aerului pentru judeţul Călăraşi
Măsurători ale zgomotului urban în principalele
puncte de trafic din municipiul Călăraşi
Analize de laborator la solicitarea operatorilor

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Compartimentul Calitatea
Factorilor de Mediu

Număr rapoarte

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Compartimentul Calitatea
Factorilor de Mediu

Număr operatori economici

conform instrucţiunilor
primite de la ANPM

conform instrucţiunilor
primite de la ANPM

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Compartimentul Calitatea
Factorilor de Mediu

Număr operatori economici

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Compartimentul Calitatea
Factorilor de Mediu

Număr de rapoarte

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Serviciul Monitorizare şi
Laboratoare

Număr buletine zilnice

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Serviciul Monitorizare şi
Laboratoare

Număr de determinări

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Serviciul Monitorizare şi
Laboratoare

Număr de operatori economici

trimestrul II

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Serviciul Monitorizare şi
Laboratoare

Procent realizare măsuri cuprinse în Plan

trimestrul II

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi
Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Serviciul Monitorizare şi
Laboratoare
Serviciul Monitorizare şi
Laboratoare

Număr de determinări

lunar

Număr de determinări

în funcţie de solicitări

45

36

37

38

39

40
41
42

43

44

45

46

economici
datorită măsurilor impuse prin
autorizaţiile
de mediu
sau impuse de
Comisariatului Gărzii de Mediu
Participare la activităţile ce stabilesc condiţiile
specifice fiecărui amplasament, din punct de
vedere al aerului ambiental, apă, sol şi zgomot,
pentru instalaţiile aflate în curs de autorizare sau
reautorizare
Actualizarea permanentă a Registrului Naţional
privind compuşii organici volatili rezultaţi de la
depozitarea
şi
distribuţia
benzinei
prin
actualizarea permanentă a bazei de date la nivel
local
Actualizarea periodică la nivel judeţean a
inventarului instalaţiilor care intră sub incidenţa
Legii emisiilor industriale şi furnizarea datelor
pentru Realizarea Registrului Naţional al
instalaţiilor aflate sub incidenţa legii
Realizarea Registrului E PRTR (Registrul
European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi)
conform legislaţiei în vigoare împreună cu
celelalte compartimente de specialitate
Colaborare cu Comisariatul Gărzii de Mediu
Călăraşi în vederea asigurării respectării
cerinţelor din actele de reglementare
Organizarea, asigurarea secretariatul
şi
participarea la şedinţele CAT
Organizarea, asigurarea secretariatul
şi
participarea la şedinţele CSC
Centralizarea şi validarea inventarele emisiilor
totale anuale de COV provenite din activităţi şi
instalaţii care utilizează solvenţi organici cu
conţinut de COV la nivel local
Participarea la dezbaterile publice organizate
conform procedurilor de emitere a actelor de
reglementare
Parcurgerea procedurilor de reglementare şi
emite avize/acorduri/autorizaţii şi autorizaţii
integrate
de mediu, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare
Participarea la verificarea în teren a
amplasamentelor, respectiv a titularilor de
activitate, cu privire la obligaţiile prevăzute în

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Serviciul Monitorizare şi
Laboratoare

Nummăr de solicitări autorizaţii de mediu

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Serviciul Monitorizare și
Laboratoare

Număr de operatori economici

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Serviciul Avize, Acorduri,
Autorizaţii

Număr de operatori economici

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Serviciul Monitorizare şi
Laboratoare
Serviciul Avize, Acorduri,
Autorizatii

Număr de operatori economici

trimestrul II

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Serviciul Avize, Acorduri,
Autorizaţii

Număr de verificări comune

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Serviciul Avize, Acorduri,
Autorizaţii

Număr de şedinţe

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Serviciul Avize, Acorduri,
Autorizaţii

Număr de şedinţe

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Serviciul Avize, Acorduri,
Autorizaţii
Serviciul Monitorizare şi
Laboratoare

Număr de operatori economici

anual

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Serviciul Avize, Acorduri,
Autorizatii

Număr de dezbateri

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Serviciul Avize, Acorduri,
Autorizaţii

Număr de acte

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Serviciul Avize, Acorduri,
Autorizaţii

Număr de verificări

permanent

46

47

48

49

50

Legea nr.59/2016 privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt
implicate substanţe periculoase
Actualizarea periodică a inventarului instalaţiilor
care intră sub incidenţa Legii nr.59/2016
Monitorizare
şi
răspundere
pentru
de
implementarea la nivel de judeţ a dispoziţiilor
Legii 59/2016 privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt
implicate substanţe periculoase şi ale legislaţiei
subsecvente
Derularea
procedurii de evaluare adecvată
pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze
un impact semnificativ asupra ariilor naturale
protejate de interes comunitar, în conformitate cu
prevederile legislative în vigoare
Situri contaminate și chimicale
Colectarea, validarea şi prelucrarea datelor şi
informaţiilor în domeniul chimicale, conform
cerinţelor legale în vigoare, și întocmeşte
inventarele specifice privind:
- importatorii și exportatorii de substanţe şi
preparate sub incidenţa procedurii PIC;
- substanţele care depreciază stratul de ozon și
operatorii economici care desfăşoară activităţi
cu aceste substanţe;
- gazele fluorurate cu efect de sera şi operatorii
economici care desfăşoară activităţi cu aceste
substanţe;
- clădirile care conţin azbest în construcţie, al
articolelor şi materialelor cu conţinut de azbest
care devin deşeuri, al depozitelor cu deşeuri
de azbest;
- poluanţii organici perșistenţi și substanţele
care vor fi incluse în anexele Regulamentului
850/2004 și ale Convenţiei Stockholm privind
poluanţii organici perșistenţi;
- operatorii economici care desfăşoară activităţi
cu mercur și metale grele;
- operatorii implicaţi și substantele restrictionate
conform Regulamentului 552/2009;
- operatorii implicați în activităţi cu substanţe
eligibile
la
înregistrare
conform

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Serviciul Avize, Acorduri,
Autorizatii

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Serviciul Avize, Acorduri,
Autorizaţii

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Serviciul Avize, Acorduri,
Autorizaţii
Compartimentul Calitatea
Factorilor de Mediu

Număr de acte

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Compartimentul Calitatea
Factorilor de Mediu

Număr de rapoarte

Conform instrucțiunilor
primite de la ANPM

47

Număr de operatori economici

permanent

permanent

51

52

53

54

55

56

57

58
59
60
61

Regulamentului 1907/2006.
Actualizarea listei siturilor contaminate/potenţial
contaminate la nivelul judeţului
Biodiversitate și arii protejate
Monitorizarea speciilor şi habitatelor de interes
naţional şi comunitar
Analizarea capitolului de biodiversitate din
cadrul
documentaţiilor
privind
proiectele/planurile care pot avea un efect
negativ semnificativ asupra ariilor naturale
protejate, habitatelor naturale, speciilor de floră
şi faună sălbatică, la nivel local
Analizarea documentaţiilor tehnice în vederea
emiterii declaraţiei autorităţii responsabile cu
monitorizarea siturilor Natura 2000 pentru
proiectele majore cu finanţare din fonduri
comunitare, în conformitate cu prevederile
Regulamentului CE 1828/2006
Emiterea autorizaţiilor de recoltare/capturare
şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a florilor de
mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale
vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor
şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna
sălbatică
Supravegeherea şi verificarea modului de
protejare a faunei salbatice din Grădina ZOO
Călăraşi
Inventarierea, actualizarea şi monitorizarea
datelor referitoare la Grădina Zoologică
Călăraşi
Facilitarea
educației
pentru
protecția
mediului,
informare,
consultare
şi
participare a publicului în luarea deciziilor
privind mediul
Asigurarea derulării activităţii de relaţii cu
publicul conform legislaţiei în vigoare
Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile
de interes public
Iniţierea, sprijinul, încurajarea şi dezvoltarea
parteneriatul cu societatea civilă
Asigurarea legăturii cu mass-media şi cu
organizaţiile
nonguvernamentale
care
activează în domeniul protecţiei mediului

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Compartimentul Calitatea
Factorilor de Mediu

Număr de rapoarte

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Compartimentul Calitatea
Factorilor de Mediu

Număr de deplasări

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Compartimentul Calitatea
Factorilor de Mediu

Număr de puncte de vedere

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Compartimentul Calitatea
Factorilor de Mediu

Număr de puncte de vedere

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Compartimentul Calitatea
Factorilor de Mediu

Număr de autorizaţii

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Compartimentul Calitatea
Factorilor de Mediu

Număr de verificări

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Compartimentul Calitatea
Factorilor de Mediu

Număr de verificări

trimestrial

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Compartimentul Relaţii
publice şi IT

Număr de solicitări

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Compartimentul Relaţii
publice şi IT

Număr de solicitări

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Compartimentul Relaţii
publice şi IT

Număr de parteneriate

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Compartimentul Relaţii
publice şi IT

Număr de solicitări

permanent

48

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Organizarea, împreună cu compartimentele de
specialitate din APM, de manifestări de
promovare şi diseminare privind informaţia de
mediu (întâlniri, simpozioane, colocvii, mese
rotunde etc.)
Promovarea educaţiei ecologice prin încheierea
de parteneriate cu unităţile de învăţământ din
judeţul Călăraşi
Integrarea politicii de mediu în celelalte
politici sectoriale și aplicarea principiilor
dezvoltării durabile
Elaborarea Raportului anual de evaluare a
rezultatelor implementării Planului Local de
Acţiune pentru Protecţia Mediului în judeţul
Călăraşi
Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin asigurarea
unui mediu sănătos în cadrul comunităţilor
Acţinile privind ameliorarea mediului urban,
sunt detaliate la Cap.7 Dezvoltare, Lucrări
publice și Administraţie publică
Inspecţia de mediu
Garda Naţională de Mediu-Comisariatul
Judeţean Călăraşi
Controlul modului în care sunt respectate
prevederile actelor de reglementare privind
protecţia mediului, inclusiv măsurile stabilite
prin programele de conformare pentru
activităţile economico-sociale
Verificarea modului în care se realizează
dezvoltarea sistemelor de management integrat
al deşeurilor
Promovarea
în
cadrul
companiilor,
organizaţiilor şi instiţuţiilor a programelor
pentru plantarea de copaci, arbori, arbuşti si
plante ornamentale şi pentru dezvoltarea
spaţiilor verzi
Controlul activitaţilor care prezintă pericole de
accidente majore şi/sau impact semnificativ
transfrontalier asupra mediului, în vederea
prevenirii şi limitării riscurilor de poluare
Verificarea modului în care se face colectarea,
transportul şi eliminarea deşeurilor periculoase

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Compartimentul Relaţii
publice şi IT

Număr de manifestări

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Compartimentul Relaţii
publice şi IT în colaborare
cu compartimentele de
specialitate din instituţie

Număr de parteneriate

permanent

Agenţia pentru pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Compartimentul Calitatea
factorilor de mediu

Număr de rapoarte

semestrial

Garda Naţională de MediuComisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Acţiuni de control sau de verificare a
măsurilor impuse la controlul anterior

permanent

Garda Naţională de MediuComisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Acţiuni de control sau de verificare a
măsurilor impuse la controlul anterior

permanent

Garda Naţională de MediuComisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Acţiuni la instituţiile de învăţământ cu care
sunt încheiat parteneriate

permanent

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Acţiuni de control sau de verificare a
măsurilor impuse la controlul anterior

permanent

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Acţiuni de control sau de verificare a
măsurilor impuse la controlul anterior

permanent

Garda Naţională de MediuComisariatul Judeţean Călăraşi
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Garda Naţională de MediuComisariatul Judeţean Călăraşi

49

71
72
73
74

75

76

77

78

79

şi nepericuloase din cadrul judeţului
Verificarea modului de realizare a salubrizării
din vecinătatea cursurilor de apă şi a căilor de
comunicaţii
Verificarea modului în care sunt gestionate
substanţele periculoase
Controlul planificat al instalaţiilor IPPC pentru
respectarea valorilor limită de emisie
Verificarea
sesizărilor/reclamaţiilor
privind
încălcarea actelor normative în domeniul
protecţiei mediului
Acţiuni comune la solicitarea Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Călăraşi privind eliberarea
actelor de reglementare
Acţiuni comune la solicitarea Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Călăraşi la agenţi economici
care prevăd desfăşurarea activităţilor de
recuperare a materialelor reciclabile
Acţiuni comune la solicitarea AN Apele
Române – Administraţia Bazinală de Apă
Buzău Ialomiţa SGA Călăraşi privind verificarea
stării tehnice şi a măsurilor impuse anterior la
alimentările cu apă centralizate şi staţii de
epurare
Control tematic planificat privind verificarea
realizării obligaţiilor de mediu privind închiderea
şi urmărirea postînchidere de către operatorii
depozitelor neconforme clasa “b” şi depozite
industriale, care şi-au sistat activitatea conform
calendarului prevăzut în anexa 5 la HG
349/2005 (2004 -2015)
Tematic
vânătoare
privind
verificarea
obligaţiilor cu privire la efectuarea vânătorii la
speciile strict protejate şi a declaraţiilor la
fondul de mediu

80

Tematic activităţi desfăşurate în arii protejate

81

Tematic balastiere

82

Control tematic planificat privind transferul de
deşeuri conform Regulamentului 1013/2006, la
expeditori şi destinatari

Garda Naţională de MediuComisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Acţiuni de control cu alte autorităţi
competente în doemniul protecţiei
mediului

permanent

Garda Naţională de MediuComisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Acţiuni de control sau de verificare a
măsurilor impuse la controlul anterior

permanent

Garda Naţională de MediuComisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Acţiuni de control sau de verificare a
măsurilor impuse la controlul anterior

permanent

Garda Naţională de MediuComisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Acţiuni de control

permanent

Garda Naţională de MediuComisariatul Judeţean Călăraşi
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Acţiuni de control comun cu organele
APM

la solicitarea APM
Călăraşi

Garda Naţională de MediuComisariatul Judeţean Călăraşi
Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Acţiuni de control comnu cu organele IPJ

la solicitarea IPJ Călăraşi

Garda Naţională de MediuComisariatul Judeţean Călăraşi
AN Apele Române –
Administraţia Bazinală de Apă
Buzău Ialomiţa SGA Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Acţiuni de control cu AN Apele Române

la solicitarea AN Apele
Romane – Administraţia
Bazinală de Apă Buzău
Ialomiţa SGA Călăraşi

Garda Naţională de MediuComisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Acţiuni de control sau de verificare a
măsurilor impuse la controlul anterior

31 decembrie

Garda Naţională de MediuComisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Acţiuni de control sau de verificare a
măsurilor impuse la controlul anterior

31 decembrie

Garda Naţională de MediuComisariatul Judeţean Călăraşi
Garda Naţională de MediuComisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu
Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Acţiuni de control sau de verificare a
măsurilor impuse la controlul anterior

31 decembrie

Controale cu alte autorităţi

31 decembrie

Garda Naţională de MediuComisariatul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Acţiuni de control sau de verificare a
măsurilor impuse la controlul anterior

31 decembrie
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6. TRANSPORT ȘI INFRASTRUCTURĂ
Obiectiv general:
-

Creşterea nivelului de trai, a veniturilor oamenilor, pentru stimularea investiţiilor, pentru crearea de noi locuri de muncă, pentru creşterea mobilităţii cetăţenilor şi a
mărfurilor, pentru scoaterea din izolare a zonelor subdezvoltate prin distribuţia echilibrată a reţelelor de transport

Obiective specifice:
-

-

Accelerarea investiţiilor publice în execuţie;
Prioritizarea investiţiilor în domeniul transporturilor astfel încât să reflecte nevoile de conectivitate şi de mobilitate, de reducere a aglomerărilor şi de asigurare a
fluenţei circulaţiei;
Consolidarea parteneriatului dintre C.N.A.I.R. şi autorităţile locale pentru implementarea unor proiecte de infrastructură de interes local şi regional de natura
variantelor ocolitoare, drumurilor de legătură la drumurile naţionale, autostrăzilor, drumurilor alternative ca soluţii pentru descongestionarea de trafic rutier, inclusiv
modernizarea, reabilitarea acestora;
Creșterea calității infrastructurii rutiere de transport prin întreţinere curentă şi periodică, reparaţii pentru reţeaua terestră rutieră, modernizarea reţelei de drumuri
ce străbat teritoriul judeţului;
Dezvoltare regională echilibrată prin dezvoltarea reţelei de transport rutier (drumuri publice judeţene). Accesarea cu prioritate a fondurilor europene şi fondurilor
extrabugetare în finanţarea lucrărilor de infrastructură rutieră;
Scăderea numărului de intervenţii şi a cheltuielilor de exploatare, organizarea sistemului de reţele stradale în concordanţă cu tendinţele de dezvoltare;
Creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei prin eliminarea punctelor negre la drumuri. Reducerea numărului de victime din accidentele de circulaţie.
Comunicaţii

Obiective:
-

Nr.
crt.
0

1

2

Dezvoltarea infrastructurii de comunicații, factor esențial pentru stimularea investițiilor, dezoltare economică, sporirea capacității administrative și creșterea
interconectivității între regiuni;
Competenţe digitale în scopul de a ajuta cetăţenii să-şi îmbunătăţească competenţele necesare pentru evoluţia pieţei forţei de muncă;
Continuarea programelor e-Sănătate, e-Guvernare, e-Educaţie;
Promovarea educaţiei continue în sectorul TIC prin asigurarea bazei tehnice necesare instruirii elevilor;
Creşterea gradului de cunoaştere teoretică şi practică a folosirii instrumentelor Societăţii Informaţionale de către elevi, cadre didactice, personal medical şi
dotarea unităţilor şcolare şi sanitare cu suficiente calculatoare şi căi de comunicaţie astfel încât să existe baza tehnică necesară instruirii, adaptarea programelor
şcolare la cerinţele Societăţii Informaţionale şi în acord cu cerinţele pieţei de forţă de muncă româneşti şi europene.
ACŢIUNEA
1
Transporturi şi infrastructură
Investiţiile finanţate din bugetul statului, bugetul
judeţului şi unităţilor administrativ-teritoriale
privind infrastructura de transport sunt detaliate
la Capitolul 7.Dezvoltare, Lucrări publice și
Administraţie publică
Investiţiile în infrastructura rutieră finanţate din

Entitatea implicată în
realizare
2

Persoana
responsabilă
3

51

Indicatori de performanţă
4

Termen de
finalizare
5

3

4

fonduri europene sunt detaliate la Capitolul
2.Investiții și .Fonduri Europene
Investiţii ale Companiei Naţionale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
Drum Trans-Regio Brăila-Slobozia-CălăraşiChiciu
Etapa I – Pasaj Drajna
Drum Trans-Regio Brăila-Slobozia-CălăraşiChiciu

CNAIR-Direcţia Regională de
Drumuri şi Poduri Constanţa

Ing.Nicolae Marcu

2,739 km

2023

CNAIR-Direcţia Regională de
Drumuri şi Poduri Constanţa

-

-

Lansare 2021, cu termen
de finalizare 2027

Etapa II
Lucrări reparaţii, întreţinere curentă şi
periodică autostrada A2 și drumuri
naţionale
Număr km reparați
Plombări gropi -mp
Covoare asfaltice-km echivalenţi
Tratamente bituminoase- km echivalenţi
Marcaje rutiere -km echivalenţi
Colmatări fisuri, crăpături- mp
Cosit vegetaţie ierboasă în zona drumului
-sute mp
Montat parapet metalic- mp
Număr km reparați
Plombări gropi -mp
Covoare asfaltice-km echivalenţi
Tratamente bituminoase- km echivalenţi
Marcaje rutiere -km echivalenţi
Colmatări fisuri, crăpături- mp
Cosit vegetaţie ierboasă în zona drumului
-sute mp
Montat parapet metalic- mp

5

Lucrări de reparaţii Autostrada A2, km 64+500km 160+980

DRDP Constanţa- Secţia de
Drumuri Naţionale Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

6

Lucrări reparaţii, întreţinere curentă pe DN 21,
DN 3, DN 3A, DN 3B, DN 31

DRDP Constanţa- Secţia de
Drumuri Naţionale Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

SC Drumuri și Poduri SA

Director General –
ec.Drăgan Mirela Claudia

Număr km drumuri puși în funcțiune
Cifra de afaceri
Productivitatea muncii
Volumul de investiții

31 decembrie 2021

8

Conectarea la internet a tuturor unităţilor de
învăţământ

Inspectoratul Şcolar Judeţean
Călăraşi
Furnizori
Primăriile localităţilor

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Număr unități de învățământ conectate la
Iternet

august 2021

9

Operaţionalizarea şi utilizarea Dosarului
Electronic al Pacientului care va cuprinde toate
datele de sănătate şi care va sta la baza

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu
si furnizori de servicii
medicale

Număr intervenții în DES

permanent

Lucrări reparaţii, întreţinere
drumurilor judeţene
7

curentă

31 decembrie 2021

31 decembrie 2021

a

Lucrări de întreținere și reparații drumuri
județene
Comunicaţii

52

Registrelor Naţionale pentru fiecare patologie
în parte
10

Optimizarea Sistemului Informatic Unic Integrat
(SIUI)

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu
si furnizori de servicii
medicale

Număr de intervenții în SIUI

permanent

11

Asigurarea accesului cetăţenilor şi organizaţiilor
la servicii publice electronice

Autorităţi publice judeţene şi
locale
Servicii publice deconcentrate
ale ministerelor

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Număr formulare specifice disponibile pe
site-urile autorităţilor publice judeţene şi
locale precum şi pe cele ale servicii
publice deconcentrate ale ministerelor

2021

7. DEZVOLTARE, LUCRĂRI PUBLICE ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Obiective generale/Măsuri
Dezvoltare, lucrări publice
-

Dezvoltarea armonioasă dintre regiunile de dezvoltare, recuperarea decalajelor de dezvoltare între judeţe şi creşterea calităţii serviciilor publice la care să aibă
acces cetăţenii, contribuind astfel la obiectivul de convergenţă cu economiile statelor mai avansate din Uniunea Europeană;
Dezvoltarea infrastructurii publice prin măsuri vizând:
✓ Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canal;
✓ Modernizarea drumurilor judeţene şi locale şi construirea unor noi drumuri, acolo unde este necesar;
✓ Modernizarea şi construirea de unităţi de învăţământ;
✓ Extinderea şi modernizarea reţelelor de gaze naturale;
✓ Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate şi protecţie socială;
✓ Realizarea cadastrului sistematic;
✓ Construirea de infrastructură sportivă,
✓ Construirea de locuinţe pentru tineri, specialişti în sănătate, învăţământ şi alte categorii socioprofesionale prin ANL;
✓ Reabilitarea monumentelor istorice, a unităţilor de cult şi consolidarea patrimoniului cultural;
✓ Reabilitarea energetică a clădirilor.

Administrație publică
-

-

-

Promovarea, consacrarea principiului integrităţii şi corectitudinii şi schimbarea culturii administrative printr-o reformă a administraţiei publice locale care nu trebuie
să se limiteze la descentralizare, ci care trebuie să presupună stabilirea unei structuri administrative eficiente, capabilă să conducă spre eficientizarea proiectelor
de anvergură de la nivel local şi spre asigurarea unei autonomii locale extinse;
Administrație publică integră și competentă care să gestioneze cu eficiență și echitabil servicii puiblice de calitate prin:
✓ Profesionalizare şi stabilitate susţinute de un sistem meritocratic de management al resurselor umane/al funcţiei publice;
✓ Simplificare şi raţionalizare a procedurilor şi a modului de funcţionare în interacţiunea cu cetăţenii şi mediul de afaceri;
✓ Predictibilitate şi coordonare a actelor de guvernare (politici publice, programare bugetară, cadru legal), rezultate din cooperarea intersectorială şi planificarea
anuală/multianuală, claritatea mandatelor şi a funcţiilor instituţiilor publice.
Administrație publică integră și competentă care să câștige respectul și încrederea cetățenilor prin:
✓ Integritate şi onestitate în gestionarea resurselor publice în interes general şi onorarea promisiunilor;
✓ Transparenţă şi responsabilitate în luarea deciziilor, utilizarea resurselor publice şi asumarea rezultatelor activităţilor;
✓ Accesibilitate şi deschidere pentru consultarea şi participarea cetăţenilor, a tuturor factorilor interesaţi din societatea civilă şi din sectorul privat, în luarea
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-

Nr.
crt.
0

1

2

3

4

deciziilor şi elaborarea/implementarea politicilor publice;
Mecanisme de guvernare şi proces decizional eficiente, focalizate pe priorităţi şi obiective;
Creşterea calităţii şi accesului la serviciile publice;
Resursele umane din sectorul public, competente, integre şi dedicate cetăţeanului;
Etică, integritate, prevenirea corupţiei şi transparenţă în întreaga administraţie publică;
Transparenţă şi acces la informaţii pentru toţi cetăţenii;
Debirocratizarea, simplificarea administrativă, informatizarea serviciilor;
Încurajarea implicării directe a reprezentanţilor societăţii civile şi mediului privat în adoptarea şi prioritizarea măsurilor de debirocratizare iniţiate de către Guvern
şi Parlament;
Prioritizarea măsurilor de debirocratizare care pot fi corelate direct cu măsurile de digitalizare;
Profesionalizarea administraţiei publice prin recrutare şi evaluare pe bază de competenţe şi performanţă;
Aplicarea prevederilor legislaţiei privind controlului intern/managerial al entităţilor publice, cuprinzând standardele de control intern/managerial. Elaborarea şi
actualizara procedurilor formalizate pe activităţi.
ACŢIUNEA
1
Dezvoltare, lucrări publice
Lucrări de investiţii - Consiliul Judeţean
Călăraşi
Retele tehnico - edilitare (alimentare cu apă,
canalizare,
gaze
naturale,
electrice,
telecomunicații, circuite carosabile şi pietonale,
amenajare spaţii verzi, împrejmuire) -locuinţe
ANL pentru specialişti, str. Independenţei Zona I - execuţie lucrări, taxe, comisioane ISC,
asistenţă tehnică, servicii SSM, taxe, avize,
comisioane
Reabilitare, modernizare clădire sediu CJ
Călăraşi - PT+ execuţie lucrări, asistenţă, ssm,
comisioane, taxe, (investiție multianuală)
Centrul Socio-Cultural Călăraşi (fost Palat
Administrativ) - PT +DE şi execuţie lucrări,
servicii SSM,
asistenţă
tehnică, taxe,
comisioane
”Dezvoltarea zonei turistice Braţul Borcea - port
turistic de agrement”, P.T , DTAC, execuţie
lucrări, asistenţă tehnică şi comisioane,
(investiție multianuală)

Entitatea implicată în
realizare
2

Persoana
responsabilă
3

Termen de
finalizare
5

Indicatori de performanţă
4

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcția Tehnică

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

trim. IV

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcția Tehnică

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

trim. III -2022

Consiliul Judeţean Călăraşi

Directia Dezvoltare
Regională şi Relaţii Externe

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

trim. IV - 2023

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcţia Dezvoltare
Regională şi Relaţii Externe

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

trim. IV - 2024

5

Documentații cadastrale

Consiliul Judeţean Călăraşi

6

Consultanță
pentru
elaborare
proiect
"Consolidarea capacității de reacție la criza de

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcția Tehnică
Direcţia Economică
Direcția Tehnică
Direcţia Dezvoltare
Regională şi Relaţii Externe

54

trim. IV
trim. I

7

8

9

10

11

12

13

14

15

sănătate publică cauzată de răspândirea
virusului Sars-CoV-2"
Elaborare Plan Amenajare Teritorială Județ
Călărași, documentatie pentru avize, inclusiv
taxe
"Modernizarea și reabilitarea DJ 211D tronson
DN 21 (Ştefan Vodă) - Libertatea - DN3B
(Dichiseni), Km 13+500 - Km 41+500, L=24,57
Km, - execuţie lucrări, inclusiv asistenţă
tehnică, consultanţă, comisioane (cofinanţare PNDL2 )
”Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31Luica-DN4-Șoldanu - Radovanu, km0+000 la
km 34+800, Lungime - 33,8 km - PT + execuție
lucrări, inclusiv asistență tehnică, taxe și cote
legale (PNDL2)
”Modernizare DJ 411 Chirnogi - Radovanu Crivăț - limită Judeţ (Hotarele), km 0+000 - km
18+090” - PT+DE+DTAC, execuție lucrări,
inclusiv asistență tehnică, taxe și cote legale
Modernizare pod trecere râul Argeș, km
23+000, PT+DE+DTAC, execuție lucrări,
inclusiv asistență tehnică, consultanță și servicii
SSM, taxe și cote legale
Spitalul de Județean de Urgență Călărași
Modernizare, reabilitare etaj 3 corp A cu scările
aferente corp A (scara1 - etajele 2-4; scara 2 etajele P-4) + corp B etajele 1-5, cu scara
aferentă corp B etajele P-5-SJU Călăraşi, faza
PT+DE+execuţie lucrări, inclusiv asistenţă
tehnică, comisioane, taxe
Modernizare, reabilitare demisol corp C - SJU
Călăraşi PT + DE +DTAC, asistență tehnică,
taxe
Corp nou clădire în incinta Spitalului Judeţean
de Urgenţă Călăraşi - OB.2 - Gospodaria de
apă, staţie epurare, reţele exterioare, PT + DE
+DTAC, asistență tehnică, taxe (investiție
multianuală)
Demolare Gospodărie de apă, demontare şi
remontare reţele exterioare, demontare şi
relocare chiller, existente pe amplasamentul

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcția Tehnică
Direcţia Urbanism

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcția Tehnică

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

trim. I - 2022

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcția Tehnică

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

trim. I - 2022

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcția Tehnică

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

trim. III

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcția Tehnică

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

trim. IV

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcţia Tehnică

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

trim.IV

Consiliul Judeţean Călăraşi
CNI

Direcţiile de specialitate din
cele două instituţii

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

trim.II

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcţia Tehnică

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

trim.III -2024

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcţia Tehnică

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

trim.II
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trim. IV -2023

16

17

18
19

20

21

22

23

24

corpului nou de spital- PT+DE+DTAC+DTAD,
execuție lucrări, asistenţă tehnică, servicii
SSM, comisioane, taxe
Instalații de gaze medicinale (oxigen, aer
comprimat și vacuum), corp A și B – Etaj 3 corp
A – execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică,
taxe, comisioane
Spitalul de Psihiatrie Săpunari
PT, DE şi execuţie lucrări, asistenţă tehnică,
servicii SSM pentru Corp nou de spital S+P+2E
în incinta Spitalului de Psihiatrie Săpunari
Biblioteca Judeţeană Călăraşi
Management şi consultanţă Smart Lab 4,0
pentru
Biblioteca
Judeţeană
Alexandru
Odobescu
Infiinţare şi dotare SmartLab în cadrul
Bibliotecii Judeţene Alexandru Odobescu
Centrul
de
Asistenţă
Medico-Socială
Vâlcelele
Centrul de Asistenţă Medico-Socială Vâlcelele Expertiză, Documentație rest de executat,
DTAC,
+execuţie
lucrări,
taxe,
avize,
comisioane , asistenţă, SSM
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Călăraşi
Modernizare reţea de apă şi canalizare pentru
Centrul de plasament Perişoru-faza DALI,
inclusiv taxe şi avize
Modernizare reţea de iluminat pentru Centrul
de plasament Perişoru- faza DALI, inclusiv taxe
şi avize
Amenajarea teritoriului şi urbanism
Aplicarea de către toate unităţile administrativ teritoriale ale judeţului Călăraşi a prevederilor
legale române în vigoare în domeniul
amenajării teritoriului, urbanismului şi disciplinei
în realizarea construcţiilor de orice fel
Elaborarea,
avizarea,
reactualizarea
şi
aprobarea Planurilor Urbanistice Generale
definitive de către administraţiile publice locale
ale localităţilor Valea Argovei (prelungit prin
H.C.L. nr. 4/05. 02. 2016), Ulmeni (prelungit

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcţia Tehnică

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

trim.IV

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcţiile de specialitate

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

trim.IV -2023

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcţia Dezvoltare
Regională şi Relaţii Externe

trim.II

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcţia Dezvoltare
Regională şi Relaţii Externe

trim.II

Consiliul Judeţean Călăraşi
CAMSC

Direcţiile de specialitate

trim.II

Consiliul Judeţean Călăraşi
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului

Direcţia Tehnică
DDRRE

trim.II

Consiliul Judeţean Călăraşi
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului

Direcţiile de specialitate

trim.II

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcţia de urbanism

2021

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcţia de urbanism

2021
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25

26

27

prin H.C.L. nr. 20/29. 06. 2015), Spanțov
(prelungit prin H.C.L. nr. 36/27. 06. 2017),
Șoldanu (prelungit prin H.C.L. nr. 4/31. 01.
2017 până la 30. 12. 2018), Budești (prelungit
prin H.C.L. nr. 59/28. 12. 2015 până la 30.12.
2018), Independența (prelungit prin H.C.L. nr.
46/27. 09. 2016), Luica (prelungit prin H.C.L.
nr. 4/25. 01. 2017), Ștefan Vodă (prelungit prin
H.C.L. nr. 01/31. 01. 2017), Căscioarele
(prelungit prin H.C.L. nr. 01/31. 01. 2017),
Curcani (prelungit prin H.C.L. nr. 05/25. 01.
2017), Dichiseni (prelungit prin H.C.L. nr.
44/31. 07. 2017), Dragoș Vodă (prelungit prin
H.C.L. nr. 55/30. 08. 2016), Frumușani
(prelungit prin H.C.L. nr. 50/28. 09. 2017) ,
Lehliu (prelungit prin H.C.L. nr. 26/23. 11.
2016), Modelu (prelungit prin H.C.L. nr. 31/29.
05. 2017), Nana (prelungit prin H.C.L. nr.
35/07. 12. 2017), Ulmu (prelungit prin H.C.L. 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), Ștefan cel Mare
(prelungit prin H.C.L. nr. 53//4. 12. 2015),
Vâlcelele (prelungit prin H.C.L. nr. 27/30. 06.
2015) și comuna Belciugatele (a expirat în
2018), în conformitate cu prevederile Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare
Întocmirea,
realizarea
şi
valorificarea
programelor de îndrumare şi control în
domeniul disciplinei în amenajarea teritoriului şi
urbanism de către compartimentele de
specialitate de la nivelul administraţiei publice
municipale, orăşeneşti şi comunale
Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate
tuturor celor interesaţi (solicitanţi – persoane
fizice şi juridice, primării)
Participarea la lucrările Comisiei zonale nr. 10
a Monumentelor Istorice conform Ordinului
Ministrului Culturii nr. 2173 din 08.03.2013

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcţia de urbanism

2021

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcţia de urbanism

2021

Consiliul Judeţean Călăraşi

Arhitect Şef Constantin
Porumbacu

2021
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28

29
30

31

32

33

34

privind aprobarea regulamentului de organizare
şi funcţionare a comisiei naţionale a
monumentelor istorice Cap. III Art.7 pentru
judeţele Călăraşi, Buzău, Ialomiţa şi Brăila
Analizarea documentaţiilor depuse în vederea
emiterii certificatelor de urbanism, autorizaţiilor
de construire/desfiinţare, avizelor şi acordurilor
din competenţa preşedintelui Consiliului
Judeţean Călăraşi
Finalizarea lucrărilor de cadastru imobiliar –
edilitar în municipiul Călăraşi
Realizarea altor activităţi prevăzute de actele
normative care guvernează activitatea de
urbanism şi amenajarea teritoriului
Adoptarea unor soluţii software integrate de
evidenţă a activităţii de urbanism la nivelul
judeţului Călăraşi, până la sfârşitul anului 2020
Disciplina în construcţii şi urbanism
Întărirea disciplinei în domeniul calităţii în
construcţii prin:
- Exercitarea controlului statului privind
realizarea şi menţinerea cerinţelor de
calitate ale construcţiilor;
- Inspecţii planificate şi prin sondaj la factorii
care concură la realizarea construcţiilor;
- Sancţionarea abaterilor şi luarea de măsuri
pentru prevenirea producerii de evenimente.
Întărirea disciplinei în domeniul autorizării
executării lucrărilor de construcţii prin:
- Efectuarea de controale la autorităţile locale
şi în execuţie, privind respectarea legislaţiei
în domeniul autorizării executării lucrărilor
de construcţii;
- Sancţionarea abaterilor şi luarea de măsuri
pentru prevenirea producerii de evenimente.
Întărirea disciplinei în domeniul supravegherii
pieţei produselor pentru construcţii, prin:
- Efectuarea de activităţi de control şi
inspecţii periodice, inopinate la obiectivele
comerciale şi industriale, depozite, şantiere
şi construcţii, privind respectarea HG nr.
668/2017 privind stabilirea condiţiilor de

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcţia de urbanism

2021

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcţia de urbanism
Ing.Micu Constantin

2021

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcţia de urbanism

2021

Consiliul Judeţean Călăraşi

Direcţia de urbanism

2021

Inspectoratul Judeţean în
Construcţii Călăraşi

Inspector Şef judeţean

permanent

Inspectoratul Judeţean în
Construcţii Călăraşi

Inspector Şef judeţean

permanent

Inspectoratul Judeţean în
Construcţii Călăraşi

Inspector Şef judeţean

permanent
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35

36

37

38
39
40
41
42
43
44
45
46

introducere pe piaţă a produselor pentru
construcţii;
- Sancţionarea abaterilor şi luarea de măsuri
pentru prevenirea producerii de evenimente.
Intărirea disciplinei în domeniul performanţei
energetice a clădirilor
Identificarea încălcărilor prevederilor legale ce
constituie contravenţii sau infracţiuni şi
dispunerea măsurilor conform prevederilor
legale
Activităţi de control şi inspecţie pentru
soluţionarea reclamaţiilor şi petiţiilor
Perfecţionarea unor regulamente şi proceduri
privind calitatea construcţiilor-Propuneri de
modificări a unor regulamente şi proceduri în
vederea racordării la cerinţele actuale
Investiţii în infrastructură prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală 1 şi 2 –
Subprogramul
Modernizarea
satului
românesc
Investiţii în infrastructura de alimentare cu apă
şi staţii de tratare a apei
Alimentare cu apă în comuna Frăsinet, judeţul
Călăraşi
Reabilitare gospodării de apă în satele
Coslogeni, Dichiseni, Satnoieni, comuna
Dichiseni, judeţul Călăraşi
Alimentare cu apă în satul Independenţa,
comuna Independenţa, judeţul Călăraşi
Infiintare sistem centralizat de alimentare cu
apă în sat Radu Vodă, comuna Lupşanu,
judetul Călăraşi
Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare
cu apă în comuna Plătăreşti, judeţul Călăraşi
Infiinţare reţea de alimentare cu apă în comuna
Radovanu, judeţul Călăraşi
Extindere sistem de alimentare cu apă în
comuna Spanţov, judeţul Călăraşi
Gospodărie de apă nouă în sat Curcani,
comuna Curcani, judeţul Călăraşi
Extindere alimentare cu apă în comuna
Gălbinaşi, judeţul Călăraşi

Inspectoratul Judeţean în
Construcţii Călăraşi

Inspector Şef judeţean

permanent

Inspectoratul Judeţean în
Construcţii Călăraşi

Inspector Şef judeţean

permanent

Inspectoratul Judeţean în
Construcţii Călăraşi

Inspector Şef judeţean

permanent

Comuna Frăsinet şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Dichiseni
şi Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Independenţa şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Lupşanu şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Plătăreşti şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Radovanu şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Spanţov şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Curcani şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Gălbinaşi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală
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47
48
49

50

51
52
53

54

Infiinţare sistem centralizat de alimentare cu
apă potabilă în comuna Ileana, judeţul Călăraşi
Extindere şi modernizare reţea de alimentare
cu apă în Comuna Belciugatele, judeţul
Călăraşi
Execuţie reţea de alimentare cu apă în comuna
Ciocăneşti, judeţul Călăraşi
Extindere reţea apă potabilă în sat Coslogeni şi
branşamente la reţeaua de apă potabilă sat
Dichiseni, Coslogeni şi Satnoeni, judeţul
Călăraşi
Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în satul
Bogdana şi extindere gospodărie de apă în
satul Dragoş-Vodă
Extindere reţea de alimentare cu apă în
comuna Radovanu judeţul Călăraşi
Extindere şi modernizare reţea de alimentare
cu apă în comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi
Extindere reţea de alimentare cu apă în satele
Tămădăul Mare, Tamădăul Mic, Plumbuita,
Călăreţi, Dârvari, din comuna Tămădăul Mare,
judeţul Călăraşi

Comuna Ileana şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Belciugatele şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Ciocăneşti şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Dichiseni şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Dragoş Vodă şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Radovanu şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Săruleşti şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Tămădău Mare şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

55

Reabilitare rețea alimentare cu apă în orașul
Lehliu-Gară – prin PNDL II

Oraș Lehliu-Gară

Persoane cu
responsabilități în domeniu

Lungime rețea reabilitată 4085 ml,
hidranți incendiu 25 buc., cămine de vane
20 buc., cămine de branșament 265 buc.

31 decembrie

56

Reabilitare rețea canalizare în orașul LehliuGară – prin PNDL II

Oraș Lehliu-Gară

Persoane cu
responsabilități în domeniu

Lungime rețea canalizare reabilitată 4902
ml, stație de repompare apă uzată
menajeră, cămine canalizare menajeră
178 buc.

31 decembrie

Comuna Chirnogi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Chiselet şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Modelu şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Plătăreşti şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Radovanu şi Consiliul

Persoane cu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea

57
58
59
60
61

Investiţii în infrastructura de canalizare şi staţii
de epurare a apelor uzate
Sistem canalizare şi staţie de epurare apelor
uzate menajere în comuna Chirnogi, judeţul
Călăraşi
Infiinţare reţea publică de canalizare cu staţie
de epurare în comuna Chiselet, judeţul Călăraşi
Infiinţare reţea de canalizare şi staţie de
epurare în comuna Modelu, judeţul Călăraşi
Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor
uzate menajere în comuna Plătăreşti, judeţul
Călăraşi
Sistem de canalizare şi staţie de epurare în

60

62
63
64

65
66
67
68
69

70

71
72

73
74
75
76
77

comuna Radovanu, judeţul Călăraşi
Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor
uzate menajere în comuna Spanţov, judeţul
Călăraşi
Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare în
comuna Curcani, judeţul Călăraşi
Înfiinţare reţea de canalizare menajeră şi bazin
vidanjabil, sat Drajna Nouă, comuna Dragalina,
judeţul Călăraşi
Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de
epurare în comuna Dragoş Vodă, judeţul
Călăraşi
Extindere reţea canalizare şi staţie de epurare
în comuna Gălbinaşi, judeţul Călăraşi
Extindere reţea de canalizare şi staţie de
epurare în comuna Mînăstirea, judeţul Călăraşi
Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare
biologică, comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi
Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare în
comuna Tămădău Mare, judeţul Călăraşi
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
Înfiinţarea reţelei de apă uzată cu staţie de
epurare şi modernizare alimentare cu apă, în
comuna Valea Argovei, judeţul Călăraşi
Extindere canalizare sat Mihai Viteazu, comuna
Vlad Ţepeş, judeţul Călăraşi
Investiţii în infrastructura de drumuri publice de
interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau
drumuri publice din interiorul localităţilor
Modernizare şi asfaltare drumuri de interes
local în comuna Frumuşani, judeţul Călăraşi
Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Crivăţ,
judeţul Călăraşi
Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Fundeni,
judeţul Călăraşi
Modernizare străzi în comuna Unirea, judeţul
Călăraşi
Modernizare şi reabilitarea drumului comunal

Judeţean Călăraşi

responsabilităţi în domeniu

Comuna Spanţov şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Curcani şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Dragalina şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Dragoş Vodă şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Gălbinaşi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Mînăstirea şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Săruleşti şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Tămădău Mare şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Ulmeni şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Valea Argovei şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Vlad Ţepeş şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Frumuşani şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Crivăţ şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Fundeni şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Unirea şi Consiliul
Judeţean Călăraşi
Comuna Dragoş Vodă şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu
Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

61

financiară multianuală

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei
Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală
în funcţie de alocarea
financiară multianuală

78
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

DC25 Dragoş Vodă-Vîlcelele, tronson Dragoş
Vodă (DN3A) - Autostrada Soarelui (A2) din
comuna Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi
Modernizare străzi în comuna Independenţa,
judeţul Călăraşi
Asfaltare drumuri de interes local în comuna
Mitreni, judeţul Călăraşi
Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Sohatu,
judeţul Călăraşi
Modernizare drumuri de interes local în
comuna Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi
Modernizare drumuri de interes local în
comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi
Modernizare drumuri de interes local în
comuna Borcea, judeţul Călăraşi
Asfaltare străzi şi drumuri locale în comuna
Căscioarele, judeţul Călăraşi
Asfaltare străzi în comuna Chiselet, judeţul
Călăraşi
Modernizare străzi în comuna Ciocăneşti,
judeţul Călăraşi
Modernizare străzi de interes local, comuna
Crivăţ, judeţul Călăraşi
Asfaltare străzi în comuna Curcani, judeţul
Călăraşi
Modernizare drumuri de interes local în
comuna Cuza Vodă judeţul Călăraşi
Modernizare drumuri de interes local în
comuna Dichiseni, judeţul Călăraşi
Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Dor
Mărunt, satele Dor Mărunt, Dâlga şi Ogoru
Modernizare străzi în sat Dorobanţu, comuna
Dorobanţu, judeţul Călăraşi
Dezvoltarea infrastructurii căilor de acces prin
construcţia de poduri şi podeţe în comuna
Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi
Modernizare drumuri în comuna Frăsinet,
judeţul Călăraşi
Asfaltare şi modernizare străzi în comuna
Frumuşani, judeţul Călăraşi
Modernizare străzi şi drumuri locale în comuna
Fundeni, judeţul Călăraşi

Comuna Independenţa şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Mitreni şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Sohatu şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Alexandru Odobescu şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Belciugatele şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Borcea şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Căscioarele şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Chiselet şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Ciocăneşti şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Crivăţ şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Curcani şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Cuza Vodă şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Dichiseni şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Dor Mărunt şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Dorobanţu şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Dragoş Vodă şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Frăsinet şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Frumuşani şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Fundeni şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală
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97
98
99
100
101
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109
110
111
112
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114
115
116
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Asfaltare drumuri de interes local în comuna
Gălbinaşi, judeţul Călăraşi
Modernizare străzi în comuna Grădiştea, cu
invelis asfaltic, judeţul Călăraşi
Modernizare drumuri de interes local în
comuna Gurbăneşti, judeţul Călăraşi
Asfaltare şi modernizare drumuri de interes
local în comuna Ileana, judeţul Călăraşi
Modernizare drumuri în comuna Independenţa,
judeţul Călăraşi
Modernizare drumuri de interes local, comuna
Jegălia, judeţul Călăraşi
Modernizare drumuri locale în comuna Lehliu,
judeţul Călăraşi
Modernizare străzi în sat Radu Vodă şi sat
Plevna, comuna Lupşanu, judeţul Călăraşi
Asfaltare străzi în comuna Mitreni, judeţul
Călăraşi
Modernizare drumuri de interes local în
comuna Modelu, judeţul Călăraşi
Asfaltare şi modernizare drumuri de interes
local în comuna Nana, judeţul Călăraşi
Modernizarea drumurilor de interes local din
comuna Perişoru, judeţul Călăraşi
Asfaltare şi modernizare drumuri de interes
local în comuna Plătăreşti, judeţul Călăraşi
Modernizare drumuri de interes local în
comuna Roseţi, judeţul Călăraşi
Asfaltare străzi în comuna Spanţov, judeţul
Călăraşi
Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul
Călăraşi
Modernizare străzi în comuna Ştefan cel Mare,
judeţul Călăraşi
Modernizare străzi prin asfaltare în comuna
Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi
Modernizare străzi în comuna Ulmeni, judeţul
Călăraşi
Modernizare drumuri locale în satele Zimbru,
Făurei, Chirnogi şi Ulmu în comuna Ulmu,
judeţul Călăraşi
Modernizarea drumurilor de interes local din

Comuna Gălbinaşi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Grădiştea şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Gurbăneşti şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Ileana şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Inependenţa şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Jegălia şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Lehliu şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Lupşanu şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Mitreni şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Modelu şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Nana şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Perişoru şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Plătăreşti şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Roseţi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Spanţov şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Şoldanu şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Ştefan cel Mare şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Ştefan Vodă şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Ulmeni şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Ulmu şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Unirea şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală
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118
119
120
121

122

123

124
125
126
127
128
129

130

131

132

comuna Unirea, judeţul Călăraşi
Asfaltare străzi în comuna Valea Argovei,
judeţul Călăraşi
Modernizare străzi în comuna Vîlcelele, judeţul
Călăraşi
Modernizare drumuri locale în comuna Vlad
Ţepeş, judeţul Călăraşi
Asfaltare şi modernizare străzi în oraşul
Fundulea (PNDL)
Investiţii în infrastructura de învăţământ
preuniversitar
Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu
program normal nr.3 Gălăţui, comuna
Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu
program normal nr.1 sat Nicolae Bălcescu
comuna Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi
Extindere şi reabilitare Şcoala generală nr. 3 cu
clasele I-VIII în comuna Chirnogi, judeţul
Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Şcola Gimnazială
Nr.3, local 2, comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi
Modernizare şi reabilitare Grădiniţa nr. 2 în
comuna Chiselet, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr.2,
comuna Curcani, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială
nr. 1 în comuna Curcani, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu
program normal nr.1 Dor Mărunt Sat, comuna
Dor Mărunt, judeţul Călaraşi
Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala cu
clasele
I-IV
(Grădiniţa
Constantin
Brâncoveanu) şi anexe, din sat Constantin
Brâncoveanu, comuna Dragalina,
judeţul
Călăraşi
Reabilitare modernizare Liceu Tehnologic
"Duiliu Zamfirescu", din sat Dragalina, comuna
Dragalina, judeţul Călăraşi
Reabilitare si modernizare Grădiniţa cu
program normal nr. 2 Bogdana, comuna
Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi

Comuna Valea Argovei şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Vilcelele şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Vlad Ţepeş şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Primăria oraşului Fundulea

Primar

11 km

decembrie

Comuna Al. Odobescu şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Al. Odobescu şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Chirnogi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Chiselet şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Chiselet şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Curcani şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Curcani şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Dor Mărunt şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Dragalina şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Dragalina şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Dragoş Vodă şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală
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133

134

135

136

137

138

139

140

141
142
143

144

145

146
147

Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială
nr. 1 cu clasele I-IV, în comuna Frumuşani,
judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr. 4
Pasărea în comuna Frumuşani,
judeţul
Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr. 6
Postăvari în comuna Frumuşani, judeţul
Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr. 5
Pădurişu, în comuna Frumuşani, judeţul
Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială
1, sat Gostilele, oraş Fundulea,
judeţul
Călăraşi
Reabilitare şi modernizare corp C1, Şcoala
gimnazială cu clasele I-VIII în comuna
Gălbinaşi, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele IIV
Constantin
George
Călinescu,
sat
Grădiştea,comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare gradiniţa cu program
normal Cuneşti, comuna Grădiştea judeţul
Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele VVIII, sat Rasa, comuna Grădiştea, judeţul
Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Şcoala Primară nr. 1
Florica în Comuna Ileana, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială
nr.2 Arţari şi Grădiniţa din sat Arţari, comuna
Ileana judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare grădiniţa cu program
normal nr.3 Degeţica - sat Vişini, în comuna
Indenpendenţa, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare gradiniţa cu program
normal nr.2 Albă ca Zăpada-sat Potcoava, în
comuna Indenpendenţa, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr.1
Constantin Brâncoveanu-sat Potcoava, în
comuna Indenpendenţa, judeţul Călăraşi
Extindere şi reabilitare Şcoala Gimnazială nr.1,
Jegălia, comuna Jegălia

Comuna Frumuşani şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Frumuşani şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Frumuşani şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Frumuşani şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Oraş Fundulea şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Gălbinaşi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Grădiştea şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Grădiştea şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Grădiştea şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Ileana şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Ileana şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Indenpendenţa şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Indenpendenţa şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Indenpendenţa şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Jegălia şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală
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148

149
150

151

152

153
154
155

156

157
158
159
160
161
162

Construire grădiniţa nr.2 cu program normal
strada Aurora nr.2, comuna Modelu, judeţul
Călăraşi
Modernizare, extindere, dotare şi împrejmuire
Grădiniţa cu program normal nr. 1 Modelu,
comuna Modelu, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr 1,
Cucuieţi în comuna Plătăreşti, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr.3,
Dorobanţu şi grădiniţa cu program normal nr. 4,
Dorobanţu din sat Dorobanţu, comuna
Plătăreşti, judeţul Călăraşi
Reablitare şi modernizare Şcoala primară nr. 2
Renaşterea şi grădiniţa cu program normal nr.3
Renaşterea din sat Dorobanţu, comuna
Plătăreşti, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare grădiniţa cu program
normal nr.5 din sat Podul Pitarului, comuna
Plătăreşti, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Grădiniţa nr 3,
Sănduliţa, comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu
program normal nr. 2, sat Stancea, comuna
Spanţov, judeţul Călăraşi
Modernizare şi reabilitare Grădiniţa
cu
program normal nr. 4 şi Şcoala Primară nr. 3
Seinoiu, în comuna Tămădău Mare, judeţul
Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr.2,
sat Plumbuita, comuna Tămădău Mare, judeţul
Călăraşi
Reabilitare Şcoala generală I-VIII, Grigore
Moisil, comuna Ulmeni, judeţul Călăraşi
Extindere Şcoala Gimnazială nr.1 Ulmu, cu
grupuri sanitare
Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială
Constantin Brâncoveanu, în comuna Vasilaţi,
judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr. 2
Prozanic, în comuna Vasilaţi, judeţul Călăraşi
Consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare
grădiniţa Mihai Viteazu, comuna Vlad Ţepeş,
satul Mihai Viteazu, judeţul Călăraşi

Comuna Modelu şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Modelu şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Plătăreşti şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Plătăreşti şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Plătăreşti şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Plătăreşti şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Săruleşti şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Spanţov şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Tămădău Mare şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Tămădău Mare şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Ulmeni şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Ulmu şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Vasilaţi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Vasilaţi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Vlad Ţepeş şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală
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163

164
165
166
167
168
169

170

171
172
173
174
175

176

177

178

Reabilitare şi modernizare grădiniţă + şcoala cu
clasele I-IV, sat Alexandru Odobescu, comuna
Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi
Realizare şi dotare grădiniţă cu program
prelungit în comuna Belciugatele,
judeţul
Călăraşi
Construire grădiniţă cu program prelungit în
comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare grădiniţă Făt
Frumos, comuna Crivăţ judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială
cu clasele I-VIII Nicolae Petrescu, comuna
Crivăţ, judeţul Călăraşi
Înfiinţarea şi dotarea unei grădiniţe în comuna
Cuza Vodă, judeţul Călăraşi
Reabilitare termică, înlocuire învelitoare şi
reparaţii curente - corp C1 Şcoala Gimnazială
nr.1 Dorobanţu
Reabilitare şi modernizare grădiniţă cu program
normal nr. 3 Socoalele, comuna Dragoş Vodă,
judeţul Călăraşi
Extindere, reabilitare şi modernizare şcoala
gimnazială nr. 1 cu clasele V-VIII în comuna
Frumuşani, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare şcoala primară nr. 3
Câlnău în comuna Frumuşani, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială
nr.1, comuna Fundeni, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare şcoala Primară nr. 2
Ştefăneşti în comuna Ileana, judeţul Călăraşi
Dotare cu echipamente, mobilier specific didact
şi de laborator şi dotări independente pentru
şcoala Gimnazială nr.1, Jegălia judeţul Călăraşi
Dotare cu echipamente, mobilier specific didact
şi dotări independente pentru Grădiniţa cu
program normal nr.1, Jegălia, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială
nr.1 şi grădiniţa cu program normal nr.1 în
comuna Luica, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare şcoala primară nr.1
sat Valea Stânii, comuna Luica, judeţul
Călăraşi

Comuna Alexandru Odobesco şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Belciugatele şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Chirnogi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Crivăţ şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Crivăţ şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Cuza Vodă şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Dorobanţu şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Dragoş Vodă şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Frumuşani şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Frumuşani şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Fundeni şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Ileana şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Jegălia şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Jegălia şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Luica şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Luica şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală
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179
180
181
182
183
184
185
186

187

188
189

190
191
192
193
194
195
196

Reabilitare şi modernizare şcoala Gimnazială
nr.1 - Corp 2 în comuna Nana, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare şcoală gimnazială
Dimitrie Ion Ghica, comuna Radovanu, judeţul
Călăraşi
Reabilitarea, modernizare şcoală gimnazială
Iancu Rosetti, comuna Roseţi, judeţul Călăraşi
Reabilitare scoală gimnazială nr.1, sat
Săruleşti Gară, comuna Săruleşti, judeţul
Călăraşi
Construire grădiniţă cu program normal în
comuna Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi
Modernizare şi reabilitare grădiniţa cu program
normal nr. 4 şi şcoala Primară nr.3 Seinoiu, în
comuna Tămădău Mare, judeţul Călăraşi
Extindere şcoala Gimnazială nr.1 Ulmu, cu
grupuri sanitare, comuna Ulmu, judeţul Călăraşi
Extindere şi reabilitare şcoala gimnazială
Constantin Brâncoveanu, str. Gării nr.17 în
comuna Vasilaţi, judeţul Călăraşi
Consolidare, reabilitare şi refunctionalizare
Şcoala Vlad Ţepeş - Corp C1, comuna Vlad
Ţepeş, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială
nr.1, sat Gostilele, oraş Fundulea, judeţul
Călăraşi (PNDL)
Înfiinţare creşă în Municipiul Călăraşi, judeţul
Călăraşi
Infrastructura de sănătate
Reabilitare şi modernizare dispensar uman în
comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare dispensar în
comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi
Construire unitate sanitară în comuna Chiselet,
judeţul Călăraşi
Infiinţare dispensar uman în comuna Curcani,
judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare unitate sanitară, în
comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi
Construire unitate sanitară în comuna
Frumuşani, judeţul Călăraşi
Extindere şi reabilitare dispensar în comuna

Comuna Nana şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Radovanu şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Roseţi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Săruleşti şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Ştefan Vodă şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Tămădău Mare şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Ulmu şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Vasilaţi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Vlad Ţepeş şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Primăria oraşului Fundulea

Primar

refăcut tavane, structură, toalete,
centrale, tâmplării

decembrie

Municipiul Călăraşi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Belciugatele şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Chirnogi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Chiselet şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Curcani şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Cuza Vodă şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Frumuşani şi Consiliul
Judeţean Călăraşi
Comuna Fundeni şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu
Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

68

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei
Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală
în funcţie de alocarea
financiară multianuală

197
198
199
200
201

202

203

204
205
206

207

Fundeni, judeţul Călăraşi
Extindere, reabilitare şi modernizare dispensar
uman în comuna Ileana, judeţul Călăraşi
Amenajare unitate sanitară în sat Iezeru,
comuna Jegălia, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare unitate sanitară în
comuna Nana, judeţul Călăraşi
Extindere şi reabilitare, dispensar în comuna
Radovanu, judeţul Călăraşi
Construcţie dispensar în comuna Vasilaţi,
judeţul Călăraşi
Alte investiţii: Clădiri publice, iluminat
Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în
comuna Luica, judeţul Călăraşi
Lucrări de reabilitare sistem de iluminat public
pe străzile secundare din localităţile Plevna,
Nucetu şi Lupşanu, comuna Lupşanu judeţul
Călăraşi
Lucrari de reabilitare reţea de iluminat public în
comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Călăraşi
Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în
comuna Sohatu, judeţul Călăraşi
Reabilitare şi modernizare sediul primăriei
Spanţov, comuna Spanţov, judeţul Călăraşi
Subprogramul
Regenerarea urbană a
municipiilor şi oraşelor
Investiţii în infrastructura de alimentare cu apă
şi staţii de tratare a apei

Reabilitare rețea de alimentare cu apă în orașul
Lehliu Gară, județul Călărași

Comuna Ileana şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Jegălia şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Nana şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Radovanu şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Vasilaţi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Luica şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Lupşanu şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Nicolae Bălcescu şi
Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Sohatu şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Comuna Spanţov şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Primăria Oraşului Lehliu Gară

Gheorghe Silviu Alin

Reabilitare rețea alimentare cu apă, L=
4085 ml
Hidranți incendiu subterani = 25 buc
ăamine de vane = 20 buc;
Cămine de branșament = 256 buc
Teava de bransament a gospodăriilor, D
= 25mm =1690ml
Țeavă de branșament a gospodăriilor, D
= 50mm =34ml

06.03.2022

Oraşul Budeşti şi Consiliul
Judeţean Călăraşi
Oraşul Budeşti şi Consiliul
Judeţean Călăraşi
Oraşul Budeşti şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

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

Investiţii în infrastructura de canalizare şi staţii
de epurare a apelor uzate
208

Canalizare sat Aprozi, Oraş Budeşti

209

Canalizare sat Buciumeni, Oraş Budeşti

210

Canalizare sat Gruiu, Oraş Budeşti

69

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei
Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală
în funcţie de alocarea
financiară multianuală
în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Reabilitare
rețea
canalizare
apă
menajeră, L= 4902 ml
Rețea canalizare menajeră din PVC, D
=250-400 mm =4902 ml
Stații de repompare apă uzată menajeră
= 1 buc
Cămine canalizare menajeră = 178 buc
Țeavă racord canalizare menajeră a
gospodăriilor, PVC – KG, D = 110mm
Execuție rețea acanalizare ape uzate
menajere, în lungime de 3752 m Zona
Nord
Extindere rețea canalizare Zona Sud, în
lungime de 2136 m
Total 5888 m

211

Reabilitare rețea de canalizare în orașul Lehliu
Gară, județul Călărași

Primăria Oraşului Lehliu Gară

Gheorghe Silviu Alin

212

Extindere rețea canalizare menajeră în zona de
Nord și Sud a municipiului Oltenița

Primăria Municipiului Olteniţa

Zavalaț Sorin
Ruse Carmen

Oraşul Fundulea şi Consiliul
Judeţean Călăraşi
Municipiul Olteniţa şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu
Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Municipiul Călăraşi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Municipiul Călăraşi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Oraşul Lehliu Gară şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Oraşul Lehliu Gară şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Oraşul Fundulea şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Municipiul Călăraşi şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Municipiul Olteniţa şi Consiliul
Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

în funcţie de alocarea
financiară multianuală

Consiliul Judeţean Călăraşi

Director Executiv DDRRE
Manager Public

2021

213
214
215
216
217
218
219
220
221

222

Investiţii în infrastructura de drumuri publice de
interes local, respectiv drumuri din interiorul
localităţilor
Modernizare drumuri şi străzi în oraş Fundulea,
sat Gostilele, judeţul Călăraşi
Modernizare străzi în municipiul Olteniţa
Modernizare strada I.L.Caragiale, cuprinsă
între Varianta Nord - Braţul Borcea, din
municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi
Executie lucrări Şoseaua Rocadă, municipiul
Călăraşi
Modernizare străzi în orasul Lehliu Gară,
judeţul Călăraşi
Modernizare sistem rutier străzi: Vânători,
Agricultori, Izvorului, Morii, oraş Lehliu Gară,
judeţul Călăraşi - executare strat BAD 25
Asfaltare şi modernizare străzi în oraşul
Fundulea, judeţul Călăraşi
Reparaţii capitale străzi în Municipiul Călăraşi Lot.1, judeţul Călăraşi
Modernizare străzi în Municipiul Olteniţa, etapa
a V-a
Colaborarea reciproc
avantajoasă, în
vederea găsirii de soluţii la problemele
comune transfrontaliere în cadrul Regiunii
Dunării - SUERD
Întâlniri cu partenerii de pe ambele maluri ale
Dunării precum şi reprezentanţi ai Regiunii
Dunării pentru identificarea problemelor şi
soluţiilor optime în vederea realizării unor

70

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei
Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

06.03.2022

Decembrie 2022

în funcţie de alocarea
financiară multianuală
în funcţie de alocarea
financiară multianuală

223

224

225

226
227
228
229
230
231
232
233
234

parteneriate durabile
Întâlniri cu factori interesaţi din Bulgaria în
vederea identificării unor interese comune şi
realizarea unor parteneriate pentru depunerea
de proiecte cu finanţare nerambursabilă în
cadrul Programului Interreg VA România Bulgaria
Stimularea parteneriatului între consiliile
judeţene
în
vederea
implementării
proiectelor pentru dezvoltare regională
Întâlniri cu partenerii reprezentanţi ai judeţelor
din cadrul Regiunii Sud Muntenia pentru
realizarea de parteneriate în vederea
soluţionării unor probleme comune (priorităţi
POR)
Întâlniri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Situaţii de Urgenţă Sud
Muntenia în vederea finanţării unor proiecte de
dezvoltare comună
Programul de dezvoltare a infrastructurii
culturale şi sportive din spaţiul rural –
finanţat prin Compania Naţională de
Investiţii (CNI)
Infrastructură culturală
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural

Consiliul Judeţean Călăraşi

Director Executiv DDRRE
Manager Public
Compartiment Relaţii
Externe

Consiliul Judeţean Călăraşi

Director Executiv DDRE
Manager Public

Consiliul Judeţean Călăraşi

Director Executiv DDRE
Manager Public

Comuna Mânăstirea

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Dor Mărunt

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Ciocăneşti

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Dichiseni

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Şoldanu

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Alexandru Odobescu

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Curcani

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Chirnogi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Grădiştea

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)
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2021

2021

2021

235
236
237
238
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
căminului cultural

Comuna Săruleşti

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Borcea

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Dragalina

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Crivăţ

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Spanţov

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Jegălia

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Independenţa

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Luica

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Fundeni

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Mitreni

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Vâlcelele

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Ştefan Cel Mare

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Lupşanu

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Tămădău Mare

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

Comuna Ileana

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(în funcţie de finanţările
CNI)

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

Comuna Vlad Ţepeş

252

Înfiinţarea căminului cultural

Comuna Dorobanţu

253

Înfiinţarea căminului cultural

Comuna Gălbinaşi

254

Înfiinţarea căminului cultural

Comuna Grădiştea

255

Înfiinţarea căminului cultural

Comuna Şoldanu

256

Înfiinţarea căminului cultural

Comuna Crivăţ

257

Baze sportive
Bazin de înot didactic Municipiul Călărași,

Municipiul Călărași

Persoane cu

72

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei
Indicatori tehnico-economici ai investiţiei
Indicatori tehnico-economici ai investiţiei
Indicatori tehnico-economici ai investiţiei
Indicatori tehnico-economici ai investiţiei
Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

Indicatori tehnico-economici ai investiţiei

(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

responsabilităţi în domeniu

județul Călărași
Lucrări de investiţii în derulare sau noi, cu
începere în 2021 – Primăria Municipiului
Călăraşi
258
259

260

Reabilitarea şi modernizarea strada Griviţa
Reţea alimentare cu apã şi canalizare pluvialã
strada Pescăruş tronson între Strada Panduri și
strada G-ral C-tin Pantazzi
Reabilitare
clãdire
hală
Piaţa
Agroalimentarã/execuţie Hala Piaţa Orizont (Hala
legume-fructe-Big)

CNI)

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

2534 m
86 stâlpi metalici iluminat

2021

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

693 m ȋnlocuire reţea apă
8 hidranți
1259 reţea canalizare pluvialã

2021

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

Inlocuire
acoperiş
cu
panouri
termoizolante
instalaţie iluminat interior led
montare pereţi cu panouri sandwich
1549,42 mp construiţi
87 spaţii comerciale
1855.75 mp
instalarea cablu energie CYYF5x35
Pichet PSI
montare tâmplãrie conform NP118/1999
(USI E115-C)
Actualizare documentaţie ISU ȋn vederea
obţinerii scenariului de Securitate la
incendiu

2021

261

Modernizare Bazar Big

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

262

Lucrãri de demolare Bazar Big

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

263

Lucrãri complementare – Grãdiniţa cu 8 grupe

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

826,5 m amenajaţi
155 locuri de parcare (10 locuri taxi)
59 stâlpi iluminat

2021

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

1122 mp construiţi
42 locuri de parcare

2021

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

57 locuri de parcare
550 mp suprafaţa de parcare

2021

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

28.35 mp suprafaţă

2021

264

265

266
267
268

Actualizarea documentaţiei ISU –Grãdiniţa cu
8 grupe
Documentaţie
şi
execuţie
“Amenajare
peisagisticã şi modernizare B-dul Nicolae
Titulescu ȋntre strada Cornişei şi strada
Locomotivei “din Municipiul Cãlãraşi
PT +execuţie lucrãri amenajare Piaţa Unirii
(Piaţa Centralã)
DT+execuţie
amenajare
parcare
strada
Progresul (ȋntre strada Pompieri şi strada
Sloboziei, partea Prefecturii)
Amenajare spații aşteptare Policlinica nr.1, Bdul 1 MAI

269

DT+reparaţii carosabil strada Zefirului (între
strada Panduri şi strada Nufãrului

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

270

PT+execuţia “Reparaţii strada Plevna, strada
Rahova şi strada Viitor

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

271

Montat guri de scurgere noi

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

73

505.03 m lungime stradă
lăţime parte carosabilã 6-7,30 m
852 m borduri
aducere la cotă cãmine carosabile-24 buc
guri de scurgere de adus la cota-4 buc
Guri de scurgere noi- 17 buc
5488.16 m lungime carosabil
6,9-9,00- laţime parte carosabilã
42.501 mp suprafaţă carosabilã
20290 borduri
332 guri noi de scurgere
23960 mp suprafaţã trotuare
10 buc guri de scurgere

2021
2021
2021

2021

2021

2021

2021

272
273
274
275
276
277
278

Intreţinere reţea canalizare şi racorduri stada
Grivița
Racorduri canalizare
Ȋnfiinţare Creşa ȋn municipiul Cãlãraşi
Amenajãri teren minifotbal ȋn incinta Stadionului
Municipal
Intreţinere reţea canalizare menajerã blocuri
I26-I30
Intreţinere carosabil strada Luceafãrului (între
strada Panduri şi strada Belşugului)
Documentaţie tehnicã şi execuţie – ȋnfiinţare
reţea canalizare strada Dacia
Lucrări de investiţii – Primăria Municipiului
Călăraşi- Serviciul Public Centrale Termice
şi Administrare Fond Locativ (SPCTAFL)

279

Bloc locuinţe sociale 15 tronsoane A,B

280

Reabilitare termică Bloc J 27

281

Reabilitare termică Bloc J 9

282

Reparaţii imobile naţionalizate

283

Reparaţii locuinţe sociale ANL

284

Lucrări Tehnico Edilitare Bloc 15 Tr.A+B

285

Branșament electric Bloc locuințe sociale 15
Tr.A+B

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

1156 m reţea
20 buc racorduri

2021

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

25 buc

2021

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

Construcţie nouã

2021

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

30m x 50 m suprafaţă

2021

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

300 metri

2021

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

4850 mp suprafață

2021

Primãria Municipiului Cãlãraşi

Direcţia Tehnicã

300 metri lungime

2022

Director
Ing.Gheorghe Ciocîrlan

Regim de înălţime S+P+5E
Retras
Număr apartamente 44

în funcţie de fondurile
alocate

Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Centrale
Termice şi Administrare Fond
Locativ
S.C.CONFORT S.A.
Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Centrale
Termice şi Administrare Fond
Locativ
Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Centrale
Termice şi Administrare Fond
Locativ
Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Centrale
Termice şi Administrare Fond
Locativ
Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Centrale
Termice şi Administrare Fond
Locativ
Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Centrale
Termice şi Administrare Fond
Locativ
Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Centrale
Termice şi Administrare Fond
Locativ

Director
Ing.Gheorghe Ciocîrlan

s-au solicitat fonduri

Director
Ing.Gheorghe Ciocîrlan

s-au solicitat fonduri

Director
Ing.Gheorghe Ciocîrlan

s-au solicitat fonduri

Director
Ing.Gheorghe Ciocîrlan

s-au solicitat fonduri

Director
Ing.Gheorghe Ciocîrlan

s-au solicitat fonduri

Director
Ing.Gheorghe Ciocîrlan

s-au solicitat fonduri

Dir. Ing. Gh. Ciocîrlan

2021

Programul de revizii şi reparaţii SPCTAFL
286

Reparaţii la reţele termice
aferente punctelor termice

de

distribuţie

Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Centrale
Termice şi Administrare Fond

74

287

Lucrări de revizii şi reparaţii planificate la
utilajele şi echipamentele tehnologice din
punctele termice

288

Efectuarea verificărilor metrologice
aparatele de măsurare a energiei termice

la

Locativ
Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Centrale
Termice şi Administrare Fond
Locativ
Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Centrale
Termice şi Administrare Fond
Locativ

Dir. Ing. Gh. Ciocîrlan

2021

Dir. Ing. Gh. Ciocîrlan

2021

Moldoveanu Constantin

31 decembrie

Moldoveanu Constantin

31 decembrie

Moldoveanu Constantin

31 decembrie

Moldoveanu Constantin

31 decembrie

Moldoveanu Constantin

31 decembrie

Moldoveanu Constantin

31 decembrie

Moldoveanu Constantin

31 decembrie

Moldoveanu Constantin

31 decembrie

Moldoveanu Constantin

31 decembrie

Lucrări de investiţii/dotări – Primăria
Municipiului Călăraşi- Serviciul Public
Pavaje Spaţii Verzi
289

Rate Leasing-nacelă

290

Rate leasing – utilaj de scos cioate

291

Rate leasing - maşină de marcaje rutiere

292

Rate leasing - autogreder

293

Rate leasing - autobasculantă

274

Motounelte

295

Platformă tractare utilaje ce nu au dreptul de a
circula pe drumurile publice

296

Freză de asfalt de 1 metru lățime

297

Autobasculante 10 tone-3 bucăți

298

299

Lucrări de investiţii/dotări – Primăria
Municipiului Călăraşi- Serviciul Public PieţeOboare Călăraşi
Reparații hidroizolație Terasă Hala de Lactate
Piața Big

Dezinfecție, dezinsecție, deratizare

Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Pavaje Spaţii
Verzi
Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Pavaje Spaţii
Verzi
Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Pavaje Spaţii
Verzi
Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Pavaje Spaţii
Verzi
Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Pavaje Spaţii
Verzi
Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Pavaje Spaţii
Verzi
Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Pavaje Spaţii
Verzi
Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Pavaje Spaţii
Verzi
Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Pavaje Spaţii
Verzi

Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Pieţe-Oboare
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

800mp
Valoare 79572,19 lei cu TVA

trim.II-IV

Primăria Municipiului Călăraşi
Serviciul Public Pieţe-Oboare
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Dezinfecția a 25000 mp
Dezinsecția a 20000 mp
Deratizarea a 2000 mp
Valoare 20000 lei cu TVA

trim.II-IV

75

300

301
302
303

304

305

306

307

308

Lucrări de investiţii – Primăria Municipiului
Olteniţa
Investiţii în continuare din 2020
Modernhizare străzi în zona de Nord a
municipiul Olteniţa
Investiţii care se vor derula începând cu anul
2021
Extindere reţea apă strada Zefirului şi strada
Ştirbei Vodă
Proiectare şi lucrări amenajare exterioară+
utilităţi bloc ANL strada Progresului
Iluminat ambiental Șoseaua Călărași și B-dul
22 Decembrie
Extindere alimentare cu energie electrică zona
Digului și extindere lotizări strada Dr.Lucian
Popescu
Utilități pentru obiective de investiții: Bazin
didactic de inot în municipiul Oltenița, Centrul
Cultural în municipiul Oltenița, Sală de sport cu
tribună de 180 de locuri în municipiul Oltenița
Utilități pentru obiectivul de investiții Construire
bază sportivă de tip I în municipiul Oltenița
Lucrări de investiţii – Primăria Oraşului
Lehliu Gară

Amenajare parc în orașul Lehliu Gară, județul
Călărași - investiție prin PNDR

Modernizare străzi în orașul Lehliu Gară și
satele componente: Răzvani și Buzoieni,
județul Călărași - investiție prin CNI

Primăria Municipiului Olteniţa

Zavalaș Sorin

Carosabil asfaltat în suprafață de 3550
mp

iunie

Primăria Municipiului Olteniţa

Zavalaș Sorin

300 mextindere rețea
Execuție 23 de branșamente

martie

Primăria Municipiului Olteniţa

Bordei Gabriela

Primăria Municipiului Olteniţa

Direcția Urbanism

Primăria Municipiului Olteniţa

Direcția Urbanism

515 m Strada digului
510 m extindere lotizări strada Dr.Lucian
Popescu

decembrie 2021 (estimat)

Primăria Municipiului Olteniţa

Direcția Urbanism

Alimentare cu energie electrică, gaze,
apă potabilă și canalizare

decembrie 2021 (estimat)

Primăria Municipiului Olteniţa

Direcția Urbanism

Alimentare cu energie electrică, gaze,
apă potabilă și canalizare

decembrie 2021 (estimat)

Primăria Oraşului Lehliu Gară

Gheorghe Silviu Alin

Primăria Oraşului Lehliu Gară

Gheorghe Silviu Alin

Primăria Oraşului Lehliu Gară

Gheorghe Silviu Alin

In achiziție
309

Construire bază sportivă TIP 1, strada Valea-

76

utilităţi + amenajare pentru 48 unităţi
locative 1150,8 mp
730 m iluminat ambiental Șoseaua
Călărași
2050 m iluminat stradal B-dul 22
Decembrie (Zona PECO-SC Foneast)

Realizare alei = 231,16 mp
Amplasare bănci = 21 buc
Amplasare coșuri de gunoi colectare
selectivă = 9 buc
Amplasare toalete ecologice = 2 buc
Stâlpi fotovoltaici = 21 buc
Construire foișor = 1 buc
Amplasare locuri de joacă = 3 buc
Amplasare echipament fitness = 2 buc
Amenajare peisagistică = 4.286.88 mp
Modernizare străzi = 26.652,17ml
Indicatoare de circulație = 183 buc
Marcaje = 75.06 km
Rigole carosabile = 1.592 m
Podețe = 1.318
Podețe DN600 = 2
Podețe DN1500 = 1
-

decembrie 2023

decembrie 2021 (estimat)

13.05.2021

2021

2021

Argovei, nr.32 BIS, baza sportiva „Victoria’’,
oraș Lehliu Gară, județul Călărași - investiție
prin CNI
Listă sinteză
310

Inființare distribuție de gaze naturale
localitatea Răzvani, oraș Lehliu Gară

în

Primăria Oraşului Lehliu Gară

Gheorghe Silviu Alin

311

Extindere rețea de alimentare cu energie
electrică cartier nou de locuințe în orașul Lehliu
Gară
Actualizare SF

Primăria Oraşului Lehliu Gară

Gheorghe Silviu Alin

312

Reabilitare și modernizare iluminat public
stradal cu tehnologie led în orașul Lehliu Gară

Primăria Oraşului Lehliu Gară

Gheorghe Silviu Alin

313

Suplimentare sistem avansat de securitate

Primăria Oraşului Lehliu Gară

Gheorghe Silviu Alin

314

Reparații sistem avansat de securitate

Primăria Oraşului Lehliu Gară

Gheorghe Silviu Alin

77

Rată de racordare = 430 gospodării
Extindere rețea distribuție gaze naturale =
4.835 m: DN63 = 4.260 m; DN90 = 575
m
Linie electrică (principală) subterană de
MT, lungime = 1.768 km
Linie electrică (principală) aeriană de MT,
lungime = 0.02 km
Linie electrică (secundară) aeriană de
MT, lungime = 0.02 km
Linie electrică (secundară) subterană de
MT, lungime = 1.246 km
Post de transformare în anvelopa de
beton 20/0,415 kV, 630 kVA = 2 buc
Linie electrică subterană de 0.4 Kv,
lungime totală = 0.214 km
Linie electrică aeriană de 0.4 kV, lungime
totală = 8,25 km
Stâlpi speciali = 205 buc
Lucrări electrice montare, livrare și
punere în funcțiune aparate de iluminat
cu LED-uri 36W LED IP67 Cod ALSM –
2040/36W = 452 buc
Lucrări electrice montare, livrare și
punere în funcțiune aparate de iluminat
cu LED-uri 54W LED IP67 Cod ALSM –
4080/54W = 58 buc
Cameră de supraveghere = 16 buc
Switch PoE industrial 4 porturi, 2 porturi
SFP = 17 buc
Switch 9 porturi Gigabit = 8 buc
Modul optic = 8 buc
Server profesional 2U Intel Xeon Gold
5218 Processor – 1 buc
Cutie sudură fibră optică = 2 buc
Casetă sudură optică =8 buc
Pigtail SM = 9 buc
Patchcord optic SM = 9 buc
Patchcablu Cat = 5 buc
Cameră pentru trafic = 2 buc
Cablu fibra optică AERIAN 1,4KN 8XSM
= 1500ml
Cablu UTP = 500ml
Cameră de supraveghere = 5 buc
Switch PoE industrial 4 porturi, 2 porturi
SFP = 17 buc
Switch 9 porturi Gigabit = 3 buc

18.08.2022

2021

13.12.2023

17.08.2023

02.11.2023

Modul optic = 18 buc
Ansamblu antenă pentru trecere peste
calea ferată = 2 buc
Ansamblu antena 2x2 MIMO = 4 buc
Pach panel optic 19”/1U=1 buc
Cutie sudură fibră optică = 4 buc;
Casetă sudură optică =21 buc;
Pigtail SM = 50 buc
Patchcord optic SM = 50 buc
Patchcablu Cat = 16 buc
APC Back UPS 700VA = 20 buc
Cablu fibră optică AERIAN 1,4KN 8XSM
= 4800m
Cablu fibră optică AERIAN,1,4KN 12XSM
= 2800ml
Cablu UTP = 300 ml

315
316
317
318

319

320

321

322

323

Lucrări de investiţii/dotări – Primăria
Oraşului Fundulea
Asfaltare și modernizare străzi în orașul
Fundulea
Extindere rețele electrice în orașul Fundulea
Racordare la sistemul de distribuție gaze
naturale
Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere
Casa de cultură din oraşul Fundulea, judeţul
Călăraşi
Construire bază sportivă Tip I, strada Nicolae
Bălcescu nr.14-16, oraş Fundulea, judeţul
Călăraşi
Proiect Pilot-Sală de Sport Școlară strada
N.Stănescu nr.2, oraș Fundulea, cvartal 33,
parcela 1052/2, 1056, județul Călărași
Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul
Fundulea prin reabilitare zonă centrală situată
în lungul zonei DN 3 și Strada Vasile Băbuș,
zonă de alei și trotuare, acces în proprietăți,
realizare și reabilitare locuințe sociale și centru
socio-cultural
Cadastru și publicitate imobiliară
Inventarierea fondului de date şi planuri
existente în evidenţa OCPI Călăraşi privind
aplicarea legilor proprietăţii
Ţinerea unei evidenţe riguroase privind
desfăşurarea acţiunii de emitere a titlurilor de
proprietate şi introducerea în DDAPT a

31 de străzi asfaltate și modernizate, pe o
lungime de 10 km

Primăria oraşului Fundulea

Primar

Primăria oraşului Fundulea

Primar

Primăria oraşului Fundulea

Primar

Primăria oraşului Fundulea

Primar

Extindere casă de cultură, modernizare,
dotare centrală termică, mobilier

decembrie 2022

Primăria oraşului Fundulea

Primar

Realizare vestiare, parcări autobuze şi
autoturisme, tribună de 500 locuri

decembrie 2022

Primăria oraşului Fundulea

Primar

Sală de Sport Școlară

decembrie 2022

Primăria oraşului Fundulea

Primar

Reabilitare zonă centrală situată în lungul
zonei DN 3 și Strada Vasile Băbuș, zonă
de alei și trotuare, acces în proprietăți,
realizare și reabilitare locuințe sociale și
centru socio-cultural

decembrie 2023

Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi
Serviciul Cadastru

Şef Seviciu Cadastru
Persoane desemnate

Gradul de realizare a inventarierii

permanent

Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi
Serviciul Cadastru

Şef Seviciu Cadastru
Persoane desemnate

Număr de titluri de proprietate

permanent

78

Indicatorii tehnico-economici ai investiției
Indicatorii tehnico-economici ai investiției
Racordarea întregului oraș la sistemul de
distribuție a gazelor naturale

decembrie 2022
decembrie
decembrie 2023

324

acestora
Sprijinirea comisiilor locale în ceea ce priveşte
asigurarea
bazei
topografice
necesare
întocmirii planurilor de situaţie parcelare

325

Înscrierea corectă a proprietăţii în cartea
funciară sub aspect tehnic şi juridic

326

Conversia în format digital a cărţilor funciare

327

328

329

330

Recepția
documentațiilor
de
cadastru
sistematic pe sectoare cadastrale pentru UAT
pentru contractele încheiate în cursul anului
2019 (Finanțarea VI): Independența, Lehliu,
Mitreni
Recepția
documentațiilor
de
cadastru
sistematic pe sectoare cadastrale pentru UAT
pentru contractele încheiate în cursul anului
2019 (Finanțarea V): belciugatele, Borcea,
căscioarele, Cuza vodă, Dichiseni, Fundulea,
Gălbinași, Grădiștea, Gurbănești, Ileana,
Independența, Jrgălia, Lehliu, Lupșanu, Mitreni,
Nicolae bălcescu, Radovanu, sohatu, Tămădău
Mare, Unirea, Valea Argovei, Vlad Țepeș
Recepția documentației de cadastru sistematic
pentru UAT în cadrul Programuui Operațional
Regional-Program major privind “Creșterea
gradului de acoperire și incluziune a sistemului
de înregistrare a proprietăților în zonele rurale
din România”, etapa 1, Chirnogi
Recepția documentației de cadastru sistematic
pentru UAT în cadrul Programuui Operațional
Regional-Program major privind “Creșterea
gradului de acoperire și incluziune a sistemului
de înregistrare a proprietăților în zonele rurale
din România”, etapa 1, Dragalina

Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi
Serviciul Cadastru

Director
Şef Seviciu Cadastru

Număr de informaţii furnizate

permanent

Registrator Şef
Şef Seviciu Cadastru
Persoane desemnate

Număr de cărţi funciare deschise

permanent

Registrator Şef
Asistenţi Registratori

Număr de cărţi funciare convertite

permanent

Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi
Servicul Cadastru

BIS
Șef Birou
Registrator
Asistent registrator
Consilier cadastru

Număr de imobile din cadastru sistematic
recepţionate

iunie

Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi
Servicul Cadastru

BIS
Șef Birou
Registrator
Asistent registrator
Consilier cadastru

Număr de documentaţii de cadastru
sistematic recepţionate

iunie

Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi
Servicul Cadastru

BIS
Șef Birou
Registrator
Asistent registrator
Consilier cadastru

Număr de documentaţii de cadastru
sistematic recepţionate

octombrie

Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi
Servicul Cadastru

BIS
Șef Birou
Registrator
Asistent registrator
Consilier cadastru

Număr de documentaţii de cadastru
sistematic recepţionate

august

Număr de documentaţii de cadastru
sistematic recepţionate

septembrie

Număr de întâlniri

ori de câte ori se impune

Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi
BCPI Călăraşi
BCPI Olteniţa
Servicul Cadastru
Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi
BCPI Călăraşi
BCPI Olteniţa

331

Recepția documentației de cadastru sistematic
pentru UAT Luica și Vasilați

Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi
Servicul Cadastru

332

Stabilirea unor întâlniri regulate cu principalii

Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi

79

BIS
Șef Birou
Registrator
Asistent registrator
Consilier cadastru
Director
Registrator Şef

333

334

335

336

337

338

339

colaboratori ai OCPI Călăraşi pentru crearea
unei practici unitare
Punerea în aplicare a programelor de
constituire a bazelor de date cadastrale la nivel
judeţean
Crearea şi întreţinerea arhivelor informatice
necesare arhivei cartografice şi evidenţelor
cadastrale precum şi a altor activităţi din cadrul
oficiului
Aplicarea la nivel judeţean a modului de
organizare al sistemului informatic şi băncii de
date a sistemului unitar al cadastrului şi
publicităţii imobiliare, plan stabilit la nivel
naţional, asigurând preluarea, validarea,
asamblarea şi integrarea datelor şi informaţiilor
furnizate de titularii cadastrelor de specialitate
şi de alţi executanţi, necesare alcătuirii bazei
de date a cadastrului general, a fondului
naţional de geodezie şi cartografie
Asigurarea
mentenanţei
infrastructurii
informatice a oficiului (calculatoare, reţea de
date,
servere,
telecomunicaţii,
aplicaţii
informatice)
Asigurarea securităţii funcţionării sistemelor
informatice şi de comunicaţii, securitatea
accesului
la
resurse,
integritatea
şi
disponibilitatea datelor detinute
Organizarea
activităţii
de
arhivare
a
documentelor instituţiei, precum şi păstrarea
confidenţialităţii datelor cu caracter personal
cuprinse în acestea în conformitate cu
prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr.
16/1996 şi ale Regulamentului UE 2016/679
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor
date GDPR – General Data Protection
Regulation)
Furnizarea de
informaţii şi produse
cartografice solicitate de către persoane fizice
şi juridice, cu respectarea legislaţiei în vigoare

Şef Seviciu Cadastru
Persoane desemnate
Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi
Direcţia IT
Serviciul Cadastru

Consilier IT
Şef Seviciu Cadastru

Gradul de realizare a bazelor de date
cadastrale

permanent

Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi
Directia IT
Serviciul Publicitate Imobiliară

Consilier IT
Şef Seviciu Cadastru
Şef Serviciu Publicitate
Imobiliară
Persoane desemnate

Gradul de realizare a arhivei cartografice
şi a evidenţelor cadastrale

permanent

Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi
Directia IT
Serviciul Cadastru

Consilier IT
Şef Seviciu Cadastru
Persoane desemnate

Gradul de realizare a sistemului unitar de
cadastru şi publicitate imobiliară

permanent

Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi
Directia IT

Consilier IT

Număr de echipamente nefuncţionale

permanent

Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi
Directia IT

Consilier IT

Număr de incidente de securitate

permanent

Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi
Serviciul Cadastru
Serviciul Publicitate Imobiliară

Personalul cu atribuţii pe
linie de arhivă
Şef Seviciu Cadastru
Şef Serviciu Publicitate
Imobiliară

Instruirea personalului implicat

permanent

Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi
Serviciul Cadastru

Şef Seviciu Cadastru
persoanele desemnate
pentru furnizarea de
informaţii

Număr de solicitări de furnizare date

permanent

80

340

341

342

343

Sprijinirea comisiilor locale în ceea ce priveşte
înregistrarea sistematică a imobilelor în
sistemul integrat de cadastru şi carte funciară
prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte
Funciară

Administraţie publică
Activităţi ale Instituţiei Prefectului-Judeţul
Călăraşi, Consiliului Judeşean Călăraşi,
Serviciilor publice deconcentrate, primăriilor
localităţilor, cu privire la furnizarea unui spectru
larg de informaţii de interes public
Acţiuni în vederea îmbunătăţirea comunicării
interne în cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul
Călăraşi şi creşterea calităţii serviciilor oferite
cetăţenilor
Stabilirea nevoilor de formare continuă în
funcţia publică pentru toate categoriile de
funcţionari publici din entităţile publice şi
identificarea resurselor necesare pentru
susţinerea acestora

344

Perfecţionarea profesională a funcţionarilor
publici prin participarea la cursuri de formare
continuă

345

Aplicarea prevederilor Codului controlului
intern/managerial al entităţilor publice,conform
Ordinului Secretariatului General al Guvernului

Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Călăraşi
Serviciul Cadastru
Biroul Înregistrare Sistematică

Şef Seviciu Cadastru
Persoane desemnate
BIS
Şef birou
Registrator
Asistent registrator principal
Consilier

Număr de solicitări de furnizare date

până la finalizarea
PNCCF

Instituţia Prefectului – Judeţul
Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi
Primăriile localităţilor
Servicii publice deconcentrate

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Evoluţia vizibilităţii paginii de internet a
respectivelor instituţii (raportat la numărul
de accesări ale paginii)

2021

Instituţia Prefectului – Judeţul
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Evoluţia timpului mediu necesar circuitului
intern din instituţia prefectului pentru
soluţionarea documentelor şi realizarea
sarcinilor primite, în funcţie de tipul
acestora

2021

Instituţia Prefectului – Judeţul
Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi
Primăriile localităţilor
Servicii publice deconcentrate

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de Planuri de măsuri privind
pregătirea profesională a funcţionarilor
publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor
publice

2021

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Număr cursuri organizate
Număr de funcţionari
participă la cursuri

2021

Instituţia Prefectului – Judeţul
Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi
Primăriile localităţilor
Servicii publice deconcentrate
Instituţia Prefectului – Judeţul
Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi
Servicii publice deconcentrate

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu
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publici

care

2021

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

nr.600/2018.
Îmbunătăţirea
continuă
a
procedurilor de lucru pentru activităţile specifice
(Actualizarea, după caz, a procedurilor ce
descriu procesele desfăşurate în cadrul
aparatului de specialitate şi elaborarea de noi
proceduri)
Îndrumarea
metodologică,
elaborarea,
coordonarea şi monitorizarea implementării
şi/sau dezvoltării sistemului de control intern
managerial
Revizuirea Registrului de riscuri
Dezvoltarea unei legături între proiectele din
administraţia publică locală prin buna
planificare a investiţiilor publice
Efectuarea de Acţiuni preventive, pentru a
preveni eventuale neconformităţi în procesele
desfăşurate în cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Călăraşi
Încurajarea angajaţilor de a face propuneri
pentru îmbunătăţirea activităţilor pe care le
desfăşoară
Continuarea proiectelor aflate în derulare,
finanțate
prin
Programului
Operaţional
Capacitate Administrativă 2014-2020
Întărirea capacităţii de conducere a serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale
celorlalte organe ale administraţiei centrale din
judeţ
Analizarea
activităţii
serviciilor
publice
deconcentrate şi propunerea de măsuri pentru
îmbunătăţirea acesteia
Asigurarea examinării proiectelor bugetelor,
precum şi a situaţiilor financiare privind
execuţia bugetară, întocmite de către serviciile
publice deconcentrate, în vederea emiterii
avizului prefectului
Elaborarea proiectelor ordinelor prefectului
având ca obiect stabilirea de măsuri cu
caracter tehnic sau de specialitate (cu

Primăriile localităţilor

Comisia de monitorizare a
sistemului de control intern
managerial al Instituţiei
Prefectului – Judeţul Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

2021

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

2021

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

2021

Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

permanent

Consiliul Judeţean Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

permanent

Autorităţi publice locale şi
judeţene

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de proiecte
Indicatori specifici ai proiectelor

2021

Instituţia Prefectului – Judeţul
Călăraşi

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Numărul hotărârilor adoptate în cadrul
şedinţelor colegiului prefectural
Gradul de realizare a măsurilor dispuse în
cadrul şedinţelor colegiului prefectural,
calculat
prin
raportarea
măsurilor
îndeplinite în totalul măsurilor stabilite

2021

Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi

Persoane cu cu atribuţii în
domeniu

Număr informări primiteşi analizate
Număr măsuri întreprinse

2021

Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi

Persoane cu cu atribuţii în
domeniu

Număr de avize consultative emise

2021

Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi

Persoane cu cu atribuţii în
domeniu

Număr de ordine cu caracter tehnic sau
de specialitate emise

2021

Instituţia Prefectului – Judeţul
Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi
Servicii publice deconcentrate
Primăriile localităţilor
Consiliul Judeţean Călăraşi
Primăriile localităţilor
Servicii publice deconcentrate
Primăriile localităţilor

82

356

357

358

consultarea conducătorilor serviciilor publice
deconcentrate)
Formularea de propuneri cu privire la
programul de activitate al Colegiului prefectural
şi înaintarea acestora subprefectului
Realizarea şi transmiterea de informări către
Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv cu privire
la problemele identificate în cadrul şedinţelor
Colegiului prefectural
Asigurarea transparenţei achiziţiilor publice prin
publicarea Listei achiziţiilor publice de produse,
servicii şi lucrări pe site-urile proprii ale
autorităţilor administraţiei publice locale şi
judeţene, serviciilor publice deconcentrate şi
Instituţiei Prefectului-Judeţul Călăraşi

Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi

Persoane cu cu atribuţii în
domeniu

Număr de propuneri formulate şi înaintate
subprefectului

2021

Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi

Persoane cu cu atribuţii în
domeniu

Număr de informări transmise MAI
Număr de probleme identificate

2021

Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi
Autorităţile administraţiei publice
locale şi judeţene
Servicii publice deconcentrate

Persoane cu cu atribuţii în
domeniu

Număr de Liste de achiziţii publice de
produse, servicii şi lucrări postate pe siteurile instituţiilor

2021

8. AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
Obiective generale:
-

-

Favorizarea unui sector agricol inteligent, rezistent şi diversificat, care să asigure securitatea alimentară, acţiuni consolidate de protecţia mediului şi atenuarea
schimbărilor climatice, conform obiectivelor UE, precum şi consolidarea relaţiilor şi serviciilor socio-economice în zonele rurale;
Susținerea producătorilor mici şi mijlocii pentru a asigura nevoile pieţelor locale;
O mai bună mobilizare a resurselor locale şi dezvoltarea infrastructurii, serviciilor şi patrimoniului rural;
Încurajarea agriculturii ecologice, sănătoase, care se regăseşte în profilul tradiţional al ţăranului român şi extinderea metodelor de producţie de înaltă precizie şi
agricultură avansată prin strânsă legătură între cercetarea autohtonă şi activităţile agricole, utilizând inteligent resursele de apă, sol şi soiuri ameliorate genetic;
Sprijin pentru dezvoltarea sectorului agricol şi a spaţiului rural care se va concentra în special pe sprijinirea fermelor de familie şi întinerirea generaţiilor de
fermieri, pe investiţii în procesarea produselor agricole pentru crearea de valoare adăugată prin:
▪ Investiţii în modernizarea, restructurarea şi creşterea competitivităţii fermelor, cu accent pe fermele de familie;
▪ Instalarea tinerilor fermieri;
▪ Sprijin pentru cooperare în vederea integrării producţiei pe lanţul agroalimentar;
▪ Gestionarea riscurilor la nivel de fermă;
▪ Investiţii în crearea şi dezvoltarea valorii adăugate prin procesarea şi marketingul produselor agro-alimentare;
▪ Investiţii în infrastructura de irigaţii;
▪ Plăţi compensatorii pentru angajamente în materie de mediu şi climă şi alte angajamente, constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone.
Asigurarea securităţii alimentare a cetăţenilor;
Diminuarea risipei alimentare prin implementarea Legii nr.217/2016 din 17 noiembrie 2016 *** , Republicată;
Întărirea rolului activ al asociaţiilor de fermieri;
Restructurarea învăţământului profesional și tehnic prin cooperarea între instituţii de învăţământ cu profil agricol şi agenţii economici din domeniul agroalimentar
pentru asigurarea premiselor de punere în practică a învăţământului dual în agricultură;
Consolidarea proprietății. Reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
Creșterea competitivității în zootehnie.
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Obiective specifice:
-

-

-

-

Nr.
crt.
0

1

Dezvoltarea comunităţilor din mediul rural prin creşterea rolului grupurilor de acţiune locală. Sprijin în organizarea producătorilor agricoli, inclusiv prin întărirea
serviciilor de consultanţă şi consiliere;
Implementarea proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
Creşterea absorbţiei fondurilor europene destinate agriculturii;
Accelerarea şi maximizarea absorbţiei fondurilor europene în scopul atigerii unei rate de eroare cât mai mici în ceea ce priveşte controalele administrative şi în
teren pentru plăţile pe suprafaţă;
Perfecţionarea mecanismelor interne de management pentru realizarea unei construcţii instituţionale performante, comparabile cu cele din ţările Uniunii Europene
în direcţiile management, cadru normativ, structuri organizatorice, profesionalizarea personalului, cooperarea instituţională şi interinstituţională;
Apărarea intereselor financiare ale României şi Uniunii Europene prin optimizarea fluxului procedural aferent activităţii de identificare, constatare, înregistrare şi
urmărire a recuperării creanţelor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Călăraşi;
Îmbunătăţirea informării fermierilor privind măsurile de sprijin (măsuri de e –guvernare);
Dezvoltarea unor canale de comunicare eficiente prin organizarea de simpozioane, seminarii şi conferinţe, în scopul realizării activităţii de informare, consultanţă
şi coordonare a beneficiarilor formelor de sprijin financiar, ce constituie obiectul de activitate al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean
Călăraşi;
Finalizarea plăţilor pe suprafaţă, până cel mai târziu la data de 30.06.2021, pentru toţi fermierii care au depus cereri unice de plată pe suprafaţă în anii anteriori;
Implementarea proiectelor prin care se înfiinţează şi/sau se modernizează exploataţiile agricole, activităţile non-agricole, dar şi activităţile de susţinere a formelor
asociative, a GAL-urilor, în concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, dar şi a instrumentelor de implementare a FEADR. Realizarea targetului
asumat, cu respectarea parametrilor de eficienţă şi acurateţe a lucrărilor elaborate;
Asigurarea apărării sănătăţii animalelor siguranţei alimentelor de origine animală şi nonanimală, protecţiei şi bunăstării animalelor şi protecţiei mediului;
Promovarea unei agriculturi performante prin încurajarea agriculturii ecologice şi a produselor tradiţionale din judeţ;
Asigurarea statusului de sănătate la efectivele de animale, prin supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor transmisibile, protecţia şi bunăstarea animalelor;
Protectia sănătăţii publice prin protejarea consumatorilor de practici incorecte în domeniul alimentar;
Creșterea suprafețelor amenajate pentru irigații;
Investiţii în infrastructura de irigaţii, de desecare, drenaj, lucrări de combatere a eroziunii solurilor: extinderea sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi
identificarea/utilizarea unor surse de apă alternative pentru amenajările de irigaţii; planificarea necesarului de apă în zonele expuse secetei şi asigurarea
resurselor de apă în condiţii de secetă;
Aplicarea cadrului juridic specific, în cazul înstrăinării terenurilor agricole situate în extravilan, respectiv prin Legea nr. 17/2014, modificată și completată;
Finalizarea cadastrării terenurilor agricole, acţiune care este de importanţă majoră pentru agricultura din România;
Intabularea cu prioritate a terenurilor agricole din sectoarele cadastrale extravilane cu rolul de a asigura implementarea noilor scheme de plăţi, dezvoltarea pieţei
funciare, creşterea interesului producătorilor agricoli în constituirea de noi exploataţii.
ACŢIUNEA
1
Direcţia
pentru Agricultură Județeană
Călăraşi
Activităţi de instruire, iniţiere şi formare
profesională continuă în funcţie de solicitarile
identificate în teritoriu, de obiectivele şi
tematicile prioritare ale Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale

Entitatea implicată în
realizare
2

Persoana
responsabilă
3

Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Călăraşi

Inculescu Ionel
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Indicatori de performanţă
4

Număr de cursuri

Termen de
finalizare
5

31 decembrie

2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

Ajutor e stat pentru cultura de usturoi
Acțiuni de promovare a produselor locale,
tradiționale, produse certificate conform
schemelor de calitate
Ajutor de stat privind reducerea accizei la
motorină pentru activități în domeniul acvaulturii
Ajutor de minimis pentru creșterea albinelor
Activități de consultanță și asistență tehnică,
economică, managerială și juridică pentru
constituirea și funcționarea formelor asociative
în agricultură-consolidarea mediului asociativ
Ajutor de minimis pentru cultivarea legumelor în
spaţii protejate
Programul de susţinere a crescătorilor de suine
pentru activitatea de reproducţie -înființarea de
ferme noi de reproduție-extinderea capacității
de reproducție din fermele existente
Cooperare între instituții de învățământ cu profil
agricol și agenții economici din domeniul agroalimentar
Extinderea capacității de reproducție din
sectorul avicol, precum și înființarea de ferme
noi de reproducție
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea
Seminţelor şi Materialului Săditor Călăraşi
Verificarea şi monitorizarea anuală a activităţii
operatorilor economici în vederea îndeplinirii
continue a cerinţelor pentru continuarea
activităţii pe anul 2021

Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Călăraşi

Macrea Laurențiu

Număr de beneficiari

31 decembrie

Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Călăraşi

Ghicu Alina

Număr acțiuni

31 decembrie

Militare Floarea

Număr de beneficiari

31 decembrie

Dobrin Todi

Număr de beneficiari

31 decembrie

Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Călăraşi

Petcu Sorin
Coman Dumitru

Număr de solicitări

31 decembrie

Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Călăraşi

Militaru Floarea

Număr de beneficiari

31 decembrie

Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Călăraşi

Petcu Sorin

Număr de beneficiari

31 decembrie

Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Călăraşi

Nae Valentin
Popa Rela
Culea Aurelian
Cristache Claudius

Număr de acțiuni

31 decembrie

Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Călăraşi

Petcu Sorin

Număr de beneficiari

31 decembrie

Inspectoratul Teritorial pentru
Calitatea Seminţelor şi
Materialului Săditor Călăraşi

Inspector Şef
Inspectori Oficiali

Număr e operatori înregistraţi
Număr de autorizaţii eliberate
Nrumăr de autorizaţii vizate pentru anul în
curs

31 decembrie

Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Călăraşi
Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Călăraşi

12

Organizare, control şi coordonarea operatorilor
economici înregistraţi privind producerea
seminţelor şi material săditor şi verificarea
privind respectarea normelor şi regulilor în
vigoare

Inspectoratul Teritorial pentru
Calitatea Seminţelor şi
Materialului Săditor Călăraşi

Inspector Şef
Inspectori Oficiali

13

Verificarea şi controlul privind importul şi
exportul seminţelor şi materialului săditor în

Inspectoratul Teritorial pentru
Calitatea Seminţelor şi

Inspectori Oficiali atestaţi
ISTA şiOMG
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Suprafeţe supuse inspecţiei în câmp pe
grupe de specii conform ordinelor în
vigoare:
• Cereale
• Plante oleaginoase şi pentru fibre
• Plante furajere
• Material de înmulţire fructifer
• Arbuşti fructiferi
• Plante ornamentale
Număr de parcele controlate
Număr de probe ISTA
Număr ded probe OMG

31 decembrie

31 decembrie

conformitate cu Ordinul MADR nr.34/2011 şi
privind controlul oficial al calităţii seminţelor
OGM conform Ordinului MADR nr.1573/2014

Materialului Săditor Călăraşi

14

Controlul calităţii seminţelor şi materialului
săditor în vederea certificării oficiale, a
prelucrării
şi
comercializării
seminţelor,
eliberarea documentelor de calitate

Inspectoratul Teritorial pentru
Calitatea Seminţelor şi
Materialului Săditor Călăraşi

Inspector Şef
Inspectori Oficiali

15

Verificarea şi controlul respectării legislaţiei în
vigoare de către operatorii economici la
comercializarea seminţelor şi materialului
săditor

Inspectoratul Teritorial pentru
Calitatea Seminţelor şi
Materialului Săditor Călăraşi

Inspector Şef
Inspectori Oficiali

Direcția Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor
Implementarea normelor sanitare veterinare
privind mentinerea indemnitatii teritoriului faţă
de boli epizootice de mare difuzibilitate

Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor
Călăraşi

SCOSBA

Asigurarea
securităţii
alimentare
în
conformitate cu reglementarile stabilite cu
autorităţile corespondente din UE

Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor
Călăraşi

SCOSA

18

Aplicarea Programului de supraveghere şi
control în domeniul sănătăţii animale

Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor
Călăraşi

19

Aplicarea Programului de supraveghere şi
control în domeniul siguranţei alimentelor de
origine animală şi nonanimală
Autorizarea/înregistrarea obiectivelor supuse
controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa
alimentelor
Perfecţionarea activităţii de diagnostic din
cadrul laboratorului sanitar veterinar şi pentru

16

17

20
21

Număr de probe primite pentru analize
de laborator total, din care:
• Probe oficiale
• Probe informative
Număr de determinări total din care:
• Puritate
• Germinaţie
• Umiditate
• Stare sanitară
• MMB
• Alte determinări sămânţă
• Alte determinări material săditor
Număr de documente eliberate oficial
Număr de controale privind respectarea
legislaţiei in vigoare de către operatorii
economici la comercializare
Număr de operatori economici controlaţi
în vederea respectării legislaţiei privind
comercializarea
Număr de sancţiuni aplicate

Monitorizare risc - efectuarea anchetelor
epidemiologice şi declararea , notificarea,
combaterea şi stingerea focarelor de boli
epizootice
Monitorizare
risc
Respectarea
prevederilor legale în vigoare privind
controlul reziduurilor şi contaminanţilor la
animalele vii şi produsele de origine
animală, şi a furajelor

31 decembrie

31 decembrie

permanent

permanent

SCOSBA

Monitorizare risc - întocmire planul cifric
la nivel DSVSA în baza programului
acţiunilor de supraveghere, prevenire şi
control al bolilor la animale,
celor
transmisibile la om

monitorizare lunară,
trimestrială, anuală

Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor
Călăraşi

SCOSA

Monitorizare risc - întocmirea planului
cifric la nivel DSVSA în baza programului
acţiunilor de supraveghere, prevenire şi
control al bolilor la animale,
celor
transmisibile la om

monitorizare lunară,
trimestrială, anuală

Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor
Călăraşi

SCAIEI

Tratarea riscului – respectarea termenului
de înregistrare autorizare

2021

Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor

LSVSA

Acceptarea riscului

permanent
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22

siguranţa alimentelor
Perfecţionarea continuă a personalului din
cadrul DSVSA
Îmbunătăţiri funciare
Acţiuni subvenţionate de la bugetul de stat

23

Exploatarea amenajărilor de irigaţii şi desecare

24

Intreţinerea şi repararea
îmbunătăţiri funciare

amenajărilor

de

Călăraşi
Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor
Călăraşi

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi

DSVSA

Acceptarea riscului

permanent

Director

Suprafaţa irigată = 45300 ha
Suprafaţa desecată = 35200 ha

2021

Director

Suprafaţa pe care s-au executat lucrări de
întreţinere şi reparaţii= 25400 ha

2021

Director

40 de avize şi acorduri

2021

Director

Impermeabilizat 1800 ml

2021

Director

Reabilitat consolidarea de mal

2021

Director

1 stație de pompare plutitoare reabilitată,
cu instlațiile hidromecanice și electrice
aferente
Impermeabilizare canale -17080 m

2021

Director

Indicatorii specifici investiției

Investiție în faza de
atribuire contract
Termen de finalizare 2022

Director

5200 ml impermeabilizat canal
Reabilitarea unei stații de bază cu 6

Investiție în derulare
Termen de finalizare 2022

Acţiuni subvenţionate din venituri proprii
25

Prestări servicii de specialitate

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi

Investiţii subvenţionate de la bugetul de stat
26

Reabilitarea canalului CA I din amenajarea
Pietroiu - Ştefan cel Mare

27

Reabilitarea staţiei de pompare plutitoare SPA
km 338 din amenajarea Borcea de Sus

28

Reabilitarea staţie de pompare plutitoare SPA
km 62+200 din amenajarea Borcea de Sus şi a
reţelei de canale de aducţiune din amenajarea
Borcea de Sus

29

Reabilitarea staţiei de pompare reversibilă SRP
Baital şi a reţelei de aducţiune din amenajarea
Borcea de Sus- investiţie în derulare, cu
finalizare în anul 2021

30

Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
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din amenajarea hidroameliorativă Pietroiu
Ştefan cel Mare

-

31

Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii
din amenajarea hidroameliorativă Gălăţui Călăraşi

32

Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii
din amenajarea hidroameliorativă Călăraşi Răul

33

Reabilitarea infrastructurii de irigaţii
amenajarea Costinu – Greaca – Argeş

34

Reabilitarea
amenajarea
Dorobanţu

35

Reabilitarea infrastructurii principale de irigații
Jegălia

36

Reabilitarea infrastructurii de irigaţii Mostiștea I

37

Reabilitarea staţiei de repompare SRP1
Independenţa,a canalelor de aducţiune și a
canalelor de distribuţie din amenajarea Gălăţui
- Călăraşi

din

infrastructurii principale din
de irigaţii Olteniţa Surlari

agregate de pompare și a instalațiilor
hidromecanice și electrice aferente

Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi

Director

Reabilitrea unei stații de repompare, a 4
agregate de pompare și a instalațiilor
hidromecanice și electrice aferente

Investiție în derulare
Termen de finalizare 2021

Director

Reabilitrea unei stații de pompare
plutitoare și instalațiilor hidromecanice și
electrice aferente

Investiție în derulare
Termen de finalizare 2021

Director

Reabilitatre conducte de aspiraţie Dn
1200 – 90 ml

Investiție în derulare
Termen de finalizare 2021

Director

Reabilitarea unei staţii plutitoare

Investiție în stadiu de
proiectare
Termen de finalizare 2023

Director

Reabilitarea unei staţii de bază

Investiție în stadiu de
proiectare
Termen de finalizare 2023

Director

Reabilitarea unei staţii de bază

Investiție în stadiu de
proiectare
Termen de finalizare 2023

Director

Reabilitarea unei staţii de repompare si
impermeabilizare canale

Investiție în stadiu de
proiectare
Termen de finalizare 2023

Reabilitarea amenajării de irigaţii Jegălia

Investiție în stadiul de
Notă Conceptuală,Tema
de Proiectare,Referat de
Necesitate și Caiet de
sarcini Termen de

Investiții promovate prin Planul Național de
Redresare și Reziliență (PNRR)
38

Modernizarea sistemului de compensare a
deficitului de apă din sol, Amenajarea Terasa
Jegălia

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri

Director
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39

Modernizarea sistemului de compensare a
deficitului de apă din sol, Amenajarea Unirea
Jegalia Gâldău

40

Modernizarea sistemului de compensare a
deficitului de apă din sol, Amenajarea Gostinu
Greaca Argeș

41

Modernizarea sistemului de compensare a
deficitului de apă din sol, Amenajarea Pietroiu
Ştefan cel Mare

42

Modernizarea sistemului de compensare a
deficitului de apă din sol, Amenajarea Terasa
Călăraşi

43

Modernizarea sistemului de compensare a
deficitului de apă din sol, Amenajarea
Mostiştea II

44

Modernizarea sistemului de compensare a
deficitului de apă din sol, Amenajarea
Mostiştea I

45

Modernizarea sistemului de compensare a
deficitului de apă din sol, Amenajarea
Mostistea VI

46

Modernizarea sistemului de eliminare a
excesului de apă din sol, Amenajarea Valea
Argeşului

47

Modernizarea sistemului de eliminare a
excesului de apă din sol, Amenajarea Terasa
Călăraşi

Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
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Director

Reabilitarea amenajării de irigaţii Unirea
Jegălia Gâldău

Director

Reabilitarea amenajării de irigaţii Gostinu
Greaca Argeş

Director

Reabilitarea amenajării de irigații Pietroiu
Ştefan cel Mare

Director

Reabilitarea amenajării de irigații Terasa
Calărăşi

Director

Reabilitarea
Mostiștea II

amenajării

de

irigaţii

Director

Reabilitarea
Mostiștea I

amenajării

de

irigaţii

Director

Reabilitarea
Mostiștea VI

amenajării

de

irigaţii

Director

Reabilitarea amenajării
Valea Argeşului

de

desecare

Director

Reabilitarea amenajării
Terasa Călăraşi

de

desecare

finalizare 2024
Investiție în stadiul de
Notă Conceptuală,Tema
de Proiectare,Referat de
Necesitate și Caiet de
sarcini Termen de
finalizare 2024
Investiție în stadiul de
Notă Conceptuală,Tema
de Proiectare,Referat de
Necesitate și Caiet de
sarcini Termen de
finalizare 2024
Investiție în stadiul de
Notă Conceptuală,Tema
de Proiectare,Referat de
Necesitate și Caiet de
sarcini Termen de
finalizare 2024
Investiție în stadiul de
Notă Conceptuală,Tema
de Proiectare,Referat de
Necesitate și Caiet de
sarcini Termen de
finalizare 2024
Investiție în stadiul de
Notă Conceptuală,Tema
de Proiectare,Referat de
Necesitate și Caiet de
sarcini Termen de
finalizare 2024
Investiție în stadiul de
Notă Conceptuală,Tema
de Proiectare,Referat de
Necesitate și Caiet de
sarcini Termen de
finalizare 2024
Investiție în stadiul de
Notă Conceptuală,Tema
de Proiectare,Referat de
Necesitate și Caiet de
sarcini Termen de
finalizare 2024
Investiție în stadiul de
Notă Conceptuală,Tema
de Proiectare,Referat de
Necesitate și Caiet de
sarcini Termen de
finalizare 2024
Investiție în stadiul de
Notă Conceptuală,Tema
de Proiectare,Referat de
Necesitate și Caiet de
sarcini Termen de

48

Modernizarea sistemului de eliminare a
excesului de apă din sol, Amenajarea Călăraşi
Răul

49

Modernizarea sistemului de eliminare a
excesului de apă din sol, Amenajarea Olteniţa
Surlari Dorobanţu

50

Modernizarea sistemului de eliminare a
excesului de apă din sol, Amenajarea Boianu
Sticleanu

51

Modernizarea sistemului de eliminare a
excesului de apă din sol, Amenajarea Gostinu
Greaca Argeș

52

Modernizarea sistemului de eliminare a
excesului de apă din sol, Amenajarea Gălăţui
Călăraşi

53

Modernizarea sistemului
excesului de apă din
Mostiştea VI

54

Modernizarea sistemului de eliminare a
excesului de apă din sol, Amenajarea Unirea
Jegălia Gâldău

55

Modernizarea sistemului de eliminare a
excesului de apă din sol, Amenajarea Borcea
de Sus

56

Modernizarea sistemului de eliminare a
excesului de apă din sol, Amenajarea Valea
Dâmboviţei

de eliminare a
sol, Amenajarea

Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
Funciare Călăraşi
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare –Filiala
Teritorială de Îmbunătățiri
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Director

Reabilitarea amenajării
Călăraşi Răul

de

desecare

Director

Reabilitarea amenajării de
Olteniţa Surlari Dorobanţu

desecare

Director

Reabilitarea amenajării
Boianu Sticleanu

de

desecare

Director

Reabilitarea amenajării
Gostinu Greaca Argeş

de

desecare

Director

Reabilitarea amenajării
Gălăţui Călăraşi

de

desecare

Director

Reabilitarea amenajării
Mostiştea VI

de

desecare

Director

Reabilitarea amenajării
Unirea Jegălia Gâldău

de

desecare

Director

Reabilitarea amenajării
Borcea de Sus

de

desecare

Director

Reabilitarea amenajării
Valea Dâmboviţei

de

desecare

finalizare 2024
Investiție în stadiul de
Notă Conceptuală,Tema
de Proiectare,Referat de
Necesitate și Caiet de
sarcini Termen de
finalizare 2024
Investiție în stadiul de
Notă Conceptuală,Tema
de Proiectare,Referat de
Necesitate și Caiet de
sarcini Termen de
finalizare 2024
Investiție în stadiul de
Notă Conceptuală,Tema
de Proiectare,Referat de
Necesitate și Caiet de
sarcini Termen de
finalizare 2024
Investiție în stadiul de
Notă Conceptuală,Tema
de Proiectare,Referat de
Necesitate și Caiet de
sarcini Termen de
finalizare 2024
Investiție în stadiul de
Notă Conceptuală,Tema
de Proiectare,Referat de
Necesitate și Caiet de
sarcini Termen de
finalizare 2024
Investiție în stadiul de
Notă Conceptuală,Tema
de Proiectare,Referat de
Necesitate și Caiet de
sarcini Termen de
finalizare 2024
Investiție în stadiul de
Notă Conceptuală,Tema
de Proiectare,Referat de
Necesitate și Caiet de
sarcini Termen de
finalizare 2024
Investiție în stadiul de
Notă Conceptuală,Tema
de Proiectare,Referat de
Necesitate și Caiet de
sarcini Termen de
finalizare 2024
Investiție în stadiul de
Notă Conceptuală,Tema
de Proiectare,Referat de
Necesitate și Caiet de
sarcini Termen de

Funciare Călăraşi

finalizare 2024

Finanţare în agricultură
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură-Centrul
Judeţean Călăraşi

Florin Stoia -director
executiv
Iulian Melente – director
executiv adjunct
Marinela Paraschiv –
director executiv adjunct

Procent cereri autorizate/cereri depuse
Sumă totală autorizată

30 iunie

Florin Stoia -director
executiv
Iulian Melente – director
executiv adjunct
Marinela Paraschiv –
director executiv adjunct

Procent cereri autorizate/cereri depuse
Sumă totală autorizată

la termenele prevăzute de
legislaţia în vigoare

Pliante, afişe, personal bine informat,
legislaţie actualizată din timp

permanent

57

Autorizarea la plată a tuturor cererilor SAPS
din campaniile anterioare

58

Finalizarea plăţii ajutoarelor de stat (acciză
motorină, bunăstarea animalelor (păsări şi
porcine, prime de asigurare, sectorul apicol
etc.).
Măsuri de piaţă (agricultura ecologică,
Programul pentru şcoli, intervenţie cereale etc.)

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură-Centrul
Judeţean Călăraşi

59

Organizarea de simpozioane, seminarii,
conferinţe, întâlniri cu fermierii la nivelul
centrului judeţean şi al centrelor locale
arondate

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură-Centrul
Judeţean Călăraşi

60

Call-center care vizează exploataţiile mari
pentru diseminarea operativă a unor informaţii
de actualitate în privinţa drepturilor şi obligaţiilor
beneficiarilor de măsuri de sprijin financiar

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură-Centrul
Judeţean Călăraşi

61

62

Dezvoltarea relaţiilor cu serviciile publice
deconcentrate
şi
cu
alte
structuri
guvernamentale cu reprezentare în teritoriu şi
corelarea cu priorităţile acestora, având la
bază următoarele principii:
- asigurarea unui climat de transparenţă şi
corectitudine;
- prezentarea rolului instituţiei în media;
- dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu
fermierii ;
- asigurarea pregătirii profesionale continue ;
- atragerea tinerilor absolvenţi către instituţia
publică;
- parteneriate cu instituţii de învaţământ
superior,
comunităţi
locale,
instituţii
europene;
- respectarea termenelor limită;
- informatizare.
Planificarea acţiunii de primire a cererilor unice
pe suprafaţă 2021, invitarea fermierilor conform
graficului de planificare şi informarea fermierilor

Florin Stoia -director
executiv
Iulian Melente – director
executiv adjunct
Marinela Paraschiv –
director executiv adjunct
Florin Stoia -director
executiv
Iulian Melente – director
executiv adjunct
Marinela Paraschiv –
director executiv adjunct

Număr de cereri întocmite corect, număr
erori detectate în cereri

lunar

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură-Centrul
Judeţean Călăraşi

Florin Stoia -director
executiv
Iulian Melente – director
executiv adjunct
Marinela Paraschiv –
director executiv adjunct

Gradul de îndeplinire a atribuţiilor şi
nivelul relaţiilor interinstituţionale

permanent

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură-Centrul
Judeţean Călăraşi

Florin Stoia -director
executiv
Iulian Melente – director

Număr de cereri întocmite corect, număr
erori detectate în cereri

01.02.2021 28.02.2021
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prin pliante, broşuri, flyere privind depunerea
cererilor unice de plată - campania 2021

63

64

65

66

67

68

Gestionarea
(depunerea,
administrarea,
autorizarea şi plata) cererilor privind măsurile
de spijin şi ajutoarele de stat specifice
Modalitatea de depunere a cererilor (pentru
orice tip de subvenţie) va viza reducerea
gradului de eroare şi apropierea instituţiei de
fermieri, existând o dotare unitară (spaţii
corespunzătoare, infrastructură IT) şi personal
calificat
Consolidarea colaborării interne, internaţionale
şi a schimbului de bune practici ca mijloc de
eficientizare şi îmbunătăţire a serviciilor
prestate, acţiune ce se va realiza prin
organizarea de întâlniri şi grupuri de lucru între
reprezentanţii
diferitelor
instituţii/autorităţi/organisme
Menţinerea infrastructurii IT în parametrii optimi

Întărirea capacităţii instituţionale prin reducerea
riscurilor şi utilizarea cu eficienţă a resurselor
alocate
Finanţarea investiţiilor rurale
Campanii de informare submăsuri din cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală,
corelat cu calendarul sesiunilor de depunere a
proiect5elor 2014-2020

executiv adjunct
Marinela Paraschiv –
director executiv adjunct
Florin Stoia -director
executiv
Enescu Coca Ilinca –
director executiv adjunct
Marinela Paraschiv –
director executiv adjunct

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură-Centrul
Judeţean Călăraşi

Procent cereri autorizate/cereri depuse
Sumă totală autorizată

conform actelor normative
ce reglementează
modalităţile de acordare a
acestor forme de sprijin

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură-Centrul
Judeţean Călăraşi

Florin Stoia -director
executiv
Iulian Melente – director
executiv adjunct
Marinela Paraschiv –
director executiv adjunct

Procent cereri autorizate/cereri depuse
Sumă totală autorizată

permanent

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură-Centrul
Judeţean Călăraşi

Florin Stoia -director
executiv
Iulian Melente – director
executiv adjunct
Marinela Paraschiv –
director executiv adjunct

Gradul de îndeplinire a atribuţiilor şi
nivelul relaţiilor interinstituţionale

permanent

Nivelul de supraveghere şi întreţinere din
punct
de
vedere
hardware
a
echipamentelor din dotarea centrului
judeţean şi a centrelor locale

permanent

Gradul de îndeplinire
instituţionale

permanent

Florin Stoia -director
executiv
Iulian Melente – director
executiv adjunct
Marinela Paraschiv –
director executiv adjunct
Florin Stoia -director
executiv
Iulian Melente – director
executiv adjunct
Marinela Paraschiv –
director executiv adjunct

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură-Centrul
Judeţean Călăraşi

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură-Centrul
Judeţean Călăraşi

Oficiul Judeţean de Finanţare a
Investiţiilor Rurale Călăraşi

Director
Responsabil relaţii publice
Experţi

69

Evaluarea cererilor de finanțare

Oficiul Judeţean de Finanţare a
Investiţiilor Rurale Călăraşi

Director
Șef serviciu
Experţi

70

Instrumentare tehnică şi financiară a proiectelor
selectate și contractete

Oficiul Judeţean de Finanţare a
Investiţiilor Rurale Călăraşi

Director
Şefi servicii
Experţi
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a

obiectivelor

Număr de persoane/firme la care ajunge
informaţia

permanent

Se stabilesc de AFIR,
corelat cu sesiunile de
depunere aprobate de
MADR
Număr cereri de finanţare evaluate în
termen; Număr şi valoare cereri de plată
autorizate

Continuu, în conformitate
cu termenele contractuale

71

72

73

Reconstituirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor
Aplicarea
legilor
fondului
funciar
prin
îndeplinirea atribuţiilor de către Comisia
judeţeană
pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor Călăraşi,
precum şi de către Comisiile locale pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor Călăraşi, în conformitate cu
HG nr.890/2005 privind Regulamentul…
Proiectele finţate prin Programul Operaţional
pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020
sunt detaliate la Cap.2 Investiții și Fonduri
Europene
Investiţiile în Infrastructură în mediul rural sunt
detaliate la Cap.7. Dezvoltare, Lucrări publice
și Adminsitraţie publică

Comisia judeţeană pentru
stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor
Călăraşi
Comisiile locale pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor Călăraşi

Membrii Comisiei judeţene
Membrii Comisiilor locale
Colectiv tehnic de lucru de
pe lângă Comisia judeţeană

Număr hotărâri ale Comisiei judeţene
pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor Călăraşi

permanent

9. CERCETARE, INOVARE ȘI DIGITALIZARE
Obiectiv general:
Transformarea profundă a economiei, a administraţiei publice şi societăţii, creşterea performanţelor şi eficienţei în sectorul public, prin crearea unor noi tipuri de valoare
bazată pe digitalizare, inovaţii şi tehnologii
Obiective specifice:
-

Digitalizarea administrației publice în scopul eficientizării acesteia și dezvoltării de noi servicii de guvernare electronică prin:
✓ Eficienţă în folosirea banului public, simplificare administrativă şi acces cât mai larg la participarea în achiziţii publice;
✓ Digitalizarea sistemului de sănătate și consolidarea capacității de gestionare a crizei similare COVID-19;
✓ Reducerea la minimum a numărului de documente necesare oricărui mecanism tranzacţional, favorizarea şi încurajarea folosirii versiunii digitale a
documentelor de orice tip;
✓ Încurajarea şi sprijinirea administraţiei publice la nivel la nivel local pentru a-şi optimiza continuu serviciile furnizate către cetăţeni şi întreprinderi prin utilizarea
de soluţii inovatoare;
✓ Utilizarea semnăturii electronice a funcţionarilor din administraţia publică, astfel încât aceştia să poată comunica digital cu instituțiile și firmele, scăzând timpul
de reacţie şi corectarea timpurie a unor posibile greşeli;
✓ Crearea abilităţilor digitale necesare la nivelul angajaţilor din sectorul public care vor opera noile instrumente digitale puse la dispoziţie;
✓ Dezvoltarea Sistemului Național Elecronic de Plată online a taxelor prin înrolarea primăriilor în sistemul “Ghiseul.ro”, unul dintre serviciile de bază puse la
dispoziția cetățeanului și a mediului de afaceri, în contextul pandemiei de COVID-19, având în vedere necesitatea atât a susținerii resurselor financiare ale
contribuabililor, cât și a asigurării încasării unor sume certe și periodice la bugetul general consolidate;
✓ Educație digitală prin dezvoltarea abilităților digitale la nivelul tuturor segmentelor de populație și ale forței de muncă: populația generală, funcționarii și
angajații autrităților publice; înalți funcționari publici, populația școlară, personalul didactic;
✓ Nivel minim de competențe ale funcționarilor și angajaților autorităților publice pentru a urniza servicii folosind noile instrumente digitale de e-guvernare, prin
programe naționale de formare, cu calendar adaptat evoluției sistemelor informatice din administrația publică, dar și corelarea acestora cu evoluția tehnologică
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Nr.
crt.
0
1

2

3

4

propriu-zisă.
Reducerea dezechilibrelor în Cercetare, Dezvoltare, Inovare prin stabilirea unor poli de excelență esențiali.
ACŢIUNEA
1
Profesionalizarea personalului responsabil cu
achizițiile publice
Participarea la evenimente de diseminare a
bunelor practici în domeniul specific, în
vederea
conștientizării
responsabilităților
funcționarilor implicați în achiziții publice și a
dificultăților cu care se confruntă aceștia în
exercitarea atribuțiilor
Procesarea automată a volumului mare de
date medicale, prelucrarea informațiilor din
chestionare și fișe de pacienți, triaj
epidemiologic,
monitorizarea
stării
de
sănătate a pacienților și foștilor pacienți
infectași și tratați de COVID-19
Operaţionalizarea şi utilizarea Dosarului
Electronic al Pacientului care va cuprinde
toate datele de sănătate şi care va sta la baza
Registrelor Naţionale pentru fiecare patologie
în parte

5

Optimizarea Sistemului
Integrat (SIUI)

6

Extinderea numărului de documente în format
digital pe site-urile autorităților publice locale,
inclusiv în format bilingv

7

Asigurarea
accesului
cetăţenilor
organizaţiilor la servicii publice electronice

8

9

Informatic

Unic

şi

Utilizarea semnăturii digitale de către un
număr cât mai mare de persoane din
administrația publică
Accesarea de programe de formare
specializată a personalului din administrația
publică
locală
și
servicii
publice
deconcentrate, în vederea aigurării resursei
umane necesare procesului de transformare

Entitatea implicată în
realizare
2

Persoana
responsabilă
3

Termen de
finalizare
5

Indicatori de performanţă
4

Servicii publice deconcentrate
Primăriile localităților

Persoane cu
responsabilități în domeniu

Număr persoane participante la cursuri
specifice

2021

Servicii publice deconcentrate
Primăriile localităților

Persoane cu
responsabilități în domeniu

Număr evenimente organizate
Număr de participanți din administrația
publică locaă

2021

Direcția Județeană de Sănătate
Publică Călărași

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Număr formulare specifice

2021

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu
si furnizori de servicii
medicale

Număr intervenții în DES

permanent

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu
si furnizori de servicii
medicale

Număr de intervenții în SIUI

permanent

Primăriile localităților

Persoane cu
responsabilități în domeniu

Număr documente specifice noi postate
pe site-urile proprii

permanent

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Număr formulare specifice disponibile pe
site-urile autorităţilor publice judeţene şi
locale precum şi pe cele ale servicii
publice deconcentrate ale ministerelor

permanent

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Număr certificate digitale emise

permanent

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de funcționari publici participanți la
cursuri

2021

Autorităţi publice judeţene şi
locale
Servicii publice deconcentrate ale
ministerelor
Autorităţi publice judeţene şi
locale
Servicii publice deconcentrate ale
ministerelor
Autorităţi publice judeţene şi
locale
Servicii publice deconcentrate ale
ministerelor

94

10

11

12

13

digitală
Înscrierea autorităților administrației publice
locale în Sistemului Național Electronic de
Plată online a taxelor și impozitelor
Efectuarea de plăți electronice online a taxelor
și impozitelor de către populația județului și
eliminarea deplasării la ghișeele autorităților
publice
Conectarea la internet a tuturor unităţilor de
învăţământ
Monitorizarea Strategiei de specializare
Inteligentă -Regiunea Sud Muntenia și analiza
indicatorilor de rezultat ai proiectelor
dezvoltate în sectoarele cu potenţial regional

Primăriile localităților

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Primăriile localităților

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de primării înscrise în sistemul
“Ghiseul.ro”
Minimizarea timpul necesar interacțiunii
cu instituțiile de stat pentru achitarea
obligațiunilor față de acestea

2021

permanent

Volum mărit de taxe colectate
Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
Furnizori
Agenția de Dezvoltare Regională
Sud Muntenia

ISG
ISGA

Număr unități de învățământ conectate la
internet

august 2021

Persoane responsabile

Indicatorii specifici ai măsurilor/priorităților
Strategiei
Analiză a indicatorilor de rezultat ai
proiectelor dezvoltate în sectoare cu
potențial regional

2021

10. MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
Obiective generale:
-

Introducerea digitalizării serviciilor oferite de instituţiile din subordinea/aflate în coordonarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în toate domeniile de
activitate şi la toate palierele de interacţiune cu cetăţeanul și abordarea personalizată şi integrată în funcţie de profilul beneficiarului;
Asigurarea și respectarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, acces pentru vârstnici şi tineri, pentru persoane cu dizabilităţi şi
persoane cu vulnerabilităţi multiple.

Obiective orizontale:
-

Furnizarea promptă a serviciilor oferite în domeniul muncii și protecției sociale prin digitalizarea acestora, cu accent pe interfața de comunicare cu
cetățenii.Interconectarea bazelor de date ale instituțiilor care furnizează aceste servicii.
Schimbări produse prin digitalizare, în sensul prioritizării pregătirii personalului, cu accent în evaluare pe aceste competențe care trebuie dobândite de urgență;
Modernizarea aparatului de lucru și eficientizarea serviciilor livrate către cetățeni prin accesarea de fonduri nerambursabile, mai ales în plan local.

Politici active de ocupare și de stimulare a muncii
Obiective generale:
-

Sprijinirea cetăţenilor să aibă competenţele necesare şi să poată munci, având în vedere vulnerabilităţile la care sunt expuse persoanele fără educaţie, exigenţele
pentru accesul la cursuri de formare pentru persoanele cu 4 clase absolvite trebuie relaxate;
Eficientizarea politicii de ocupare şi de stimulare a muncii, astfel încât să se ofere servicii competitive şi adaptate realităţilor din piaţa muncii atât pentru
angajatori, cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;
Dezvoltarea cooperării dintre sistemul de educaţie/sistemul de afaceri, prin susţinerea structurilor de învăţământ dual;
Programe pentru stimularea/reinserţia profesională;
Realizarea unor programe de formare profesională a şomerilor şi a salariaţilor aflaţi în pericolul pierderii locului de muncă, corelate cu necesităţile actuale ale
pieţei muncii.

Obiective specifice:
-

Asigurarea accesului majorităţii cetăţenilor la locuri de muncă de calitate, în funcţie de competenţele şi abilităţile lor, la venituri decente;

95

-

Întărirea rolului activ al Serviciului Public de Ocupare (SPO) în relaţia cu angajatorii;
Organizarea de evenimente relevante pentru piaţa muncii (2 burse generale ale locurilor de muncă, anual);
Stimularea participării pe piaţa muncii a persoanelor apte de muncă, aflate în risc de excluziune socială; descurajarea dependenţei de măsurile de asistenţă
socială;
Întărirea legăturii cu ocuparea, diminuarea treptată a măsurilor pasive şi dezvoltarea măsurilor active de asistenţă socială;
Introducerea beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială ca şi categorii prioritare pentru măsurile active de ocupare;
Susţinerea formării profesionale a salariaţilor, care să fie corelată cu necesităţile pieţei muncii;
Creşterea ocupării în rândul tinerilor;
Combaterea muncii fără forme legale prin derularea de campanii de conştientizare, prin controale tematice.

Piața muncii, pensii și asigurări sociale
Piața muncii
Obiectiv general:
-

-

Măsuri active care să sprijine formarea continuă, măsuri adaptate actualelor nevoi emergente, având în vedrere importanţa investiţiei în creşterea competenţelor
angajaţilor. Programe care să fie adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilităţi şi care trebuie să ofere perspective care să răspundă inclusiv solicitărilor românilor
din diaspora;
Digitalizarea relațiilor de muncă, în sensul utilizării semnăturii electronice în toate documentele necesare desfăşurării acestora şi simplificarea mecanismelor de
desfăşurarea a telemuncii (inclusiv în ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă);

Politici corecte și eficiente vizând pensiile
Obiective generale:
-

Aplicarea generală a principiului contributivităţii în stabilirea dreptului la pensie şi continuarea majorării anuale a valorii punctului de pensie pentru a acoperi 100%
rata inflaţiei şi minimum 58,5% din rata de creştere a salariului mediu brut pe economie;
Creşterea nivelului de informare a pensionarilor cu privire la întreg cadrul legal şi implicit la modificările din ultimii ani şi capacitatea sistemului, de identificare şi
implementare a soluţiilor de creştere a eficienţei în furnizarea serviciilor pentru pensionari, indiferent de locul de reşedinţă
Dezvoltarea de programe de implicarea a pensionarilor în comunitate prin activităţi de voluntariat sau petrecere a timpului liber.

Obiective specifice:
-

Îmbunătăţirea performanţelor activităţii Casei Judeţene de Pensii;
Creşterea calităţii serviciilor oferite beneficiarilor sistemului public de pensii;
Îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu beneficiarii şi cu reprezentanţii mass-media, pentru asigurarea unei imagini obiective a activităţii Casei Judeţene de
Pensii;
Formarea profesională continuă a funcţionarilor publici din Casa Judeţeană de Pensii;
Dezvoltarea unui sistem eficient şi transparent de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale;
Eficientizarea activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;
Eficientizarea activităţii Casei Judeţene de Pensii prin asigurarea respectării legislaţiei în legătură cu auditarea tuturor activităţilor desfăşurate de compartimentele
din componenţa acesteia;
Dezvoltarea şi eficientizarea sistemului de asigurare pe bază de contracte individuale de asigurare;
Eficientizarea activităţii de distribuire a biletelor de tratament;
Exploatarea sistemului informatic în vederea furnizării unor servicii publice electronice de calitate asiguraţilor din sistemul public de pensii;
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-

Reducerea numărului de contestaţii formulate împotriva deciziilor de pensie sau ale drepturilor prevăzute de legi speciale;
Aplicarea unitară a legislaţiei specifice domeniului pensiilor;
Implementarea, în domeniul propriu de competenţă, a regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială nr.883/2004, nr.987/2009,
nr.1408/71, nr.574/72 şi a acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte;
Implementarea Regulamentului european nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecţia datelor);
Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate (posibile erori, posibilitatea existenţei în plată, în paralel, a mai multor dosare de pensii, identificarea plăţilor
necuvenite de pensii anticipate, anticipate parţial, de invaliditate sau de urmaş, plăţi nelegale de asigurări sociale sau introducerea eronată a CNP);
Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate rezultate din depunerea declaraţiilor nominale de către angajatori (posibile erori, posibilitatea ca o persoană să fie
declarată de doi angajatori sau entităţi asimilate angajatorului ca fiind în două stări care sunt incompatibile ex. şomaj cu venituri de natură salarială);
Verificarea şi soluţionarea neconcordanţelor constatate urmare a analizării situaţiilor lunare cu cazurile de posibile neconcordanţe identificate la plata în sistem
centralizat a drepturilor de asigurări sociale, conform Ordinului 356/IC/2015, Ordinului 357/IC/2015, Ordinului 373/IC/2015;
Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial, la nivelul Casei Judeţene de Pensii;
Reducerea cheltuielilor bugetare cu transmiterea şi plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale;
Asigurarea resurselor necesare funcţionării sistemului public de pensii şi al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
Optimizarea cheltuielilor la nivelul Casei Judeţene de Pensii;
Aplicarea prevederilor art. 181(3) din Lg. 263/2010 şi a Ordinului MMJS/MF 2424/1723/2018;
Recuperarea prejudiciilor constatate la nivelul Casei Judeţene de Pensii, prin promovarea acţiunilor în instanţele de judecată;
Informarea beneficiarilor cu privire la aplicarea noi legi a pensiilor nr. 127/2019;
Îmbunătăţirea performanţelor activităţii Casei Judeţene de Pensii Călăraşi.

Dialog social
Obiectiv general:
-

Creşterea capacităţii partenerilor sociali pentru angajarea activă şi eficientă în desfăşurarea negocierilor colective

Obiective specifice:
-

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

Asistenţă socială îndreptată către nevoile reale ale beneficiarilor
Obiective:
-

Asigurarea egalității de șanse și a unor condiţii de trai decente pentru familiile în dificultate şi categoriile sociale vulnerabile prin:
✓ Regândirea mecanismului de dezinstituţionalizare, orientat pe alternative de viaţă independentă sau semi-independentă în comunităţile urbane şi suburbane,
pentru a evita perpetuarea izolării şi lipsa de servicii;
✓ Creșterea calităţii vieţii familiilor persoanelor cu dizabilităţi şi prevenirea instituţionalizării prin identificarea de servicii tip respiro;
✓ Monitorizarea aplicării legislaţiei privind venitul minim de incluziune şi a celei privind anularea VMG în caz de refuz al unui loc de muncă;
✓ Monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor, la nivelul instituţiilor publice, pentru respectarea drepturilor persoanelor abuzate, şi pentru încurajarea implicării
organizaţiilor neguvernamentale în activităţile specifice.
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-

Incluziune socială prin:
✓ Dezinstituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi;
✓ Stabilirea măsurilor de protecție socială pentru clientul vulnerabil din sistemul energetic;
✓ Sisteme de sprijin şi suport pentru viaţă independentă acordate şi persoanelor cu dizabilităţi care nu sunt instituţionalizate;
✓ Facilități acordate persoanelor cu dizabilități.

-

Îmbunătățirea procedurilor de realizare a inspecției sociale. Creșterea capacităţii de control şi monitorizare a Inspecţiei sociale prin:
✓ Gestionarea eficientă a resurselor și implementarea unui management performant în cadrul Agenției Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială;
✓ Administrarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și gestionarea programelor privind serviciile sociale susținute de la bugetul de
stat;
✓ Monitorizarea activității de control și inspecție a aplicării măsurilor legale privind activităţile de stabilire și acordare a beneficiilor de asistenţă socială și de
furnizare a serviciilor sociale în vederea reducerii erorii şi fraudei în sistemul de asistenţă socială.

-

Securitate şi îngrijire pentru copii, bazate pe alternative de îngrijire şi un proces de adopţie ce urmăreşte interesul superior al fiecărui copil. Sprijin pentru familii şi
copii. Servicii sociale de calitate prin:
✓ Măsuri de sprijin şi de încurajare a abilităţilor de viaţă independentă pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie;
✓ Abordarea coordonată şi intersectorială, cu măsuri ţintite, a nevoilor persoanelor vulnerabile;
✓ Asigurarea de servicii competitive care abordează integrat nevoile familiilor în dificultate şi ale categoriilor sociale vulnerabile, beneficiari care se dezvoltă în
cadrul serviciilor furnizate.;
✓ Transformarea radicală a sistemul de asistenţă socială, în care accentul să fie pus pe măsuri de prevenţie, precum şi pe furnizarea de servicii sociale;
✓ Monitorizarea procesului de adopţie şi a managementului de caz;
✓ Întărirea capacităţii de intervenţie integrată în cazurile de violenţă domestică, prin formarea tuturor categoriilor persoanelor responsabile;
✓ Dezvoltarea de noi servicii pentru victimele violenţei domestice, prin finanţarea înfiinţării mai multor centre de primiri în regim de urgenţă şi extinderea reţelei
de locuinţe protejate pentru victimele violenţei domestice;
✓ Formarea celor implicaţi în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice, a egalităţii de gen şi de şanse, mai ales cu scopul prevenirii victimizării
secundare;
✓ Intensificarea colaborării cu autorităţile locale pentru cunoaşterea serviciilor la nivelul comunităţilor şi pentru încurajarea accesării acestora;
✓ Dezvoltarea serviciilor de tip respiro/centre de zi pentru adulţi şi copii cu dizabilităţi.

Protecție pentru victimele traficului de persoane prin:
- Bună coordonare cu structurile de combatere pentru a livra servicii de protecţie centrate pe nevoile victimelor şi informate de experienţa supravieţuitorilor;
- Asigurarea unor adăposturi specializate pentru victimele traficului de persoane, atât pentru adulţi, cât şi minori;
- Prevenirea cazurilor de trafic de minori din centrele de tip rezidenţial prin sesiuni informative şi un mecanism de raportare imediată a suspiciunilor;
- Integrarea victimelor în societate prin programe adaptate nevoilor şi provocărilor date de trecutul de exploatare şi abuz;
- coordonarea eforturilor de prevenire a fenomenului traficului de persoane, în special în rândul grupurilor vulnerabile, cu ceilalţi actori implicaţi în lupta împotriva
traficului de persoane.
Egalitatea de șanse între femei și bărbați prin:
- Promovarea participării femeilor la piața muncii, iclusiv accesul la servicii de îngrijire a copiilor și a persoanelor dependente;
- Combaterea violenței domestice.
Burse sociale pentru elevi, program de construcţii locuinţe sociale
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Implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) prin:
✓ Distribuirea pachete de igienă și alimente;
✓ Acordarea de tichete sociale pe tip suport electronic pentru mese calde (OUG nr.115/2020) persoanelor cu vârsta de minim 75 de ani;
✓ Sprijin educațional acordat elevilor cei mai defavorizați pe bază de tichete sociale pe suport electronic (materiale școlare, rechizite și vestimentație)-OUG
nr.133/2020.
Nr.
crt.
0

1

2

3

4

5

6

7

ACŢIUNEA
1
Ocupare și stimulare a muncii
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Călăraşi
Atingerea unui nivel sustenabil de ocupare a
forţei de muncă susţinut de competitivitate
economică, coeziune socială şi dezvoltare
durabilă
Implementarea măsurilor active şi preventive
pentru şomeri, pentru persoane inactive,
precum şi pentru persoanele supuse riscului
pierderii locului de muncă
Diminuarea şomajului de lungă durată prin
oferirea unei alternative ocupaţionale pentru
tineri înainte de 6 luni de la data înregistrării şi
respectiv 12 luni în cazul adulţilor, cât şi prin
încheierea, în scris, cu fiecare şomer de lungă
durată înregistrat, care nu poate beneficia de
Garanţia pentru Tineret, a unui acord de
integrare în muncă, într-un termen ce nu va
depăşi 18 luni de la data înregistrării ca şomer
Sprijinirea angajatorilor pentru a încadra în
muncă persoane provenite din rândul şomerilor
Combaterea disparităţilor regionale privind
ocuparea în localităţile în care se înregistrează
un şomaj ridicat şi/sau din comunităţile cu
număr mare de etnici romi
Creşterea
ocupării
în
rândul
tinerilor,
diminuarea şomajului în rândul tinerilor şi a
numărului de tineri din categoria NEETs
Îmbunătăţirea
structurii
ocupaţionale
şi
participării pe piaţa muncii în rândul femeilor şi
persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile,

Entitatea implicată în
realizare
2

Persoana
responsabilă
3

Indicatori de performanţă
4

Termen de
finalizare
5

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Călăraşi

Director executiv
Director executiv adjunct
Şef serviciu agenţie locală
Personal AJOFM

Întâlniri cu agenții economici și actorii
locali

decembrie

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Călăraşi

Director executiv
Director executiv adjunct
Şef serviciu agenţie locală
Personal AJOFM

Mediere și consiliere profesională

decembrie

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Călăraşi

Director executiv
Director executiv adjunct
Şef serviciu agenţie locală
Personal AJOFM

Mediere și consiliere profesională

decembrie

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Călăraşi

Director executiv
Director executiv adjunct
Şef serviciu agenţie locală
Personal execuţie

Bursa Locurilor de muncă
Întâlniri cu agenții economici
(dacă
situația
epidemiologică
permite
organizarea acestor evenimente)

decembrie

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Călăraşi
Primării

Director executiv
Director executiv adjunct
Şef serviciu agenţie locală

Mediere și consiliere profesională

decembrie

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Călăraşi

Director executiv
Director executiv adjunct
Şef serviciu agenţie locală

Bursa Locurilor de muncă
Întâlniri cu agenții economici
(dacă
situația
epidemiologică
permite
organizarea acestor evenimente)

decembrie

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Călăraşi

Director executiv
Director executiv adjunct
Şef serviciu agenţie locală

Mediere și consiliere profesională

decembrie
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8

9

10

11

12

13

14

15

reducerea ocupării în agricultura de subzistenţă
şi facilitarea relocării acestei resurse umane
către
activităşi
non-agricole,
creşterea
participării femeilor şi a persoanelor aparţinând
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii prin
dezvoltarea de măsuri care să combine
suportul social cu activarea
Prevenirea şomajului prin activitatea de
formare profesională, dezvoltarea unei resurse
umane cu un nivel înalt de calificare şi
competenţe adaptate la cerinţele pieţei muncii,
pentru a facilita reintegrarea acestora pe piaţa
muncii
Organizarea de burse ale locurilor de muncă:
bursa generală, burse pentru absolvenţi, alte
burse la cererea pieţei muncii

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

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

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Călăraşi

Desfăşurarea activităţii de mediere pe locurile
de muncă oferite de angajatorii străini
Reducerea
barierelor
şi
costurilor
administrative pentru angajator prin crearea
cardului de asigurat în sistemul asigurărilor
sociale - elementul de bază al sistemului
integrat unic de asigurări sociale (ghişeu unic
electronic)

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Călăraşi

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Călăraşi

Asigurarea perfecţionării pregătirii profesionale
a personalului propriu în scopul asigurării
creşterii gradului de competenţă a angajaţilor
Creşterea calităţii serviciilor de ocupare prin
întărirea colaborării între actorii locali (autorităţi
publice locale, institutii de învăţământ, asociaţii
profesionale şi întreprinderi) care să contribuie
la reducerea şomajului
Îmbunătăţirea mecanismului de fundamentare,
implementare, monitorizare şi
evaluare a
politicilor cu impact pe piaţa muncii,

Director executiv
Director executiv adjunct
Compartiment formare
profesională

Mediere,
consiliere
profesională,
recomandari participare la programe de
formare profesională

decembrie

30 persoane participante
(dacă situația epidemiologică permite
organizarea acestor evenimente)

decembrie

20 persoane mediate

decembrie

Întâlniri cu ageţtii economici străini

decembrie

Director executiv
Director executiv adjunct
Şef serviciu agenţie locală
Personal AJOFM

Mediere și consiliere profesională

decembrie

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Călăraşi

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

Cursuri de perfectionare profesională

decembrie

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Călăraşi

Director executiv
Director executiv adjunct

Bursa Locurilor de muncă
Întâlniri cu agenții economici și actorii
locali (dacă situația epidemiologică
permite organizarea acestor evenimente)

decembrie

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Călăraşi
Actori sociali

Director executiv
Compartiment Resurse
umane, salarizare,
comunicare si secretariatul

Întâlniri cu agenții economici și actorii
locali

decembrie

Director executiv
Director executiv adjunct
Şef serviciu agenţie locală
Personal AJOFM
Director executiv
Director executiv adjunct
Compartiment Resurse
umane, salarizare,
comunicare si secretariatul
Consiliului Consultativ şi
EURES
Director executiv
Director executiv adjunct
Şef serviciu agenţie locală
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consolidarea dialogului social la toate nivelurile
pentru a facilita adoptarea, implementarea şi
respectarea politicilor cu impact pe piaţa muncii

16

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

Autorităţi locale

Consiliului Consultativ şi
EURES

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Călăraşi

Director executiv
Director executiv adjunct
Compartiment Analiza pieței
muncii, programe de
ocupare și implementare
măsuri active, monitorizare
proiecte finanțate prin FSE

Întâlniri cu agenții economici și actorii
locali

decembrie

Combaterea muncii fără forme legale prin
derularea de campanii de conştientizare, prin
controale tematice
Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi

17

Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii
Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă Prevenirea riscurilor generate de substanțe
periculoase, sub egida Agenţiei Europene
pentru Securitate şi Sănătate în Muncă

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Compartimentul Securitate şi
Sănătate în Muncă

Inspector şef adjunct SSM
Inspector de muncă:
Niță Aurelia
Ruse Gabriel

18

Campanie națională de verificarea modului de
respectare a cerințelor minime de securitate și
sănătate în muncă la lucrările din domeniul
construcțiilor -cod CAEN 41,42,43

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Compartimentul Securitate şi
Sănătate în Muncă

Inspectori de muncă:
Stama Dumitru
Drăgănescu Valentin

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Compartimentul Securitate şi
Sănătate în Muncă

Inspectori de muncă:
Neaţă Cristian
Niță Aurelia

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Compartimentul Control Muncă
Nedeclarată

Inspectori de muncă:
Burcea Marius
Dumitru Elena

Inspectoratul Teritorial de

Inspectori de muncă:

19

20

21

Campanie naţională de supraveghere a pieţei
produselor industriale din domeniul de
competenţă al Inspecţiei Muncii, conform
Programului sectorial pentru anul 2021,
coordonat de către Comisia Europeană
Campanie privind identificarea şi combaterea
cazurilor de muncă nedeclarată în domenii
susceptibile utilizării frecvente a acesteia:
construcţii, protecţie şi pază, service auto,
depozite, comerţ - lanţurile de aprovizionare
(încărcare-descărcare),
notariate,
birou
avocatură şi de arhitectură
Campanie naţională pentru verificarea modului
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Eficientizarea capacităţii de control în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Urmărirea respectării prevederilor legale
din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă
Exigenţa activităţii de control în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă
Calitatea întocmirii dosarelor de cercetare
a accidentelor în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă
Eficientizarea
capacităţii
de
control în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă
Urmărirea
respectării
prevederilor
legale din domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă
Exigenţa
activităţii
de
control în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă
Calitatea întocmirii dosarelor de cercetare
a accidentelor în domeniul securității și
sănătății în muncă
Eficientizarea capacităţii de control în
domeniul supravegherii pieţei
Urmărirea respectării prevederilor legale
din domeniul supravegherii pieţei
Exigenţa activităţii de control în domeniul
supravegherii pieţei
Evaluarea
cantitativă
a
activităţii
desfăşurate în domeniul relaţiilor de
muncă
Eficienţa activităţii controalelor pentru
diminuarea cazurilor de nerespectare a
legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă
Eficienţa activităţii inspectorilor de muncă
pentru diminuarea muncii nedeclarate
Evaluarea

cantitativă

a

activităţii

trim. III-IV

trim. I-IV

trim. I - IV

trim. I-IV

trim I-II

Muncă Călăraşi
Serviciul Control Relaţii de
Muncă

Constantin Daniela
Iordan Ionela

22

Campanie
naţională
pentru
verificarea
respectării prevederilor legale cu privire la
condiţiile de funcţionare şi procedura de
înregistrarea agenţilor de plasare forţă de
muncă în străinătate, potrivit Legii nr. 156/2000
privind protecţia cetăţenilor români care
lucrează în străinătate, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Serviciul Control Relaţii de
Muncă

Inspectori de muncă:
Ştefănescu Georgeta
Păun Georgeta

23

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

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Serviciul Control Relaţii de
Muncă

Inspectori de muncă:
Paşca Camelia
Pavel Loreta

24

Campanie naţională pentru verificarea modului
de respectare a dispoziţiilor legale în domeniul
relaţiilor de muncă de către agenţii de muncă
temporară/utilizatorii salariaţilor temporari şi a
dispoziţiilor HG nr.1256/2011 privind condiţiile
de funcţionare, precum şi procedura de
autorizare a agentului de muncă temporar, cu
modificările şi completările ulterioare

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Serviciul Control Relaţii de
Muncă

Inspectori de muncă:
Chiriţă Daniela
Barangă Nicoleta

25

Campanie privind verificarea modului de
respectare a prevederilor legale privind

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Serviciul Control Relaţii de

Inspectori de muncă:
Constantin Daniela
Paşca Camelia

de aplicare a prevederilor legale privind munca
la domiciliu, telemunca, decalarea programului
de lucru de către angajatorii cu un număr mai
mare de 50 de salariaţi

102

desfăşurate în domeniul relaţiilor de
muncă
Eficienţa activităţii controalelor pentru
diminuarea cazurilor de nerespectare a
legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă
şi pentru îndrumarea şi conştientizarea
angajatorilor cu privire la modalităţile de
aplicare corectă a legislaţiei muncii
Eficienţa activităţii inspectorilor de muncă
pentru diminuarea muncii nedeclarate
Eficienţa activităţii privind contractele
colective de munc.
Evaluarea
cantitativă
a
activităţii
desfăşurate în domeniul relaţiilor de
muncă
Eficienţa activităţii controalelor pentru
diminuarea cazurilor de nerespectare a
legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă
şi pentru îndrumarea şi conştientizarea
angajatorilor cu privire la modalităţile de
aplicare corectă a legislaţiei muncii
Eficienţa activităţii inspectorilor de muncă
pentru diminuarea muncii nedeclarate
Eficienţa activităţii privind contractele
colective de muncă
Evaluarea
cantitativă
a
activităţii
desfăşurate în domeniul relaţiilor de
muncă
Eficienţa activităţii controalelor pentru
diminuarea cazurilor de nerespectare a
legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă
şi pentru îndrumarea şi conştientizarea
angajatorilor cu privire la modalităţile de
aplicare corectă a legislaţiei muncii
Eficienţa activităţii inspectorilor de muncă
pentru diminuarea muncii nedeclarate
Eficienţa activităţii privind contractele
colective de munc.
Evaluarea
cantitativă
a
activităţii
desfăşurate în domeniul relaţiilor de
muncă
Eficienţa activităţii controalelor pentru
diminuarea cazurilor de nerespectare a
legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă
şi pentru îndrumarea şi conştientizarea
angajatorilor cu privire la modalităţile de
aplicare corectă a legislaţiei muncii
Eficienţa activităţii inspectorilor de muncă
pentru diminuarea muncii nedeclarate
Eficienţa activităţii privind contractele
colective de muncă
Evaluarea
cantitativă
a
activităţii
desfăşurate în domeniul relaţiilor de
munc.

trim. I-IV

trim.III

trim. I-IV

trim. I-IV

încheierea, modificarea, suspendarea şi
executarea contractelor individuale de muncă
de către angajatorii care îşi desfăşoară
activitatea în domeniul - activităţi de poştă şi de
curier – cod CAEN 53 precum şi de către
angajatorii care desfăşoară activităţi ca servicii
externe de prevenire şi protecţie - cod CAEN
7490
Acţiune
de
control
privind
obligaţiile
angajatorilor de a implementa, pe baza
principiilor generale de prevenire, măsurile
necesare pentru asigurarea securităţii şi
protecţia lucrătorilor care îşi desfăşoară
activitatea la locurile de muncă din industria
extractivă de suprafaţă, diviziunile CAEN 05,
07, 08

Muncă

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Compartimentul Securitate şi
Sănătate în Muncă

Inspectori de muncă:
Drăgănescu Valentin
Mihnev Daniel

27

Acţiune de verificare a modului în care
angajatorii au îndeplinit
măsurile pentru
normalizarea condiţiilor de muncă la locurile de
muncă încadrate în condiţii deosebite

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Compartimentul Securitate şi
Sănătate în Muncă

Inspectori de muncă:
Mihnev Daniel
Neaţă Cristian

28

Acţiune de control pentru verificarea modului în
care se respectă
prevederile legale de
securitate
şi
sănătate
în
muncă
la
transportatorii rutieri şi la beneficiarii serviciilor
de transport rutier

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Compartimentul Securitate şi
Sănătate în Muncă

Inspectori de muncă:
Drăgănescu Valentin
Niţă Aurelia

29

Acţiune de verificare a respectării prevederilor
legale de securitate şi sănătate în muncă în
ceea ce priveşte modul de utilizare a
echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor de
exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la
transportul tehnologic al masei lemnoase pe
drumurile forestiere

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Compartimentul Securitate şi
Sănătate în Muncă

Inspectori de muncă:
Stama Dumitru
Mihnev Daniel

30

Acţiune de control pentru verificarea modului în

Inspectoratul Teritorial de

Inspectori de muncă:

26

103

Eficienţa activităţii controalelor pentru
diminuarea cazurilor de nerespectare a
legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă
şi pentru îndrumarea şi conştientizarea
angajatorilor cu privire la modalităţile de
aplicare corectă a legislaţiei muncii
Eficienţa activităţii inspectorilor de muncă
pentru diminuarea muncii nedeclarate
Eficienţa activităţii privind contractele
colective de muncă
Eficientizarea capacităţii de control în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Urmărirea respectării prevederilor legale
din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă
Exigenţa activităţii de control în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă
Calitatea întocmirii dosarelor de cercetare
a accidentelor în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă
Eficientizarea capacităţii de control în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Urmărirea respectării prevederilor legale
din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă
Exigenţa activităţii de control în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă
Calitatea întocmirii dosarelor de cercetare
a accidentelor în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă
Eficientizarea capacităţii de control în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Urmărirea respectării prevederilor legale
din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă
Exigenţa activităţii de control în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă
Calitatea întocmirii dosarelor de cercetare
a accidentelor în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă
Eficientizarea capacităţii de control în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Urmărirea respectării prevederilor legale
din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă
Exigenţa activităţii de control în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă
Calitatea întocmirii dosarelor de cercetare
a accidentelor în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă
Creşterea gradului de exigenţă a activităţii
de control în domeniul supravegherii
pieţei
Eficientizarea capacităţii de control în

trim.I - IV

trim. II - III

trim. I-IV

trim.I şi IV

trim.IV

care se respectă
prevederile legale la
comercializarea articolelor pirotehnice

Muncă Călăraşi
Compartimentul Securitate şi
Sănătate în Muncă

Neaţă Cristian
Drăgănescu Valentin

31

Acţiune de verificare a modului de identificare a
riscurilor care provoacă afecţiuni musculoscheletice (AMS), precum şi a măsurilor luate
de angajatori în vederea prevenirii acestora

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Compartimentul Securitate şi
Sănătate în Muncă

Inspectori de muncă:
Ruse Gabriel
Niţă Aurelia

32

Acţiune de monitorizare privind riscurile
existente
la
locurile
de
muncă
din
microîntreprinderi (1 - 9 lucrători)

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Compartimentul Securitate şi
Sănătate în Muncă

Inspectori de muncă:
Niţă Aurelia
Stama Dumitru

33

Acţiune de control privind prevenirea expunerii
lucrătorilor la riscul de infectare cu noul
coronavirus

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Compartimentul Securitate şi
Sănătate în Muncă

Inspectori de muncă:
Drăgănescu Valentin
Neaţă Cristian

34

Acţiune de identificare şi combatere a cazurilor
de muncă nedeclarată în domeniul prestărilor
de servicii

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Compartimentul Securitate şi
Sănătate în Muncă

Inspectori de muncă:
Burcea Marius
Dumitru Elena

35

Acţiune de informare şi conştientizare cu

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi

Inspectori de muncă:
Paşca Camelia

104

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Urmărirea respectării prevederilor legale
din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă
Exigenţa activităţii de control în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă
Calitatea întocmirii dosarelor de cercetare
a accidentelor în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă
Creşterea gradului de exigenţă a activităţii
de control în domeniul supravegherii
pieţei
Eficientizarea capacităţii de control în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Urmărirea respectării prevederilor legale
din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă
Exigenţa activităţii de control în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă
Calitatea întocmirii dosarelor de cercetare
a accidentelor în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă
Eficientizarea capacităţii de control în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Urmărirea respectării prevederilor legale
din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă
Exigenţa activităţii de control în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă
Calitatea întocmirii dosarelor de cercetare
a accidentelor în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă
Eficientizarea capacităţii de control în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Urmărirea respectării prevederilor legale
din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă
Exigenţa activităţii de control în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă
Calitatea întocmirii dosarelor de cercetare
a accidentelor în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă
Evaluarea
cantitativă
a
activităţii
desfăşurate în domeniul relaţiilor de
muncă
Eficienţa activităţii controalelor pentru
diminuarea cazurilor de nerespectare a
legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă
Eficienţa activităţii inspectorilor de muncă
pentru diminuarea muncii nedeclarate
Eficienţa activităţii privind contractele
colective de muncă
Evaluarea
cantitativă
a
activităţii
desfăşurate în domeniul relaţiilor de

trim.I - III

trim.I - IV

trim.I - IV

trim.III - IV

trim.I-IV

privire la
modul în care se derulează
activitatea de înregistrare a zilierilor în registrul
electronic de evidenţă a zilierilor conform
prevederilor Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri, modificată şi completată

Compartimentul Securitate şi
Sănătate în Muncă

Pavel Loreta

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Compartimentul Securitate şi
Sănătate în Muncă

Inspectori de muncă:
Ştefănescu Georgeta
Chiriţă Daniela

36

Acţiune de informare şi verificare
a
angajatorilor cu privire la registrul general de
evidenţă a salariaţilor

37

Acţiune de informare şi verificare a modului în
care angajatorii respectă prevederile art.129
din Legea nr.62/2011 a dialogului social,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Compartimentul Securitate şi
Sănătate în Muncă

Inspectori de muncă:
Constantin Daniela
Barangă Nicoleta

38

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

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Serviciul Control Relaţii de
Muncă

Inspectori de muncă:
Pavel Loreta
Ştefănescu Georgeta

39

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

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Serviciul Control Relaţii de
Muncă

Inspectori de muncă:
Chiriţă Daniela
Iordan Ionela

105

muncă
Eficienţa activităţii privind îndrumarea şi
conştientizarea angajatorilor cu privire la
modalităţile de aplicare corectă a
legislaţiei muncii
Eficienţa activităţii inspectorilor de muncă
privind îndrumarea şi conştientizarea
angajatorilor cu privire la modalităţile de
aplicare corectă a legislaţiei muncii
Evaluarea
cantitativă
a
activităţii
desfăşurate în domeniul relaţiilor de
muncă
Eficienţa activităţii privind îndrumarea şi
conştientizarea angajatorilor cu privire la
modalităţile de aplicare corectă a
legislaţiei muncii
Eficienţa activităţii inspectorilor de muncă
privind îndrumarea şi conştientizarea
angajatorilor cu privire la modalităţile de
aplicare corectă a legislaţiei muncii
Evaluarea
cantitativă
a
activităţii
desfăşurate în domeniul relaţiilor de
muncă
Eficienţa activităţii privind îndrumarea şi
conştientizarea angajatorilor cu privire la
modalităţile de aplicare corectă a
legislaţiei muncii
Eficienţa activităţii inspectorilor de muncă
privind îndrumarea şi conştientizarea
angajatorilor cu privire la modalităţile de
aplicare corectă a legislaţiei muncii
Eficienţa activităţii privind contractele
colective de muncă
Evaluarea
cantitativă
a
activităţii
desfăşurate în domeniul relaţiilor de
muncă
Eficienţa activităţii privind informarea şi
conştientizarea cetăţenilor români cu
privire la cunoaşterea prevederilor legale
Eficienţa activităţii inspectorilor de muncă
privind informarea şi conştientizarea
cetăţenilor
români
cu
privire
la
cunoaşterea prevederilor legale
Evaluarea
cantitativă
a
activităţii
desfăşurate în domeniul relaţiilor de
muncă
Eficienţa activităţii privind informarea şi
conştientizarea cetăţenilor străini cu
privire la condiţiile de angajare şi la
drepturile pe care le au ca lucrători în
România
Eficienţa activităţii inspectorilor de muncă
privind informarea şi conştientizarea
cetăţenilor străini cu privire la condiţiile de

trim.I - IV

trim.I - IV

trim.I-IV

trim.I-IV

40

41

42

43

44

45

46

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

Piața muncii, pensii și asigurări sociale
Formare profesională
Centrul Regional de Formare Profesională a
Adulţilor Călăraşi
Desfăşurarea a 21 de cursuri de formare
profesională în judeţele partenere la care vor fi
cuprinşi 294 de şomeri
Autorizare/reautorizare
în
ocupații
nou
identificate pe piața muncii din județul Călărași,
precum și în județele arondate
Continuarea seriei organizării de întâlniri și
seminarii de promovare a activității instituției, în
vederea informării și consilierii beneficiarilor
serviciilor în a-și alege calificarea/recalificarea
conform profilului vocațional, în măsura în care
situația epidemiologică o va permite
Continuarea încheierii de noi parteneriate cu
actorii relevanți din domeniul social și cel al
formării profesionale, în vederea creării unui
sistem integrat de sprijin pentru persoanele
aflate în căutarea unui loc de muncă, a celor
care nu și-au finalizat studiile, pentru cei aflați
în risc de excluziune socială
Implicarea CRFPA Călărași ca partener
strategic în cadrul a trei proiecte finanțate din
fonduri europene, în cadrul Programului
Operațional Capital Uman (POCU)
Resurse umane
Proiectele, activităţile şi acţiunile finanţate prin
Programul Operaţional Capital Uman 2014-

angajare şi la drepturile pe care le au ca
lucrători în România
Eficientizarea capacităţii de control în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Urmărirea respectării prevederilor legale
din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă
Exigenţa activităţii de control în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă
Calitatea întocmirii dosarelor de cercetare
a accidentelor în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă
Creşterea gradului de exigenţă a activităţii
de control în domeniul supravegherii
pieţei

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Călăraşi
Compartimentul Securitate şi
Sănătate în Muncă

Inspector de muncă:
Ruse Gabriel
Niţă Aurelia

Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulţilor
Călăraşi

Director
Șef Serviciu Formare
profesională

Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulţilor
Călăraşi

Director
Compartiment Formare
profesională

Cereri de pe piața forței de muncă

Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulţilor
Călăraşi

Conducerea

Indicatori
conform
Contractului
performanță managerială

de

Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulţilor
Călăraşi

Conducerea

Indicatori
conform
Contractului
performanță managerială

de

Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulţilor
Călăraşi

Director
Compartiment Formare
profesională
Compartiment Economic

Indicatori
conform
Contractului
performanță managerială

de
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trim.II - IV

Plan de formare profesională
31.12.2021

31.12.2021

permanent

permanent

permanent

2020 ale OIR-POS-DRU sunt detaliate la
Capitolul 7. Fonduri Europene
Politici corecte și eficiente vizând pensiile
Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi
Pondere cazuri noi soluţionate în termen
= Număr cereri de înscriere la pensie
soluţionate în termenul legal în luna de
raportare/Număr cereri de înscriere la
pensie soluţionate în luna de raportare X
100
Gradul de punere în plată a deciziilor de
pensie emise = Număr decizii de
stabilire/recalculare a drepturilor puse în
plată la prima dată stabilită pentru
efectuarea de plăţi după data emiterii/
Număr decizii de stabilire/recalculare a
drepturilor emise până la prima dată
stabilită pentru comunicarea la plată X
100
Gradul de informare a personalului în
legătură cu modificările legislative în
domeniu = Număr modificări de acte
normative în domeniu aduse la cunoştinţă
salariaţilor/Număr modificări ale legislaţiei
în domeniu X 100
Pondere cazuri noi soluţionate în termen
= Număr cereri de înscriere la pensie
soluţionate în termenul legal în luna de
raportare/Număr cereri de înscriere la
pensie soluţionate în perioada de
raportare X 100
Pondere
recalculari
solutionate
in
termen=Numar cereri de recalculare a
pensiei solutionate in termenul legal ,in
luna de raportare/Numar cereri de
recalculare a pensiei solutionate in luna
de raportare X100
Timpul mediu de solutionare a cererilor
de inscriere noua la pensie=suma
duratelor de solutionare a tuturor cererilor
de inscriere noua la pensie in luna de
raportare/Numartotal
de
cereri
de
inscriere noua la pensie solutionate in
luna de raportare X100

47

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

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director executiv
Director Executiv Adjunct
Şef Serviciu Stabiliri şi plăţi
prestaţii

48

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

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director executiv
Director Executiv Adjunct
Şef Serviciu Stabiliri şi plăţi
prestaţii

49

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

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director executiv
Director Executiv Adjunct
Şef Serviciu Stabiliri şi plăţi
prestaţii

50

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

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director Executiv
Şef Serviciu Sstabiliri şi plăţi
prestaţii

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Compartiment Comunicare
şi Relaţii Publice
Director Executiv
Compartiment IT

Gradul
de
informare
prin
disemninare/difuzare
a
noutăţilor
legislative=Numărul
de
materiale
informative diseminate,difuzate/Numărul
de materiale informative necesar a fi
difuzate, diseminate

Casa Judeţeană de Pensii

Compartiment Comunicare

Gradul de satisfacere a beneficiarilor

51

52

Elaborarea de comunicate, informări de presă
şi precizări şi monitorizarea feed-back-ului şi
monitorizarea
feed-back-ului
şi
diseminare/difuzare
materiale
informative
privind funcţionarea sistemului public de pensii,
noutăţi legislative etc.
Monitorizarea comportamentului funcţionarilor

107

lunar

lunar

lunar

lunar

permanent

permanent

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

53

54

Întâlniri
periodice
în
cadrul
Instituţiei
Prefectului-Judeţul Călăraşi, cu reprezentanţii
autorităţilor publice locale
Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe
mijloace electronice şi asigurarea disponibilităţii
tuturor informaţiilor necesare pe pagina de web
a instituţiei

Călăraşi

şi Relaţii Publice
Director Executiv
Compartiment IT

sistemului public de pensii care au
solicitat informaţii de la ghişeele instituţiei
=
Numărul
de
sesizări,
nemulţumiri/Număr sesizări soluţionate
favorabil
Gradul de participare la întâlnirile
periodice = Număr tipuri de informaţii
asimilate/Număr măsuri luate pentru
disemninare informaţii către angajaţi

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Compartiment Comunicare
şi Relaţii Publice
Director Executiv
Compartiment IT

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Compartiment Comunicare
şi Relaţii Publice
Director Executiv
Compartiment IT

Gradul de actualizare informaţii pagină
web = Număr informaţii postate/Număr
informaţii necesare
Gradul de soluţionare a petiţiilor = Număr
petiţii înregistrate/Număr petiţii soluţionate
în termenul prevăzut de Ordonanţa nr.
27/2002
Ponderea personalului care a absolvit o
formă de pregătire profesională cu
diplomă recunoscută (MMPS şi/sau MEN)
= Numărul persoanelor care au absolvit o
formă de pregătire profesională cu
diplomă
recunoscută,
eliberată
în
perioada de raportare/Numărul mediu al
salariaţilor în perioada de raportare X 100
Gradul de acordare a prestaţiilor pentru
AMBP = Numărul de prestaţii acordate
asiguraţilor
AMBP/Număr
prestaţii
solicitate X 100
Nivelul de performanţă în întocmirea
tablourilor de prevenire a locurilor de
muncă din cadrul întreprinderilor = Număr
posturi evaluate/Număr de posturi
solicitate de CNPP
Gradul de diseminare a informaţiilor
privind sistemul de asigurare la AMBP =
Număr de sesiuni de informare efectuate
/Număr de sesiuni de informare solicitate
de CNPP a fi organizate
Raport accidente de muncă şi boli
profesionale
(data
comunicării
accidentelor de muncă/data solicitării la
plată)
Gradul de întocmire a
formularelor
europene = Număr formulare completate
şi
transmise
către
CNPP/Număr
formulare primite pentru completare X
100
Gradul de respectare a procedurilor de
lucru = Număr rapoarte de audit/control,
etc. cu semnalarea unor neconformităţi
legate de activitatea de expertiză
medicală efectuate în perioada de

55

Activitate de soluţionare a petiţiilor

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Compartiment Comunicare
şi Relaţii Publice
Director Executiv
Compartiment IT

56

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

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Compartiment Resurse
umane

57

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

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director Executiv
Compartiment Accidente de
muncă şi boli profesionale

58

Creşterea calităţii serviciilor de prevenire
acordate angajatorilor, cu preponderenţă IMMurilor

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director Executiv
Compartiment Accidente de
muncă şi boli profesionale

59

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

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director Executiv
Compartiment Accidente de
muncă şi boli profesionale

60

Decontări cu Casa de Asigurări Sănătate a
prestaţiilor acordate pentru cazurile confirmate
de accident de muncă sau boală profesională

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director Executiv
Compartiment Accidente de
muncă şi boli profesionale

61

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

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director Executiv
Compartiment Accidente de
muncă şi boli profesionale

62

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

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director executiv
Medici din Compartimentul
Expertiză medicală şi
recuperare a capacităţii de
muncă

108

permanent

permanent

semestrial

semestrial

lunar

lunar

trimestrial

trimestrial

permanent

anual

63

Monitorizarea activității de expertiză medicală,
în vederea respectăriinormelor legale și
procedurale
Realizarea tuturor misiunilor de audit planificate
în scopul identificării şi corectării eventualelor
neconformităţi în desfăşurarea activităţii
compartimentelor instituţiei

raportare/Număr
rapoarte
de
audit/control, etc. efectuate în perioada
de raportare X 100

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director Executiv
Compartiment Audit intern

Gradul de realizare a planului anual de
audit = Număr misiuni de audit
realizate/Număr
misiuni
de
audit
planificate X 100

anual

Gradul de creştere a numărului de
contracte de asigurare socială active =
Număr de contracte de asigurare socială
active
la
sfârşitul
perioadei
de
raportare/Număr
de
contracte
de
asigurare socială active la sfârşitul anului
precedent X 100

64

Promovarea /mediatizarea beneficiilor asigurării
facultative prin toate canalele de comunicare

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director Executiv
Director executiv adjunct
economic

65

Îmbunătăţirea valorificării biletelor de tratament

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi
Cabinete Expertiză Medicală

Director Executiv
Director executiv adjunct
economic

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director Executiv
Şef Serviciu Stabiliri plăţi şi
prestaţii
Director Executiv Adjunct
Economic
Compartiment IT

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Compartiment Evidenţă
contribuabili

66

67

Utilizarea modulelor sistemului informatic
integrat şi comunicarea ducumentată a
observaţiilor şi concluziilor către direcţiile de
specialitate din Casa Naţională de Pensii
Publice, în scopul îmbunătăţirii continue a
parametrilor funcţionării acestuia
Participare, la solicitarea Casei Naţionale de
Pensii Publice, la grupurile de lucru constituite
în vederea îmbunătăţirii sistemului informatic
integrat al acesteia

68

Crearea de conturi online pentru utilizatorii
portalului

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Compartiment Evidenţă
contribuabili

69

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

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director Executiv
Şef Serviciu Stabiliri şi plăţi
prestaţii
Director Executiv Adjunct

109

Gradul de creştere a valorii medii a
sumelor asigurate pe baza de contract de
asigurare socială = valoarea medie a
sumelor asigurate aferente contractelor
de asigurare socială active la sfârşitul
perioadei de raportare/Valoarea medie a
sumelor asigurate, conform contractelor
de asigurare socială active la sfârşitul
anului precedent X 100
Gradul de valorificare a biletelor de
tratament = Număr bilete valorificate la
sucursalele
TBRCM/Număr
bilete
repartizate X 100
Gradul de soluţionare a problemelor
apărute
în
exploatarea
sistemului
informatic integrat = număr probleme
transmise spre soluţionare către CNPP şi
soluţionate de acesta/număr total de
probleme
apărute
în
exploatarea
sistemului informatic integrat
Gradul de participare la solicitarea CNPP
la grupurile de lucru constituite în vederea
îmbunătăţirii sistemului informatic integrat
= Număr persoane participante/Număr
persoane solicitate X 100
Număr de conturi de utilizator deschise
pe portalul online CNPP = Număr de
conturi de utilizator deschise pe portalul
online CNPP/Numărul de conturi minim
stabilit de CNPP în funcţie de numărul de
asiguraţi şi beneficiari existenţi la nivel de
judeţ X 100
Gradul de acordare de audienţe
pensionarilor care au formulat contestaţii
împotriva deciziilor de pensii şi ale
drepturilor prevăzute de legi speciale =

trimestrial

trimestrial

permanent

permanent

lunar

permanent

Economic

stabilirea drepturilor

70

Sesizarea în timp util a tuturor aspectelor care
necesită clarificarea unitară

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Şef Serviciu Stabiliri şi plăţi
prestaţii
Director Executiv Adjunct
Economic

71

Formularea, la solicitarea CNPP, a unor puncte
de vedere privind modul de soluţionare a unor
reglementări interpretabile

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Şef Serviciu Stabiliri şi plăţi
prestaţii
Director Executiv Adjunct
Economic

72

Instrumentarea cererilor primite în aplicarea
regulamentelor europene de coordonare a
sistemelor de securitate socială şi a acordurilor
bilaterale de securitate socială la care România
este parte

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Compartiment Pensii
internaţionale

Număr pensionari care au formulat
contestaţii şi cărora li s-au acordat
audienţe/Număr total de pensionari care
au formulat contestaţii X 100
Gradul de sesizare către CNPP a
aspectelor legislative care necesită
clarificare = Număr de rapoarte de
control, audit prin care se solicită
clarificarea
unor
aspecte
legislative/Numărul
rapoartelor de
control, audit efectuate
Gradul de formulare a punctelor de
vedere solicitate de CNPP = Număr
puncte de vedere transmise către CNPP
în urma solicitărilor efectuate/Număr
solicitări efectuate de CNPP

permanent

Gradul de soluţionare a cererilor de
stabilire a pensiilor internaţionale =
Număr total de cereri soluţionate/Număr
total de cereri intrate

lunar

permanent

73

Instruirea anuală a responsabilului cu protecţia
datelor

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director Executiv

74

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

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Compartiment Stabiliri
Prestaţii
Compartiment Plăţi Prestaţii
Compartiment Evidenţă
Contribuabili

75

Raportarea lunară a situaţiilor identificate şi a
sumelor recuperate la DGDPSCEI/CNPP

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Compartiment Stabiliri
Prestaţii
Compartiment Plăţi Prestaţii
Compartiment Evidenţă
Contribuabili

Gradul de instruire a responsabilului cu
protecţia datelor cu caracter personal =
Număr cursuri de instruire la care a
participat responsabilul cu protecţia
datelor cu caracter personal/Număr
cursuri de instruire în domeniul protecţiei
datelor cu caracter personal organizate
de CNPP
Gradul de verificare a listelor lunare,
furnizate
de
DGDPSCEI/CNPP,
a
posibilelor prestaţii incompatibile cu
veniturile din declaraţiile nominale de
asigurare = număr de poziţii din listele
lunare
transmise
de
DGDPSCEI,CNPP/Număr
de
poziţii
verificate X 100
Gradul de realizare a recuperării sumelor
plătite necuvenit în cazurile constatate de
incompatibilitate
=
Total
sume
recuperate/Total debite de recuperat X
100

76

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

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Compartiment Stabiliri
Prestaţii
Compartiment Plăţi Prestaţii
Compartiment Evidenţă
contribuabili

Gradul de corectare a situaţiilor de
incompatibilitate datorate unor erori
depistate în bazele de date = Număr de
erori corectate/număr de erori depistate x
100

lunar

77

Raportarea lunară a situaţiilor identificate şi a
sumelor recuperate la DGDPSCEI/CNPP

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Compartiment Stabiliri
Prestaţii
Compartiment Plăţi Prestaţii
Compartiment Evidenţă

Gradul
de
raportare
către
DGDPSCEI/CNPP a situaţiilor identificate
şi corectate = Număr situaţii raportate în
termen/Număr situaţii de raportat în

lunar

110

anual

lunar

lunar

contribuabili

78

Raportarea lunară, la termenele stabilite, a
situaţiilor
identificate
şi
corectate
la
DGDPSCEI/CNPP şi aplicarea măsurilor
necesare în scopul corectării acestora

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

79

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

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

80

81

82

Desfăşurarea de acţiuni de autocontrol în
vederea identificării şi gestionării situaţiilor de
risc
Popularizarea şi încurajarea pensionarilor de a
opta pentru modalitatea de plată a drepturilor
prin intermediul conturilor bancare
Dimensionarea corectă a necesarului lunar de
fonduri solicitat la CNPP pentru plata tuturor
prestaţiilor suportate din BASS şi BS.
Evaluarea permanentă a soldului în vederea
disponibilizării/suplimentării fondurilor către/de
către CNPP

83

Diminuarea
necuvenite

debitelor

rezultate

din

plăţi

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Compartiment Stabiliri
Prestaţii

Comisia de Control Intern
Managerial
Echipa de gestionare a
riscurilor
Comisia de Control Intern
Managerial
Echipa de gestionare a
riscurilor

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director Executiv Adjunct
Economic

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director Executiv Adjunct
Economic

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director Executiv Adjunct
Economic

84

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

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director Executiv Adjunct
Economic

85

Transmiterea titlurilor executorii către serviciile
către ANAF

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director Executiv Adjunct
Economic
Compartiment Juridic

86

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

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director Executiv Adjunct
Economic
Compartiment Juridic

87

Popularizarea
şi
clarificarea
noutăţilor
legislative din domeniul sistemului public de
pensii introduse de noua lege a pensiilor

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director executiv
Compartiment Comunicare
şi Relaţii Publice

111

termen X 100
Gradul de verificare a posibilelor
neconcordanţe între data efectuării plăţii
drepturilor de pensii, indemnizaţii, etc. şi
data decesului titularului drepturilor =
Număr poziţii de verificat transmise de
DGDPSCEI - CNPP /Număr poziţii
verificate
Gradul de actualizare a procedurilor =
Număr
total
proceduri
de
actualizat/Număr total de proceduri
elaborate X 100
Gradul de actualizare a registrului
riscurilor la nivel de instituţiei = număr
riscuri noi identificate/Numărul total de
riscuri identificate X 100
Gradul de plată a drepturilor prin cont
bancar = număr beneficiari care
încasează drepturile prin bancă/Număr
total beneficiari aflaţi în plată X 100
Gradul de stabilire corectă a necesarului
lunar de fonduri pentru plata prestaţiilor =
Număr de cazuri de retragere de fonduri
de către CNPP
Ponderea debitelor în totalul cheltuielilor
cu prestaţiile = valoarea soldului contului
461
la
sfârşitul
trimestrului
de
raportare/valoarea
cheltuielilor
cu
prestaţiile înregistrate în ultima lună a
trimestrului de raportare X 100
Cheltuiala de funcţionare pentru un
beneficiar de prestaţii = valoarea medie a
cheltuielilor de funcţionare din trimestrul
de raportare/ Numărul mediu de
beneficiari de prestaţii din trimestrul de
raportare X 100
Gradul de transmitere către ANAF a
titlurilor executorii = total titluri executorii
transmise/total titluri executorii emise X
100
Gradul de recuperare a prejudiciilor
constatate din cauza netransmiterii cu
celeritate a titlurilor executorii = Total
prejudicii
recuperate/Total
prejudicii
constatate x 100
Gradul de clarificare a aspectelor noi
introduse în legislaţia pensiilor în baza
Legii nr. 127/2019 = Număr de clarificări
efectuate/Număr de clarificări solicitate X
100

lunar

anual

anual

anual

lunar

trimestrial

trimestrial

permanent

permanent

permanent

88

89

90

91

92

93

Eficientizarea activităţii de soluţionare a
cererilor de înscriere la pensie şi a altor drepturi
care se acordă beneficiarilor
Dialog social
Acţiuni ce vizează întărirea şi menţinerea unui
dialog social permanent între sindicate,
patronate şi administraţia publică
Organizarea
şi
desfăşurarea
şedinţelor
Comisiei de Dialog Social
Asistenţă socială îndreptată către nevoile
reale ale beneficiarilor
Egalitate de șanse și condiţii de trai decente
pentru familiile în dificultate şi categoriile
sociale vulnerabile
Acţiuni în cadrul Comitetului Consultativ de
Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor
Vârstnice
Analizarea problemelor cu caracter socioeconomic care privesc persoanele vârstnice
precum şi elaborarea unor propuneri pentru
soluţionarea acestor probleme, în cadrul
Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice
Incluziune și inspecție socială
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială Călăraşi
Promovare politici elaborate de minister cu
aplicabilitate la nivel local care să faciliteze
elaborarea de analize pentru fundamentarea
politicilor şi programelor în domeniul prestaţiilor
sociale
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:

Casa Judeţeană de Pensii
Călăraşi

Director executiv
Director Executiv Adjunct
Economic
Șef Serviciu Stabiliri și Plăți
Prestații

Pondere cazuri noi soluţionate în termen
= Număr cereri de înscriere la pensie
soluţionate în termenul legal în luna de
raportare/Număr cereri de înscriere la
pensie soluţionate în luna de raportare X
100

lunar

Instituţia Prefectului – Judeţul
Călăraşi
Comisia de Dialog Social

Persoane cu atribuţii

Număr şedinţe realizate

2021

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

Persoane cu atribuţii

Număr şedinţe realizate

2021

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Conducerea AJPIS Călăraşi

Număr de acte normative si legi cu impact
asupra prestaţiilor sociale şi beneficiarilor
de prestatii sociale

permanent

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Conducerea AJPIS Călăraşi

Număr de intervenţii ale dezvoltatorului
programului informatic Safir asupra
modulelor aplicate acestui program

permanent

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Persoanele cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de persoane beneficaire care
aplică pentru deschiderea dreptului de
prestaţii sociale

permanent

112

94

95

96

97

98

99

100

101

- 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 periodică a acestora Agenţiei
Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru
urmărirea indicatorilor sociali
Organizarea şi urmărirea plăţii drepturilor de
asistenţă socială şi asigurarea fondurilor
Gestionarea eficientă a creditelor bugetare pe
anul 2021 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 2020-2021, în baza
prevederilor OUG 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 cu modificările şi completările
ulterioare, privind concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea copiilor
Acordarea de asistenţă de specialitate la
solicitarea instituţiilor de asistenţă socială din
unităţile administrativ - teritoriale, cu privire la
noile acte normative în domeniul prestaţiilor
sociale, la aplicarea unitară a legislaţiei de
asistenţă socială
Aplicarea

prevederilor

din

Normele

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Persoanele cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de acte juridice întocmite privind
deschiderea, încetarea sau sistarea
prestaţiilor de beneficii sociale

permanent

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Conducerea instituţiei şi
persoanele cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de documente contabile lunare
emise pentru deschiderea şi raportarea
drepturilor de prestaţii sociale

permanent

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Conducerea instituţiei şi
persoanele cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de fundamentări şi ordine de plată
emise pentru punerea în plată a
beneficiarilor de prestaţii sociale

permanent

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Conducerea instituţiei şi
persoanele cu
responsabilităţi în domeniu

Valorea deschiderilor de credite bugetare
şi valoarea plăţilor efective realizate
pentru beneficiile de asistenţă socială

decembrie

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Conducerea instituţiei şi
persoanele cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de ajutoare de încălzire pe tipuri
de solicitări şi valoarea acestora

perioada sezonului rece
octombrie – martie anul
următor

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Conducerea instituţiei şi
persoanele cu
responsabilităţi în domeniu

Numar
de
beneficiari
Indemnizaţie Creştere Copil

permanent

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Conducerea instituţiei şi
persoanele cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de unităţi administrativ teritoriale şi
furnizori de servicii sociale care solicită
îmdrumare juridică privind modul de
aplicare al legilor în domeniul protecţiei
sociale

permanent

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Conducerea instituţiei şi
persoanele cu

Număr de solicitări privind acordarea
Venitului
Minim
Garantat
pentru

permanent

113

aflaţi

în

102

103

104

105

106

107

108

109

metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat cu modificările şi
completările ulterioare
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
Stabilirea unor măsuri în domeniul protecției
sociale în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri
suplimentare de protecție socială, conform
OUG nr.30/2020 și OUG nr.132/2020 cu

responsabilităţi în domeniu

diminiuarea riscului de excluziune socială
şi pentru asigurarea unui minim de trai
decent în cadrul famiilor aflate în această
situaţie

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Persoanele cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de rapoarte statistice întocmite la
nivelul agenţiei care să prezinte într-o
formă sintetică o diagrama a modului de
constituire al famililor aflate în excluziune
socială şi care solicită acest drept

permanent

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Conducerea instituţiei şi
persoanele cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de solicitări pentru acordarea unei
forme de protecţie socială sau solicitări
pentru acordarea unui ajutor de urgenţă
de la Guvern

permanent

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Persoanele cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de acreditari acordate de către
AJPIS pentru desfăşurarea activităţilor de
natură socială a diverselor entităţi cu
atribuţiuni în acest domeniu

permanent

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Conducerea instituţiei şi
persoanele cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de inspecţii inopinate sau
prevazute în Planul anual de Control
elaborat la nivelul MMPS sau ANPIS
pentru evaluarea respectării standardelor
de calitate

permanent

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Persoanele cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de monitorizări şi controale în
vederea
monitorizării
şi
verificării
respectării standardelor privind acordarea
serviciilor de protecţie socială

permanent

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Persoanele cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de anchete sociale pentru
prevenirea riscului de excluziune socială
şi marginalizare a persoanelor aflate în
dificultate

permanent

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Persoanele cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de autorizaţii eliberate de MMJS la
nivelul judeţului Călăraşi

permanent

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Persoanele cu
responsabilități în domeniu

Număr de persoane beneficaire care
aplică pentru deschiderea dreptului de
prestații sociale

permanent

114

110

111

112
113
114

115

116

117

118
119

120

modificările și completările ulterioare
Plata indemnizației lunare de hrană cuvenite
persoanelor diagnosticate cu tuberculoză
tratate în ambulatoriu, conform Ordinului
ministrului sănătății nr.2087/1822/2020 și a
Legii 302/201
Stabilirea drepturilor prevăzute de art.5 din
Legea nr.232/2020 de modificare și completare
a D.L. nr.118/1990, privind persoanele
persecutate din motive politice
Alte acţiuni din domeniul incluziunii sociale
Elaborarea Planului judeţean de acţiuni privind
incluziunea socială pe anul 2021
Monitorizarea realizării obiectivelor prevăzute
în Planul judeţean de acţiuni privind incluziunea
socială pe anul 2021
Acordarea de ajutoare de urgenţă şi ajutoare
pentru înmormântare
Securitate şi îngrijire pentru copii
Dezvoltarea reţelei de asistenți maternali
profesioniști
prin identificarea, evaluarea,
atestarea şi angajarea de asistenţi maternali
Consolidarea reţelei de asistenți maternali
profesioniști
prin participarea acestora la
sesiuni de formare profesională continuă
Aplicarea procedurilor operaționale referitoare
la managementul de caz în servicii sociale de
tip familial și a celor referitoare la activitatea
asistenților maternali profesioniști; participarea
personalului la seminarii de instruire pentru
diseminarea procedurilor operaționale și a
modificărilor din legislația specifică
Implicarea copiilor aflaţi în evidenţa Serviciului
Asistenţă Maternală în viaţa comunităţii
Monitorizarea activităţii asistenţilor maternali şi
a evoluţiei copiilor din plasament
Reevaluarea împrejurărilor care au stat la baza
instituirii măsurilor de protecţie pentru copiii
aflaţi în evidenţa Serviciului Asistenţă
Maternală și efectuarea demersurilor prevăzute
de legislație pentru îndeplinirea obiectivelor,

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Persoanele cu
responsabilități în domeniu

Număr de persoane beneficaire care
aplica pentru deschiderea dreptului de
indemnizație

permanent

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Persoanele cu
responsabilități în domeniu

Număr de persoane beneficaire care
aplică pentru deschiderea dreptului de
indemnizație

permanent

Comisia Judeţeană Privind
Incluziunea Socială

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Plan judeţean de acţiuni

2021

Comisia Judeţeană Privind
Incluziunea Socială

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Machetă anuală de raportare

2021

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială Călăraşi

Conducerea instituţiei şi
persoanele cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de ajutoare acordate

2021

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

Şef serviciu AMP

Număr de AMP angajați

decembrie

DGASPC Călăraşi
Serviciul Asistenţǎ Maternalǎ

Șef Serviciu AMP

Număr de AMP participanți la cursuri de
perfecționare

decembrie

DGASPC Călăraşi
Serviciul Asistenţǎ Maternalǎ

Șef Serviciu AMP

Număr de seminarii diseminare proceduri
operaționale

decembrie

DGASPC Călăraşi
Serviciul Asistenţǎ Maternalǎ

Șef Serviciu AMP

Număr copii participanți la evenimentele
culturale, educaționale, sportive

decembrie

Șef Serviciu AMP

Număr de AMP și copii monitorizați

decembrie

Număr măsuri de protecție reevaluate

decembrie

DGASPC Călăraşi
Serviciul Asistenţǎ Maternalǎ
DGASPC Călăraşi
Serviciul Asistenţǎ Maternalǎ
Serviciul Monitorizare,
Secretariat Comisie, Intervenţie
Urgentǎ
Compartiment Adopţii şi
Postadopţii

Șefi Serviciu AMP, MSI,
ATF
Coordonator Compartiment
Adopţii şi Postadopţii

115

121

122

123
124

125

126
127
128

129

130

131

planurilor
individualizate
de
protecție
(adopție/reintegrare familială/ integrare socioprofesională )
Consilierea,
informarea
şi
îndrumarea
asistenţilor maternali pentru a asigura copiilor
din plasament un mediu familial sigur, stabil
unei dezvoltări armonioase
Includerea adolescenţilor și tinerilor aflaţi în
evidenţa Serviciului Asistenţă Maternală în
programe de consiliere şi informare în sfera
dezvoltării deprinderilor de viață independentă,
pentru asigurarea premiselor inserției socioprofesionale și pregătirii tranziției tinerilor din
sistemul de protecție către familie/comunitate
Identificarea şi evaluarea de familii potenţial
adoptatoare în vederea încredinţării în vederea
adopţiei a copiilor adoptabili
Deschiderea procedurii adopţiei interne pentru
copii care au finalitate PIP adopţia
Acordarea de servicii de consiliere juridicǎ
pǎrinţilor biologici ai copilului pentru care
urmeazǎ sǎ fie demarate acțiunile pentru
deschiderea procedurii adopţiei interne
Actualizarea și promovarea profilului greu
adoptabil
Iniţierea şi organizarea de campanii anuale de
informare şi promovare a adopţiei
Pregǎtire
pentru
rolul
de
pǎrinte
a
familiilor/persoanelor potenţial adoptatoare
Aplicarea de măsuri de asistenţă socială
concrete și eficiente (pliante pe nevoi de
identificare) în conformitate cu prevederile
legale în vigoare pentru toţi beneficiarii aflaţi în
evidenţa serviciului
Asigurarea informării și consilierii permanente a
persoanelor aflate în dificultate în scopul
accesării serviciilor sociale (informare directă a
beneficiarilor la momentul solicitării)
Evaluare și intervenţie socială la nivelul
judeţului prin managerii de caz în vederea
prevenirii separării copilului de familia
naturală/lărgită

Serviciul Alternative de Tip
Familial.

DGASPC Călăraşi
Serviciul Asistenţǎ Maternalǎ

DGASPC Călăraşi
Serviciul Asistenţǎ Maternalǎ;
Serviciul pentru Dezvoltarea
Deprinderilor de Viaţǎ
Independentǎ

Șef Serviciu AMP

Șef Serviciu AMP
Psiholog
Educator
Asistent social
SDDVI

Număr de AMP consiliați

decembrie

Număr de copii consiliați pentru
dezvoltarea
deprinderilor
de
viață
independentă

decembrie

DGASPC Călăraşi
Compartiment Adopţii

Asistent social
Psiholog
Jurist

Număr de familii identificate și evaluate

decembrie

DGASPC Călăraşi
Compartiment Adopţii

Asistent social
Psiholog
Jurist

Număr de proceduri deschise

decembrie

DGASPC Călăraşi
Compartiment Adopţii

Jurist

Număr de consilieri realizate

decembrie

DGASPC Călăraşi
Compartiment Adopţii

Asistent social
Psiholog

Număr de actualizări și promovări

decembrie

DGASPC Călăraşi
Compartiment Adopţii

Asistent social
Psiholog
Asistent social
Psiholog
Jurist

Număr de campanii de informare

decembrie

Număr de familii pregătite pentru rolul de
părinte

decembrie

DGASPC Călăraşi
Compartiment Adopţii

DGASPC Călărași
Serviciul Alternative de Tip
Familial

Șef serviciu ATF
Manageri de caz
Psiholog

Număr de cazuri deferite de SPASuti/sesizări telefonicepentru care s-au
oferit
servicii,
funcție
de
nevoia
identificată

permanent

DGASPC Călărași
Serviciul Alternative de Tip
Familial

Șef serviciu ATF
Manageri de caz
Psiholog

Număr de solicitanți car au fost informați
și consiliați cu privire la serviciile oferite

permanent

DGASPC Călărași
Serviciul Alternative de Tip
Familial

Șef serviciu ATF
Manageri de caz
Psiholog

Număr de cazuri identificate, evaluate și
soluționate

permanent

116

132

133

134

135

136

137

138

139

140

Protecţia copilului în mediul familial la rude
pȃnă la gradul IV, terţe persoane/familii, în
vederea oferirii de condiții propice dezvoltării
copilului într-un mediu familial
Realizarea demersurilor cu privire la atingerea
obiectivului PIP respectiv reintegrarea în familia
naturală (identificare părinți/oferire de servicii
de consiliere în vederea refacerii relației de
atașament, organizarea de întâlniri între copil și
părinți)
Realizarea demersurilor în vederea declarării
copilului adoptabil în condiţiile în care nu s-a
realizat reintegrarea familială
Evaluarea de terţe persoane/familii (din punct
de vedere al condiţiilor materiale și garanţiilor
morale) în vederea instituirii plasamentului
familial în conformitate cu legislaţia în vigoare
Reducerea numărului de copii și tineri victime
ale traficului de persoane (informarea și
consiliere, instrumentarea cazurilor de minori
victime ale traficului de persoane)
Reducerea numărului de minori care săvȃrșesc
fapte cu caracter antisocial (instituirea unei
măsuri de supraveghere specializată și
consilierea copilului și familiei în vederea
prevenirii săvȃrșirii altor fapte cu caracter
penal)
Instrumentarea cazurilor de copii exploataţi prin
muncă în baza unei fișe de semnalare
întocmite la locul unde a fost identificat copilul
prin intermediul echipei intersectoriale locale
Acordarea de servicii de consiliere pentru
copiii din comunitate la cererea familiei în cazul
în care copilul prezintă tulburări de
comportament sau a suferit o traumă
Instrumentarea cazurilor de minori găsiţi
neînsoţiţi pe teritoriul altor state și identificarea
celel mai potrivite măsuri de protecţie care se
pliază pe nevoile copiluli

141

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

142

Intervenţie

specificǎ

în

scopul

menţinerii

DGASPC Călărași
Serviciul Alternative de Tip
Familial

Șef serviciu ATF
Manageri de caz
Psiholog

Număr de cazuri pentru care s-a impus
instituirea unei măsuri de protecție

permanent

DGASPC Călărași
Serviciul Alternative de Tip
Familial

Șef serviciu ATF
Manageri de caz
Psiholog

Număr copii reintegrați în familia naturală

permanent

DGASPC Călărași
Serviciul Alternative de Tip
Familial

Șef serviciu ATF
Manageri de caz
Psiholog

Număr copii pentru care sa deschis
procedura adopției interne

permanent

DGASPC Călărași
Serviciul Alternative de Tip
Familial

Șef serviciu ATF
Manageri de caz
Psiholog

Număr de persoane/familii evaluate în
vederea plasării de copii aflați în situație
de risc, în scopul creșterii și dezvoltării
acestora într-un mediu familial

permanent

DGASPC Călărași
Serviciul Alternative de Tip
Familial

Compartiment de
specialitate;
Asistent social
Psiholog

Număr de copii victime ale traficului de
persoane care au beneficiat de sprijin și
servicii de consiliere

permanent

DGASPC Călărași
Serviciul Alternative de Tip
Familial

Compartiment de
specialitate
Asistent social
Psiholog

Număr de copii care au săvârșit o faptă
penală, pentru care s-a stabilit o măsură
de supraveghere și care au beneficiat de
consiliere socială și psihologică, în
vederea prevenirii recidivei

permanent

DGASPC Călărași
Serviciul Alternative de Tip
Familial

Șef serviciu ATF
Manageri de caz
Psiholog
Echipa Intersectorială
Locală

Număr de victime ale exloatării copilului
prin muncă identificate și oferirea de
servicii în funcție de nevoi identificate

permanent

DGASPC Călărași
Serviciul Alternative de Tip
Familial

Asistent social
Psiholog

Număr de copii/familii care au beneficiat
de servicii de consiliere

permanent

DGASPC Cǎlǎraşi
Serviciul Monitorizare,
Secretariat Comisie, Intervenţie
Urgentǎ

Compartiment de
specialitate
Asistent social
Psiholog

Număr de copii găsiți neînsoțiți pe
teritoriul altui stat care au beneficiat de
servicii de consiliere și sprijin în vederea
reinserției școlare și sociale a acestora

permanent

Număr de cazuri

permanent

Număr de intervenții

permanent

DGASPC Cǎlǎraşi
Serviciul Monitorizare,
Secretariat Comisie, Intervenţie
Urgentǎ
DGASPC Cǎlǎraşi

Şef Serviciu MSI

Şef Serviciu MSI

117

143

144

145

146

copilului în familie şi a diminuării fenomenului
copiilor strǎzii (identificare, consiliere, sprijinire
şi monitorizare)
Prevenirea abandonului copilului (monitorizarea
femeii gravide şi a mamei provenite din medii
sociale defavorizate)
Facilitarea accesului şi asigurarea de servicii
de planificare familială (îndrumare, consiliere,
asigurarea suportului material), femeilor fertile
şi cuplurilor aparţinând categoriilor sociale
defavorizate în scopul prevenirii abandonului
prin prevenirea sarcinilor nedorite
Derularea de programe de educaţie în rândul
elevilor din şcoli, licee, grupuri şcolare având
ca scop prevenirea sarcinilor nedorite şi a
bolilor cu transmitere sexualǎ în rândul copiilor
și adolescenților
Derularea unor campanii de informare și
educare în domeniul sănătății reproducerii, prin
desfășurarea unor acțiuni la nivelul SPAS, cu
adresabilitate către persoanele din medii
defavorizate

Serviciul Monitorizare,
Secretariat Comisie, Intervenţie
Urgentǎ
DGASPC Cǎlǎraşi
Serviciul Monitorizare,
Secretariat Comisie, Intervenţie
Urgentǎ

Şef Serviciu MSI

Număr de cazuri instrumentate

permanent

DGASPC Cǎlǎraşi
Serviciul Monitorizare,
Secretariat Comisie, Intervenţie
Urgentǎ

Şef Serviciu MSI

Număr de servicii oferite gratuit

permanent

DGASPC Cǎlǎraşi
Serviciul Monitorizare,
Secretariat Comisie, Intervenţie
Urgentǎ

Şef Serviciu MSI

Număr de programe realizate

decembrie

DGASPC Cǎlǎraşi
Serviciul Monitorizare,
Secretariat Comisie, Intervenţie
Urgentǎ
SPAS

Şef Serviciu MSI

Număr de campanii derulate

decembrie

Director executiv Adjunct,
protecția drepturilor copilului
Echipa de proiect

Număr de acțiuni

decembrie

Director executiv Adjunct,
protecția drepturilor
copilului;
Echipa de implementare a
planului de închidere

Număr de centre închise

decembrie

DGASPC Cǎlǎraşi
Serviciul Monitorizare,
Secretariat Comisie, Intervenţie
Urgentǎ
Compartimentul Proiecte,
Strategii
DGASPC Cǎlǎraşi
Serviciul Monitorizare,
Secretariat Comisie, Intervenţie
Urgentǎ
Compartimentul Proiecte,
Strategii

147

Acțiuni de identificare a soluțiilor de finanțare
pentru accesarea Fondurilor Europene în
scopul îndeplinirii obiectivelor DGASPC
Călărași

148

Implementarea planurilor de închidere a
centrelor rezidenţiale pentru copii din
subordinea DGASPC Călărași

149

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

DGASPC Călăraşi
Serviciul de Evaluare Complexă
şi Protecţie de Tip Rezidenţia;
Centrele de Plasament

Şef Serviciu
Coordonatori Centre
Manageri de caz
Responsabil de caz

Număr de familii

permanent

150

Creșterea
gradului
de
participare
a
beneficiarilor serviciilor rezidenţiale la viaţa
socială prin implicarea instituţiilor cu impact
social

DGASPC Călăraşi
Serviciul de Evaluare Complexă
şi Protecţie de Tip Rezidenţial
Centrele de Plasament
Inspectoratul Școlar Judeţean
Inspectoratul de Poliție

Șef Serviciu
Coordonatori centre
Reprezentanţii instituţii
Responsabile
Manager de caz
Responsabil de caz

Număr de acțiuni pentru fiecare Centru de
Plasament

permanent

118

Județean Călărași

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

Creșterea numărului de acţiuni cu caracter de
voluntariat prin implicarea elevilor și studenţilor
din comunitate în acţiuni comune cu beneficiarii
serviciilor rezidenţiale
Informarea comunităţilor locale (S.P.A.S.-uri,
medici de familie și beneficiari) cu privire la
documentaţia specifică conform legii și pașii de
urmat în vederea obţinerii certificatului de
încadrare într-o categorie de persoane cu
handicap
Asigurarea accesului la educaţie non-formală și
informală pentru toti beneficiarii centrelor de
plasament prin activităţi recreative si de
socializare
Informarea familiilor/reprezentanților legali ai
beneficiarilor de măsură de protecție de tip
rezidențial cu privire la metodele de prevenire
și importanța vaccinării împotriva COVID-19
Informarea
beneficiarilor/părinților/
reprezentanților legali cu vârsta peste 16 ani
care solicită încadrarea în grad de handicap cu
privire la măsurile de protecție pentru
prevenirea infectării cu virusul SARSCOV 2 și
importanța vaccinării împotriva COVID-19
Identificarea,
consilierea,
evaluarea
şi
acompanierea cuplurilor mamă- copil/ copii în
demersurile necesare admiterii în Centrul
Maternal
Asigurarea de contacte a cuplului mamă- copil/
copii cu membrii familiei naturale/extinse,
monitorizarea vizitelor în Centrul Maternal și
frecvența vizitelor la domiciliu
Asigurarea de suport informativ și educativ
privind cunoașterea și promovarea drepturilor
copilului
Acordarea sprijinului necesar în efectuarea
demersurilor pentru obținerea autonomiei
financiare (drepturi legale copil, îndrumarea în
gestionarea bugetului personal, identificarea
unui loc de muncă și menținerea în câmpul
muncii)
Medierea relațiilor cu instituții ce oferă

DGASPC Călăraşi
Compartiment protecție de Tip
Rezidențial
Centre de Plasament

Șef Serviciu
Coordonatori Centre
Asistenți Sociali
Manageri de caz/
Responsabili de caz

Număr de acțiuni pentru fiecare Centru de
Plasament

permanent

DGASPC Călăraşi
Serviciul de Evaluare Complexă
Consiliere Copil și Protecție de
tip Rezidențial

Șef Serviciu; Personalul din
cadrul SEC/SR (aparat
propriu)

În funcție de solicitări din cadrul SEC/SR
(aparat proppriu)

permanent

DGASPC Călăraşi
Compartiment Protecție de tip
Rezidențial, Centre de
Plasament
Centre de zi

Sef Servicu
Coordonator Centre/
Personalul din cadrul
Centrului de Plasament
Personalul de specialitate

Număr de acțiuni pentru fiecare Centru

permanent

DGASPC Călăraşi
Compartiment Protecție de tip
Rezidențial, Centre de
Plasament

Șef Serviciu; Coordonator
centre
Manager de caz/
Responsabil de caz

Număr de informări

iunie

DGASPC Călăraşi
Serviciul de Evaluare
Complexă, Consiliere Copil și
Protecţie de Tip Rezidenţial

Șef serviciu
Coordonator centre
Manager de caz
SEC

Număr de informări

decembrie

DGASPC Călăraşi
SPAS
Spital
Cabinet Medical
Poliție

Responsabilul SPAS
Asistent Social Centru
Maternal

Număr de
identificate

DGASPC Călăraşi
SPAS,
Centre
Maternale

Asistentul Social
Educatori
Psiholog Centru Maternal

Număr de vizite/ monitorizări

pe tot parcursul rezidenței
cuplului mamă- copil/ copii
în centrul maternal

DGASPC Călăraşi
Centrul Maternal Călărași

Asistent Social
Educator Centru Maternal

Număr de activități

pe tot parcursul rezidenței
cuplului mamă- copil/ copii
în centrul maternal

DGASPC Călăraşi
Centrul Maternal Călărași

Asistent Social
Educator
Psiholog Centru Maternal

Număr de activități

pe tot parcursul rezidenței
cuplului mamă- copil/copii
în centrul maternal

DGASPC Călăraşi

Asistent Social

Număr de acțiuni

permanent

119

cupluri

mamă-copil/copii

la solicitarea mamei,
familiei naturale;
lunar/la nevoie

161

programe sociale destinate familiei și copilului;
susținerea (materială, financiară, medicală,
socială, juridică, psihologică) a cuplului mamăcopil/copii aflat în situație de risc de separare,
în vederea consolidării relației mamă-copil/
copii- familie de origine
Înscrierea copilului în evidența unui medic de
familie și efectuarea vaccinurilor conform
recomandărilor medicale
Îngrijirea medicală a copilului mic

162

Activități privind reintegrarea cuplului mamăcopil/copii la domiciliul legal (colaborare cu
S.P.A.S din localitate,medic de familie, școală)

163

Pregătirea copiilor/tinerilor cu privire la etapele
procesului de dezinstituționalizare a unității

164

165

166

167

168

Promovarea serviciilor oferite persoanelor cu
TSA, în scopul atragerii beneficiarilor;
Acordarea terapiilor de recuperare prin
implementarea tehnicilor de lucru specifice
persoanelor cu TSA, cu ajutorul testelor
psihologice, a tehnicilor specifice și a
materialelor educaționale din dotare.
Asigurarea ședințelor de consiliere individuală
și de grup pentru părinții/reprezentanții legali ai
persoanelor cu TSA
Realizarea
unor
campanii
de
informare/conştientizare a comunităţii privind
indentificarea timpurie a TSA, nevoia de
suţinere a copilului/familiei cu membrii afectaţi
de TSA
Asigurarea modalităților de sprijin destinate
susținerii familiilor în creșterea și îngrijirea
copiilor cu dizabilități (evaluarea/reevaluarea
copiilor, planificarea și organizarea ședințelor
de terapie individuală, consilierea familiei, etc.)
Acţiuni de informare şi consiliere pentru părinţi,
voluntari, comunitate
Mediatizarea serviciilor oferite beneficiarilor
Centrului de Recuperare de Zi, Centrului de Zi
Sera

Centre
Maternale
Alte servicii complementare din
cadrul DGASPC
SPAS
Cabinet Medical
Unități Spitalicești

Psiholog Centru Maternal
Reprezentantul SPAS

DGASPC Călăraşi
Centre
Maternale
Autoritatea de Sănătate Publică
Cabinete medicale
DGASPC Călăraşi
Centre
Maternale
SPAS
Cabinet Medical Individual
Alte autorități locale
DGASPC Călărași
CSSCF SERA
CSCCHS

Asistentul medical
Educator Centru Maternal

Număr de activități

permanent

Asistentul Social
Psiholog Centru Maternal

Număr de activități

în perioada de rezidență și
monitorizare

Șef centru
Director executiv adjunct
Echipa pluridisciplinară

Număr de activități

trimestrial
ori de câte ori este nevoie

DGASPC Călărași
Complexul de Servicii
Comunitare pentru Copii cu
Handicap Sever Călăraşi

Coordonator
Personal de specialitate

Număr de pliante, rapoarte de consiliere,
consemnări acţiuni de informare a
comunităţii

periodic

DGASPC Călărași
Complexul de Servicii
Comunitare pentru Copii cu
Handicap Sever Călăraşi

Coordonator
Personal de specialitate

Număr de ședințe

permanent

DGASPC Călărași
Complexul de Servicii
Comunitare pentru Copii cu
Handicap Sever Călăraşi

Coordonator
Personal de specialitate

Număr de pliante, rapoarte de consiliere,
consemnări acţiuni de informare a
comunităţii

periodic

DGASPC Călărași
Complexul de Servicii
Comunitare pentru Copii cu
Handicap Sever Călăraşi

Coordonator
Echipă pluridisciplinară

Număr de rapoarte de consiliere
Întâlniri cu familia, întâlniri în cadrul
programului școala părinților

permanent

DGASPC Călărași
Complexul de Servicii
Comunitare pentru Copii cu
Handicap Sever Călăraşi
Centul de Zi Sera

Coordonator
Echipă pluridisciplinară

Număr de pliante, rapoarte de consiliere,
consemnări acţiuni de informare a
comunităţii

permanent

120

169

Identificarea unor modalități de sprijin destinate
promovării relațiilor copil instituționalizatfamilie; stimularea participării familiei la
securizarea generală a copilului cu dizabilități.

170

Transferarea tinerilor beneficiari în instituții
specializate pentru adulți.

171

Mediatizarea serviciilor oferite de CSCCHS
Călărași

172
173
174

175

176

177

178

179

180

Încheierea contractelor de servicii achiziţii
publice pentru anul 2021
Procese civile (fond și apel) privind predarea
amplasamentelor din cadrul proiectului PIN 1
Procese civile privind drepturi salarialee, litigii
de muncă
Avizarea pentru legalitateîntocmire documente/
consiliere juridică/ soluționare petiții;
Alte atribuții în domeniul protecției copilului și
persoanelor adulte cu handicap.
Crearea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţǎ
independentǎ în rândul copiilor şi tinerilor
instituţionalizaţi, în vederea creşterii gradului de
integrare în comunitate al acestora
Creșterea capacității beneficiarilor de a trăi o
viață independentă, sănătoasă și productivă la
ieșirea din sistemul de protecție socială
Facilități acordate persoanelor cu dizabilităţi
Evidenţierea
drepturilor
persoanelor
cu
handicap,potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006
Acordarea de prestaţii sociale persoanelor cu
handicap (indemnizaţii lunare, buget personal
complementar lunar, indemnizaţii de însoţitor,
indemnizaţii ale persoanelor cu handicap) și
înaintarea situaţiei centralizatoare către AJPIS
Călăraşi
Acordarea facilităţilor persoanelor cu handicap
(bilete transport interurban, legitimaţie transport

DGASPC Călărași
Complexul de Servicii
Comunitare pentru Copii cu
Handicap Sever Călăraşi

Coordonator
Asistent social
Educator

Număr de rapoarte de vizită, bilete de
voie

permanent

Coordonator
Director Executiv Adjunct

Număr de rapoarte de evaluare cu
propunerea de transfer la un centru
specializat pentru adulți

în funcție de decizia
conducerii DGASPC
Călărași

Coordonator
Director Executiv Adjunct

Număr de contracte de voluntariat și
parteneriat

permanent

Jurist

Număr contracte încheiate

decembrie

DGASPC Călărasi
Compartiment Juridic

Jurist

Număr de
dosarelor

DGASPC Călărasi
Compartiment Juridic

Jurist

Număr de soluţionări favorabile

2021

DGASPC Călărasi
Compartiment Juridic

Jurist

Număr dosarelor soluţionate

decembrie

DGASPC Călărasi
Serviciul pentru Dezvoltarea
Deprinderilor de Viaţǎ
Independentǎ

Psiholog
Educator
Asistent social
SDDVI

Număr de consilieri

decembrie

DGASPC Călărasi
Serviciul pentru Dezvoltarea
Deprinderilor de Viaţǎ
Independentǎ

Psiholog
Educator
Asistent social
SDDVI

Număr de consilieri

decembrie

DGASPC Călărasi
Serviciul Evaluare Complexă,
Asistență Socială, Secretariat
Comisie, Evidență și Plata
Prestațiilor pentru Persoanele
Adulte cu Handicap

Șef Serviciu
Angajați ai serviciului

Numărul de campanii de informare

decembrie

DGASPC Călărasi
Serviciul Evaluare Complexă;
Compartiment de Evidență și
Prestații pentru Persoanele
Adulte cu Handicap

Șef Serviciu
Personal angajat

Numărul de dispoziții emise

decembrie

DGASPC Călărasi
Compartiment Prestații Sociale
Adulți

Șef Serviciu
Personal responsabil din
cadrul serviciului

Numărul de beneficii acordate

decembrie

DGASPC Călărași
Complexul de Servicii
Comunitare pentru Copii cu
Handicap Sever Călăraşi
DGASPC Călărași
Complexul de Servicii
Comunitare pentru Copii cu
Handicap Sever Călăraşi
CSCCF Sera
DGASPC Călărasi
Compartiment Juridic
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soluţionări

favorabile

a

2021

urban,
rovignete,
adeverințe
pentru
subvenţionarea dobânzii creditelor acordate
conform Legii 448/2006(r))

181

182

183

Reevaluarea măsurilor de protecţie stabilite
pentru beneficiarii centrelor rezidenţiale

Evaluarea medico-psiho-socială a adulţilor,
stabilirea măsurilor de protecţie şi orientarea
profesională a acestora
Monitorizarea persoanelor adulte beneficiare
de certificat de handicap cu valabilitate
permanentă, o dată pe an sau de câte ori
situaţia o impune

184

Implementarea planurilor de restructurare a
centrelor rezidenţiale pentru adulţi din
subordinea DGASPC Călărași, cu capacitate
mai mare de 50 de beneficiari

185

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

186

Consilierea persoanelor cu handicap dar și
aparținătorii acestora în ceea ce privește
drepturile și facilitățile prevăzute de lege

DGASPC Călăraşi
Serviciul Evaluare Complexă şi
Prestaţii Sociale Adulţi
CPHA Călăraşi

Director executiv adjunct,
protecția drepturilor
persoanelor adulte
Șef Serviciu
Asistent Social
Psiholog
Manager de caz
Coordonator Centre
Președintele CPHA
Şef SEC
Personal din cadrul
SECPAH Călărași,
Președintele CPHA

DGASPC Călăraşi
Serviciul Evaluare Complexă şi
Presţii Sociale Adulţi

Șef serviciu
Angajați ai
Compartimentelor Prestații
Sociale SECPAH

Număr de certificate emise

decembrie

Director executiv adjunct,
protecția drepturilor
persoanelor adulte
Echipa de implementare a
planului de restructurare

Numărul de centre restructurate

decembrie

Director executiv adjunct,
protecția drepturilor
persoanelor adulte
Șef Serviciu
Șefi Centre

Număr Centre Rezidențiale Publice
Unități asistență medico-socială

decembrie

Șef Serviciu
Angajați ai Serviciului

Număr de consilieri realizate

decembrie

Număr de solicitări

decembrie

În conformitate cu SMO în vigoare

decembrie

DGASPC Călăraşi
Compartiment Asistenţă Socială
Aersoane Adulte cu Handicap
Management de caz
Monitorizare Servicii Sociale
Centrele rezidențiale
CPHA Călărași

DGASPC Călăraşi
Compartiment Asistenţă Aocială
Persoane Adulte cu Handicap;
Management de caz;
Monitorizare Servicii Sociale,
Centrele rezidentiale
DGASPC Călăraşi
Compartiment Juridic
Serviciul Evaluare Complexă şi
Prestaţii Sociale Adulţi
Asistență Social, Secretariat
Comisie, Evidență și Plata
Prestațiilor pentru Persoanele
Adulte cu Handicap
DGASPC Călăraşi
Compartiment Juridic
Serviciul Evaluare Complexă şi
Prestaţii Sociale Adulţi
Asistență Social, Secretariat
Comisie, Evidență și Plata
Prestațiilor pentru Persoanele
Adulte cu Handicap

187

Asigurarea măsurilor de protecție în sistem
rezidențial pentru persoanele adulte cu
handicap aflate în situația de risc social

DGASPC Călăraşi
Compartiment Asistență Socială
Persoane Adulte cu Handicap,
Management de caz și
Monitorizarea Servicii Sociale
SECPAH Călărași şi CEPAH
Călărași

188

Implementarea metodei managementului de

DGASPC Călăraşi

Director executiv adjunct,
protecția drepturilor
persoanelor adulte
Şef Serviciu
Manageri de caz
Sefi Centre
Președinte CEPHA
Asistent social
Psiholog
DGASPC Călăraşi

122

În conformitate cu SMO în vigoare

decembrie

Numărul de persoane evaluate

decembrie

caz pentru persoanele adulte cu dizabilități
aflate în sistem rezidențial sau în situație de
risc social

189

190

191

Organizarea și dezvoltarea unei rețele de
asistenți
personali
profesioniști
pentru
persoanele adulte cu dizabilități
Realizarea unui dialog constant cu organizațiile
neguvernamentale
ale
persoanelor
cu
dizabilități, care prezintă interesele acestora
sau activitățile în domeniu
Organizarea periodică a campaniilor de
sensibilizarea a opiniei publice cu privire la
problematica socială și drepturile de care pot
beneficia persoanele adulte cu handicap

Compartiment Asistență Socială
Persoane Adulte cu Handicap
Manager de caz și Monitorizare
Servicii Sociale, Centrele
Rezidențiale
DGASPC Călăraşi
SECPAH Călărași;
CEPHA Călărași, Compartiment
Asistență Socială Persoanele
Adulte cu Handicap
Management de caz și
Monitorizare servicii sociale
DGASPC Călărași
ONG –uri
Autorități Publice Locale
DGASPC Călărași
ONG –uri
Autorități Publice Locale

Șef Servicu
Manageri de caz

Director executiv adjunct,
protecția drepturilor
persoanelor adulte
Şef Serviciu
Şef Serviciu
Manager de caz
Angajati ai SECPAH
Director executiv adjunct,
protecția drepturilor
persoanelor adulte
Şef Serviciu
Secialiști ai serviciului
Director executiv adjunct,
protecția drepturilor
persoanelor adulte
Şef Serviciu
Șefi centre
Director executiv Adjunct,
protecția drepturilor
persoanelor adulte
Psiholog
Asistent social

Număr de asistenți personali profesioniști
Număr de atestate
Număr de programe de perfecționare

decembrie

Număr de întruniri

decembrie

Număr de campanii

decembrie

Numărul de consilieri

decembrie

decembrie

Evidențierea drepturilor persoanelor victime ale
violenței domestice potrivit prevederilor legii nr.
217/2003

DGASPC Călărași
Compartiment de Violență
domestică

Acordarea de servicii sociale persoanelor
victime ale violenței domestice (găzduirea în
adăpost)
Consilierea Vocațională și profesională pentru
victimele violenței domestice

DGASPC Călărași
Compartiment de Violență
domestică

Psiholog
Asistent social

Număr de dispoziții emise

DGASPC Călărași
Compartiment de Violență
domestică

Psiholog
Asistent social

Număr de
profesionale

195

Promovarea
compartimentului
violență
domestică din cadrul DGASPCCălărași
Promovarea serviciului CAbr Oltenița

DGASPC Călărași
Compartiment de Violență
domestică
CAbr Oltenița

Director executiv Adjunct,
protecția drepturilor
persoanelor adulte
Psiholog
Asistent Social
Șef CAbr

Număr de campanii

decembrie

196

Consilierea psihologică, socială, respectiv
juridică victimelor violenței domestice

DGASPC Călărași
Compartiment de Violență
domestică
Juridic

Psiholog
Asistent Social
Jurist

Număr de consilieri

decembrie

197

Implementarea metodei managementului de
caz pentru persoanele victime

DGASPC Călărași
Compartiment de Violență
domestică

Director executiv Adjunct,
protecția drepturilor
persoanelor adulte

În conformitate cu SMO în vigoare

decembrie

198

Asigurarea măsurilor de protecție în adăpost
pentru victimele violenței domestice aflate în
situație de risc social

Psiholog
Asistent Social

Număr măsuri instituite

decembrie

199

Formarea și perfecționarea personalului cu

Psiholog
Asistent Social

Conform planului
profesională

192

193
194

DGASPC Călărași
Compartiment de Violență
domestică
Locuință protejată
DGASPC Călărași
Compartiment de Violență

123

consilieri

vocaționale

anual

de

și

formare

decembrie

decembrie

atribuții în domeniul violenței domestice

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

Organizarea și dezvoltarea unei rețele
interinstituționale (încheierea protocoalelor de
colaborare)

Restructurarea
centrelor
pentru
adulți
subordonate DGASPC până la diminuarea
capacității la 50 de locuri
Obținerea licențelor de funcționare pentru
serviciile reorganizate în centrele rezidențiale
destinate adulților din subordinea DGASPC
Călărași
Contractarea de servicii sociale cu furnizori
privați în scopul reorganizării și restructurării
serviciilor existente
Diversificarea activităților de petrecere a
timpului liber, a terapiilor de recuperare și
menținerea/dezvoltarea potențialului propriu și
a deprinderilor de viață independentă
Informarea și consilierea beneficiarilor, a
aparținătorilor legali asupra drepturilor și
obligațiilor beneficiarilor, conform legislației în
vigoare
Asigurarea asistenței medicale și a intervențiilor
de specialitate în vederea menținerii celei mai
bune stări de sănătate
Implementarea standardelor minime de calitate
prin reorganizarea spațiilor și reamenajarea lor,
a dotării necesare în vederea oferirii unor
condiții decente de trai
Dezvoltarea
deprinderilor
de
viață
independentă în vederea integrării/reintegrării
în viața socio-familială și a comunității, a
transferului în servicii alternative de tip familial
Asigurarea resurselor materiale și financiare
necesare satisfacerii nevoilor individuale ale
beneficiarilor

domestică
DGASPC Călărași
Compartiment de Violență
domestică
Poliție
Spitale
Primării
ITM
AJOFM
SML
ISJ Călărași
Serviciul de probațiune
SPAS

Director executiv Adjunct,
protecția drepturilor
persoanelor adulte
Psiholog
Asistent Social
Jurist

Număr de colaborări

decembrie

DGASPC Călărași
CIA Ciocănești
CRRN Plătărești

Director executiv Adjunct,
protecția drepturilor
persoanelor adulte

Număr de centre

decembrie

DGASPC Călărași
CIA Ciocănești
CRRN Plătărești

Director executiv Adjunct,
protecția drepturilor
persoanelor adulte

Număr de licențe

decembrie

DGASPC Călărași
CIA Ciocănești
CRRN Plătărești

Director executiv Adjunct,
protecția drepturilor
persoanelor adulte

Număr de contracte

decembrie

Număr cazuri
Număr rapoarte specifice

permanent

Șefi centre
Echipele multidisciplinare

Număr cazuri
Număr rapoarte specifice

permanent

Șefi centre
Medici
Asistenți medicali

Numărul de examinări medicale efectuate
Număr de intervenții de specialitate

permanent

DGASPC Călărași
CIA Ciocănești
CRRN Plătărești
CAbr Oltenița
DGASPC Călărași
CIA Ciocănești
CRRN Plătărești
DGASPC Călărași
CIA Ciocănești
CRRN Plătărești
CAbr Oltenița

Șefi centre;
Echipele multidisciplinare

DGASPC Călărași
CIA Ciocănești
CRRN Plătărești
CAbr Oltenița

Șefi centre

Număr centre restructurate
Număr spații reorganizate
Dotări și echipamente procurate

decembrie

DGASPC Călărași
CIA Ciocănești
CRRN Plătărești

Șefi centre,
Manageri caz
Echipa multidisciplinară

Număr cazuri evaluate
Număr cazuri reintegrate în familie
Număr cazuri transferate în servicii
alternative de tip familial

decembrie

DGASPC Călărași
CIA Ciocănești
CRRN Plătărești

Șefi centre

Număr cazuri
Costuri alocate per beneficiar

permanent

124

210

211

212

213

Prevenirea oricăror forme de abuz, neglijare,
exploatare a beneficiarilor prin monitorizare și
supervizare permanentă în centrele rezidențiale
Egalitate de șanse între femei și bărbați
Acţiuni în cadrul Comisiei Judeţene în
Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi
Bărbaţi
Burse sociale pentru elevi, program de
construcţii locuinţe sociale
Analizarea solicitărilor venite din partea
consiliilor locale, în vederea alocării de sume
de bani destinate facilitării accesului la o
locuinţă socială a persoanelor în vârstă de
până la 35 de ani
Asigurarea de burse sociale pentru elevi

CAbr Oltenița
DGASPC Călărași
CIA Ciocănești
CRRN Plătărești
CAbr Oltenița

Șefi centre
Manageri de caz
Echipa multidisciplinară

Număr cazuri monitorizate
Număr cazuri consiliate și supravegheate
Rapoarte/note de caz întocmite

permanent

Comisia Judeţeană în Domeniul
Egalitatăţii de Şanse între
Femei şi Bărbaţi

Membrii Comisiei
Autorităţi ale administraţiei
publice locale

Număr de şedinţe
Număr de acţiuni

2021

Consiliul Judeţean Călăraşi
Primăriile localităţilor

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de cereri analizate/soluţionate

2021

Inspectoratul Şcolar Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi
Consiliile locale

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu

Număr de elevi beneficiari

2021

Instituţiile membre în Grupul de
lucru pentru derularea POAD la
nivelul judeţului Călăraşi
Primăriile unităţilor
administrativ-teritoriale

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr destinatari finali pe localităţi şi
total judeţ
Număr comunicări către primării privind
datele de livrare şi cantităţi
din graficul de livrări de la Ministerul
Fondurilor Europene
Număr
misiuni
de
control
la
livrarea/recepţia
şi
la
distribuirea
ajutoarelor de către unităţile administrativteritoriale locale
Rapoarte de control
Raport anual implementarea POAD

2021

Instituția Prefectului-Județul
Călărași
AJPIS Călărași
Casa Județeană de Pensii
Primăriile localităților

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de tichete sociale pe tip suport
electronic pentru mese calde distribuite
beneficiarilor,
persoane
cu
vârsta
împlinită de minim 75 de ani

2021

Instituția Prefectului-Județul
Călărași
Primăriile localităților

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu

Număr de tichete sociale pe suport
electronic (materiale școlare, rechizite și
vestimentație

2021

Programului
Operațional
Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate (POAD)

214

215

216

Acţiuni în cadrul Grupului de lucru pentru
derularea POAD la nivelul judeţului Călăraşipachete de igienă și alimente

Ajutoare europene destinate celor mai
defavorizate persoane prin acordarea de
tichete sociale pe tip suport electronic pentru
mese calde (OUG nr.115/2020)
Sprijin educațional acordat elevilor cei mai
defavorizați pe bază de tichete sociale pe
suport electronic (materiale școlare, rechizite și
vestimentație), OUG nr.133/2020

11.SĂNĂTATE
Obiective principale:
-

Reforma a sistemului de sănătate care să conducă la îmbunătăţirea speranţei de viaţă a românilor, la creşterea calităţii vieţii şi la îmbunătăţirea accesului
pacienţilor la un sistem public de sănătate, modern şi eficient;
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-

Îmbunătăţirea accesului la asistenţă medicală eficientă şi furnizată la timp, ceea ce ar putea reduce mortalitatea prin cauze tratabile.

Obiective strategice:
-

-

-

-

-

Reformarea administrativă a sistemului de sănătate;
Investiţii masive în sănătate prin:
▪ Asigurarea unui grad de absorbţie ridicat a fondurilor europene dedicate domeniului sănătăţii în perioada 2021 - 2027 şi valorificarea acestei oportunităţi ca o
sursă suplimentară de finanţare a sistemului de sănătate;
▪ Dezvoltarea asigurărilor complementare de sănătate, cu creşterea ponderii fondurilor private, care să cofinanţeze servicii medicale;
▪ Investiţii din fonduri europene prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă;
▪ Investiţii în sănătate din fonduri europene prin Programul operaţional Sănătate prin investiţii;
▪ Investiţii prin programele de finanţare de dezvoltare locală;
▪ Continuarea derulării programului de consolidări şi a altor lucrări de intervenţii pentru clădirile unităţilor sanitare;
▪ Derularea proiectului "Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19" din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare.
Reconfigurarea sustenabilităţii şi asigurarea unor standarde de calitate şi siguranţă în sistemul de sănătate;
Resurse umane în sănătate prin:
▪ Continuarea şi dezvoltarea politicii de stimulare a medicilor;
▪ Identificarea soluţiilor privind atragerea de personal de specialitate (medici şi farmacişti) în zonele defavorizate şi mai puţin accesibile, precum şi retenţia
acestora;
▪ Reformarea sistemului de educaţie medicală pentru a respecta cerinţele curriculare moderne;
▪ Întărirea instituţiei avertizorului de integritate - suport juridic şi protecţie extinsă pentru cei care semnalează nelegalitatea, corupţia sau încălcarea regulilor
epidemiologice sau de igienă în spitale;
Prevenţia şi educaţia în sănătate prin:
▪ Urgentarea începerii derulării programelor naţionale de screening şi extinderea acestora cu finanţare de la Uniunea Europeană;
▪ Extinderea capacității de prevenţie şi reacţie la crize şi evenimente de sănătate publică prin măsuri specifice;
▪ Finanţarea/Implementarea unor programe/campanii de comunicare dedicate de sănătate publică pentru creşterea educaţiei în domeniul sănătăţii - educaţie
pentru sănătate şi încurajarea adoptării unui stil de viaţă sănătos;
▪ Crearea şi promovarea unei culturi a prevenţiei în rândul populaţiei încă de la nivelul şcolii;
▪ Măsuri fundamentale pentru reducerea consumului de tutun.
Ameliorarea continuă a calităţii serviciilor medicale şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei;
Digitalizare şi E-Sănătate cu rolul de a integra şi asigura interoperabilitatea şi de a reglementa soluţiile digitale necesare furnizării de servicii medicale în condiţii
optime, inclusiv modernizarea şi operaţionalizarea sistemelor digitale existente prin:
▪ Optimizarea Dosarului electronic de sănătate;
▪ Transparentizarea datelor din sănătate (date deschise) şi utilizarea soluţiilor digitale în debirocratizarea instituţiilor sistemului de sănătate.
Asigurarea accesului pacienţilor la medicamente şi dezvoltarea sistemului de evaluare a tehnologiilor medicale în vederea utilizării medicamentelor inovative
eficiente şi a altor tehnologii inovative, concomitent cu asigurarea accesului la medicamente generice;
Dezvoltarea şi menţinerea unui sistem performant de asistenţă medicală de urgenţă.
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Nr.
crt.
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ACŢIUNEA
1
Proiectele de infrastructură în sănătate ale
administraţiei judeţene şi locale sunt detaliate
la Cap.7 Dezvoltare ,Lucrări publice și
Administraţie publică
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului
Călăraşi
Compartiment Inspecţia şi Controlul Factorilor
de Risc din Mediul de Viaţă şi Muncă
Acţiune tematică de control pentru verificarea
laboratoarelor de analize (testarea RT-PCR)
pentru identificarea virusului COVID
Acţiune tematică de control privind verificarea
respectării legislaţiei în vigoare privind apele
minerale naturale îmbuteliate şi a apelor
potabile îmbuteliate, cu prelevare probe, 1
probă din fiecare categorie de apă îmbuteliată,
pentru analize microbiologice şi fizico-chimice
Acţiune tematică privind controlul suplimentelor
alimentare şi al alimentelor cu adaos de
vitamine,minerale şi alte substanţe, inclusiv al
etichetării privind menţiunile nutriţionale şi de
sănătate înscrise pe acestea (prelevare probe)
Acţiune tematică de in unitatile sanitare cu
paturi publice si private, non COVID pentru
verificarea respectarii conditiilor igienico –
sanitare
Acţiune tematică de control pentru verificarea
produselor biocide la producători, importatori,
utilizatori- prelevare probe de produse biocide
Acţiune tematică de control privind condiţiile de
aprovizionare cu apă potabilă a localităţilor din
mediul rural
Acţiune tematică de control privind verificarea
respectării legislaţiei în vigoare in domeniul
materialelor în contact cu alimentul, cu
prelevare probe pentru migrare globala,
formaldehidă și metale
Actiune tematică de control în unitățile sanitare
cu paturi publice și private COVID pentru
verificarea condițiilor igienico - sanitare

Entitatea implicată în
realizare
2

Persoana
responsabilă
3

Termen de
finalizare
5

Indicatori de performanţă
4

Serviciul de Control în Sănătate
Publică CICFRMVM

Trandafir Marius
Zoltăreanu Mariana

1 acţiune

februarie

Serviciul de Control în Sănătate
Publică CICFRMVM

Trandafir Marius

1 acţiune

februarie

Serviciul de Control în Sănătate
Publică CICFRMVM

Trandafir Marius
Popa Viorica

1 acţiune

martie

Serviciul de Control în Sănătate
Publică CICFRMVM

Trandafir Marius
Zoltăreanu Mariana

1 acţiune

mai

Serviciul de Control în Sănătate
Publică CICFRMVM

Vasilescu Elena

1 acţiune

mai

Serviciul de Control în Sănătate
Publică CICFRMVM

Vasilescu Elena
Zoltăreanu Mariana

1 acţiune

iunie

Serviciul de Control în Sănătate
Publică CICFRMVM

Trandafir Marius
Popa Viorica

1 acţiune

iunie

Serviciul de Control în Sănătate
Publică CICFRMVM

Trandafir Marius
Zoltăreanu Mariana

1 acţiune

iunie
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10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

Actiune tematică de control privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activitățile medicale în
unitățile sanitare COVID cu paturi publice și
private
Acţiune tematică pentru verificarea respectării
legislaţiei în domeniul aditivilor alimentari
destinaţi consumului uman-prelevare probe
pentru determinare sulfiți din zahăr
Acțiune tematică de control în unitățile de
dializă publice și private privind conformarea la
legislația în vigoare.
Acţiune tematică de control pentru verificarea
conformităţii apelor de îmbăiere
Acţiune tematică privind verificarea respectării
legislaţiei în vigoare privind menţiunile
nutriţionale şi de sănătate înscrise pe
produsele alimentare
Acțiune tematică de control pentru verificarea
unităților acreditate în domeniul transplantului,
privind gestionarea reacțiilor și incidentelor
adverse
Acțiune tematică de control în centrele de
transfuzie sanguine județene - testarea și
prelucrarea,
stocarea
și
distribuția
componentelor sanguine
Acţiune de control privind verificarea respectării
Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie
sănătoasă în unităţile
de învăţământ
preuniversitar şi privind acordarea de fructe,
produse lactate şi de panificaţie pentru elevi în
unităţile de învăţământ
Acțiune tematică de control în centrele
rezidențiale pentru copii/tineri cu deficiețte
neuropsihiatrice și în centrele rezidențiale
pentru vârstnici
Acţiune tematică de control privind verificarea
alimentelor cu destinaţie nutriţională specială,
inclusiv controlul etichetării privind menţiunile
nutriţionale şi de sănătate înscrise pe acestea
(prelevare probe)
Acțiune tematică de control privind verificarea
produselor cosmetice (producători, distribuitori,
unități de desfacere, utilizatori, după caz)

Serviciul de Control în Sănătate
Publică CICFRMVM

Trandafir Marius
Zoltăreanu Mariana

1 acţiune

iunie

Serviciul de Control în Sănătate
Publică CICFRMVM

Trandafir Marius
Popa Viorica

1 acţiune

iulie

Serviciul de Control în Sănătate
Publică CICFRMVM

Trandafir Marius
Zoltăreanu Mariana

1 acţiune

iulie

Serviciul de Control în Sănătate
Publică CICFRMVM

Vasilescu Elena
Zoltăreanu Mariana

1 acţiune

august

Serviciul de Control în Sănătate
Publică CICFRMVM

Trandafir Marius
Popa Viorica

1 acţiune

august

Serviciul de Control în Sănătate
Publică CICFRMVM

Trandafir Marius
Zoltăreanu Mariana

1 acţiune

septembrie

Serviciul de Control în Sănătate
Publică CICFRMVM

Zoltăreanu Mariana

1 acţiune

septembrie

Serviciul de Control în Sănătate
Publică CICFRMVM

Trandafir Marius
Zoltăreanu Mariana

1 acţiune

octombrie

Serviciul de Control în Sănătate
Publică CICFRMVM

Trandafir Marius
Popa Viorica

1 acţiune

octombrie

Serviciul de Control în Sănătate
Publică CICFRMVM

Vasilescu Elena

1 acţiune

octombrie
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20

21

22

23
24

25

26

27

Acţiune tematică de control de verificare a
cabinetelor de medicină dentară
Acţiune tematică de control privind verificarea
respectării prevederilor art.10 Amalgamul
dentar din Regulamentul nr 2017-852 privind
mercurul
Compartiment Promovarea Sănătăţii
Desfăşurarea de
campanii IEC, conform
Calendarului pe anul 2021 stabilit de INSP,
astfel:
1) Sănătate mintală-01 ianuarie 2021
2) Sănătatea reproducerii-28 februarie 2021
3) Sănătate orală-20 martie 2021
4) In concordanță cu cea stabilită de OMS-07
aprilie 2021
5) Vaccinare -20-25 aprilie 2021
6) Cancer-25-31 mai 2021
7) Alcool-30 iunie 2021
8) Activitate fizică- 31 iulie 2021
9) Mediu (schimbări climatice, expunerea la
UV, etc.)-31 august 2021
10) Siguranţa pacientului-17 septembrie 2021
11) Nutriţie/Alimentaţie 16 octombrie 2021
12) Tutun -18 Noiembrie 2021
13) Boli transmisibile (TB, HIV, Hepatita)- 1
decembrie 2021
Compartiment Asistenţă Medicală şi Programe
de Sănătate
Implementarea
Programului naţional de
vaccinare
Implementarea
Programului naţional de
evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie
pentru sănătate
Implementarea
Programului naţional de
monitorizare a factorilor determinanti din mediul
de viaţă şi muncă
Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă
între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte
matern prin administrare de lapte praf
Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate
Călăraşi
Acordarea serviciilor medicale
Contractarea
serviciilor
medicale,

Serviciul de Control în Sănătate
Publică CICFRMVM

Trandafir Marius
Zoltăreanu Mariana

1 acţiune

noiembrie

Serviciul de Control în Sănătate
Publică CICFRMVM

Trandafir Marius
Zoltăreanu Mariana

1 acţiune

noiembrie

Compartiment Promovarea
Sănătăţii

Dr. Camelia Truică
Predescu Daniela

13 acţiuni

2021

Direcţia de Sănătate Publică a
Judeţului Călăraşi

Dr. Truica Camelia

> 71600 doze de vaccin

decembrie 2021

Direcţia de Sănătate Publică a
Judeţului Călăraşi

Dr. Truica Camelia

13 acţiuni

decembrie 2021

Direcţia de Sănătate Publică a
Judeţului Călăraşi

Gheorghe Costel

340 probe de apă

decembrie 2021

Direcţia de Sănătate Publică a
Judeţului Călăraşi

Deacu Ionica

cutii de lapte praf, conform bugetului
alocat de Ministerul Sănătății

decembrie 2021

Casa Judeţeană de Asigurări de

Persoane cu responsabilităţi

Număr de contracte semnate de părţi

semestrul I
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

medicamentelor şi dispozitivelor medicale care
vor fi furnizate asiguraţilor din judeţul Călăraşi
în anul 2021
Organizarea de întâlniri trimestriale, sau când
se consideră necesar, între reprezentanţi ai
Casei de Asigurări de Sănătate Călăraşi şi
furnizorii de servicii medicale aflati in relatie
contractuala,
pentru
dezbateri
privind
prevederile actelor normative în vigoare, cu
incidenţă asupra sistemului asigurărilor sociale
de sănătate, precum şi problemele întâmpinate
pe parcursul derulării relaţiei contractuale
Organizarea monitorizării şi controlului furnizării
serviciilor
medicale,
medicamentelor
şi
dispozitivelor
contractate
şi
acordate
asiguraţilor
Aducerea la cunoştinţa populaţiei a prevederilor
legale privind drepturile şi obligaţiile care le
revin, în calitate de asigurat, în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate
Reactualizarea permanentă a bazei de date a
asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de
sănătate
Redresarea şi dezvoltarea asistenţei medicale
din mediul rural prin susţinerea centrelor
medicale integrate şi a garantării accesibilităţii
la medicamente compensate şi gratuite
Colaborarea Casei de Asigurări de Sănătate,
Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică,
Colegiului Medicilor, Patronatul Medicilor,
Asociaţia Medicilor de Familie, Asociaţii ale
pacienţilor, în vederea desfăşurării unor acţiuni
care privesc buna derulare a serviciilor de
acordare a asistenţei medicale
Verificarea şi plata serviciilor medicale furnizate
asiguraţilor
Controlul calităţii serviciilor medicale de către
reprezentanţii C.A.S. Călăraşi, în calitate de
reprezentanţi ai asiguraţilor pentru oferirea si
garantarea accesului facil la servicii de
sănătate de înaltă calitate
Optimizarea Sistemului informatic unic integrat

Sănătate

în domeniu

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu

Număr de întâlniri cu furnizorii de servicii
medicale

permanent

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu

Număr de controale/an

permanent

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu

Număr de publicări pe site si/ presă

permanent

Casa Naţionala de Asigurări de
Sănătate şi Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu

Număr de
informatic

permanent

Casa Judeţeana de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu

Număr de solicitări rezolvate

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate
Direcţia de Sănătate Publică,
Colegiul medicilor, Asociaţia
Medicilor de Familie, Patronatul
Medicilor, Asociaţii ale
pacienţilor

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu

Număr de acțiuni desfășurate

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu

Număr ordine de plată emise de instituție,
în urma verificărilor

permanent

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu

Număr de controale/an

permanent

Casa Natională de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu

Număr de intervenții în
informatic pentru optimizare
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intervenții

în

sistemul

Conform solicitărilor DSP
şi Colegiului Medicilor
Călăraşi

permanent

sistemul

permanent

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Pregătirea şi perfecţionarea personalului din
cadrul sistemului asigurărilor sociale de
sănătate prin participarea la cursuri organizate
de Institutul Naţional de Administraţie, în
colaborare cu CNAS
Eliberarea cardului european de asigurări de
sănătate ca urmare a cererilor depuse de
asiguraţi
Eliberarea formularelor comunitare ”E” şi
decontarea serviciilor medicale accesate de
asiguraţi în statele membre UE, în baza acestor
formulare
Utilizarea cardului naţional de sănătate şi
eliberarea acestuia atunci când este cazul
împreuna cu compania Poşta Romănă
Finanţarea şi implementarea programelor de
screening pentru depistarea precoce a unor
boli cu impact major
Coordonarea îngrijirilor de sănătate prin
asigurarea unor trasee optime pentru pacienţi,
pe categorii de afecţiuni
Implementarea pachetelor de servicii de
sănătate de bază si suplimentare aşa cum vor
fi definite de Ministerul Sănătății şi Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate
Operaţionalizarea şi utilizarea Dosarului
Electronic al Pacientului care va cuprinde toate
datele de sănătate şi care va sta la baza
Registrelor Naţionale pentru fiecare patologie
în parte.
Verificarea farmaciilor aflate în relaţie
contractuală cu CAS Călăraşi în vederea
asigurării pieţei judeţene cu medicamentele
necesare pacientului la momentul nevoii lui
Asigurarea unor condiţii mai bune în vederea
înfiinţării de cabinete medicale în zonele
defavorizate sau în proximitatea unei zone
populate de un număr semnificativ de cetăţeni
care nu beneficiază de acces facil la servicii
medicale
Introducerea contractelor pentru programele

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu

Număr cursuri de perfecționare

permanent

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu

Număr de carduri eliberate

permanent

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu

Număr de formulare europene eliberate

permanent

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate
Compania Poşta Română

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu si furnizori de
servicii medicale

Număr de carduri naționale eliberate

permanent

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu

Număr de Programe
implementate

pe toată durata anului
2021

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu

Număr proceduri de optimizare

permanent

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu

Număr întalniri cu furnizorii de servicii
medicale

permanent

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu si furnizori de
servicii medicale

Număr intervenții în DES

permanent

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu si furnizori de
servicii medicale

Număr controale întreprinse

permanent

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu si furnizori de
servicii medicale

Număr cabinete nou înfințate

permanent

Casa Judeţeană de Asigurări de
Sănătate

Persoane cu responsabilităţi
în domeniu

Număr contracte nou introduse

permanent
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de

screening

naţionale de tip cost - volum - rezultat (cel mai
mic cost - acces egal pentru toţi pacienţii - plata
în funcţie de rezultatele terapeutice şi/sau
îmbunătăţirea calităţii vieţii)
12.EDUCAŢIE
Obiectiv general:
-

Reconfigurarea sistemului de management educaţional la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călărași prin aplicarea politicilor și strategiilor Ministerului
Educației, în vederea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2020-2024

Obiective specifice:
Nr.
crt.
0

1
2

Realizarea standardelor specifice de asigurare a calității educației timpurii, inclusiv cele privind spațiul educațional, dotările, activitatea psihopedagogică și
activitățile suport (ex. standarde privind îngrijirea, hrana copiilor, consilierea și serviciile medicale);
Scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii până la nivelul mediu înregistrat în UE;
Generalizarea programelor”After-school”în unitățile de învățământ de stat și creșterea serviciilor oferite;
Oferirea serviciilor de consiliere și orientare (inclusiv logopedie) pentru toți elevii;
Formarea cadrelor didactice în acord cu arhitectura curriculară și pentru integrarea tehnologiei în procesul educațional;
Valorificarea evaluărilor naționale și a evaluărilor curente în vederea realizării intervențiilor remediale pentru asigurarea progresului școlar;
Realizarea și implementarea standardelor de evaluare la fiecare disciplină și an de studiu;
Dezvoltarea unui sistem de identificare a ariilor de performanță ale elevilor (de exemplu: identificarea talentelor în sport, artă, șah, abilități practice, etc.) și de
sprijinire a celor cu abilități și talente deosebite pentru a atinge excelența;
Creșterea puterii de decizie a consiliului de administrație prin implicarea acestuia în procesul de selecție al managementului instituției de învățământ;
Realizarea rețelei școlilor-pilot, în vederea implementării unor formule de administrare/management descentralizate și a dezvoltării unor programe educaționale
inovative;
Revizuirea ofertei educaționale, a curriculumului și a programelor pentru ruta tehnologică și profesională, pentru meserii emergente de pe piața muncii națională și
internațională;
Realizarea unui pachet de sprijin social pentru elevii din medii defavorizate care accesează învățământul profesional și dual, din surse europene/guvernamentale;
Formarea cadrelor didactice pentru identificarea situațiilor de risc de abandon școlar și crearea instrumentelor necesare pentru gestionarea acestora;
Formarea specifică a cadrelor didactice pentru integrarea în învățământul de masă a elevilor cu CES;
Dezvoltarea unor mecanisme de monitorizare a impactului programelor de formare asupra calității procesului educațional;
Construirea de creșe și grădinițe, în acord cu obiectivele privind rata de cuprindere a copiilor cu vârsta 0-6 ani.
ACŢIUNEA
1
Extinderea accesului la educație de calitate
pentru toți elevii
Monitorizarea activităților desfășurate pentru
respectarea standardelor specifice de asigurare
a educației timpurii și sprijin în susținerea unor
activități suport
Realizarea evaluării complexe a copiilor la

Entitatea implicată în
realizare
2

Persoana
responsabilă
3

Indicatori de performanţă
4

Termen de
finalizare
5

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
Grădinițe
Creșe

Inspector pentru educație
timpurie

Număr de vizite de consiliere/ îndrumare/
control pentru realizarea standardelor
specifice

30 septembrie 2021

Inspectoratul Școlar Județean

ISG

Număr rapoarte sintetice de evaluare

octombrie 2021
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

intrarea în sistemul de educaţie
Monitorizarea
permanentă
a
evoluţiei
educaţionale elevilor (situaţia şcolară, evaluare
psihosocială şi comportamentală, activităţi
extracurriculare) şi semnalizarea din timp a
situaţiilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii
Implementarea unor programe POCU, la nivel
de ISJ sau unități școlare care să aibă ca
obiectiv scăderea ratei de părăsire timpurie a
școlii
Identificarea unităților de învățământ care
dispun de spații pretabile pentru After school
Încheierea unor protocoale între școli și primării
pentru eventuala susținere financiară a unor
programe After school și realizarea, în
parteneriat, a unor proiecte cu finanțare
europeană în acest sens
Încheierea unui protocol între ISJ și CJRAE
pentru repartizarea riguroasă a resursei umane
de specialitate în unitățile de învățământ care
școlarizează un număr mare de elevi cu CES
Elaborarea unui plan de măsuri remediale pe
baza unor inspecții focusate pe identificarea, la
nivelul fiecărei unități de învățământ, a
existenței unor planuri remediale pe discipline
Realizarea unei diagnoze la nivel județean
pentru identificarea deficiențelor întâlnite în
implementarea standardelor de evaluare la
fiecare disciplină
Planificarea
unor
concursuri
pentru
identificarea elevilor capabili de performanță în
activități nonformale
Identificarea unităților de învățământ care își
pot asuma implementarea unor noi arhitecturi
curriculare,
de
administrare/management
descentralizat
Operaționalizarea activităților CLDPS prin
organizarea unor întâlniri cu Camera de
Comerț și Industrie Călărași, în vederea

Călărași

Director CJRAE

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
Unități de învățământ

ISGA
Inspectori de specialitate
Inspector pentru educație
permanentă și activități
extrașcolare

Număr inspecții de îndrumare și control
Număr acțiuni propuse la nivelul
instituțiilor de învățământ

iulie 2021

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
Unități școlare
UAT-uri

Inspector pentru
proiecte și programe

Număr
de
proiecte
2014.mysmis.ro

funcție de apelurile pentru
depuneri de proiecte

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
Unități de învățământ
UAT

ISG
ISGA
Directori de unități de
învățământ

Număr unități de învățământ disponibile

martie 2021

Unități de învățământ
UAT-uri

Directori de unități de
învățământ
Reprezentanți UAT

Număr de protocoale încheiate între școli
și UAT-uri

august 2021

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
CJRAE

ISG
Director CJRAE

Număr de școli în care există noi realocări
ale resursei umane de specialitate
(consilieri școlari)
Număr acțiuni cuprinse în strategia
comună ISJ-CJRAE.

septembrie 2021

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
Unități de învățământ

ISGA
Inspectori de specialitate
Directori
unități de învățământ

Plan de
județean

aprilie 2021

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
Unități de învățământ

ISGA
Inspectori de specialitate

măsuri

depuse

remediale

la

pe

nivel

Analiză SWOT bazată pe datele culese
din unitățile de învățământ

ISGA
Inspector pentru educație
permanentă și activități
extrașcolare
Consilieri educativi din școli
Director
Palatul Copiilor

Număr de concursuri organizate și număr
de elevi participanți

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
Unități de învățământ

ISG
Directori de unități de
învățământ

Număr de unități de învățământ care își
asumă să funcționeze în baza ord. MEC
nr.4811 din 30.07.2020

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
Camera de Comerț și Industrie
Călărași

ISG
Inspector pentru discipline
tehnice

Lista meseriilor identificate în urma
consultărilor și transmiterea acestora
către liceele tehnologice pentru adaptarea
ofertei

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
Palatul copiilor Călărași
Unități de învățământ
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august 2021

decembrie 2021

aprilie 2021

februarie 2021

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

calibrării ofertei educaționale la nevoile pieței
muncii naționale și internaționale
Acordarea
burselor
pentru
elevi
fără
discriminare, în funcţie de resursele bugetare
ale comunităţilor locale
Continuarea programelor de sprijin financiar
pentru familiile cu posibilităţi reduse, pentru
asigurarea pachetului educaţional: acordarea
de tichete valorice, vouchere, ghiozdane şi
rechizite, din fonduri europene
Îmbunătățirea formării cadrelor didactice
Identificarea nevoii reale de formare a cadrelor
didactice prin aplicarea de chestionare tuturor
cadrelor didactice
Identificarea nevoii reale de formare a cadrelor
didactice prin aplicarea de chestionare tuturor
cadrelor didactice în domeniul situațiilor de risc
gestionarea acestora
Focalizarea formării cadrelor didactice către
dezvoltarea competenţelor digitale şi de
realizare şi utilizare a resurselor educaţionale
deschise
Constituirea unui grup de lucru format din
reprezentanți ISJ, CCD și CJRAE în vederea
elaborării unor instrumente necesare pentru
gestionarea situațiilor de risc de abandon
școlar
Identificarea nevoii specifice de formare a
cadrelor didactice prin aplicarea de chestionare
tuturor cadrelor didactice pentru integrarea în
învățământului de masă a elevilor cu CES
Elaborarea, în parteneriat cu CCD, a unor
instrumente/mecanisme de monitorizare a
impactului programelor de formare asupra
îmbunătățirii calității procesului educațional
Structura educațională, siguranța spațiilor
de învățământ
Transmiterea către UAT-uri a unei diagnoze
privind nevoia construcției de creșe și grădinițe,
în acord cu obiectivele privind rata de
cuprindere a copiilor cu vârsta de 0-6 ani
Solicitări/adrese către UAT-uri pentru realizarea

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
Primării

ISG
Directori de unități de
învățământ

Număr de elevi care beneficiază de burse
școlare

august 2021

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași

ISG
ISGA
Compartiment contabilitate

Număr de elevi care beneficiază de
pachete educaționale

august 2021

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
Unități de învățământ
CCD

ISGA
Directori de unități de
învățământ
Director CCD

Analiza de nevoi

septembrie 2021

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
Unități de învățământ
CCD

ISGA
Directori de unități de
învățământ
Director CCD

Număr de cadre didactice care formate
pe domeniul identificării situațiilor de risc
și de abandon școlar

aprilie 2021

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
CCD

ISGA
Director CCD

Număr de cadre didactice formate pe
domeniul integrării tehnologiei în procesul
educațional

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
CCD
CJRAE

ISGA
Director CCD
Director CJRAE

Număr de instrumente elaborate

mai 2021

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
Unități de învățământ
CCD
CJRAE

ISGA
Directori
de unități de învățământ
Director CCD
Director CJRAE

Număr de cadre didactice care formate
pe domeniul integrării în învățământul de
masă a elevilor cu CES

aprilie 2021

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
Unități de învățământ
CCD

ISGA
Director CCD

Număr de instrumente realizate și
rapoarte elaborate după aplicarea
acestora

septembrie 2021

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași

ISG

Raport privind nevoia construcției de
creșe și grădinițe, în acord cu obiectivele
privind rata de cuprindere a copiilor cu
vârsta de 0-6 ani

aprilie 2021

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași

Inspectori
pentru management

Număr de adrese/răspunsuri de la UATuri către ISJ

30 iunie 2021
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23

24

25

26

27

unui recensământ în comunitățile locale
necesar pentru previzionarea unui număr de
creșe
Organizarea de programe educaţionale în
parteneriat cu reprezentanţii societăţii civile
pentru reducerea fenomenului de bullying din
şcoli
Digitalizarea unităților de învățământ
Conectarea la internet a tuturor unităţilor de
învăţământ
Transparentizarea managementului şcolar prin
publicarea pe pagina web a fiecărei unităţi de
învăţământ a tuturor documentelor de interes
public (regulament intern, decizii CA, execuţie
bugetară, rapoarte, evaluări externe etc.)
Finanțarea unităților de învătământ din zone
vulnerabile
Creşterea capacităţii instituţionale a şcolilor din
zone defavorizate prin dezvoltarea programelor
de tip colaborativ între unităţile de învăţământ
din medii de rezidenţă diferite
Oferirea pachetelor de servicii integrate pentru
elevii cu risc crescut de abandon şcolar şi celor
cu cerinţe educaţionale speciale: servicii de
consiliere, cazare, servicii de masă, servicii
medicale, servicii educaţionale de sprijin,
servicii sociale, acces la echipamente şi
resurse educaţionale specifice pentru cei cu
nevoi educaţionale speciale sau cu diverse
forme de dizabilitate etc

Primării

instituțional

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași

ISGA
Inspector pentru
educație permanentă
și activități extrașcolare

Număr programe/proiecte educaționale

septembrie 2021

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
Furnizori

ISG
ISGA

Număr unități de învățământ conectate la
internet

august 2021

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
Unități de învățământ

ISGA
Inspectori pentru
management instituțional
Directori de unități de
învățământ

Număr unități de învățământ cu site-uri
web actualizate

august 2021

ISGA
Inspector pentru proiecte și
programe
Directori de unități de
învățământ

Număr de colaborări pe bază de proiecte,
învățare reciprocă, ateliere de lucru,
laboratoare virtuale, spații colaborative
virtuale

septembrie 2021

ISG
Directori de unități de
învățământ
Reprezentanți UAT

Număr de programe
Număr de beneficiarididactice

august 2021

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
Unități de învățământ
UAT-uri

28

Acordarea de granturi, din fonduri europene,
pentru dezvoltarea unor programe educaţionale
inovative de către unităţile de învăţământ

Inspectoratul Școlar Județean
Călărași
UAT-uri
Unități de învățământ

29

Organizarea de tabere pentru elevi

Inspectoratul Şcolar Călăraşi

Programul pentru şcoli al României
implementat la nivel naţional în perioada
2017 - 2023
Distribuirea de fructe şi/sau legume proaspete,
lapte natural de consum şi/sau produse lactate

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

30

ISG
ISGA
Inspector pentru programe
și proiecte
Directori de unități de
învățământ
Reprezentanți UAT
Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Persoanele desemnate prin
ordin al Prefectului
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elevi/

cadre

Număr proiecte accesate

31 octombrie 2021

Număr de locuri alocate
Număr de elevi înscrişi

2021-conform locurilor
alocate

Număr contracte încheiate între CJ şi ISJ
Rapoarte de inspecţie ale DSVSA în
unităţi de învăţământ, la solicitare

an şcolar 2020-2021
an şcolar 2021-2022

Informări lunare implementare Program
postate pe site-ul Instituţiei PrefectuluiJudeţul Călăraşi

fără adaos de lapte praf

completată

31

Măsuri adiacente Programului pentru şcoli al
României
2017-2023:
Organizarea
de
concursuri tematice cu premii ca modalităţi
practice educative care să contribuie la
dezvoltarea competenţelor elevilor)

Consiliul Judeţean Călăraşi prin
Direcţia Dezvoltare Regională,
Relaţii Externe
Inspectoratul Şcoar Judeţean
Direcţia pentru Agricultură a
Judeţului Călăraşi
Direcţia de Sănătate Publică a
Judeţului Călăraşi

32

Investiţiile în infrastructura şcolară sunt
detaliate la Cap.7.Dezvoltare, Lucrări publice și
Administraţie Publică

Persoane cu atribuţii

Număr concursuri organizate
Număr participanţi
Număr participanţi premiaţi

an şcolar 2020-2021
an şcolar 2021-2022

13.TINERET ŞI SPORT
Obiective tineret:
-

-

-

Continuarea dezvoltării infrastructurii în domeniul tineret în fiecare judeţ prin folosirea fondurilor europene şi din bugetul de stat: centre de tineret, centre de
agrement sau alte spaţii dedicate tinerilor;
Creşterea finanţărilor şi a accesului la finanţare în domeniul tineretului prin:
✓ Creşterea finanţării alocate pentru susţinerea activităţilor de tineret, în Legea bugetului de stat pentru anul 2021;
✓ Complementaritatea şi crearea de sinergii între activităţile de tineret susţinute din bugetul local, naţional şi european şi folosirea mecanismelor de finanţare
simplificate.
Includerea tinerilor cu posibilităţi reduse prin:
✓ Sprijinirea incluziunii sociale a tinerilor aflaţi în situaţii vulnerabile;
✓ Facilitarea accesului tinerilor din mediul rural la o educaţie de calitate şi oportunităţi de dezvoltare personală, profesională şi socială în limba maternă;
✓ Dezvoltarea oportunităţilor profesionale pentru tinerii din mediul rural; Sprijinirea UAT-urilor în vederea integrării tinerilor instituţionalizaţi în comunitate.
Transparenţă decizională cu includerea tinerilor pe plan local şi judeţean prin sprijinirea şi încurajarea voluntariatului.

Obiective sport:
-

-

Dezvoltarea sportului de masă prin:
✓ Practicarea acestuia în mod individual sau în mod organizat;
✓ Creşterea gradului de participare activă a populaţiei de toate vârstele, dar mai ales a copiilor şi tinerilor, la activităţi sportive cu caracter permanent;
✓ Creşterea numărului de competiţii sportive adresate copiilor şi tinerilor;
✓ Programul Naţional "Educaţie prin sport"în vederea creşterii numărului de practicanţi şi pentru promovarea rolului educativ şi social al sportului în rândul
populaţiei;
✓ Promovarea sportului şi a obiectivelor fizice specifice pentru sănătate;
✓ Dezvoltarea la nivel local a programelor durabile pentru sănătate şi sport;
✓ Accesul la sport al persoanelor cu dizabilităţ.
Sprijinirea sportului de performanţă prin creşterea numărului de sportivi care practică sportul la cel mai înalt nivel şi a calităţii reprezentării României la cele mai
înalte competiţii sportive de performanţă;
Dezvoltarea infrastructurii sportive printr-un plan de investiţii integrat, prin colaborarea autorităţilor publice centrale, a autorităţilor publice locale şi a sectorului
privat prin:
✓ Armonizarea bazei materiale sportive cu potenţialul uman, geografic şi material al fiecărei regiuni a ţării;
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✓ Investiţii susţinute în infrastructura sportivă din județ.
Nr.
crt.
0

Îmbunătăţirea finanţării sportului.
ACŢIUNEA
1
Acţiuni în domeniul tineretului

1

„Fă ceva cu cariera ta!”

2

„Cupa Tineretului”

3

„Zilele Voluntariatului”

4

„Săptămâna Europeană a Voluntariatului!”

5

„Gala voluntarilor”

Entitatea implicată în
realizare
2

Persoana
responsabilă
3

Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret
Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret
Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret
Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret
Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret

Termen de
finalizare
5

Indicatori de performanţă
4

Stanciu Silviu

Număr de tineri beneficiari între 14-35 ani

aprilie-mai

Stanciu Silviu

Număr de tineri beneficiari între 14-35 ani

iunie

Stanciu Silviu

Număr de tineri beneficiari între 14-35 ani

septembrie

Stanciu Silviu

Număr de tineri beneficiari între 14-35 ani

noiembrie

Stanciu Silviu

Număr de tineri beneficiari între 14-35 ani

decembrie

Bucur Daniela

Număr de participanți de toate vârstele

24.01.2021

Bucur Daniela

Număr de participanți de toate vârstele

20.03.2021

Bucur Daniela

Număr de participanți cu vârsta între 1215 ani

27.03.2021

Bucur Daniela

Număr de participanți de toate vârstele

23.04.2021

Bucur Daniela

Număr de participanți de toate vârstele

28.04.2021

Bucur Daniela

Număr de participanți de toate vârstele

01.05.2021

Bucur Daniela

Număr de participanți de toate vârstele

19.06.2021

Bucur Daniela

Număr de participanți de toate vârstele

24.09.2021

Bucur Daniela

Număr de participanți cu vârsta între 6-14
ani

16.10.2021

Bucur Daniela

Număr de participanți de toate vârstele

27.11.2021

Bucur Daniela

Număr de participanți de toate vârstele

04.12.2021

Bucur Daniela

Număr de participanți de toate vârstele

11.12.2021

Acţiuni în domeniul sportului
6

Cupa Unirii

7

Cupa Primăverii

8

Cupa Iernii Ediția a- VIII-a

9

Memorialul Mircea Lungu

10

Cupa Micul Boxer

11

Cupa Copilului

12

Mișcare Pentru Sănătate

13

Cupa Dunării

14

Memorialul Marius Petrescu – Ediția a- XXIII-a

15

Zilele Călărașiului

16

Cupa 1 Decembrie

17

Cupa Moș Crăciun

Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret
Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret
Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret
Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret
Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret
Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret
Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret
Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret
Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret
Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret
Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret
Direcţia Judeţeană pentru Sport
şi Tineret

14.CULTURĂ, PATRIMONIU ȘI MINORITĂȚI NAȚIONALE
Obiective:
Cultură și patrimoniu:
-

Adaptarea domeniului cultural la dinamica schimbărilor din societate şi conservarea valorilor identitare româneşti şi ale minorităţilor naţionale;
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Corelarea demersurilor culturale cu alte instituţii din administraţia centrală şi locală, precum şi cu societatea civilă, în vederea dezvoltării turismului cultural;
Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional prin digitalizarea patrimoniului deținut de instituțiile publice;
Formare cultrală prin:
• Promovarea artiştilor şi a culturii scrise româneşti în interiorul şi în afara graniţelor ţării;
• Dezvoltarea parteneriatului public-privat la nivelul tuturor instituţiilor de spectacol şi concerte;
• Promovarea corectă şi eficientă a activităţii instituţiilor din subordinea ministerului Culturii şi a activităţilor sectoarelor cultural-creative, cu scopul dezvoltării
publicului.
- Investiții în infrastructura culturală prin continuarea proiectelor aflate în implemantare, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL);
- Punerea în valoare şi promovarea moştenirii culturale autohtone;
- Dezvoltarea relaţiilor transfrontaliere şi extinderea cooperării în domeniul culturii.
-

Minorităţi naționale:
-

-

-

Nr.
crt.
0

1

Promovarea respectului pentru diversitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă, ca resurse şi valori apreciabile/esenţiale ale societăţii;
Asigurarea deplină şi efectivă a echităţii şi a egalităţii în drepturi pentru toţi cetăţenii români, indiferent de etnie prin:
• Implicarea activă în prevenirea şi combaterea oricăror forme de antisemitism, xenofobie, rasism, şovinism şi a altor forme de intoleranţă, inclusiv discursul de
ură îndreptat împotriva diferitelor grupuri;
• Susţinerea dialogului dintre minorităţi şi majoritate, a unei societăţi deschise bazate pe diversitate şi interculturalitate.
Susţinerea instituţiilor culturale ale minorităţilor naţionale;
Colaborarea cu reprezentanţii minorităţilor naţionale în vederea identificării şi soluţionării problemelor cu care acestea se confruntă prin:
• Consultarea politică a minorităţilor atât la nivel naţional, cât şi la nivel local, precum şi asigurarea şi aplicarea cadrului legal pentru facilitarea participării
minorităţilor la viaţa publică;
• Facilitarea dialogului între diferitele minorităţi şi majoritate în vederea reconcilierii istorice;
• Promovarea diversităţii culturale în scopul eliminării prejudecăţilor şi recunoaşterii valorilor comune;
• Informarea şi conştientizarea publică cu privire la atitudinile antirome generatoare de discurs incitator la ură sau de infracţiuni motivate de ură rasială.
Sprijinirea şi încurajarea programelor regionale, a accesului la fonduri de dezvoltare comunitare, în vederea realizării unei dezvoltări durabile în comunităţi
tradiţionale;
Rezolvarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi locuinţelor deţinute de romi şi implementarea unor programe de reabilitare a
locuinţelor din zonele locuite de romi prin asigurarea energiei electrice, a apei potabile, a canalizării, a gazului metan, a salubrităţii;
Eficientizarea măsurilor ce vizează aspecte sectoriale (accesul pe piaţa muncii, promovarea de activităţi generatoare de venit, accesul la servicii medicale,
reducerea abandonului şcolar, promovarea valorilor artistice, crearea unor programe de educaţie civică, prevenirea infracţionalităţii).
ACŢIUNEA
1
Cultură și patrimoniu
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Călăraşi
“ZIUA CULTURII NAŢIONALE” – 15 IANUARIE
declarată în baza Legii nr.238/2010, art. 2 alin
(2), Ediţia a XI-a, 2021
Un complex de manifestări culturale prilejuite

Entitatea implicată în
realizare
2

Ministerul Culturii (MC)
Direcţia Judeţeană pentru
Cultură (DJC)
Biblioteca Judeţeană Călăraşi
(BJC)
Muzeul “Dunării de Jos” (MDJ)

Persoana
responsabilă
3

Personalul DJC şi instituţiile
culturale din judeţ
Persoane cu atribuţii în
domeniu
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Indicatori de performanţă
4

50 participanți

Termen de
finalizare
5

15 ianuarie

2

3

4

5

6

7

8

de sărbătorirea Culturii Naţionale şi naşterea
Poetului Naţional Mihai Eminescu – manifestări
organizate de instituţiile culturale din judeţ
„ZIUA PORŢILOR DESCHISE la DIRECŢIA
JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ”

Muzeul Municipal Călăraşi
Muzeul Civilizaţiei GumelniţaOlteniţa (MCGO)

ACŢIUNI CULTURALE – evenimente culturale
organizate în parteneriat cu alte instituţii

MC – DJC – în colaborare cu
Instituţii culturale

Personalul DJC şi
organizatorii,
Persoane cu atribuţii în
domeniu

100

periodic

MC – DJC
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Palatul Copiilor Călăraşi

Personalul DJC şi
organizatorii

2-3 clase

aprilie

MC – DJC
WHIZ ART
UAP – artiştii plastici

Personalul DJC şi
organizatorii

100

periodic

MC – DJC
Muzeul Dunării de Jos
Muzeul Municipal Călăraşi
Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa
Olteniţa
Biblioteca Judeţeană

Personalul DJC
şi organizatorii,
Persoane cu atribuţii în
domeniu

100

septembrie

DJC – în colaborare cu Consiliul
Judeţean Călăraşi
şi primăriile din judeţ

Personalul DJC şi
organizatorii,
Persoane cu atribuţii în
domeniu

100

septembrie

DJC – în colaborare cu Primăria
Municipiului Călăraşi,
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Consiliul Judeţean Călăraşi

Instituţiile organizatoare

100

septembrie

DJC – în colaborare cu Consiliul
Judeţean Călăraşi
şi primăriile din judeţ

Personalul DJC şi
organizatorii,
Persoane cu atribuţii în
domeniu

150

2021

“ŞCOALA ALTFEL !” – Să ştii mai multe, să fii
mai bun !” – acţiuni naţionale la sediul Direcţiei
pentru Cultură – devenit pentru câteva ore
spaţiul de desfăşurare a unei lecţii de istorie
locală pt. elevi
Expoziţii
temporare/DJC
–
„CASA
EXPOZIŢIILOR”.Participă
artişti
plastici
(pictură, sculptură, caricatură, grafică, acuarelă,
ceramică, sticlă, metal, etnografie ş.a.).
ZEP
–
“ZILELE
EUROPENE
ALE
PATRIMONIULUI”, Ediţia XIX, 2021
Manifestări organizate şi realizate în colaborare
cu instituţiile culturale din judeţ (Biblioteca
Judeteană, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul
Municipal, Muzeul Civilizaţiei GumelniţaOlteniţa)
“ZIUA JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI” – Proiect prin
intermediul căruia sunt promovate valorile de
patrimoniu de la nivelul fiecărei localităţi
“ZILELE MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI” – 426 de
ani de atestare documentară (1595-2021) –
Editia a XXVII-a, 2021. Evenimente culturalartistice, istorice, sportive, concursuri, expoziţii,
lansări de carte, concerte, teatru etc.
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
valorilor tradiţionale şi patrimoniale din spaţiul
rural
În vederea diversificării ofertei culturale pentru
acoperirea nevoilor culturale ale comunităţii,
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9

10

11

12

13

14

precum şi pentru revigorarea vieţii culturale,
DJC a lansat acest proiect adresat tuturor
primăriilor din judeţ, având ca obiective:
- realizarea de puncte muzeale în localitate;
- punerea in valoare a monumentelor istorice
aflate în localităţile respective;
-stabilirea Zilei Localităţii pentru toate oraşele şi
comunele judeţului;
- realizarea Monografiei localităţii.
Biblioteca
Judeţeană
“Alexandru
Odobescu” Călăraşi
ARTOTECA DUNĂREANĂ – Manifestări
culturale prin care se promovează arta prin
diverse mijloace: vernisaje, expoziţii de carte,
ateliere creative etc.
FIRE DE POVESTE – Promovarea tradiţiilor şi
meşteşugurilor
româneşti,
dezvoltarea
creativităţii, promovarea fondului de carte din
patrimoniul bibliotecii: ateliere de lucru şi
cercetare
ATELIERE CU IDEI – Proiectul propune
dezvoltarea laturii creative a copiilor prin picturi,
desene, ateliere de creaţie cu diverse ocazii
(Paşte, Crăciun, Dragobete, Mărţişor), ateliere
de toamnă, ateliere de reciclare, folosind
diverse tehnici cunoscute de personalul
bibliotecar sau voluntari, cum ar fi: origami,
quilling, ţesut, croşetat, tricotaj…
BIBLIOVACANŢA – Un complex de activităţi
derulate pe parcursul vacanţei de vară
destinate elevilor: cluburi de lectură, cluburi de
film, ateliere creative, jocuri de societate,
comunicare şi îndemânare
SCRIITORI ÎN DEVENIRE – Programul se
materializează în volum cu lucrări premiate la
Concursul Naţional de Proză „Alexandru
Odobescu” – Ediţia a XXXXI
BIBLIOTECA SCRIITORILOR: CĂRŢI ŞI
AUTORI PESTE TIMP – Programul are
caracter de periodicitate şi urmăreşte punerea
în temă a publicului cu evenimentele literare,
editorial şi ştiinţifice prin: lansări de carte,
întâlniri cu editori, scriitori, concursuri de scriere

Biblioteca Judeţeană
Palatul Copiilor
Centrul Judeţean de Cultură şi
Creaţie
Cenaclul lit.art. Phoenix

Simona Calciu

12 evenimente

31.12.2021

Biblioteca Judeţeană
Liceul Pedagogic „Ştefan
Bănulescu” Călăraşi

Simona Calciu
Iulia Măereanu

12 acţiuni

31.12.2021

Biblioteca Judeţeană, în
parteneriat cu alte instituţii de
învăţământ din judeţ

Ionela Anani
Elena Ioniţă
Alina Dumitru

12 acţiuni

31.12.2021

Biblioteca Judeţeană

Cristina Balaban
Adriana Popescu

5 evenimente

Biblioteca Judeţeană

Simona Calciu
Adrian Macovei

1 eveniment

31.12.2021

Simona Calciu
Lavinia Popescu

12 evenimente

31.12.2021

Biblioteca Judeţeană

140

28.08.2021

15

16

17

18

19
20
21
22

creative etc.
ODOBESCIANA – Revistă de bibliologie,
publicaţie prin care se promovează activitatea
şi serviciile bibliotecii şi se conservă realizările
acesteia pentru comunitatea biblioteconomică
OBSERVATOR
CULTURAL
–
Program
concretizat prin activităţile derulate cu prilejul
evenimentelor sărbătorite la nivel national şi
international: Ziua Culturii Naţionale, Ziua
Unirii, Ziua Europei, Nocturna Bibliotecii, ZEP,
Ziua Naţională a României etc.
DAR DIN DAR... MARATONUL FAPTELOR
BUNE !
Proiectul încurajează altruismul şi iubirea
pentru semenii noştri – cultivarea talentului
muzical şi artistic, gustul pentru frumos,
dezvoltarea sensibilităţii şi capacitatea de
receptare a valorilor autentice
CĂUTĂTORII DE CULTURĂ – PERIPLU PRIN
BIBLIOTECILE PUBLICE
Constituirea unor hub-uri culturale create în
scopul unor schimburi profesionale care au ca
obiectiv
îmbunătăţirea
activităţii
pentru
comunitatea deservită
DEZVOLTAREA
ŞI
COMPLETAREA
COLECŢIILOR DIN BIBLIOTECILE PUBLICE
PERSONALITĂŢI CULTURALE, ŞTIINŢIFICE
ŞI POLITICE
Evenimente, Aniversări, Comemorări
PLIANTE, AFIŞE, MATERIALE CULTURALE
ŞI PROFESIONALE
BIBLIOTECA VIITORULUI – SMARTLAB

25

Muzeul „Dunării de Jos Călăraşi”
ZIUA CULTURII NAŢIONALE – Expoziţia
„Maeştri ai artei româneşti în colecţiile Muzeului
Dunării de Jos”
Expoziţie „Ceramică de uz gospodăresc în
Bărăgan”
MARI PERSONALITĂŢI CĂLĂRĂŞENE

26

Expoziţie „Trench Art – Arta din tranşee”

23
24

Biblioteca Judeţeană

Simona Calciu
Lavinia Popescu

1 eveniment

31.12.2021

Biblioteca Judeţeană
Biblioteca Municipală Olteniţa
Biblioteci orăşeneşti
Biblioteci comunale

Elena Stan
Roxana Miu
Adrian Macovei
Mariana Bratu

30 manifestări

31.12.2021

Biblioteca Judeţeană

Nicoleta Rotaru
Gabriel Savu

2 evenimente

31.12.2021

Biblioteca Judeţeană

Gabriela Chiriţă
Viortica Chiţoi

3 evenimente

31.12.2021

Biblioteca Mun. Olteniţa
Biblioteci orăşeneşti
Biblioteci comunale

Bibliotecarii publici
Adrian Macovei

12 (lunar)

31.12.2021

Biblioteca Mun. Olteniţa
Biblioteci orăşeneşti
Biblioteci comunale

Bibliotecarii publici
Adrian Macovei

12 (lunar)

31.12.2021

Bibliotecarii publici
Adrian Macovei

4 (trimestrial)

31.12.2021

Bogdan Ghiţă

60 acţiuni

31.12.2021

Muzeul Dunării de Jos
(MDJ)

Victor Grigore

700

15 ianuarie

Muzeul Dunării de Jos

Secţia Etnografie

700

februarie

Muzeul Dunării de Jos
Muzeul Dunării de Jos
Asociaţia Muzeul Jucăriilor

Secţia Arheologie

2000

2021

Secţia Arheologie

700

aprilie

Biblioteca Mun. Olteniţa
Biblioteci orăşeneşti
Biblioteci comunale
Biblioteca Judeţeană, în
parteneriat cu alte instituţii de
învăţământ din judeţ
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27

SALONUL DE PRIMĂVARA – Expoziţie

Muzeul Dunării de Jos
Uniunea Artiştilor Plastici din
România (UAP)

Secţia Etnografie

800

mai

28

EXPONATUL LUNII

Muzeul Dunării de Jos

Secţia Arheologie
Secţia Etnografie

2000

2021

29

„Răstignire şi Înviere”

Secţia Etnografie

700

mai

30

Expoziţie dedicată Cosmosului

Secţia Arheologie

1500

iunie

31

„RomânIA – Ziua Iei”/Expoziţie de ii tradiţionale
româneşti

Secţia Etnografie

500

iulie

32

In memoriam – „Deportaţi în Bărăgan”

Secţia Arheologie

1000

iulie

33

SALONUL ANUAL DE ACUARELĂ– Ediția a-Va

Secţia Etnografie

800

august

34

„Zilele Europene ale Patrimoniului” – ZEP

Tot colectivul

500

septembrie

35

SALONUL DE TOAMNĂ

Secţia Etnografie

800

noiembrie

36

1914–1918 – DRUMUL SPRE UNIRE

Secţia Arheologie

1000

decembrie

37

O ZI LA CASTELUL BRAN

Muzeul Dunării de Jos
Protopopiatul Călăraşi
Muzeul Judeţean Ialomiţa
Muzeul Dunării de Jos
Asociaţia Muzeul Jucăriilor
Muzeul Dunării de Jos
Muzeul Judeţean Ialomiţa
Muzeul Dunării de Jos
Muzeul Naţional de Istorie a
României
Muzeul Dunării de Jos
U.A.P.
Muzeul Dunării de Jos
Biblioteca Judeţeană
Centrul Cultural Călăraşi
Muzeul Dunării de Jos
U.A.P.
Muzeul Dunării de Jos
Muzeul Dunării de Jos
Muzeul Naţional Bran

Secţia Arheologie

500

decembrie

Muzeul „Civilizației Gumelnița” Oltenița
Promovarea patrimoniului cultural şi a noilor
spaţii de expunere

Direcţia de Cultură – Biroul
„Muzeul Civilizației Gumelniţa”
Olteniţa

Tot personalul

2021

Protejarea și conservarea sitului Gumelnița

Direcţia de Cultură – Biroul
„Muzeul Civilizației Gumelniţa”

Tot personalul

august

ZIUA PORŢILOR DESCHISE
Şantierul Arheologic Gumelniţa
PROGRAMUL
DE
RESTAURARE
A
MATERIALULUI ARHEOLOGIC:
• Restaurarea materialului arheologic recoltat
din situl Căscioarele
• Restaurarea materialului arheologic recoltat
din situl Radovanu
• Restaurarea materialului arheologic recoltat
din situl Vlădiceasca
• Replici – „Perechea primordială”
• Restaurare Vas Cup din situl Radovanu
Amenajat depozit Etaj 1 sediu Muzeu
PROGRAMUL DE EVIDENŢĂ ŞTIINŢIIFICĂ A
DESCOPERIRILOR:

Colectivul șantierului arheologic
Gumelnița

Theodor Zavalaș,
Mădălina Dimache–arhg.

iunie

38
39
40

41

42

Direcţia de Cultură – Biroul
„Muzeul Civilizației Gumelniţa”
Olteniţa

Gureșoaie Viorica Androne
Olguța,
Mădălina Dimache,
Theodor Ungureanu

Direcţia de Cultură – Biroul
„Muzeul Civilizației Gumelniţa”

Androne Olguţa
Silviu Cristache
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ianuarie – decembrie

•

43

44

45

46

47

Realizarea unui duplicat pe calculator al
inventarului patrimoniului muzeistic
• Introducere lunar 10 obiecte în registru
inventar
PROGRAMUL ÎMBUNĂTĂŢIREA EXPOZIŢIEI
DE BAZĂ A MUZEULUI:
• Se va ţine o strictă evidenţă a vizitatorilor
muzeului şi distinct, pe categorii: număr
vizitatori ai expoziţiei de bază, număr
vizitatori la expoziţii temporare
• Număr vizitatori care au plătit taxă de
intrare, număr vizitatori care au beneficiat
de gratuitate
Se va ţine o strictă evidenţă a sumelor
încasate.
Stabilirea unui program de vizitare pentru Casa
Memorială Alexandru Sahia din Comuna
Mânăstirea
Încheierea de protocoale de colaborare cu
diverse instituții de cultură din țară și cu unități
de învățământ, asociații și organizații al căror
scop principal fiind promovarea culturii
ZILELE ORAŞULUI OLTENIŢA
Simpozion de arheologie și numismatică Ediţia
a VI-a

Androne Olguţa, Mădălina
Dimache

Direcţia de Cultură – Biroul
„Muzeul Civilizației Gumelniţa”

permanent

Silviu Cristache

Direcţia de Cultură – Biroul
„Muzeul Civilizației Gumelniţa”

Silviu Cristache

2021

Direcţia de Cultură – Biroul
„Muzeul Civilizației Gumelniţa”

Theodor Zavalaș

2021

Primăria Oltenița,
Muzeul „Civilizației Gumelnița” –
Oltenița

Theodor Zavalaș,
Theodor Ungureanu

aprilie

Direcţia de Cultură – Biroul
„Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa”
Olteniţa
Muzeul Municipiului București
Institutul de Arheologie „Vasile
Pârvan” București

Theodor Zavalaș,
Mădălina Dimache
septembrie

Minorități naționale
Educaţie
48

Dezvoltarea reţelei de mediatori şcolari

49

Cresterea participării copiilor romi la educaţia
preşcolară

50

Identificarea copiilor cu vârstă de şcolarizare şi

Ministerul Educaţiei
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Călăraşi
CJRAE
BJR
Ministerul Educaţiei
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Călăraşi
Cadre didactice
Mediatori şcolari
Experţi locali pentru romi
BJR
Ministerul Educaţiei

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de mediatori

permanent

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Materiale de promovare
Număr de campanii de conştientizare
organizate

permanent

Persoane cu atribuţii în

Raport de analiză

permanent
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întreprinderea demersurilor necesare pentru
frecventarea şcolii

51

Stimularea finalizării educaţiei
reducerea abandonului şcolar

52

Stimularea participării copiilor romi la nivelurile
superioare de educaţie

53

54

obligatorii/

Alocarea de locuri speciale pentru candidaţii
romi la admiterea în liceu, în învăţământul
profesional şi în invăţământul superior
Conceperea şi implementarea unor programe
şi activităţi de educaţie parentală şi de
încurajare a participării părinţilor romi la
procesul educaţional din şcoală şi din afara ei

55

Implementarea programul "A doua şansă" în
funcţie de cererile înregistrate

56

Informarea în comunităţile de romi din judeţ cu
privire la atribuirea locurilor speciale pentru
admiterea în liceu şi învăţământul superior

57

58

59
60

Ocupare
Organizarea bursei generale a locurilor de
muncă, a bursei absolvenţilor promoţia 2020
precum şi a altor burse organizate la solicitarea
pieţei muncii
Furnizarea
de
programe
de
formare
profesională la locul de muncă sau în afara
acestuia în vederea asigurării mobilităţii şi
reintegrării acestora pe piaţa muncii
Diseminarea informaţiilor cu privire la drepturile
şi serviciile specifice de care pot beneficia
persoanele înscrise în evidenţa agenţiei,
conform prevederilor legale în vigoare
Identificarea şi înregistrarea în evidenţa

Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Călăraşi
Cadre didactice
Mediatori şcolari
Experţi locali pentru romi
BJR
Ministerul Educaţiei
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Călăraşi
ONG-uri
BJR
Ministerul Educaţiei i
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Călăraşi
BJR
ONG-uri rome
Ministerul Educaţiei
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Călăraşi
ONG-uri rome

domeniu

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de activităţi desfăşurate
Modele de bună practică
Număr de campanii

permanent

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de activităţi
Campanii organizate

permanent

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de elevi înscrişi pe locuri speciale

permanent

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de activităţi desfăşurate; modele
de bună practică
Număr de campanii

permanent

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de programe derulate

permanent

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de activităţi
Campanii organizate

permanent

AJOFM
Biroul Judeţean pentru Romi
ONG-uri rome

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de persoane calificate

aprilie
septembrie
la solicitarea pieţei muncii

AJOFM
ONG-uri rome
Biroul Judeţean pentru Romi

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Campanii de informare

permanent

AJOFM
ONG-uri rome
Biroul Judeţean pentru Romi

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Campanii de informare

permanent

AJOFM

Persoane cu atribuţii în

Număr de persoane identificate

permanent

Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Călăraşi
Casa Corpului Didactic Călăraşi
CJRAE
Ministerul Educaţiei
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Călăraşi
ANR
ONG-uri
BJR
Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Călăraşi
Mass media locală
BJR
ONG-uri rome
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agenţiei a cetăţenilor ramâni de etnie romă
care nu au loc de muncă şi doresc să fie
ocupaţi pe piaţa muncii
Sănătate
61

Dezvoltarea reţelei de mediatori sanitari

62

Identificarea persoanelor de etnie romă care nu
sunt înscrise la medic de familie şi demararea
procedurilor necesare inscrierii acestora

63

Informarea cetăţenilor români de etnie romă
asupra dreptului la pachetul minimal de servicii
de sănătate pentru persoanele care nu sunt
incluse în sistemul asigurărilor sociale de
sănătate

64

Realizarea unor programe de educaţie sanitară
în şcoli

65

Campanii de depistare şi prevenire a TBC –
ului, precum şi instituirea regulilor de igienă în
vederea unui mod de viaţă sănătos

66

Informarea
şi
consilierea
femeilor
şi
adolescentelor privind sănătatea reproducerii,
riscurile asociate mariajelor timpurii, sănătatea
mamei şi copilului, prevenirea şi combaterea
violenţei domestice şi a traficului de persoane

67

Reducerea incidenţei bolilor transmisibile şi
netransmisibile în rândul cetăţenilor români
aparţinând minorităţii rome

68

Desfășurarea de campanii pantru prevenirea
raspândirii
coronavirusului
SARS-CoV-2,
promovare și conștientizare în vederea
vaccinării împotriva acestui virus

69

Locuire şi mică infrastructură
Reglementarea statutului juridic al locuinţelor

Experţi locali pentru romi
Biroul Judeţean pentru Romi
ONG-uri rome

domeniu

Autorităţile de Sănătate Publică
judeţene
Biroul Judeţean pentru Romi
Direcţia de Sănătate Publică
Experţi locali pentru romi
Primăriile localităţilor
Mediatori sanitari
Direcţia de Sănătate Publică
prin Compartimentul de
Promovare a Sănatăţii
Mediatori sanitari
Biroul Judeţean pentru Romi
Experţi locali pentru romi
ONG-uri rome
Direcţia de Sănătate Publică
Biroul Judeţean pentru Romi
ONG-uri rome
Consilii locale
Şcoli
Direcţia de Sănătate Publică
prin Compartimentul de
Promovare a Sănatăţii
Mediatori sanitari
Biroul Judeţean pentru Romi
Experţi locali pentru romi
Direcţia de Sănătate Publică
prin Compartimentul de
Promovare a Sănatăţii
Mediatori sanitari
Biroul Judeţean pentru Romi
Experţi locali pentru romi
ONG-uri rome
Direcţia de Sănătate Publică
prin Compartimentul de
Promovare a Sănatăţii
Mediatori sanitari
Biroul Judeţean pentru Romi
Experţi locali pentru romi
ONG-uri rome
Direcţia de Sănătate Publică
prin Compartimentul de
Promovare a Sănatăţii
Mediatori sanitari romi
Biroul Judeţean pentru Romi
Experţi locali pentru romi
ONG-uri rome
Biroul Judeţean pentru Romi

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de mediatori sanitari

permanent

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de persoane identificate

permanent

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Campanii de informare

permanent

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de programe şi acţiuni

permanent

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Campanii de informare

permanent

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Campanii de informare

permanent

Persoane cu atribuţii în
domeniu

-

permanent

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Campanii de informare
Campanii de vaccinare

permanent

Persoane cu atribuţii în

Număr acte de proprietate

permanent
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persoanelor de etnie romă

70

71

72
73

74

75

76

77

78

Identificarea şi inventarierea familiilor care nu
au acte de proprietate
Sprijinirea familiilor pentru obţinerea actelor de
proprietate şi pentru prezentarea în instanţă
(suportarea costurilor de reprezentare în
instanţă, a celor notariale)
Extinderea reţelelor de apă, canalizare, energie
electrică, pietruirea drumurilor
Conceperea şi implementarea unor programe
locale de construcţie de locuinţe sociale
Sprijin acordat comunităţilor de romi afectate
de calamităţi naturale sau aflate în situaţii de
extremă dificultate prin:
- procurarea de materiale de construcţii,
refacerea surselor de apă potabilă sau
construirea acestora acolo unde nu există;
- dezvoltarea unor proiecte de sprijin în regim
de urgenţă pentru familii cu venituri foarte
mici (alimente, imbrăcăminte, rechizite, etc.).
Cultură
Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii
culturale a minorităţii rome
Sprijinirea şi finanţarea din surse locale a unor
proiecte privind realizarea unor evenimente
culturale cu specific inspirat din folclorul şi
cultura romani: Sărbătoarea Etniei Romilor - 8
aprilie;Dezrobirea Romilor- 19 februarie, etc.
(cu respectarea normelor privind combaterea
răspândirii COVID-19)
Organizarea unor expoziţii tematice care să
reflecte aspecte ale vieţii şi istoriei minorităţii
romilor pe teritoriul României
Infrastructură socială
Protecţia copilului
Protectia şi asistarea specializată a copiilor

Primăriile localităţilor unde există
comunităţi de romi
Experţi locali pentru romi
Consilii locale
Biroul Judeţean pentru Romi
Primăriile localităţilor unde există
comunităţi de romi
Experţi locali pentru romi

domeniu

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de familii identificate

permanent

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de cazuri identificate

permanent

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de proiecte derulate

permanent

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de programe implementate

permanent

Primăriile localităţilor
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă
ONG-uri

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de persoane sprijinite

permanent

Primăriile localităţilor unde există
comunităţi de romi
ONG –uri rome
DJC Călăraşi

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Activităşi culturale specifice etniei rome

permanent

Primăriile localităţilor în care
există comunităţi de romi
Experţi locali pentru romi
Biroul Judeţean pentru Romi

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de proiecte

permanent

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de expoziţii tematice

permanent

Persoane cu atribuţii în

Număr de cazuri

permanent

Biroul Judeţean pentru Romi
Primăriile localităţilor unde există
comunităţi de romi
Experţi locali pentru romi
Consilii locale
Consiliu Judeţean Călăraşi
Consilii locale
Biroul Judeţean pentru Romi
Guvern
ANR

Primăriile localităţilor în care
există comunităţi de romi
Experţi locali pentru romi
Biroul Judeţean pentru Romi

Direcţia Generală de Asistenţă
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79
80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

aflaţi în situaţie de risc major (copilul străzii,
copilul delicvent, copilul victimă a abuzului,
neglijarii si exploatarii)
Măsuri de prevenire a abandonului copiilor romi
în spitale şi maternităţi
Servicii de prevenire a separarii copilului de
familie, asigurarea creşterii şi educării acestuia
în cadrul comunităţii
Iniţierea unor programe de prevenire şi
combatere a discriminării cu care se confruntă
copii romi
Consilierea familiilor rome ale căror copii se
află în evidenţa DGASPC Călăraşi, în vederea
asumării rolului de părinte şi reintegrării
copilului în familie
Acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a
serviciilor sociale persoanelor cu handicap de
etnie romă, în vederea incluziunii sociale la nivel
de judeţ
Diminuarea fenomenului „Copiii Străzii”
Justiţie şi ordine publică
Continuarea alocării de locuri distincte pentru
admiterea la instituţiile de formare profesională
ale Ministerului Afacerilor
Interne la
propunerea Inspectoratului Judeţean de Poliţie
Atragerea şi recrutarea din rândul cetăţenilor
români
aparţinând
minorităţii
rome
a
candidaţilor pentru instituţiile militare de
învăţământ
Desfăşurarea unor activităţi de prevenire şi
combatere
a
faptelor
antisociale
prin
prezentarea/prelucrarea dispoziţiilor legale cu
incidenţă asupra ordinii şi liniştii publice şi
sancţionare a faptelor de încălcare a normelor
de convieţuire socială
Identificarea, prevenirea şi rezolvarea operativă
a stărilor conflictuale susceptibile să genereze
violenţa familială, comunitară sau interetnică
Continuarea procesului de identificare a
persoanelor fără acte de stare civilă şi de

Socială şi Protecţia Copilului
Calarasi

domeniu

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Călăraşi

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de cazuri

permanent

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Călăraşi

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de cazuri

permanent

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Călăraşi

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de programe

permanent

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Călăraşi

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de cazuri de copiii reintegraţi în
familie

permanent

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Călăraşi

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de cazuri

permanent

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
Călăraşi

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de cazuri

permanent

Inspectoratul Judeţean de
Poliţie

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de persoane înscrise

permanent

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean
Biroul Judeţean pentru Romi
ONG-uri rome

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de persoane recrutate

permanent

Biroul Judeţean pentru Romi
Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean
Experţi locali pentru romi
ONG-uri rome

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de activităţi desfăşurate

permanent

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de medieri

permanent

Persoane cu atribuţii în
domeniu

Număr de persoane puse în legalitate

permanent

Biroul Judeţean pentru Romi
Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean
Experţi locali pentru romi
ONG-uri rome
Biroul Judeţean pentru Romi
Inspectoratul Judeţean de Poliţie
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identitate în vederea înregistrării în registrele
de stare civilă a actelor şi faptelor de stare
civilă aferente acestora, precum şi procurării
certificatelor de stare civilă şi a actelor de
identitate

Experţi locali pentru romi
ONG-uri rome

15. AFACERI INTERNE
Obiective generale
-

Adaptarea şi modernizarea instituţiilor MAI, pentru a răspunde nevoilor cetăţenilor şi societăţii, într-un sistem coerent, guvernat de principii şi responsabilitate;
Consolidarea capacităţii de intervenţie şi de reacţie a MAI, pentru impunerea respectării legii;
Implementarea unui sistem modern de recrutare, formare şi evoluţie profesională a personalului MAI;
Simplificarea administrativă şi transformarea digitală a serviciilor publice şi procedurilor interne de lucru;
Transformarea situaţiei de criză, generate de declanşarea şi evoluţia pandemiei de COVID-19, într-o şansă ca instituţiile publice să îşi îmbunătăţească
interacţiunea cu cetăţenii, pentru a răspunde cu responsabilitate şi în condiţii de transparenţă agendei reale a acestora.

Obiective specifice:
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi
Asigurarea unui grad ridicat de siguranţă a persoanelor, comunităţilor şi patrimoniului acestora;
Consolidarea mecanismelor de prevenire a criminalităţii - printr-o prezenţă activă în segmentul stradal, în locurile şi mediile cu potenţial criminogen;
Asigurarea nevoilor de siguranţă specifice fiecărei comunităţi sau grup vulnerabil prin: căutarea persoanelor dispărute, siguranţa şcolară, prevenirea delincvenţei
juvenile, combaterea violenţei domestice, prevenirea agresiunilor de natură sexuală, precum şi a infracţionalităţii cu grad ridicat de impact emoţional şi psihologic în
comunitate;
Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din
domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;
Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informatice necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a poliţiştilor;
Menţinerea sub control a infracţionalităţii judiciare la nivelul judeţului Călăraşi;
Accesarea fondurilor europene ca sursă importantă de investiții.

-

-

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi
Creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor şi protejarea intereselor comunităţii în faţa ameninţărilor la adresa ordinii publice
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei”al Judeţului Călăraşi
Asigurarea coordonării, îndrumării şi controlului activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în zona de competenţă;
Îndeplinirea misiunilor de protecţie a populaţiei, bunurilor şi mediului în situaţii de urgenţă şi protecţie civilă prin: asigurarea cadrului legal şi a condiţiilor necesare
funcţionării optime; înfiinţarea, organizarea şi operaţionalizarea structurilor pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă ale autorităţilor publice locale;
Îndeplinirea funcţiilor de monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare, prealarmare, alertare şi coordonare tehnică operaţională a intervenţiilor în situaţii de urgenţă,
la nivelul zonei de competenţă;
Reducerea numărului de incendii la locuinţe, anexe şi proprietăţi individuale, vegetaţie uscată, precum şi a victimelor rezultate din acestea;
Reducerea numărului de obiective puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu şi/sau protecţie civilă;
Colaborarea cu structurile de răspuns în creşterea nivelului de pregătire şi asigurarea securităţii pe timpul intervenţiilor la obiectivele cu risc;
Continuarea şi diversificarea formelor şi mijloacelor de informare preventivă în sensul schimbării abordării activităţii de informare preventivă prin desfăşurarea de
acţiuni în teren mai aproape de populaţie şi de comunităţile locale;
Asigurarea respectării cerinţei fundamentale securitate la incendiu şi a măsurilor de protecţie civilă, la proiectarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor;
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-

Îmbunătăţirea capacităţii inspectorilor de identificare a neregulilor/abaterilor de la normele de prevenire a incendiilor, precum şi materializarea acestora în
documentele de control;
Elaborarea, controlul şi îndrumarea activităţilor care vizează pregătirea personalului operativ, cel din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă,
a autorităţilor şi salariaţilor, formarea în ocupaţiile din domeniul reglementat şi coordonarea voluntariatului la nivelul unităţii;
Asigurarea transparenţei inspectoratului în mass-media centrală şi locală şi a sprijinului reprezentanţilor acestora în activitatea lor de informare, documentare şi
interpretare a datelor cunoscute despre activitatea unităţii şi despre măsurile luate în domeniul de interes;
Realizarea cadrului funcţional în vederea asigurării suportului material necesar desfăşurării la parametrii de performanţă a misiunilor specifice unităţii;
Asigurarea răspunsului oportun şi calificat în situaţii de urgenţă.
Centrul de Prevenire, evaluare şi Consiliere Antidrog Călăraşi (CPECA)

-

-

-

-

Pr ev e n ir ea c ons u mu l u i d e dr og ur i- o b i ec t iv e s pec i f ic e
Prevenirea în şcoală :
Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri, în cadrul
programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber;
Creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea evitării transformării consumului experimental şi ocazional în
consum regulat, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber.
Prevenirea în familie :
Creşterea nivelului de sensibilizare şi responsabilizare a familiilor în vederea oferirii de modele pozitive copiilor, în cadrul programelor de informare, educare şi
conştientizare cu privire la efectele consumului de droguri;
Dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viaţa copiilor în vederea formării sau întăririi abilităţilor pentru creşterea influenţei factorilor de protecţie.
Prevenirea în comunitate :
Reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea influenţei factorilor de protecţie în cadrul grupurilor vulnerabile, corelat cu nevoile şi particularităţile acestora;
Reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea influenţei factorilor de protecţie la categoriile profesionale ce sunt predispuse consumului de droguri, corelat
cu nivelul de responsabilitate socială şi particularităţile acestora;
Adoptarea unui stil de viaţă sănătos la nivelul populaţiei generale, ca alternativă la consumul de droguri, în cadrul programelor de petrecere a timpului liber.
Ca m pa n i i d e r e duc e r e a c er er ii de d ro g ur i- o b i ec t iv e s pec i f ic e
Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei generale şi a populaţiei la risc asupra efectelor, riscurilor şi consecinţelor negative ale consumului
de droguri în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri;
Creşterea nivelului de informare şi sensibilizare a populaţiei generale cu privire la aspectele medicale, psihologice şi sociale ale consumului şi dependenţei de
droguri în vederea diminuării stigmatizării şi marginalizării sociale a consumatorilor de droguri;
Creşterea nivelului de implicare a mediilor de comunicare în masă în promovarea şi susţinerea programelor de prevenire a consumului de droguri.
As is t e nţ a m ed i c a lă , ps i ho l og ic ă ş i s oc i a l ă, re duc er e a r is c ur i l or ş i r e i ns er ţ ia s oc i a l ă
creşterea accesibilităţii prin dezvoltarea cantitativă şi calitativă a serviciilor şi a măsurilor medicale, psihologice şi sociale integrate, individualizate prin evaluare,
planificare, monitorizare şi adaptare continuă pentru fiecare persoană care solicită serviciile centrului.
Instituţia Prefectului- Judeţului Călăraşi
Asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, respectiv regim permise de
conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi a activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative.
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Nr.
crt.
0

1

ACŢIUNEA
1
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi
Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie
pentru cetăţeni prin protejarea persoanei,
protejarea patrimoniului, siguranţa stradală şi
siguranţa rutieră

Entitatea implicată în
realizare
2

Persoana
responsabilă
3

Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Călăraşi

Şeful Inspectoratului

Indicatori de performanţă
4
Protejarea persoanei şi patrimoniului,
asigurarea siguranţei stradale, a unui
mediu de afaceri legal
şi reducerea
riscului rutier

Termen de
finalizare
5

31 decembrie

Direcţionarea eforturilor investigative şi
intensificarea
activităţilor
informativ
operative şi a schimbului permanent de
informaţii între structurile de ordine
publică şi investigaţii criminale în vederea
identificării şi monitorizării grupărilor
infracţionale

2

Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii pe
raza de competenţă
şi destructurarea
grupărilor infracţionale

Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Călăraşi

Şeful Inspectoratului

Analiza lunară a datelor şi informaţiilor,
precum şi a situaţiei înregistrate la nivelul
IPJ Călăraşi şi stabilirea de priorităţi de
acţiune şi măsuri concrete pentru
prevenirea comiterii de fapte antisociale

31 decembrie

Cercetarea
cu
operativitate,
sub
coordonarea unităţilor de parchet, a
infracţiunilor sesizate comise de membrii
grupărilor.
Redimensionarea
şi
intensificarea
activităţilor informativ – operative şi de
cercetare penală pentru fapte de
evaziune fiscală, contrabandă

3

4

Asigurarea climatului de legalitate mediului de
afaceri prin combaterea evaziunii fiscale,
contrabandei, corupţiei,
contrafacerii de
mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor
publice precum şi prin protecţia intereselor
financiare ale Uniunii Europene

Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor

Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Călăraşi,

Şeful Inspectoratului

Iniţierea de acţiuni cu efective lărgite
pentru prevenirea şi combaterea evaziunii
fiscale, urmărindu-se în principal:
- finalitatea
judiciară,
măsurile
preventive dispuse şi recuperarea;
- prevenirea
şi
combaterea
contrabandei şi comerţului ilegal cu
ţigarete şi produse din tutun;

31 decembrie

Eficientizarea activităţilor de identificare şi
indisponibilizare, în vederea confiscării a
produselor infracţiunilor şi creşterea
nivelului de recuperare a
prejudiciilor
în cauzele privind infracţiuni economicofinanciare

Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Călăraşi

Şeful Inspectoratului
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Mod de lucru integrat în cauzele
economico-financiare sub coordonarea
Ministerului Public
Punerea la dispoziţie
a mijloacelor
materiale, financiare şi informatice

31 decembrie

5

6

7

8
9

10

11

12

13

materiale financiare şi informaţionale necesare
dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale
a poliţiştilor
Inspectoratul
de
Jandarmi
Judeţean
Călăraşi
Propuneri pentru modificarea şi completarea
cadrului normativ ce reglementează activitatea
structurilor de ordine publică, precum şi
consolidarea capacităţii de management al
tipurilor de risc la adunări publice
Asigurarea cadrului dispoziţional pentru
planificarea,
organizarea
şi
executarea
misiunilor de ordine publică
Realizarea unei estimări judicioase a efectivelor
necesare pentru executarea misiunilor în
situaţia solicitărilor de efective în sprijin sau
pentru preluarea misiunilor
Executarea de controale tematice şi inopinate
pe segmentul ordinii publice
Punerea în aplicare a dispoziţiilor/planurilor de
măsuri/ concepţiilor de acţiune în domeniul
ordinii publice transmise de eşalonul superior
Participarea la seminarii, conferinţe, întâlniri de
lucru pe teme privind domeniul ordinii şi
siguranţei publice, precum şi organizarea şi
coordonarea de convocări şi şedinţe de
pregătire în domenii de interes
Întocmirea de materiale privind activităţile
desfăşurate pe linia prevenirii şi combaterii
faptelor antisociale şi rezultatele obţinute
(analize, sinteze, informări, studii, prognoze,
statistici, grafice, etc.)
Coordonarea şi monitorizarea activităţilor de
constatare/sancţionare a faptelor de natură
penală/contravenţională, precum şi verificarea
rapoartelor întocmite cu această ocazie,
precum şi creşterea prezenţei în zonele publice
cu potenţial criminogen, instituţii de învăţământ,
mediu rural şi silvic
Coordonarea, sprijinul şi îndrumarea activităţii
de punere în executare a mandatelor de
aducere

necesare
capacităţii
necesare
specifice

dezvoltării
şi
menţinerii
operaţionale a poliţiştilor,
desfăşurării
activităţilor

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SOSP

Şef serviciu OSP
Of.specialist MOP

Numărul proiectelor de ordine întocmite
sau modificate
Numărul
procedurilor
de
sistem
revizuite/întocmite

trimestrele
I-IV

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SOSP

Şef serviciu OSP
Of.specialist din cadrul
serviciului

Numărul ordinelor şi dispoziţiilor elaborate

trimestrele
I-IV

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SOSP

Şef serviciu OSP
Of.specialist MOP

Numărul solicitărilor analizate/soluţionate

trimestrele
I-IV

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SOSP

Şef serviciu OSP
Of.specialist MOP

Numărul
controalelor
tematice/controalelor inopinate executate

trimestrele
I-IV

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SOSP

Şef serviciu OSP
Of.specialist din cadrul
serviciului

Numărul dispoziţiilor/ planurilor proprii de
măsuri transmise/elaborate în baza
planurilor de măsuri/acţiune, dispoziţiilor
eşalonului superior

trimestrele
I-IV

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SOSP

Şef serviciu OSP
Of.specialist din cadrul
serviciului

Numărul
seminariilor/
conferinţelor/întâlnirilor
de
lucru
desfăşurate
Numărul convocărilor/ şedinţelor de
pregătire organizate şi desfăşurate

trimestrele
I-IV

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SOSP

Şef serviciu OSP
Of.specialist din cadrul
serviciului

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SOSP

Şef serviciu OSP

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SOSP

Şef serviciu OSP
Of. și sof.PCFA
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Numărul documentelor ce conţin analize,
sinteze, informări, studii, prognoze,
statistici, grafice, etc.
Numărul
ordinelor
şi
dispoziţiilor
elaborate/ transmise

Numărul de rapoarte întocmite cu ocazia
constatării faptelor de natură penală
Numărul infracţiunilor şi contravenţiilor
constatate de personalul unităţii

Numărul acţiunilor de punere în executare
a mandatelor de aducere
Numărul adreselor de înaintare a
mandatelor de aducere, transmise către

trimestrele
I-IV

trimestrele
I-IV

trimestrele
I-IV

structurile
Române

teritoriale

ale

Jandarmeriei

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SOSP

Şef serviciu OSP
Of. și sof.PCFA

Numărul acţiunilor
desfăşurate

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SOSP

Şef serviciu OSP
Of. și sof.PCFA

Numărul
controalelor
tematice/controalelor inopinate/activităţi
de sprijin şi îndrumare executate

trimestrele
I-IV

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SOSP

Şef serviciu OSP
Of.specialist din cadrul
serviciului

Numărul proiectelor de ordine întocmite
sau modificate
Numărul
procedurilor
de
sistem
revizuite/întocmite
Numărul
concepţiilor/metodologiilor
întocmite, privind organizarea şi dotarea
structurilor antiteroriste şi de acţiuni
speciale
Numărul de participări în cadrul grupurilor
de lucru pentru întocmirea/modificarea
standardelor operaţionale

trimestrele
I-IV

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SOSP

Şef serviciu OSP
Cdt.subunități
Of.spc.MOP

Numărul
seminariilor,
întâlnirilor de lucru

conferinţelor,

trimestrele
I-IV

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SOSP

Şef serviciu OSP
Of.spc OSP

privind
structurilor

trimestrele
I-IV

19

Consolidarea cooperării cu celelalte instituţii cu
competenţe în domeniul prevenirea și
combaterea terorismului

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SOSP

Şef serviciu OSP
Of.spc OSP

20

Asigurarea acțiunii unitare a structurilor care
asigură paza obiectivelor/ transporturilor și a
celor care execută intervenția în sprijin

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
PPI

21

Monitorizarea permanentă a
activităţilor
desfăşurate în obiective şi zona adiacentă
acestora, pentru prevenirea şi combaterea
faptelor
cu
caracter
infracţional
sau
contravenţional

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
PPI

14

15

16

17

18

Coordonarea activităţilor preventiv-educative
desfăşurate la nivelul Inspectoratului
Participarea la controale executate în
subunitătile Inspectoratului, executarea de
controale tematice, controale inopinate şi
acţiuni de sprijin şi îndrumare vizând activitatea
de prevenire şi combatere a faptelor antisociale

Propuneri de modificare şi completare a
cadrului normativ ce reglementează activitatea
structurilor de intervenţie antiteroristă şi acţiuni
speciale

Participarea la seminarii, conferinţe, întâlniri de
lucru pe teme privind prevenirea şi combaterea
terorismului, inovaţii ale tehnicii specifice de
intervenţie
Identificarea eventualelor neajunsuri care pot
afecta timpul de răspuns a structurilor
antiteroriste şi de acţiuni speciale şi iniţierea
demersurilor pentru soluţionare, precum şi
reducerea timpului mediu de răspuns şi
creşterea calităţii de intervenţie de ordine
publică, antiteroristă şi contrateroristă

Of.spc. PPI
Cdt. subunităţi

Of.spc. PPI

152

preventiv-educative

Numărul
analizelor
neajunsurile/propunerile
operative

Numărul de protocoale de colaborare
întocmite/revizuite /modificate
Numărul de analize privind acţiunile
executate în cooperare cu alte instituţii de
către structurile antiteroriste şi de acţiuni
speciale
Numărul de activităţi procedurabile pentru
care s-au întocmit proceduri de sistem
Numărul
evenimentelor
negative
înregistrate în raport cu numărul de
obiective asigurate cu pază
Numărul de infracţiuni constatate (SURE
51)
Numărul de sancţiuni contravenţionale
aplicate
(SURE 51)

trimestrele
I-IV

trimestrele
I-IV

trimestrele
I – IV

trimestrele
I-IV

22

Participarea la exerciţiile iniţiate şi organizate
de structurile M.A.I. în cooperare cu celelalte
structuri ale SNAOPSN (Sistemul Naţional de
Apărare Ordine Publică şi Siguranţă Naţională)
pentru compatibilizarea acestora, în vederea
gestionării situaţiilor speciale şi de criză

23

Verificarea
capabilităţilor
structurilor
subordonate privind realizarea măsurilor de
protecţie a personalului și intervenţia în sprijinul
populaţiei

24

25

26

27

28

29

30

Analizarea
planurilor/protocoalelor
de
cooperare/colaborare existente la nivelul
Jandarmeriei
Române,
din
perspectiva
eficienței activităților desfășurate în baza
acestora,
stabilirea
oportunității
menținerii/actualizării planurilor/protocoalelor și
realizarea
demersurilor
de
menținere/actualizare/reziliere, după caz
Elaborarea/revizuirea
procedurilor
de
sistem/operaționale
Efectuarea demersurilor pentru deblocarea
posturilor vacante, recrutarea candidaţilor şi
organizarea de concursuri în vederea
selecţionării şi încadrării personalului
Asigurarea măsurilor organizatorice şi a celor
privind încadrarea personalului în vederea
repartizării promoţiilor de ofiţeri şi subofiţeri
Continuarea derulării de programe de formare
profesională individuală a personalului, în
special a personalului încadrat din sursă
externă, precum şi consolidarea pregătirii fizice
a personalului
Continuarea pregătirii personalului în domeniul
cooperării cu alte state ale UE şi prin
participarea la activităţi de pregătire sub egida
agenţiilor europene de profil, precum şi la
iniţiative de cooperare naţionale, regionale şi
internaţionale în domeniul ordinii publice
Participarea structurilor mobile la programe
colective de pregătire de specialitate organizate

Şef serviciu SMO
Of.spec OSCI

Numărul exerciţiilor la care se participă
Aprecierile instituţiilor participante
Compatibilizarea structurilor în vederea
gestionării situaţiilor speciale şi de criză

trimestrele
I-IV

Şef serviciu SMO
Of.spec OSCI

Numărul
exerciţiilor
organizate
şi
desfăşurate de structurile Jandarmeriei
Române
Numărul exerciţiilor organizate de alte
structuri cu atribuţii în domeniu, la care au
participat
structurile
Jandarmeriei
Române
Aprecierile instituţiilor participante

cu ocazia executării
exerciţiilor

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SMO

Șef serviciu SMO
Of.spc. OSCI

Numărul
documentelor
de
cooperare/colaborare în baza cărora se
execută misiuni
Numărul misiunilor executate în baza
documentelor de cooperare/colaborare;
Numărul efectivelor folosite în misiunile
executate în baza documentelor de
cooperare/colaborare

anual

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
Structurile unității

Șefii structurilor

Numărul procedurilor elaborate
Numărul procedurilor revizuite

trimestrele
I – IV

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
BRU

Şef birou Resurse Umane

Gradul de încadrare cu personal

trimestrele
I – IV

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
BRU

Şef birou Resurse Umane

Număr de ofiţeri încadraţi
Număr de subofiţeri încadraţi

trimestrele II şi IV

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
BRU

Şef birou Resurse Umane

Organizarea
examenelor
de grad,
desfăşurarea unor activităţi de pregătire
continuă/evaluări

trimestrele I - IV

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
BRU

Şef birou Resurse Umane

Numărul activităţilor de instruire
Numărul participanţilor

trimestrele I - IV

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
BRU

Şef birou Resurse Umane

Numărul activităţilor de instruire
Numărul participanţilor

trimestrele I - IV

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SMO

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SMO
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31

32

33

34

35
36

în centre de pregătire şi creşterea ponderii
pregătirii în domeniul intervenţiei profesionale
Îndrumarea metodologică a personalului cu
atribuţii pe
linia
dezvoltării controlului
managerial intern
Asigurarea suportului informaţional, conducerii
inspectoratului privind stadiul de dezvoltare
sistemului controlului intern/managerial
Crearea unui cadru unitar pentru acţiunile
derulate la nivelul unităţii în vederea dezvoltării
sistemului de control intern/managerial
Identificarea
riscurilor
care
afectează
obiectivele generale ale unităţii, descrierea,
evaluarea şi stabilirea măsurilor de minimizare
şi a responsabililor de risc
Identificarea, descrierea, evaluarea şi stabilirea
măsurilor de control a riscurilor de corupţie
Direcționarea creditelor bugetare pe domenii de
acțiuni prioritare

37

Evaluarea psihologică periodică a personalului

38

Analiza diferitelor probleme organizaționale
(mișcări sociale de protest, cazuri de ultraj,
situații de indisciplină, accidente rutiere)

39

40

41

Menţinerea în stare de funcţionare, dezvoltarea
şi modernizarea sistemelor de comunicaţii din
cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean
Călărași
Creșterea gradului de dotare cu mijloace de
transport prin achiziţionarea/primirea de la alte
structuri a unor mijloace de transport
Creșterea dotării cu muniţii necesare îndeplinirii
misiunilor şi pregătirii efectivelor, prin demersuri
făcute la IGJR în vederea distribuirii acestora

Numărul
şedinţelor
Comisiei
de
monitorizare/ numărul măsurilor propuse
pentru dezvoltarea sistemului de control
intern managerial
Numărul situaţiilor întocmite privind
stadiul dezvoltării sistemului de control
intern managerial/numărul unităţilor de
jandarmi

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
CM

Preşedintele CM

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SMO

Ofițer sp. MSECMI

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
Structurile unității

Şefii structurilor unităţii

Numărul standardelor de control intern
managerial/ numărul fişelor de standard
elaborat actualizate

anual

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
Structurile unității

Şefii structurilor unităţii

Număr riscuri identificate/număr măsuri
dispuse

semestrial

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
Structurile unității

Şefii structurilor unităţii

Număr riscuri identificate/număr măsuri
dispuse

anual

Judeţean Călăraşi
Financiar

Compartiemtnul
Financiar
Responsabili de credite

Suma solicitată/suma alocată
Execuţia bugetară

trimestrial

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
Biroul Psihologie

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
Biroul Psihologie

Ofițerul psiholog

Ofițerul psiholog

Numărul de evaluări psihologice periodice
Numărul de programe de profilaxie sau
pregătire psihologică
Numărul de intervenţii psihologice
primare/programe
de
monitorizare/activităţi
de
asistenţă
psihologică recuperatorie
Numărul rapoartelor prezentate în
şedinţele inspectorului general sau ale
Consiliului Militar
Numărul
studiilor
prezentate
la
manifestări ştiinţifice
Numărul articolelor publicate în Revista
Jandarmeriei/alte publicaţii.
Numărul de posturi/misiuni analizate

semestrial

semestrial

trimestrial

trimestrial

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SCTI

Șef serviciu SCTI
Ofițer sp.

Cantitativi
Numărul de intervenţii efectuate raportat
la numărul de defecţiuni identificate şi
evenimente previzionate.

trimestrele I – IV

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SL

Șef serviciu SL
Ofițer sp.

Cantitativi
Gradul de dotare cu mijloace de transport

trimestrele I – IV

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SL

Șef serviciu SL
Ofițer sp.

Cantitativi
Gradul de dotare

trimestrele I – IV
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

Completarea dotării cu mijloace specifice de
ordine publică
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi
Monitorizarea situatiilor de urgenţă, conducerea
şi coordonarea misiunilor, menţinerea unei
capacităţi optime de răspuns, eficientizarea
acţiunilor şi gestionarea cu maximă eficienţă a
resurselor, respectiv îmbunătăţirea cooperării şi
colaborării interinstituţionale
Asigurarea unui sistem centralizat de înştiinţare
- alarmare naţională realizat prin asigurarea
unei acoperiri de 100% a municipiilor reşedinţe
de judeţ, 70% a municipiilor şi 50% a oraşelor
şi comunelor pe plan naţional
Consolidarea cooperării cu administraţia
publică şi cu autorităţile responsabile, pe tipuri
de risc, prin desfăşurarea de exerciţii tactice de
pregătire, comune
Desfăşurarea activităţilor de verificare a
spaţiilor de adăpostire existente la nivelul
judeţului şi participarea la activităţi de
identificare a unor noi spaţii care pot fi utilizate
în situaţii de urgenţă
Desfăşurarea de verificări şi exercitii de
alarmare la nivelul judeţului, transmiterea
codurilor de atenţionare şi avertizare în scopul
luării măsurilor urgente de către autorităţile
publice locale pentru înştiinţarea şi protecţia
populaţiei în situaţii de urgenţă
Pregătirea şedinţelor ordinare şi extraordinare
ale CJSU, elaborarea documentelor necesare
precum
şi
gestionarea
documentelor
comitetelor pentru situaţii de urgenţă
Elaborarea
documentelor
de
planificare,organizare, conducere, evidenţă,
analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de
intervenţie (planuri măsuri, fişe şi planuri
operative, analize operative lunare, trimestriale)
Coordonarea situaţiilor de urgenţă şi evidenţa
acestora în documentele şi programele
informatice existente şi transmiterea raportărilor

Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Călăraşi
SL

Şef SL
Of.sp.

Gradul de dotare cu mijloace specifice de
ordine publică

trimestrele I-IV

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Centru Operațional
(MSUD/AECI)

Ofițer de serviciu în
dispecerat (OSD)

Timpul de răspuns în situaţii de urgenţă

decembrie

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Centrul Operațional (MPC)

Ofițer specialist II
(IAE)
Înștiințare Alarmare și
Evacuare

Procentul populaţiei care poate
alarmată în situaţii de protecţie civilă

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Centrul Operațional (AECI)

Ofițer specialist II
(AECI)
Analiza, evaluare și
coordonare intervenții

Procentul
efectuate

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Centrul Operațional (MPC)

Centrul Ofițer specialist II
(AAP)
Adăpostire asanare
pirotehnică

Procentul controalelor executate raportat la
spaţiile de adăpostire existente în evidenţă

decembrie

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Centrul Operațional (MPC)

Ofițer specialist II
(IAE)
Înștiințare Alarmare și
Evacuare

Procentul exerciţiilor de înştiinţare - alarmare
desfăşurate raportat la numărul activităţilor
planificate

decembrie

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Centrul Operațional (STP)

Ofițer principal /subofițer
(SThP)

Procesele-verbale
şedinţelor

decembrie

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Centrul Operațional

Șef Centru
Operațional/Adjunct Șef
Centru Operațional

Documentele elaborate şi aprobate

decembrie

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Centru Operațional

Ofițer de serviciu în
dispecerat (OSD)

Transmiterea la timp a documentelor
către eşalonul superior

decembrie
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exerciţiilor

de

redactate

fi

pregătire

în

urma

decembrie

decembrie

51

periodice către eşalonul superior conform
procedurilor exitente
Executarea controalelor privind modul de
aplicare a prevederilor legale în domeniul
apărării împotriva incendiilor, întărirea rolului de
autoritate de stat, stabilirea de măsuri
obligatorii pentru înlăturarea stărilor de pericol
şi cauzelor de incendiu

52

Constatarea şi sancţionarea încălcărilor
prevederilor legale în domeniul de competenţă

53

Soluţionarea
cererilor
privind
emiterea
avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu
şi participarea în cadrul comisiilor de recepţie la
terminarea lucrărilor şi controale la obiective de
investiţii

54

Soluţionarea
cererilor
privind
emiterea
acordurilor pentru comercializarea articolelor
pirotehnice

55

Soluţionarea
cererilor
privind
acordurilor pentru jocurile de artificii

56

57
58

(MSUD/AECI)

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Inspecţia de Prevenire

Șef IP

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Inspecţia de Prevenire

Șef IP

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Inspecţia de Prevenire

Șef IP

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Inspecţia de Prevenire

Șef IP

emiterea

Implementarea Directivei SEVESO
Informarea cetăţenilor şi a salariaţilor privind
normele de apărare împotriva incendiilor ce
trebuiesc respectate
Popularizarea se realizează atât prin mass-

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Inspecţia de Prevenire
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Inspecţia de Prevenire
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al

Șef IP

Numărul total de controale executat pe
an, raportat la nr. total de inspectori/
Procentul de controale executate la
obiective
care
funcţionează
fără
autorizaţie de securitate la incendiu
raportat la numărul total la nivelul
judeţului de astfel de obiective
Numărul total de controale executat pe
an, raportat la nr. total de inspectori/
Procentul de controale executate la
obiective
care
funcţionează
fără
autorizaţie de securitate la incendiu
raportat la numărul total la nivelul
judeţului de astfel de obiective
Procentul de controale executate la
obiective
care
funcţionează
fără
autorizaţie de securitate la incendiu
raportat la numărul total la nivelul
judeţului de astfel de obiective/ Raportul
dintre numărul de activităţi desfăşurate de
structura de avizare – autorizare şi
numărul de specialişti care au executat
aceste activităţi
Procentul de controale executate la
obiective
care
funcţionează
fără
autorizaţie de securitate la incendiu
raportat la numărul total la nivelul
judeţului de astfel de obiective/ Raportul
dintre numărul de activităţi desfăşurate de
structura de avizare – autorizare şi
numărul de specialişti care au executat
aceste activităţi
Procentul de controale executate la
obiective
care
funcţionează
fără
autorizaţie de securitate la incendiu
raportat la numărul total la nivelul
judeţului de astfel de obiective/ Raportul
dintre numărul de activităţi desfăşurate de
structura de avizare – autorizare şi
numărul de specialişti care au executat
aceste activităţi
Raportul dintre numărul de activităţi
desfăşurate de structura de avizare –
autorizare şi numărul de specialişti care
au executat aceste activităţi

decembrie

decembrie

decembrie

decembrie

decembrie

decembrie

Șef IP

Numărul materialelor de informare
preventivă realizate potrivit calendarului
stabilit la nivelul I.G.S.U.

decembrie

Șef IP

Numărul materialelor de informare
preventivă realizate potrivit calendarului

decembrie
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59

60

media locală cât şi pe timpul acţiunilor de
control desfăşurate în zona de competenţă

Judeţului Călăraşi
Inspecţia de Prevenire

stabilit la nivelul I.G.S.U.

Desfăşurarea de activităţi preventive sezoniere
şi activităţi de prevenire ordonate de IGSU

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Inspecţia de Prevenire

Șef IP

Numărul total de controale executate pe
an, raportat la numărul total de inspectori
Numărul materialelor de informare
preventivă realizate potrivit calendarului
stabilit la nivelul I.G.S.U.

decembrie

Șef IP

Procentul de controale executate la
obiective
care
funcţionează
fără
autorizaţie de securitate la incendiu
raportat la numărul total la nivelul
judeţului de astfel de obiective
Raportul dintre numărul de activităţi
desfăşurate de structura de avizare –
autorizare şi numărul de specialişti care
au executat aceste activităţi
Procentul auditorilor de supraveghere a
persoanelor care efectuează lucrări în
domeniul apărării împotriva incendiilor,
raportat la număru total de astfel de
persoane autorizate care au sediul social
în zona de competenţă

decembrie

Șef IP

Procentul de controale executate la
obiective
care
funcţionează
fără
autorizaţie de securitate la incendiu
raportat la numărul total la nivelul
judeţului de astfel de obiective
Raportul dintre numărul de activităţi
desfăşurate de structura de avizare –
autorizare şi numărul de specialişti care
au executat aceste activităţi
Procentul auditorilor de supraveghere a
persoanelor care efectuează lucrări în
domeniul apărării împotriva incendiilor,
raportat la număru total de astfel de
persoane autorizate care au sediul social
în zona de competenţă

decembrie

Șef IP

Numărul total de controale executate pe
an, raportat la numărul total de inspectori

decembrie

Șef IP

Numărul total de controale executate pe
an, raportat la numărul total de inspectori

decembrie

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Inspecţia de Prevenire

Șef IP

Numărul total de controale executate pe
an, raportat la numărul total de inspectori

decembrie

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al

Șef serviciu

Emiterea documentelor de organizare a
activităţii/Procentul
activităţilor

decembrie

Soluţionarea
cererilor
privind
emiterea
avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu
şi participarea în cadrul comisiilor de recepţie la
terminarea lucrărilor şi controale la obiective de
investiţii

61

Efectuarea de activităţi de audit de
supraveghere la persoanele autorizate să
efectueze lucrări în domeniul apărării împotriva
incendiilor

62

Soluţionarea petiţiilor în domeniul situaţiilor de
urgenţă

63

Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate
în domeniul situaţiilor de urgenţă

64

65

Crearea unor evidenţe complete şi actuale şi a
unor instrumente de lucru (informatice) pentru
reducerea eforturilor birocratice şi de raportare
ierarhică a datelor
Coordonarea pregătirii personalului operativ din
subunităţile de intervenţie ale serviciilor de

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Inspecţia de Prevenire

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Inspecţia de Prevenire

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Inspecţia de Prevenire
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Inspecţia de Prevenire
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66

67

68

69

70

urgenţă profesioniste prin pregătire de
specialitate, tragere cu armament, educaţie
fizică şi sport precum şi pregătirea specială în
baze şi centre de formare sau antrenament, cu
respectarea reglementărilor în domeniu
Întocmirea planurilor de activități cât și a
Strategiei de comunicare și relații publice și de
gestionare a crizelor mediatice
Asigurarea de bunuri și servicii a structurilor din
cadrul Inspectoratului
Desfăşurarea activităţilor de recunoaştere în
teren şi a activităţilor de informare preventivă a
populaţiei, exerciţii cu forţe şi mijloace în teren
în vederea perfecţionării cunoştinţelor şi
deprinderilor necesare la intervenţii în
obiectivele care prezintă riscuri pe linia
situaţiilor
de
urgenţă
cunoştinţelor
şi
deprinderilor necesare la intervenţii în
obiectivele care prezintă riscuri pe linia
situaţiilor
de
urgenţă,
precum
și
elaborarea/actualizarea
documentelor
de
organizare şi desfăşurare a intervenţiei și
punerea în aplicare a procedurilor privind
modul de intervenție în situații de urgență
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog
Organizarea de întâlniri publice, seminarii,
mese rotunde pe teme de prevenire a
consumului de droguri, cu public ţintă specific
(profesori, psihopedagogi, părinţi, cadre
medicale, poliţişti, alţi specialişti, psihologi,
elevi, mass-media)
Implementarea proiectului naţional „Mesajul
meu antidrog”
Implementarea proiectului naţional „FRED
GOES NET”- Intervenţii timpurii pentru
consumatorii de tutun, alcool şi droguri
Implementarea
proiectului
naţional
„NECENZURAT” prevenirea consumului de
tutun, alcool şi droguri în rândul adolescenţilor
cu vârsta între 12 şi 14 ani

Judeţului Călăraşi
Serviciul pregătire pentru
intervenţie şi rezilienţa
comunităţilor

desfăşurate din totalul celor planificate

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Informare și Relații Publice
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Serviciul Logistic

Personalul compartiment

Emiterea/aprobarea documentului

decembrie

Șef servicu

Procentul produselor/serviciilor/lucrărilor
recepționate din totalul celor solicitate

decembrie

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Barbu Ştirbei” al
Judeţului Călăraşi
Subunitățile de intervenție

Personalul subunităţilor de
intervenţie

CPECA
Călăraşi
Autorităţile publice locale şi
ONG-uri
CPECA
Călăraşi, CJRAE,
Inspectoratul Şcolar Judeţean,
Casa Corpului Didactic,
Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean,Inspectoratul de Poliţie
Judeţean, Direcţia de Sănătate
Publică, DGASPC,Dirercţia
Judeţeană pentru Sport şi
Tineret
Autorităţile publice locale şi
ONG-uri

Procentul activităţilor
totalul celor planificate

desfăşurate

Număr de întâlniri,
rotunde organizate
Număr de participanți

seminarii,

Specialiștii CPECA

Specialiștii CPECA

Indicatorii specifici proiectelor
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din
decembrie

mese
decembrie

decembrie

Implementarea proiectului naţional „CUM SĂ
CREŞTEM SĂNĂTOŞI” - în mediul preşcolar
Implementarea proiectului naţional „ABC-ul
EMOŢIILOR” adresat elevilor claselor I-a şi a IIa
Implementarea proiectului „EU ŞI COPILUL
MEU” adresat părinţilor
Implementarea Campaniei naționale „#FiiLiber”
adresată atât elevilor cât și populației generale
cu vârsta 15-64 de ani

71

Dezvoltarea activităţilor de petrecere a timpului
liber a elevilor şi tinerilor (manifestări artistice,
tehnice, sportive) ca alternativă sănătoasă la
consumul de droguri (tutun, alcool şi alte
substanţe)

CPECA Călăraşi
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean, Inspectoratul de
Poliţie Judeţean
Autorităţile publice locale şi
ONG-uri

Specialiştii CPECA

Număr de manifestări artistice, tehnice și
sportive organizate

decembrie

CPECA
Călăraşi
Direcţia de Sănătate Publică,
DGASPC
ONG-uri

Specialiştii CPECA

Număr
de
campanii/activități
informare/educare/conștientizare
implementate

de

72

Implementarea de campanii/activităţi de
informare/educare/conştientizare
a
tinerelor/viitoarelor mame cu privire la riscurile
ce derivă din consumul de tutun, alcool şi
droguri

decembrie

CPECA
Călăraşi
Inspectoratul Şcolar Judeţean,
DGASPC, AJPIS, Direcţia de
Sănătate Publică
ONG-uri

Specialiştii CPECA

Număr
de
activități
nformare/educare/conștientizare
desfășurate
Număr de participanți
Număr
pliante/broșuri
realizate
distibuite

de

73

Activităţi de informare/educare/ conştientizare a
familiilor şi comunităţii privind factorii de risc şi
de protecţie, individuali şi de grup, prin întâlniri
interactive, dezbateri, pliante, broşuri, filme

CPECA Călăraşi
DGASPC, AJPIS,
IPJ,ISJ, Direcţia pentru Sport şi
Tineret, Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean

Număr
de
acțiuni
informare/sensibilizare organizate
Număr de persoane informate

de

Specialiştii CPECA

CPECA Călăraşi
Autorităţile publice locale şi
ONG-uri

Specialiştii CPECA

Număr de voluntari și elevi noi cuprinși în
rețea

decembrie

Specialiştii CPECA

1 strategie la nivel județean realizată
1 plan de acțiune realizat

decembrie

Specialiştii CPECA

Număr

decembrie

74

75

Activităţi de informare/sensibilizare în scopul
prevenirii implicării copiilor în cele mai grave
forme de exploatare prin muncă, inclusiv
utilizarea copiilor în producţia şi traficul de
droguri
Dezvoltarea reţelei de voluntari, elevi, tineri şi
părinţi în scopul promovării unor alternative de
viaţă sănătoase, cultivarea abstinenţei la
consumul de droguri, inclusiv alcool şi tutun

76

Adoptarea Strategiei Judeţene Antidrog 20212027 şi a Planului de Acţiune 2021-2027 în
parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-urile
locale după adoptarea acesteia la nivel național

77

Desfăşurarea

de

campanii

de

informare-

CPECA Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi
Primăria municipiului Călăraşi
Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi
DGASPC, IPJ,ISJ,DJST,DSP,
Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean, SJCCO.,
AJOFM,AJPIS, ONG-uri
CPECA Călăraşi
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de

campanii

de

decembrie
și

informare-

decembrie

78

79

educare–comunicare pentru marcarea zilelor
naţionale si internaţionale (Ziua Internaţională
Mondială fără Tutun, Ziua Internaţională de
Luptă Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit
de Droguri, Ziua Naţională fără Tutun, altele)
Transmiterea periodică de informaţii către
mass-media locală în legătură cu activităţile de
prevenire a consumului de droguri
Actualizarea permanentă a bazei de date prin
colectarea fişelor de înregistrare a urgenţelor
medicale produse ca urmare a consumului de
substanţe psihoactive
Acţiuni/activităţi ale Instituţiei Prefectului Judeţul Călăraşi

Instituţia Prefectului Călăraşi,
Consiliul Judeţean Călăraşi,
Primăria mun. Călăraşi, ISJ,
DSP, IJJ, IPJ, şi ONG-uri

educare-comunicare organizate
Număr de participanți

CPECA Călăraşi

Specialiştii CPECA

Număr de comunicate

decembrie

CPECA Călăraşi,
Spitalul Judeţean de Urgenţă
„Dr.Pompei Samarian” Călăraşi

Specialiştii CPECA

Număr de actualizări ale bazelor de date

decembrie

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de cereri soluţionate
Număr de paşapoarte simple emise
Număr de avize emise în vederea
restabilirii domiciliului pentru cetăţenii
români din străinătate în România

permanent

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de persoane examinate
Număr de
permise de conducere
eliberate
Număr certificate de înmatriculare
eliberate
Număr de radieri din circulaţie vehicule
Sume încasate ca urmare a valorificării
plăcilor cu numere de înmatriculare

permanent

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de cereri de apostilare acte
oficiale administrative
Număr de acte apostilate

permanent

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Număr de raporate întocmite cu privire la
activitatea de relaţii externe

permanent

Persoane cu
responsabilităţi în domeniu

Situaţie centralizatoare anuală

anual

Activităţi ale Serviciului public comunitar pentru
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple

Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi
Serviciul public comunitar pentru
eliberarea şi evidenţa
paşapoartelor simple

81

Activităţi ale Serviciului public comunitar regim
permise de conducere şi înmatriculare a
vehiculelor

Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi
Serviciului public comunitar
regim permise de conducere şi
înmatriculare a vehiculelor al
judeţului Călăraşi

82

Activităţi privind aplicarea apostilei pe actele
oficiale administrative întocmite pe teritoriul
României

83

Întocmirea,
gestionarea
prin
evidenţă
centralizată şi monitorizarea activităţii de relaţii
şi de colaborări internaţionale a instituţiei
prefectului

84

Elaborarea evidenţei centralizate a rapoartelor
de activitate întocmite obligatoriu pentru orice
activitate de relaţii internaţionale

80

Instituţia Prefectului-Judeţul
Serviciul Verificarea legalităţii
actelor, a aplicării actelor
normative şi contencios
administrativ Călăraşi
Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi
Compartimentul Afaceri
europene, relaţii internaţionale,
informatic şi dialog social
Instituţia Prefectului-Judeţul
Călăraşi
Compartimentul Afaceri
europene, relaţii internaţionale,
informatic şi dialog social

P R E F E C T,
Marian STOICA
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