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A.   INDUSTRIE                                                                                                                         

Producţia industrială realizată în luna noiembrie 2020 a înregistrat o creştere cu 
13,1%, comparativ cu luna precedentă. 

Indicii producţiei industriale 
                                                                                                                                                                                              - % - 

 
 

Noiembrie 2020 faţă de : 01.01-
30.11.2020 

faţă de  
01.01.- 

30.11.2019 

Octombrie 
2020 

Noiembrie 
2019 

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

 
  113,1 

 
 113,4 

       92,9 
       92,4 
 

 
   106,2 
   106,3 

 
  102,3 
   50,1 
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100,2 
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În luna noiembrie 2020, aportul industriei prelucrătoare a fost de 99,8% din volumul 
total al producţiei industriale realizată. Producţia industrială realizată în luna noiembrie 2020 a 
fost mai mare cu 6,2% față de producția industrială realizată în luna noiembrie 2019. În 
perioada 01 ianuarie–30 noiembrie 2020, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 
precedent, s-a înregistrat o creștere a producţiei  cu 0,1%.  
                               Structura producţiei industriale 01.01 - 30.11.2020 
                                                                                                               % 
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1.01-30.11                                                                                             
2020 

 Industria alimentară 
 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 
  Industria metalurgică 
 Fabricarea hârtiei şi a produselor de hârtie 
 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 
 Fabricarea substanţelor şi produselor chimice 
 Fabricarea  de părţi şi accesorii pentru maşini de multiplicat 
 Fabricarea produselor textile 
 Industria construcţiilor metalice   
Alte ramuri   
 

 

58,8 
9,9 
8,6 
6,8 
2,8 
9,8 
1,4 
0,3 
0,8 
0,8 
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B. AGRICULTURA 

(date operative furnizate de Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Călăraşi) 

Sectorul producţiei vegetale 

Suprafaţa cultivată totală, în anul 2020, a fost de 407,0 mii hectare, mai mică cu 1,6 
mii hectare, respectiv -0,04% decât în anul anterior.  

În 2020 se evidenţiază următoarele aspecte mai importante legate de structura 
suprafeţelor cultivate: 

 grupele de culturi cu ponderea cea mai mare în suprafaţa cultivată au fost: cereale 
pentru boabe, care au reprezentat 70,9% din totalul suprafeţei cultivate; plantele 
uleioase cu o pondere de 20,9% şi leguminoase pentru boabe reprezentând 1,4% din 
suprafaţa cultivată; 

 comparativ cu anul 2019, în 2020 s-au înregistrat creşteri ale suprafeţelor cultivate cu 
cereale pentru boabe (+5,3%, respectiv +14,5 mii hectare),  în paralel cu scăderea  
suprafeţei  cultivate la  următoarele culturi:leguminoase pentru boabe (-1,8%, respectiv 
-0,1 mii hectare), plante uleioase  (-12,4%, respectiv -12,0 mii hectare), cartofi (-80,0%, 
respectiv -0,24 mii hectare), legume (-14,3%, respectiv - 0,2 mii hectare), pepeni (-
50,0%, respectiv -0,1 mii hectare), plante de nutreţ (-7,1%, respectiv -1,4 mii hectare).   

Suprafaţa cultivată cu principalele culturi în anii 2019 şi 2020 

       (date operative furnizate de Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Călăraşi) 

 An 2019 An 2020 An 2020 faţă de an 2019 -  
diferenţe 

Total 
agricultură 

- mii ha -  

Total 
agricultură 

- mii ha - 

(±)  
   mii ha 

(±)  
  % 

Total 408,6 407,0 -1,6 -0,4 
Cereale pentru boabe 273,9 288,4 +14,5 +5,3 

din care: 
 grâu  115,4 116,9 +1,5 +1,3 
 orz şi orzoaică 27,8 27,9 +0,1 +0,4 
 porumb boabe 129,7 142,3 +12,6 +9,7 

Leguminoase pentru boabe 5,6 5,5 -0,1 -1,8 

din care: 
 mazăre boabe 5,4 5,3 -0,1 -1,9 
 fasole boabe 0,1 0,1    -     - 

Plante uleioase 97,1 85,1 -12,0 -12,4 

din care: 
 floarea soarelui 39,6 38,4 -1,2 -3,0 
 soia 22,7 18,2 -4,5 -19,8 
 rapiţă 34,3 28,0 -6,3  -18,4 

Cartofi  0,3 0,06     -0,24     - 80,0 
din care:  cartofi de toamnă 0,04 0,005   -0,035      -87,5 

Legume (de câmp şi în solarii) 1,4 1,2       -0,2    - 14,3 
Pepeni verzi şi galbeni        0,2 0,1       -0,1     - 50,0  
Plante de nutreţ 19,8 18,4      -1,4      -7,1 

Producţia vegetală totală  

În anul 2020 s-au obţinut producţii mai mari decât în anul precedent la legume și s-au 
realizat producții mai mici la cereale pentru boabe, leguminoase pentru boabe, plante uleioase, 
cartofi şi pepeni. 
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Producţia vegetală, la principalele culturi în anii 2019 şi 2020 
(date operative furnizate de Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Călăraşi) 

 An 2019 An 2020 An 2020 faţă de an 2019 
- diferenţe 

Total 
agricultură 
- mii tone - 

Total 
agricultură 
- mii tone - 

(±)  
   mii  tone 

(±)  
  % 

Cereale pentru boabe   1740,5 576,7 -1163,8 -66,9 

din care: 
 grâu  631,8 169,4 -462,4 -73,2 
 orz şi orzoaică 157,5 73,7 -83,8 -53,2 
 porumb  947,2 332,1 -615,1 -64,9 

Leguminoase pentru boabe 10,7 8,2 -2,5 -23,4 

din care: 
 mazăre boabe 10,4 8,0 -2,4 -23,1 
 fasole boabe 0,2 0,1 -0,1 -50,0 

Plante uleioase 246,5 137,4 -109,1 -44,3 

din care: 
 floarea soarelui 114,6 69,4 -45,2 -39,4 
 soia 59,2 19,9 -39,3 -66,4 
 rapiţă 72,4 47,9 -24,5 -33,8 

Cartofi  3,2 0,3 -2,9 -90,6 
din care: cartof i de toamnă          0,3 0,03      -0,27 -90,0 
Legume – total 11,7 13,2 +1,5 +12,8 
Pepeni 2,9 1,2 -1,7 -58,6 

La cereale boabe s-a realizat, în anul 2020, o producţie de 576,7 mii tone, cu 66,9% 
mai mică comparativ cu anul 2019 (-1163,8 mii tone). 

La leguminoase pentru boabe, producţia realizată în anul 2020 a fost de 8,2 mii tone, 
cu 23,4% mai mică decât în anul 2019 (-2,5 mii tone). 

În anul 2020, la plante uleioase, producţia realizată a fost de 137,4 mii tone, cu 
44,3% mai mică decât în anul precedent (-109,1 mii tone). La floarea soarelui s-a realizat în 
anul 2020 o producţie de 69,4 mii tone, cu -39,4% mai mică comparativ cu anul precedent (-
45,2 mii tone).  La rapiţă, producţia realizată în anul 2020 a fost de 47,9 mii tone, cu 33,8% 
mai mică decât în anul 2019 (-24,5 mii tone). La soia, producţia realizată în anul 2020 a fost 
de 19,9 mii tone, mai mică cu -66,4% faţă de anul anterior  (-39,3 mii tone). 

Producţia realizată la legume a fost de 13,2 mii tone, cu +12,8% mai mare decât în 
anul anterior (+1,5 mii tone), iar la cartofi producţia a fost de 0,03 mii tone, cu 90 % mai mică 
decât cea din anul precedent (-0,27 mii tone). 

Producţia medie obţinută la principalele culturi 
(date operative furnizate de Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Călăraşi) 

 An 2019 An 2020 An 2020 faţă de an 2019 - diferenţe 
Total 

agricultură 
- kg/ha -  

Total 
agricultură 

- kg/ha - 

(±)  
   Kg/ha 

(±)  
  % 

Grâu  5476 1449 -4027 -73,5 

Orz şi orzoaică 5671 2641 -3030 -53,4 

Porumb boabe 7301 2334 -4967 -68,0 

Mazăre boabe 1933 1509 -424 -21,9 

Fasole boabe 1348 758 -590 -43,8 

Floarea soarelui 2897 1807 -1090 -37,6 

Soia 2611 1094 -1517 -58,1 

Rapiţă 2110 1712 -398 -18,9 

Cartof i  11411 2351 +6060 -53,1 
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Principalele producţii medii realizate la hectar, în anul 2020, faţă de anul 2019, au 
înregistrat scăderi la toate culturile. 

În anul 2020, producţiile medii au scăzut  comparativ cu anul 2019 obţinându-se 
următoarele culturi: grâu (-73,5%, respectiv -4027 kg/ha), orz şi orzoaică (-53,4%, respectiv -
3030 kg/ha), porumb boabe (-68,0%, respectiv -4967 kg/ha), mazăre boabe (-21,9%,  
respectiv -424 kg/ha), fasole boabe (-43,8%, respectiv -590 kg/ha), floarea soarelui (-37,6%, 
respectiv -1090 kg/ha), soia (-58,1%, respectiv -1517 kg/ha),   rapiţă  (-18,9%, respectiv -398 
kg/ha) şi  cartofi (-53,1%, respectiv -6060 kg/ha). 

     Producţia de seminţe şi stocurile agricole din decembrie 2020 

Cultura 

Producţia de seminţe 
(tone) 

Dinamica 
2019-
2020 

% 

Stocuri 
(tone) 

Dinamica 
2019-
2020 

% 2019 2020 2019 2020 

Grâu+triticale 663880 175307 26 90525 41869 46 
Porumb 950768 334118 35 143121 95911 67 
Floarea soarelui 115129 69592 60 44847 45760 102 
Fasole 182 75 41 - - - 
Soia 61219 20534 34 37402 24079 64 
In 119 111 93 - - - 
Cânepă 136 - - - - - 
Sfeclă de zahăr - - - - - - 
Cartofi 279 305 109 - - - 
Plante furajere 187609 69342 37 - - - 

După cum se poate vedea din tabelul de mai sus, producțiile anului 2020 au fost mu lt 
mai mici decât cele din 2019. Având în vedere că anul agricol 2019 -2020 a debutat cu o lipsă 
semnificativă de precipitații în raport cu media multianuală care a indus o secetă pedologică 
accentuată în județul Călărași, ceea ce a provocat fie întârzieri ale semănatului culturilor de 
toamnă și primavară, fie diminuarea răsăririi plantelor cât și a recoltelor. 

În primavara anului 2020 nu au fost precipitații, plantele au avut o răsărire 
neuniformă, fermierii nu au putut  face lucrările la timp, chiar dacă unele suprafețe de porumb 
și floarea soarelui s-au reînsămânțat din cauza secetei pedologice care a compromis culturi le 
în totalitate, în unele zone.  

Lucrările agricole efectuate în 2019 pentru recolta anului 2020 

Insămânţările la culturile de toamnă (ha) 

Cultura 2019 
(ha) 

2020 
(ha) 

% 

Insămânţări total 181318 201998 111 

din care: 

Grâu 123637 122603 99 
Orz 27514 30939 112 

Orzoiacă 674 759 113 
Rapiţă 28183 47697 169 

Suprafeţele însămânţate în toamna anului 2020 pentru recolta anului 2021 au fost 
mai mici, la cultura de rapiţă suprafaţa însămânţată fiind mai mare față de anul 2019, 
răsărirea fiind uniformă și cu plante viguroase. La cultura de grâu şi orz, există o răsărire 
uniformă faţă de toamna anului 2019, când grâul şi orzul au început să răsară foarte târziu. 

Arăturile pentru însămânţările de primavară 

 Au fost arate 173620 ha până la sfârșitul anului 2020, faţă de 182416 ha arate la 
finele anului 2019, ceea ce reprezintă un procent de 95%. 
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Alte informaţii 

Producțiile obținute în județ la culturile recoltate în această vară și toamnă, sunt mult 
diminuate, cu toate că producătorii au făcut eforturi financiare deosebite pentru a respecta 
verigile tehnologice (cheltuieli cu îngrășăminte, pesticide, insecticide, fungicide etc.) datorită 
secetei pedologice. Culturile semănate în  toamna 2020 sunt răsărite uniform, infrățite, cu o 
densitate bună. 

Domeniul producerii, prelucrării, controlului şi certificării calităţii, 
comercializării seminţelor şi materialului săditor, controlului şi înregistrării soiurilor de 
plante 

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Călăraşi 
îşi exercită atribuţiile conferite de lege pentru efectuarea controlului şi certificării calității în 
vederea comercializării semințelor și materialului săditor pe teritoriul judeţului Călăraşi.  

ITCSMS Călăraşi îşi desfăşoară activitatea într-un cadru legislativ în deplină 
concordanţă cu Directivele Comunităţii Europene în domeniu şi are organizată activitatea pe 
sectoare şi compartimente, urmărind efectuarea inspecţiilor în câmp la loturile semincere şi a 
analizelor de laborator: puritate fizică, germinaţie, umiditate, stare fitosanitară, viabilitate a 
seminţelor, în conformitate cu normele tehnice şi standardele în vigoare. 

Laboratorul ITCSMS Călăraşi este dotat cu aparatură şi echipamente de lucru 
performante şi are încadrat personal competent, cu o bună pregatire profesională în domeniu, 
realizându-se un sistem de asigurare a calităţii care cuprinde proceduri şi programe interne 
de control al efectuării analizelor. Personalul laboratorului, instruit şi atestat periodic, 
repartizat pe sectoare şi compartimente, de la prelevarea eşantioanelor de seminţe şi până la 
eliberarea documentelor oficiale, asigură un grad ridicat de precizie şi corectitudine în 
efectuarea analizelor şi preluarea datelor în documente, respectând exigenţele impuse de 
regulile, normele şi standardele în vigoare. 

Indicatori de performanţă şi gradul de realizare al acestora în anul 2020 

Nr.crt. Activitate Număr 
1 Număr operatori economici înregistraţi 645 
2 Număr subunităţi înregistrate 857 
3 Număr autorizaţii eliberate 1253 
4 Număr autorizaţii noi eliberate 20 
5 Număr autorizaţii vizate pentru anul în curs 476 
6 Număr operatori cu autorizaţii vizate pentru anul în curs 239 
7 Suprafaţa controlată în vederea certif icării - hectare fizice 14393,355 
8 Număr total de parcele controlate 772 
9 Număr agricultori multiplicatori controlaţi 213 

10 Număr operatori economici înregistraţi cu suprafeţe controlate 201 

11 
Număr probe primite pentru analize de laborator total, din care:   
Probe oficialeP 
Probe informative                                 

2166 
1485 

681 
12 Număr operatori economici care au primit DOCS 109 

13 

Număr de determinări total, din care: 
Puritate 
Germinaţie 
Umiditate 
Stare sanitară 
MMB 
Alte determinări sămânţă 
Alte determinări cartof 

7607 
1272 
2069 
1093 
1887 
1198 

88 
0 

14 Alte determinări material săditor 61 

15 
Număr audituri proprii realizate total, din care: 
De sistem 
De proces 

22 
9 

13 
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Situaţia suprafeţelor controlate în anul 2020, pe specii 

Total general Suprafaţa totală controlată (ha) 14032,495 

Cereale păioase 9294,180 
Porumb 2373,610 
Soia 744,770 

Floarea soarelui 406,815 
Muştar alb 233,740 
Lucernă albastră 364,660 

Mazăre furajeră 577,880 
Porumb zaharat 0,150 
Material fructifer 1,600 

Arbuşti fructiferi 0,650 
Căpșun 34,000 
Plante ornamentale 0,430 

Situaţia loturilor certificate pe piaţă în anul 2020 

 
Specie 

An piaţă 2020 
Cantitate certificată 

  t/mii bucăţi   

TOTAL GENERAL : 
40851,24 t/ 

7244,90 mii bucăţi 

Grâu comun 18676,53 

Grâu durum 52,14 

Orz cu 2 rânduri 1773,16 

Orz cu 6 rânduri 2951,33 

Ovăz negru 38,64 

Sorg hibrid x Iarbă Sudan 0,02 

Triticale 103,50 

Porumb 9289,04 

Soia 3268,79 

Floarea soarelui 710,41 

Rapiţă 583,64 

Muştar alb 616,13 

Lucernă 217,64 

Trifoi roșu 0,60 

Mazăre furajeră 2507,69 

Mixtură semințe 31,44 

Legume semincer (Porumb zaharat) 30,54 

Material fructifer total 229,60 mii bucăți 
Arbuşti fructiferi 142,50 mii bucăți 
Căpșun 6872,80 mii bucăți  
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Finanţarea investiţiilor rurale 

Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Călăraşi face parte din 
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (A.F.I.R.), formată din 13 Direcţii specializate la 
nivel central, 8 Centre Regionale şi 41 de Oficii Judeţene.  

În cadrul O.J.F.I.R. Călăraşi se gestionează proiecte finanțate exclusiv prin FEADR, 
respectiv evaluarea proiectelor fără construcţii-montaj depuse de solicitanţii privaţi de pe raza 
judeţului Călărași, avizarea achizițiilor realizate de beneficiarii de proiecte și instrumentarea 
cererilor de plată, pe următoarele măsuri: 

 Submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” care se adresează  investiţiilor pentru 
creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente 
performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru 
modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii şi asocieri de ferme mici şi 
medii) şi îmbunătăţirea calităţii activelor fixe; 

 Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” care are drept scop 
sprijinirea tinerilor fermieri, conducători unici ai unei exploataţii agricole, care se 
instalează pentru prima dată ca şefi; 

 Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în  zone rurale” care 
are drept scop facilitarea diversificării prin înfiinţarea şi dezvoltarea de 
microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în 
vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă şi reducerii 
sărăciei în spaţiul rural; 

 Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” - cu scop de sprijinire 
a investiţiilor pentru creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu 
utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi 
investiţiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii şi asocieri 
de ferme mici şi medii) şi îmbunătăţirea calităţii activelor fixe; 

 Submăsura 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”- care se 
adresează microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din mediul rural, care îşi creează 
sau dezvoltă activităţi non-agricole în zonele rurale; 

 Submăsura 6.5 „Scheme pentru micii fermieri”- pentru sprijinirea micilor fermieri care 
au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plăţi directe către fermieri) pentru  
cel puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor 
exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare; 

 Submăsura 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol” cu obiectivul de 
adaptare a producției membrilor acestor grupuri la cerințele pieței, introducerea în 
comun a produselor pe piață; 

 Submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor” cu scop 
de încurajare a fermierilor să participe la schemele de asigurare private în vederea 
gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producţia agricolă; 

 Submăsura 19.2 „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de 
dezvoltare locală” se acordă pentru implementarea din cadrul strategiilor de dezvoltare 
locală (SDL) ale Grupurilor de Acţiune Locală (GAL) respectiv proiecte de investiţii, 
proiecte de servicii, proiecte cu sprijin forfetar şi proiecte mixte depuse de beneficiari 
publici şi privaţi aflaţi pe teritoriul GAL. 

Concret, în cursul anului 2020, în cadrul OJFIR  Călăraşi, au fost evaluate 388 de cereri  
de finanţare, cu următoarea structură: 

- 382 depuse pe submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a 
plantelor”, din care 317 au fost eligibile și selectate, cu o valoare totală  a sprijinului 
financiar de 628 mii euro; 

- 3 depuse pe submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din care doar una 
a fost eligibilă și selectată, cu o valoare a sprijinului financiar de 50 mii euro; 
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- 3 depuse pe submăsura 19.2/4.1 „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul 
strategiei de dezvoltare locală - Investiții în exploatații agricole”, din care 3 au fost eligibile 
și selectate, cu o valoare totală a sprijinului financiar de 170 mii euro. 

De asemenea, au fost verificate şi autorizate la plată 320 de cereri care însumează 
peste 1.900 mii euro, din care 1.689 mii euro reprezintă componenta UE.  

Alte activități ce se desfăşoară la nivelul OJFIR Călărași sunt: comunicarea, promovarea 
şi relaţiile cu publicul. La nivel judeţean informarea este asigurată de către un expert desemnat 
special pentru această activitate. La solicitarea potenţialilor beneficiari, expertul a oferit 
consiliere în ceea ce priveşte completarea cererilor de finanţare, documentele justificative 
anexate la acestea, informaţii despre procesul de evaluare ulterior, precum şi informaţii despre 
condiţiile contractuale aplicabile cererilor de finanţare selectate. 

Diseminarea informaţiei s-a realizat şi prin distribuirea materialelor informative pe 
suport tipărit şi electronic, precum şi prin publicarea pe pagina web a Agenţiei a informaţiilor de 
interes general. 

Informarea publicului şi a potenţialilor beneficiari a fost susţinută prin participarea 
reprezentanţilor Agenţiei la evenimente publice cu profil agro-alimentar, economic, sau cu  
teme dezvoltare rurală.  

Pe lângă rolul de informare şi conştientizare asupra finanţărilor disponibile prin 
P.N.D.R., activitatea de relaţii cu publicul a avut drept obiectiv creşterea nivelului de 
transparenţă şi al încrederii publice în OJFIR Călărași, care gestionează aceste fonduri. 

Această activitate este un proces continuu, pe toată perioada implementării P.N.D.R., 
grupul ţintă fiind atât solicitanţii, beneficiarii, cât şi actorii implicaţi în gestinarea fondurilor 
europene. 

Conform regulilor comunitare privind finanţarea Politicii Agricole Comune (PAC), 
derularea fondurilor europene se face numai prin intermediul unor agenţii de plăţi acreditate. 
În acest scop s-a înfiinţat în baza Legii nr.1/2004, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură (APIA), instituţie publicã, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este o instituţie publică, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată 
integral de la bugetul de stat.  

APIA reprezintă organismul ce derulează fondurile europene prin implementarea 
măsurilor de sprijin pentru producătorii agricoli, finanţate atât de la bugetul Uniunii Europene, 
prin intermediul Fondului European pentru Garantare Agricolă, cât şi de la bugetul de stat al 
României, în limita sumelor alocate anual prin legea bugetului. 

La Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Călăraşi, 
plățile realizate în cursul anului 2020 au fost următoarele: 

- OUG nr.148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat  acordat  
producătorilor agricoli  care au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de 
seceta pedologică,– 108.824.521,02 lei (2104 fermieri), astfel: tranșa a I-a - 
99.493.020,00 lei, tranșa a II-a- 9.331.501,02 lei;  

- HG nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea 
accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările și completările ulterioare -  
52.421.584,00 lei, astfel: diferență trim. II 2019-6.365.422,00 lei, trim. III 2019 - 
22.765.338,00 lei,  trim. IV 2019 - 5.733.898,00 lei, trim.  I 2020-6.655.250,00 lei, trim. 
II 2020-10.901.676,00 lei;  

- H.G.nr.1179/2014  ajutor de stat pentru cresterea animalelor până la nivelul lunii 
octombrie 2020 (2 beneficiari) – 504.888,78 lei, octombrie – decembrie 2019-
77.744,28 lei, ianuarie – octombrie 2020-427.144,50 lei; 

- Ajutoare de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul 
crizei economice generate de pandemia COVID - 19, acordate prin  OUG nr.150/2020  
- 3.619.540,00 lei (16 ferme); 
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- Ajutoare de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul 
crizei economice generate de pandemia COVID - 19, acordate prin OUG nr.151/2020 - 
6.436.944,00 lei (25 ferme); 

- Ajutoare de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextu l 
crizei economice generate de pandemia COVID - 19, acordate prin OUG nr.149/2020 - 
1.874.657,49 lei (14 ferme); 

- Ajutor de stat acordat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol 
în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, acordat prin OUG 
nr.205/2020 – 138.403,36 lei (2 beneficiari). 

Autorizare plăţi 

Activitatea de autorizare plăţi desfășurată în cadrul Biroului Autorizare Plăţi a urmat 
planul de activități al APIA pe anul 2020, conform fișelor de post, încadrându-se în termenele 
procedurale : 

- însușirea și aplicarea legislației naționale și comunitare în vigoare privind toate 
schemele de sprijin; 

- însușirea și aplicarea prevederilor manualelor de proceduri privind depunerea, 
înregistrarea, controlul, supracontrolul cererilor de plată, calcularea și aprobarea 
plăților pentru schemele de plăţi directe și ajutoare naționale tranzitorii în domeniul 
vegetal și zootehnic și măsurile de dezvoltare rurală delegate; 

- campania de informare a fermierilor cu privire la depunerea cererii unice de plată pe 
anul 2020; 

- programarea fermierilor pentru depunerea cererii unice de plată pe anul 2020;  
- întocmirea și transmiterea invitațiilor prin corespondență; 
- primirea cererilor unice de plată aferente măsurilor de sprijin pe suprafață și măsurilor 

de dezvoltare rurală, depuse de către fermierii ce utilizează suprafețe mai mari de 50 
ha; digitizarea parcelelor declarate de fermieri în aplicația IPA online; realizarea 
controlului administrativ formal (vizual) al cererilor de plată conform listei de verificare 
și asigurarea că toate elementele privind acordarea sprijinului pentru măsurile din axa 
2 și de continuitate a angajamentelor sunt corect identificate în cererea de sprijin; 

- primirea cererilor unice de plată aferente măsurilor de sprijin din domeniul zootehnic;  
realizarea controlului administrativ formal (vizual) al cererilor de plată conform listei de 
verificare; 

- înregistrarea cererilor unice de plată pentru schemele de sprijin care se aplică în 
agricultură în perioada 2015 - 2020, operarea și verificarea datelor din cererile unice de 
plată și a documentelor aferente în baza de date IACS (adeverințe conforme cu 
înscrisurile din Registrul Agricol, Lista nominală a utilizatorilor de pajiști permanente 
etc.); 

- înregistrarea  fermierilor în Registrul Unic de Identificare, operarea și verificarea datelor 
din cereri în baza de date IACS; 

- contactarea zilnică a fermierilor, prin telefon, pentru a se prezenta la Centrul județean 
Călărași în vederea depunerii cererii unice de plată pe anul 2020; 

- primirea și înregistrarea în baza de date IACS a cererilor de modificare a declarației de 
suprafață sau pentru sectorul zootehnic, a formularelor de schimbare a 
adresei/coordonatelor bancare; operarea și verificarea datelor din acestea în baza de 
date IACS; digitizarea în aplicația IPA Online a parcelelor modificate/noi; 

- operararea și verificarea în baza de date IACS a informațiilor actualizate din cererile 
unice de plată pe suprafață pe anul 2020 referitoare la datele de identificare ale 
solicitantului sau exploatației; 

- verificarea concordanței între suprafața din documentele care dovedesc utilizarea 
terenului agricol prezentate de fermier cu cea din adeverințele eliberate pe baza 
înscrisurilor din Registrul Agricol în Campania 2020; 

- verificarea documentelor necesare pentru îndeplinirea condiției de fermier activ; 
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- verificarea îndeplinirii condițiilor și a documentelor necesare diferitelor tipuri de scheme 
de plăți directe; 

- verificarea documentelor care fac dovada privind deținerea legală a animalelor pentru 
schemele de plată în sectorul zootehnic și a documentelor necesare diferitelor tipuri  de 
scheme de plăți directe și ajutoare naționale tranzitorii din domeniul zootehnic; 

- întocmirea, înregistrarea și transmiterea către SCT a anexelor 17_a și 17_b, conform 
procedurii; actualizarea blocurilor fizice în LPIS pe baza anexelor 17_a și 17_b depuse 
de fermieri și a imaginilor noi; 

- realizarea controlului administrativ  în baza de date IACS și analizarea erorilor 
generate, realizarea eficientizării controlului administrativ și verificarea trasabilității 
parcelelor cu eroarea COMP_0119 (GAEC4 nerespectat); 

- soluționarea inconsistențelor IACS/IPA Online; 
- soluționarea erorilor LPIS_0014, prin întocmirea formularului S1-corectare, pentru 

fermierii ale căror parcele au fost implicate în actualizarea blocurilor fizice; 
- notificarea fermierilor în vederea soluționării cazurilor de supradeclarare/suprapuneri și  

a eventualelor nereguli pentru măsurile pe suprafață depistate în urma controlului 
preliminar; 

- soluţionarea cazurilor de supradeclarare/suprapunere a parcelelor declarate de 
fermieri în cererile de plată depistate în urma controlului preliminar, conform 
procedurilor în vigoare; digitizarea în aplicaţia IPA Online a parcelelor agricole 
declarate de fermieri conform hărţilor martor şi a tabelelor index întocmite; 

- notificarea fermierilor în vederea soluţionării cazurilor de supradeclarare/suprapunere 
şi a eventualelor nereguli pentru măsurile pe suprafaţă nerezolvate în etapa de con trol 
preliminar; 

- soluţionarea cazurilor de supradeclarare/suprapunere a parcelelor declarate de 
fermieri în cererile de plată, conform procedurilor în vigoare; digitizarea în aplicaţia IPA 
Online a parcelelor agricole declarate de fermieri conform hărţilor martor şi a tabelelor 
index întocmite; 

- verificarea dosarelor fermierilor eșantionați la controlul clasic pe teren și transmiterea 
acestora către Serviciul Controale pe teren și inspecții; 

- gestionarea propunerilor pentru recuperarea sumelor necuvenite, întocmirea și 
introducerea în baza de date IACS a proceselor verbale de constatare a 
neconformităților ce propun cererea unică pentru plăți necuvenite; 

- întocmirea solicitărilor de clarificare și transmiterea acestora către fermieri pentru 
prezentarea documentelor care dovedesc utilizarea terenului agricol declarat în 
cererea unică de plată pe anul 2020, în vederea autorizării acestora la plată; 
analizarea documentelor prezentate de fermieri;  

- finalizarea controalelor administrative și aprobarea/respingerea dosarelor, după caz, în  
baza de date IACS; 

- realizarea celui de-al doilea control administrativ pentru cererile depuse, întocmirea 
procesului verbal pentru cel de-al doilea control administrativ D1, imprimarea și 
atașarea acestuia la dosarul cererii de plată; 

- eșantionarea pentru supracontrolul controlului administrativ A1; 
- realizarea supracontrolului pentru 5% din cererile care au D1 confirmat și întocmirea 

procesului verbal pentru supracontrolul controlului administrativ A1, conform 
eșantionului primit, listarea și atașarea acestuia la dosarul cererii de plată; 

- autorizarea la plata regulară a cererilor unice de plată pe suprafață pe anul 2020: 
generarea, verificarea și aprobarea listelor de plată; generarea, verificarea, avizarea și 
aprobarea situațiilor aferente listelor de plată; generarea, verificarea și aprobarea 
deciziilor de plată, a anexelor AP11 și AP21; introducerea în baza de date IACS a datei 
de primirea a deciziilor de plată de către fermieri și a informațiilor din anexa AP21;  

- primirea, analizarea și soluționarea contestațiilor la decizia de plată; 
- autorizarea la plata în avans şi la plata regulară a cererilor unice de plată pe suprafață 

pe anul 2020: generarea, verificarea și aprobarea listelor de plată; generarea, 



 

 

  

11

verificarea, avizarea și aprobarea situațiilor aferente listelor de plată; generarea, 
verificarea și aprobarea deciziilor de plată, a anexelor AP11 și AP21; introducerea în 
baza de date IACS a informațiilor din anexa AP21;  

- soluționarea cazurilor de conturi invalide (campaniile 2019 şi 2020); 
- arhivarea cererilor de plată (campania 2018, 2019); 
- pregătirea cererilor de plată și a documentelor ce însoțesc cererile de plată în vederea 

arhivării campania 2020 (prearhivare); 
- eliberarea adeverințelor de înregistrare fermier în vederea accesării de către fermieri a 

creditului pentru finanțarea capitalului de lucru în vederea desfășurării activităților 
curente şi întocmirea anexelor prevăzute de procedură, pentru sectorul vegetal; 

- monitorizarea activităților referitoare la depunerea/primirea cererilor de plată, 
introducerea acestora în baza de date IACS, efectuarea controalelor administrative, 
supracontroale, calculul plăților, aprobarea și transmiterea la plată; 

- reinstrumentarea dosarelor din campaniile anterioare în urma sesizărilor unor terțe 
persoane/verificărilor interne; 

- verificarea notelor de fundamentare și întocmirea proceselor verbale de constatare a 
neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare; 

- întocmirea și transmiterea rapoartelor și situațiilor solicitate de conducerea Centrului 
județean Călărași/APIA Central; 

- efectuarea de copii după dosare/documente pentru a răspunde diverselor adrese și 
sesizări; 

- redactarea și transmiterea răspunsurilor la diverse adrese și sesizări; furnizarea de 
puncte de vedere către responsabilul cu comunicarea în vederea redactării 
răspunsurilor la petiții și solicitări de informații de interes public; 

- completarea fișei de urmărire a recomandărilor adresate APIA prin rapoartele de audit 
anterioare ale organismului de certificare; 

- înregistrarea tuturor documentelor primite sau întocmite în cadrul Biroului Autorizare 
Plăţi în registrul de intrări-ieșiri; 

- înscrierea fermierilor în Registrul Unic de Identificare - RUI pentru depunerea dosarelor 
la AFIR în vederea accesării de fonduri europene pentru diverse măsuri, a cererilor 
unice de plată 2020; 

- furnizarea documentelor solicitate de către auditul intern; 
- corespondența cu Centru Suport/APIA Central pentru rezolvarea problemelor apărute; 
- eliberarea de certificate de înscriere în RUI, istoric fermieri, print screen după forma 

coerentă, copii după documentele aflate în dosarele cererilor unice de plată pe 
suprafață, în urma cererilor depuse de fermieri; 

- gestionarea cererilor de solicitare a sprijinului financiar pentru măsurile aferente 
segmentului său de activitate, inclusiv Măsura 15 „Servicii de silvomediu, servicii 
climatice şi conservarea pădurilor”. 

În anul 2020 personalul Serviciului Autorizare Plăţi a participat la următoarele 
instruiri: 

 ”Instruirea funcţionarilor cu atribuţii în activitatea de primire cereri unice de plată pentru  
Campania 2020, în vederea accesării măsurilor/schemelor de plată derulate din fonduri 
europene (FEGA şi FEADR) cât şi de la bugetul de stat”, în luna februarie 2020, la 
Tulcea, şi prin sistem videoconferinţă; 

 Instruirea personalului responsabil cu actualizarea LPIS prin sistem videoconferință; 
 Instruirea funcţionarilor de la nivelul centrelor judeţene/locale APIA cu atribuţii în 

activitatea follow-up aferentă controlului prin teledetecţie pentru Campania anului de 
cerere 2020, în sistem web-meeting; 

 Instruire pentru personalul A.P.I.A. implicat în primirea, gestionarea, coordonarea şi 
controlul cererilor unice de plată, aferente măsurilor de dezvoltare rurală din PNDR 
2014-2020 în conformitate cu acordurile de delegare încheiate între A.P.I.A. şi A.F.I.R., 
Măsura 8 şi Măsura 15, în luna noiembrie 2020, în sistem web-meeting. 
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Arhivare cereri unice de plată pe suprafaţă 2019 

Dosarele care conţin cererile unice de plată pe suprafaţă din campania 2019 au fost 
arhivate conform manualului de arhivare. Este în curs de efectuare inventarul documentelor 
arhivate în vederea separării arhivelor active/pasive şi optimizării spaţiilor destinate arhivării. 

Primire cereri unice de plată pe suprafaţă - Campania 2020 

În perioada 02.03.2020 - 15.06.2020 s-a desfăşurat campania de primire cereri unice 
de plată 2020 fără penalizări, iar până la 10.07.2020 s-a desfășurat campania de primire 
cereri unice de plată 2020 cu penalizări de 1 % pe fiecare zi lucrătoare. 

În cadrul campaniei de primire cereri unice 2020, cererile de unice de plată pentru 
suprafața mai mare de 50 ha s-au primit la sediul Centrului județean Călărași - Serviciul 
Autorizare Plăţi. 

Perioada Număr cereri 
Suprafaţa utilizată 

(ha) 

Suprafaţa solicitată 
la plată 

(ha) 
Număr de parcele 

02.03 - 15.06.2020 
 (fără penalizări) 

799 337098,09 33672,87 20734 

 

Perioada 
Număr 
cereri 

Suprafaţa 
utilizată 

(ha) 

Suprafaţa 
solicitată 
la plată 

(ha) 

Număr de 
parcele 

16.06 – 10.07.2020 
(cu  penalizări) 1 166,55 166,55 1 

În Campania 2020 aplicația specifică nu a permis transferul cererilor între centrele 
locale și centrul județean. 

Situaţia comparativă a depunerii cererilor unice de plată (pe suprafaţă) – campaniile  
2016/2017/2018/2019/2020 și a cuantumului acordat: 

Nr. 
crt. 

Campania 
depunere 

cereri 
SAPS 

Nr. cereri 
depuse/ 

campanie 

Suprafaţa solicitată de 
fermieri >50ha 

Cuantum 
SAPS 
(euro) 

Cuantum 
(ANT)1 
(euro) 

Curs 
valutar 

1. 2016 696 332247,82 96,8800 17,7204 4,4537 
2. 2017 743 332494,57 97,2452 16,0078 4,5993 
3. 2018 775 342731,43 102,5697 14,7033 4,6638 
4. 2019 798 336018,48 102,6082 13,3202 4,7496 
5. 2020 800 333839,42 98,7381 - 4,8725 

Digitizarea parcelelor în aplicaţia IPA – ONLINE – situaţie  comparativă 
2016/2017/2018/2019/2020 

În  campania 2020 la nivelul Centrului judeţean Călăraşi toţi fermierii care au depus 
cererea de sprijin folosind aplicaţia IPA – ONLINE aşa cum prevede art. 5 din OMADR nr. 
52/2020 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2020, cu 
sprijinul consilierilor SAP. 

Nr. 
crt. 

Campania 
depunere 

cereri 
SAPS 

Nr. cereri 
depuse / 
campanie 

Nr. parcele 

Suprafaţa 
solicitată 

de fermieri 
>50ha 

1. 2016 696 15709 332247,82 
2. 2017 743 19053 332494,57 
3. 2018 775 19525 342731,43 
4. 2019 798 20242 336018,48 
5. 2020 800 20735 333839,42 
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Autorizare plată - avans SAPS Campania 2020 (situaţie comparativă 
2016/2017/2018/2019/2020)  

În perioada 16.10 - 21.11.2020 au fost autorizat la plata în avans pentru schema de 
plată SAPS PPABCM, plata redistributivă, schema pentru tinerii fermieri, sprijin cuplat în 
sectorul zootehnic (ovine + caprine), ANC_SEMN, M10-P4-Culturi verzi, M10-P7-Teren arabi l  
zone hrănire gâsca cu gat roșu, M11_S2- Sprijin pentru conversia la metodele agriculturii 
ecologice în Campania 2020 - 740 de fermieri de la Centrul judeţean Călăraşi cu suma totală 
de 215.069.651,30 lei. 

De precizat este că o parte din fermieri nu au putut fi autorizaţi la plata în avans, fiind 
incluşi în eşantionul de control prin teledetecţie. 

Campania 
depunere 

cereri 
SAPS 

Nr.cereri 
gestionate 

Nr. cereri 
autorizate 

plată 
avans 

Suprafaţa 
cereri 

autorizate 
avans 

% fermieri 
autorizaţi 

Valoare 
(lei) 

2016 696 550 232518,45 79,02 133221329,20 
2017 743 732 302173,09 97,17 149905306,50 
2018 775 641 247443,36 82,71 168434132,10 
2019 798 714 310713,94 89,47 216021995,13 
2020 800 740 312612,13 92,50 215069651,30 

Autorizare plăţi pe suprafaţă-plata finală-Campania 2020 

În luna decembrie 2020 au fost autorizaţi la plată 744 de fermieri, cu suma de 
83.643.575,81 lei pentru diferenţa la SAPS, PPABCM, plata redistributivă, schema pentru 
tinerii fermieri, sprijin cuplat în sectorul zootehnic (ovine şi caprine), ANC_SEMN, M11_S1-
Sprijin pentru conversia la metodele agriculturii ecologice, M11_S2 Sprijin pentru men ținerea 
practiclor agriculturii ecologice, plus SCZ_TC, SCZ_VL.  

Întocmire note de fundamentare-campania 2019 

În cursul anului 2020 s-a generat şi aprobat în aplicaţiile IACS 2019 un număr de 794 
note de fundamentare (pentru plata redistributivă, în urma diminuării cuantumului, pentru 
schemele de plăţi directe, în urma creşterii valorii ajustării plăţilor după autorizarea sprijinului 
cuplat vegetal – C2019, pentru PPABCM în urma verificărilor în teren și a constatării 
neînființării de către fermieri a zonelor acoperite cu strat vegetal, etc.). S-au întocmit 861 de 
procese verbale de creanţe, atât pentru notele de fundamentare generate în anul 2020 pentru  
campania 2019, cât și pentru notele de fundamentare generate în anul 2019 pentru 
campaniile 2016 – 2018. 

Verificări efectuate de către Oficiul de Audit al Curţii de Conturi Bucureşti, Dâmboviţa, misiuni 
ECA, audit intern DAI/DGCAI - MADR – campania 2019 şi 2020 şi umărirea implementării 
recomandărilor din campaniile anterioare 

Pe parcursul anului 2020 au fost eşantionate pentru verificări de către Curtea de 
Conturi a României - Autoritatea de Audit 2 dosare aferente Campaniei 2020-FEGA şi 5 
dosare aferente Campaniei 2020-FEADR. Au fost efectuate verificări şi pentru  fermieri aflaţi 
în eşantionul de control (clasic şi prin teledetecţie), cererile aferente Campaniei 2020. Nu au 
fost formulate recomandări de recuperare a sumelor necuvenite. Pentru un dosar aferent 
Campaniei 2014 se aşteaptă răspunsul final de la DLAF, rezultat în urma propriilor verificări. 

Eliberare adeverinţe “Înregistrare fermier” 

Au fost eliberate adeverințe în scopul accesării de către solicitanți a creditului pentru 
finanțarea capitalului de lucru în vederea desfășurării activităților curente de către beneficiari i  
schemelor de sprijin pe suprafață în campania 2020 după cum urmează: 378 adeverințe 
pentru beneficiarii care solicită sprijin financiar în cadrul schemelor finanțate din FEGA 
Schema de plată unică pe suprafață SAPS, plată redistributivă, Plata pentru practici agricole 
benefice pentru climă și mediu (plata pentru înverzire), respectiv măsurile finanțate din 
FEADR Măsura 10 – Agromediu și climă (pachetele 4 și 7), Măsura 11 – Agricultură ecologică 
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(Sub-măsura 11.1 - conversie și Sub-măsura 11.2 – certificat), Măsura 13 – Plăți pentru zone 
care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (sub-măsura 
13.2 – plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale 
semnificative - ANC SEMN.  

Ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2019, 
afectate de seceta pedologică în Campania 2020 

Cereri depuse 
Cereri 

autorizate 

Cereri 
respinse 

(neeligibile) 

Valoare 
(lei) 

714 713 1 102523187,60 

Dificultăţi întâmpinate în desfăşurarea activităţii 

Aplicația IPA ONLINE a funcționat uneori cu dificultate, existând și perioade în care 
nu a funcționat, în timpul campaniei de primire a cererilor unice de plată 2020.  

Pandemia de COVID-19 a afectat și activitatea Serviciului Autorizare Plăți. Astfel a 
fost suspendată primirea cererilor unice de plată 2020 în perioada 16 martie 2020 - 06 aprilie 
2020, perioadă în care activitatea SAP s-a desfășurat evitând contactul cu publicul. Începând 
din 06.04.2020 activitatea de primire a cererilor unice de plată 2020 s-a desfășurat on-line, 
conform prevederilor Ordinului MADR nr. 89/03.04.2020. Suspendarea activității de primire a 
cererilor unice de plată 2020 a condus la prelungirea perioadei de depunere a acestor cereri, 
au fost necesare modificări legislative în privința datelor de referință pentru schemele din 
sectorul zootehnic, modificări legislative ce trebuie să fie neimplementate în aplicațiile IACS 
specifice. Comunicarea prin mijloace electronice cu fermierii și alte instituții ale statului s-a 
dovedit uneori dificilă. 

De precizat este că, în această campanie colaborarea cu CentruSuport a fost 
dificilă, existând sesizări rezolvate în termene de peste o lună. Incidente aferente 
reinstrumentărilor din campaniile anterioare sunt în continuare nerezolvate, împiedicând 
punerea în executare a sentințelor judecătorești definitive favorabile fermierilor, iar alte astfel 
de incidente au fost rezolvate după mai bine de un an. 

Diminuarea cuantumului pentru plata redistributivă, precum și modul de calcul al 
ajustării plăților, au condus la întocmirea pentru fermierii de peste 50 ha de note de 
fundamentare și procese verbale de creanțe. 

Termenul scurt, de 10 zile lucrătoare de la data publicării Ordonanței de urgență nr. 
148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care 
au înființat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică, în Monitorul Oficial, 
pentru primirea cererilor de solicitare a ajutorului de stat, a presupus un efort deosebit din 
partea personalului Serviciului Autorizare Plăți. 

Sprijin financiar de la bugetul de stat  

Serviciul Măsuri Specifice responsabil de gestionarea fondurilor europene şi 
fondurilor acordate de la bugetul național asigură: 

 gestionarea cererilor de solicitare a sprijinului financiar pentru măsurile aferente 
segmentului său de activitate; 

 derularea și gestionarea în bune condiții a măsurilor de dezvoltare rurală  finanțate  
prin FEADR (primirea înregistrarea, verificarea cererilor aferente măsurilor de 
dezvoltare rurală) şi măsurilor de bunăstare animală (privind primirea înregistrarea, 
verificarea/autorizarea la plată/calcul sancțiuni şi reduceri); 

 derularea și gestionarea în bune condiții a  ajutoarelor specifice comunitare finanțate 
prin FEGA, plăţi naționale complementare directe şi alte scheme de plată cu finanțare 
de la bugetul național; 

 aplicarea măsurilor de piață pentru lapte și produsele lactate, carne, sectorul apicol, 
stimularea consumului de fructe proaspete și lapte şi produse din lapte în școli, în 
conformitate cu legislația comunitară privind Politica Agricolă Comună (PAC);  



 

 

  

15

 analizarea legislației Uniunii Europene și a legislației naționale și actualizarea 
procedurilor de lucru în conformitate cu modificările apărute. 

În vederea bunei desfășurări a activității din cadrul instituției, consilierii  furnizează 
persoanelor care solicită informaţii şi depun cereri cu privire la măsurile de sprijin acordate 
prin APIA Serviciul  Măsuri  Specifice.  

Ajutor financiar comunitar şi naţional acordat în sectorul apicol 

Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022 a fost aprobat de Comisia 
Europeană prin Decizia nr. 974 din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naţionale de 
îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre 
în temeiul Regulamentului (CE) nr.1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului. 

Actul normativ de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) este Hotărârea 
Guvernului nr.339 din 30 aprilie 2020 privind Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020-
2022, a normelor de aplicare, a valorii sprijinului financiar, precum și pentru stabilirea unor 
măsuri de aplicare a acesteia 

Beneficiarii Programului sunt apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu  
modificări și completări prin Legea nr.182/2016  și  asociaţii, federaţii, cooperative agricole, 
uniuni, constituite din apicultori conform legislației în vigoare, denumite în continuare forme 
asociative apicole legal constituite, numai pentru acţiunea de asistenţă tehnică pentru 
apicultori şi organizaţiile de apicultori. 

În perioada 01.07.2020-30.09.2020 a fost depus un număr de 53 de cereri cu suma 
solicitată de 237436.30 lei, suma autorizată-aprobată şi plătită de 172944.41 lei. 

Programul pentru Şcoli al României în perioada 2017-2023 

Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 creează cadrul legal pentru aprobarea 
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a 
Regulamentului (UE) nr.1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce 
priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de 
lapte în instituţiile de învăţământ şi ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de 
completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consil iului 
în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de 
banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 
nr. 907/2014 al Comisiei, care cuprinde şi distribuţia de produse de panificaţie. 

Specificare 
Nr. 

cereri 
2020 

Valoare solicitată 
2020 

Valoarea autorizată în 
2020 

Valoarea plătită în 
2020 

lei lei lei 
Cerere de plată 1 461881,60 461881,60 403429,56 

HG 1174/2014 acordarea unui ajutor de stat pentru acciză motorină – utilizată în agricultură  
2020 

Hotărârea de Guvern nr.1174/2014, cu modificările și completările ulterioare, a fost 
aprobată prin Decizia Comisiei Europene C(2013) 3187 din 5 iunie 2013, al Regulamentului 
(UE) nr.651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu 
piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat și al art.8 din Directiva 2003/96/CE a 
Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a 
produselor energetice și a electricității. 
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Tip cerere Nr. cereri Cantitate  solicitată Valoare aprobată Valoare plătită 
Acord 
prealabil 908 30234390,641 46099415,67 23290824,00 

Trim. IV 
2019-
rambursare 

381 3024542,601 5733898,00 5733898,00 

Trim. I 2020-
rambursare 

484 4372666,495 6655250,00 6655250,00 

Trim. II 2020-
rambursare 

661 7206054,684 10901676,00 10901676,00 

Plăţi  în   favoarea   bunăstării  animalelor 

Referitor la Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 704/09.05.2014  şi  
Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.784/09.08.2013,  Regulamentul CE n r. 
73/2009 măsura 2.1.5 pachetul A şi B.   

Specificare 
Nr. cereri Valoare solicitată Sumă plătită 
Anul 2019 Anul 2020 - euro Anul 2020 - euro 

Cereri plată - porcine 1 489152,33 393628,66 
Cereri plată - pasăre 6 694024,21 693342,45 

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

Specificare 

Nr. 
cereri 

Valoare 
solicitată 

          Sumă plătită 

Anul 
2019 

Anul 2020 - euro Anul 2020 - euro 

Cereri plată - porcine 9 1.561.545,54 1.618.768,19 
Cereri plată - pasăre 11 3.016.649,96 3.012.539,95 

 

Specificare 

Nr. 
cereri 

Valoare 
solicitată 

Sumă 
plătită 

Anul 
2020 

Anul 2020 
euro 

Anul 2020 
euro 

Cereri plată - porcine 10 3.102.177,44  
Cereri plată - pasăre 15 3.823.650,65  
Adeverinţe - porcine 2 1.704.964,00  
Adeverinţe - pasăre 5 1.038.553,00  

HG nr.1179/2011 cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând Ajutor de stat pentru 
ameliorarea raselor de animale 

Hotararea de Guvern nr.49/2018 pentru modificarea si completarea HG nr.1179/ 
29.12.2014 privind instituirea unei scheme de ajutor în sectorul creşterii animalelor. Ajutorul 
de stat are ca obiectiv  acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii 
registrului genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii 
genetice sau a randamentului genetic al şeptelului, cu excepţia  controalelor efectuate de 
proprietarul şeptelului sau a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelului. 

Solicitanţii ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor sunt: asociaţiile sau 
organizaţiile de crescători care prestează servicii subvenţionate micro-întreprinderilor, 
întreprinderilor, respectiv întreprinderilor individuale si familiale, persoanelor fizice autorizate, 
persoanelor fizice care deţin atestat de producător, după caz, precum şi persoanelor juridice 
care îşi desfăsoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole, aşa cum sunt 
prevăzute în anexa nr.1 la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei. 

Beneficiarii serviciilor solicitanţilor ajutorului de stat sunt microîntreprinderile, 
întreprinderile mici şi mijlocii, respectiv întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice 
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autorizate, persoanele fizice care deţin atestat de producător, după caz, precum şi persoanele 
juridice care îşi desfăşoară  activitatea în domeniul producţiei de produse agricole. 

Specificare Nr. Cereri 
 

Valoare solicitată 
-lei- 

Sumă autorizată 
-lei- 

Cereri inițiale bovine 1 462.800,00 385.377,00 
Cereri solicitare 11 343.189,10 310.785,20 
Cereri inițiale ovine/caprine 2 148500.00 139.190,00 
Cereri solicitare 7 180.225,69 130.325,15 

OMADR nr. 33/2011 – renta viageră agricolă 

Această măsură de sprijin conform art. 11 alin.4 a început la data de 01.03.2011. 

Specificare Număr 
Suprafaţă Suma cuvenită 

Arendată Vândută euro lei 
Carnete vizate  
01.03-31.08.2020 1327 2632,8861 1776,7433 307386,74 1458606,37 

 A fost primit un număr de 111 cereri cu modificări de contracte de arendă şi vânzare, 
35 de cereri de acordare a plăţii datorare în cazul decesului rentierului. Modificări de date ale 
rentierului - 30 de cereri şi 2 cereri eliberare duplicate carnet rentier. 

Ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19 

Schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii 
crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-
19 se acordă crescătorilor care dețin animale din speciile bovine, respectiv, întreprinderilor 
individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice, după caz, precum şi 
persoanelor juridice. 

Beneficiari sunt fermierii crescători de animale din speciile bovine, înscrişi în evidenţa 
APIA cu cod unic de identificare și care respectă criteriile de eligibilitate, pentru schema de 
ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-19.  

Cuantumul  ajutorului de stat este echivalentul în lei a 100 euro/cap bovină. 
Au  fost depuse, în perioada 01.07.2020-30.09.2020, 14 cereri cu suma solicitată de 

2777224,33 lei. 

Ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin şi avicol în 
contextul crizei economice generate de pandemia covid-19 ajutor de stat pentru susţinerea 
activităţii crescătorilor din sectorul suin şi avicol în contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID-19 

Schema de ajutor de stat  cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii 
crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 
se acordă crescătorilor care dețin animale din specia suine, respectiv, întreprinderilor 
individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, după caz, precum şi persoanelor juridice 
care desfăşoară activitate de îngrășare și/sau reproducție a suinelor. 

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care își desfășoară 
activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește  100.000 euro.  

Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 
0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducție (scroafe și scrofițe). 

Au  fost depuse, în perioada 01.07.2020-30.09.2020, 9 cereri cu suma solicitată de 
3842561,166 lei. 

Schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii 
crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-
19 se acordă crescătorilor de păsări, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice 
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autorizate, după caz, precum şi persoanelor juridice care desfăşoară activitate de reproducție 
și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor pentru carne sau ouă.  

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care își desfășoară 
activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește  100.000 euro.  

Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 
0,03 UVM pentru pui de carne și pui de curcă și pui eclozionați, respectiv 0,014 UVM pentru 
găini ouătoare și găini rase grele. 

Au  fost depuse în perioada 01.07.2020-30.09.2020 un numar de 16 cereri cu suma 
solicitată de 9004152,27 lei. 

Schema de sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au 
fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 – Măsura 21 

Schema de sprijin cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii crescătorilor din 
sectorul zootehnic (bovine – sub 90 cap;ovine-caprine)  producătorilor de legume–fructe și 
cartofi în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 este finanțată din 
fondul FADR. 

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare solicitant care își desfășoară 
activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește  7000 euro.  

Au fost depuse, în perioada 29.09.2020-23.10.2020, 1004 cereri cu suma solicitată 
de 6.891.824,70 lei. 

Dosarele care conțin cererile primite la nivelul compartimentului au fost arhivate 
conform manualului de arhivare, acestea fiind așezate în cutii de arhivare, pe rafturile din 
spațiile destinate arhivei. 

Serviciul Control pe teren  

Serviciului Control pe teren este compus dintr-un număr de 10 consilieri şi un şef de 
serviciu care au desfăşurat următoarele activităţi: control clasic pe teren; acţiuni prin 
teledetecție-follow-up; control GAEC4, control agromediu – cerinţe minime şi specifice; 
redigitizări şi reconfigurări de blocuri fizice – control teren Anexa 17. 

În anul 2020 inspectorii din cadrul serviciului Control pe teren au desfăşurat 
următoarele activităţi:   

Controale pe teren, reconfigurări de blocuri fizice in urma Anexei 17 –Campania 2020 

În anul 2020, pe perioada depunerii cererilor de sprijin, au fost rezolvate probleme de 
reconfigurări de blocuri fizice pentru un număr de 102 de Anexe 17, depuse de fermieri,  prin 
deplasarea pe teren și efectuarea de măsurători. 

Controale pe teren – Campania 2020 

Control direct pe teren – Campania 2020 

În anul 20520 în judeţul Călăraşi a fost selectat, pentru controlul direct pe teren, un 
număr de 151 fermieri, cu un total de 2858 de parcele având o suprafată de 36.723,23 ha. 
Controlul pentru aceşti fermieri a fost efectuat în perioada august -septembrie 2020. 

Control prin teledetecţie – acţiunea de follow-up 

În anul 2020, în judeţul Călăraşi  au fost selectaţi pentru scopuri de control direct pe 
teren 101 de fermieri din eşantionul de teledetecţie, cu un număr de 398 de parcele, având o 
suprafaţă de 5323,35 ha. Controlul pentru aceşti fermieri a început în perioada august-
septembrie 2020, cu continuare în anul toamna-iarna 2020 şi în anul 2021 pentru anumite 
neconformități contestate de fermieri, a căror rezolvare se realizează prin control direct pe 
teren.   

Control pentru GAEC 4 

Dintre fermierii selectaţi la controlul direct pe teren şi prin teledetecţie, un număr de 
33 fermieri a fost selectat şi pentru control pe GAEC 4. S-a efectuat controlul pentru aceşti 
fermieri în luna noiembrie 2020. 
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Control pentru Agromediu, Măsura 10 (agromediu și climă) și Măsura 11 (agricultură 
ecologică)  

În anul 2020, în judeţul Călăraşi au fost selectaţi 2 fermieri pentru controlul pe 
Agromediu, respectiv Măsura 10 și Măsura 11. Controlul pentru acești fermieri a fost efectuat 
în perioada august-septembrie 2020. 

Supracontrol AFIR 

În judeţul Călăraşi au fost selectati 5 fermieri pentru supracontrol AFIR. 
Supracontrolul s-a efectuat în perioada septembrie-decembrie 2019 urmând ca finalizarea 
verificării condiţiilor specifice pentru agromediu să aibă loc în luna februarie 2021. 

Supracontrol Curtea de Conturi a României 

În cadrul misiunii de audit de certificare FEADR-FEGA – campania 2020 au fost 
selectaţi 5 fermieri pe FEADR și 4 fermieri pe FEGA. 

Controlul pe teren pentru acest eşantion de fermieri a fost efectuat în prezenţa 
auditorilor CCR în perioada 05.11.2020-09.12.2020 pentru FEGA și pe data de 05.11.2020 
pentru FEADR, echipele de auditori fiind diferite și a constat în verificarea in teren a 
suprafeţelor şi culturilor existente. 

Activitatea de inspecţii Călăraşi – Compartimentul Inspecţii şi supracontrol 

Nr. 
crt. 

Măsura de sprijin financiar controlată 
Persoana fizică/juridică 

controlată 

1 

Supravegherea modului în care A.N.F. a 
respectat acordul de delegare nr. 
163/755/F/2017 privind efectuarea 
controalelor/supracontroalelor  aferente cerințelor 
legale în materie de gestionare ” Introducerea pe 
piață a produselor de protecția plantelor SMR10” 

Of iciul Fitosanitar Călărași  
verif icare “pentru măsura delegată 
SMR10 (introducerea pe piață a 
produselor de protectia plantelor)” 
Of iciul Fitosanitar Călărași verif icarea 
rapoartelor de control/supracontrol 
pentru măsura delegată S.M.R.10 
pentru ID RO007257020-STANCIU 
IONUȚ 

2 

Supravegherea modului în care Agenția 
Națională  pentru Zootehnie ’’Prof . Dr. G.K. 
Constantinescu’’ a respectat prevederile 
Acordului de delegare A.P.I.A. A148/08.03.2016 
//A.N.Z. 3477/15.03.2016 privind efectuarea 
controalelor pe teren pentru acordarea 
ajutoarelor naționale tranzitorii  în sectorul 
zootehnic pentru speciile ovine/caprine si pentru 
sprijinul cuplat in sectorul zootehnic  

O.J.Z. Călărași Notă de verif icare 
A.N.T.Z. și S.C.Z. 
O.J.Z. Călărași  Notă de verif icare 
raport de control și anexele aferente ID 
RO002753542-  
STEFANESCU ALEXANDRA 
 

3 

Supravegherea modului în care ANSVSA a 
respectat prevederile acordului de delegare 
nr.A109/24.09.2015 APIA/15365/01.10.2015 
ANSVSA privind efectuarea 
controalelor/supracontroalelor aferente cerințelor 
legale în materie de gestionare SMR 4-9 si SMR 
11-13 

D.S.V.S.A. Călărași 
Notă de verif icare pentru cerințele 
legale în materie de gestionare SMR 4-
9 și SMR 11-13 
D.S.V.S.A. Călărași 
Notă de verif icare raport de 
control/supracontrol/(f ișă inspecție), 
anexele aferente și înregistrările din 
aplicația informatică pentru cerințele 
legale în materie de gestionare SMR 4-
9 și SMR 11-13 - ID RO251252617 
TUDOR  LEON 

4 

Supravegherea modului în care Agenția 
Națională  pentru Zootehnie ’’Prof . Dr. G.K. 
Constantinescu’’ a respectat prevederile 
Acordului de delegare A.P.I.A. A148/08.03.2016 
//A.N.Z. 3477/15.03.2016 privind efectuarea 
controalelor aferente P.N.A.  

O.J.Z. Călărași 
Notă de verif icare P.N.A.   
O.J.Z. Călărași 
Anexa nr. 2a.Notă de verif icare Raport 
de control P.N.A. – apicultori-ID 
RO009818093 
MUSCALU  VASILE 

5 
Supravegherea modului în care A.N.F. a 
respectat acordul de delegare nr. 

Of iciul Fitosanitar Călărași 
Notă de verif icare pentru măsura 
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163/755/F/2017 privind efectuarea 
controalelor/supracontroalelor  aferente cerințelor 
legale în materie de gestionare ” Introducerea pe 
piață a produselor de protecția plantelor SMR10” 

delegată SMR10 (introducerea pe piață 
a produselor de protecție a plantelor) 
Of iciul Fitosanitar Călărași 
Notă de verif icare a rapoartelor de 
control/supracontrol pentru măsura 
delegată S.M.R.10 ID  RO010690458 – 
Regia  Națională a Pădurilor  
ROMSILVA  (DCEAC) 

6 

Măsura 215 - Plăți în favoarea bunăstării 
animalelor - Pachetul a) porcine - subpachetul 
5a, reducerea noxelor cu 30% față de nivelul 
minim obligatoriu prin menținerea în limite optime 
a parametrilor de microclimat 
 

SC NUTRICOM SA OLTENIȚA 
Proces verbal de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţelor 
bugetare nr. 4846/12.03.2020 privind 
cererea de ajutor  nr. 
CL15M215A41014/10.08.2015,depusă 
de SC NUTRICOM SA OLTENITA cod 
unic de înregistrare la APIA 
RO001421451- ferma Chirnogi și 
ferma Mânăstirea anul 2015 

7 

Măsura 215 - Plăți în favoarea bunăstării 
animalelor - Pachetul a) porcine - subpachetul 
5a, reducerea noxelor cu 30% față de nivelul 
minim obligatoriu prin menținerea în limite optime 
a parametrilor de microclimat 
 

SC ALDIS AP SRL  
Proces verbal de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţelor 
bugetare nr. 4845/12.03.2020 privind 
cererea de ajutor nr. 
CL15M215A41018/11.08.2015, depusă 
de SC ALDIS AP SRL cod unic de 
înregistrare la APIA RO439018283 
anul 2015 

8 

Măsura14T215 - Plăți în favoarea bunăstării 
animalelor -Pachetul a) porcine - subpachetul 5a, 
reducerea noxelor cu 30% față de nivelul minim 
obligatoriu prin menținerea în limite optime a a 
parametrilor de microclimat 
 

SC NUTRICOM SA OLTENIȚA  
Proces verbal de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţelor 
bugetare nr. 5588/06.04.2020 privind 
cererea de ajutor  nr. 
CL16M14T215A51004/14.06.2016, 
depusă de SC NUTRICOM SA 
OLTENITA cod unic de înregistrare la 
APIA  RO001421451- ferma Chirnogi 
și ferma Mânăstirea  anul 2016 

9 

Măsura14T215 - Plăți în favoarea bunăstării 
animalelor - Pachetul a) porcine - subpachetul 
5a, reducerea noxelor cu 30% față de nivelul 
minim obligatoriu prin menținerea în limite optime 
a parametrilor de microclimat 
 

SC ALDIS AP SRL  
Proces verbal de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţelor 
bugetare nr. 5705/07.04.2020  privind 
cererea de jutor  nr. 
CL16M14T215A51006/14.06.2016, 
depusă de SC ALDIS AP SRL cod unic  
de înregistrare la APIA RO439018283 
anul 2016 

10 

Măsura 215 - Plăți în favoarea bunăstării 
animalelor - Pachetul a) porcine - subpachetul 
5a, reducerea noxelor cu 30% față de nivelul 
minim obligatoriu prin menținerea în limite optime 
a parametrilor de microclimat 
 

SC ALDIS AP SRL  
Proces verbal de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţelor 
bugetare nr. 6895/05.05.2020  privind 
cererea de ajutor  nr. 
CL12M215A00004/14.08.2012 depusă 
de SC ALDIS AP SRL cod unic de 
înregistrare la APIA RO439018283 
anul 2012 

11 

Măsura 215 - Plăți în favoarea bunăstării 
animalelor - Pachetul a) porcine - subpachetul 
5a, reducerea noxelor cu 30% față de nivelul 
minim obligatoriu prin menținerea în limite optime 
a parametrilor de microclimat 
 

SC ALDIS AP SRL 
Proces verbal de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţelor 
bugetare nr. 7300/19.05. 2020  privind 
cererea de ajutor  nr. 
CL13M215A00018/29.08.2013 depusă 
de SC ALDIS AP SRL cod unic de 
înregistrare la APIA RO439018283 
anul 2013 
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12 

Măsura 215 - Plăți în favoarea bunăstării 
animalelor - Pachetul a) porcine - subpachetul 
5a, reducerea noxelor cu 30% față de nivelul 
minim obligatoriu prin mețtinerea în limite optime 
a parametrilor de microclimat 
 

SC ALDIS AP SRL  
Proces verbal de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţelor 
bugetare nr. 7685/26.05.2020  privind 
cererea de ajutor  nr. 
CL14M215A31018/18.08.2014 depusă 
de SC ALDIS AP SRL cod unic de 
înregistrare la APIA RO439018283 
anul 2014 

13 

Măsura 215 - Plăți în favoarea bunăstării 
animalelor - Pachetul a) porcine - subpachetul 
5a, reducerea noxelor cu 30% față de nivelul 
minim obligatoriu prin menținerea în limite optime 
a parametrilor de microclimat 
 

SC NUTRICOM SA OLTENIȚA  
Proces verbal de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţelor 
bugetare nr. 6950/07.05.2020 privind 
cererea de ajutor  nr. 
CL12M215A00001/13.08.2012, depusă 
de SC NUTRICOM SA OLTENITA cod 
unic de înregistrare la APIA 
RO001421451- ferma Chirnogi și 
ferma Mânăstirea anul 2012 

14 

Măsura 215 - Plăți în favoarea bunăstării 
animalelor - Pachetul a) porcine - subpachetul 
5a, reducerea noxelor cu 30% față de nivelul 
minim obligatoriu prin menținerea în limite optime 
a parametrilor de microclimat 
 

SC NUTRICOM SA OLTENIȚA 
Proces verbal de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţelor 
bugetare nr. 6985/08.05.2020 privind 
cererea de ajutor  nr. 
CL13M215A00014/28.08.2013, depusă 
de SC NUTRICOM SA OLTENITA cod 
unic de înregistrare la APIA 
RO001421451- ferma Chirnogi și 
ferma Mânăstirea anul 2013 

15 

Măsura 215 - Plăți în favoarea bunăstării 
animalelor - Pachetul a) porcine - subpachetul 
5a, reducerea noxelor cu 30% față de nivelul 
minim obligatoriu prin menținerea în limite optime 
a parametrilor de microclimat 
 

SC NUTRICOM SA OLTENIȚA  
Proces verbal de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţelor 
bugetare nr. 7020/11.05.2020 privind 
cererea de ajutor  nr. 
CL14M215A31003/12.08.2014,depusă 
de SC NUTRICOM SA OLTENITA cod 
unic de înregistrare la APIA 
RO001421451- ferma Chirnogi și 
ferma Mânăstirea anul 2014 

16 
Programul pentru școli al României sem. II, an 
școlar 2019-2020 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IANCU 
ROSETI" ROSEȚI 

17 
Programul pentru școli al României sem. II, an 
școlar 2019-2020 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 
NR.1 MODELU 

18 Programul pentru școli al României sem. II, an 
școlar 2019-2020 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 
NR.1 CHIRNOGI 

19 Programul pentru școli al României sem. II, an 
școlar 2019-2020 

SCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE 
MANU" BUDEȘTI 

20 Programul pentru școli al României sem. II, an 
școlar 2019-2020 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.1 
GĂLBINAșI 

21 
Programul pentru școli al României sem. II, an 
școlar 2019-2020 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA 
VODĂ” CĂLĂRAȘI 

22 
Programul pentru școli al României sem. II, an 
școlar 2019-2020 

ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 CEACU – 
CUZA VODĂ 

23 Programul pentru școli al României sem. II, an 
școlar 2019-2020 

Solicitant CONSILIUL JUDEȚEAN  
CĂLĂRAȘI 

24 Control Program Național Apicol 2020 
PFA MARIOARA GH. RAHELA 
CAMELIA 

25 Control Program Național Apicol 2020 GHEORGHE DUMITRU 
26 Control Program Național Apicol 2020 BOTEANU CONSTANTIN 
27 Supracontrol A.N.T.Z. ovine/caprine COSTEA TUDOREL 
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Campania 2020 

28 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

DITIU A. STELICA MARIUS 
PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ 
RO008611432 ovine/caprine 400 cap. 

29 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

ȘTEFAN ALEXANDRU-CONSTANTIN 
RO009185355 bovine 5 cap. 

30 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

ROGOJINĂ IONEL MĂDĂLIN PFA 
RO010761872 ovine/caprine 154 cap. 

31 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

VOICU OANA-ELENA  
RO009642924 bovine 16 cap. 

32 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

BARBU VALENTIN  NICOLAE 
RO010671633 ovine/caprine 107 cap. 

33 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

OANCEA VENIAMIL 
RO009043503 ovine/caprine 50 cap. 

34 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

PĂUN VICTOR 
RO004465179 ovine/caprine 218 cap. 

35 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

BOBARNAC I VASILE 
RO251324540 ovine/caprine 205 cap. 

36 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

IONITA MARIAN 
RO002868402 ovine/caprine 148 cap. 

37 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

SÎMBETEANU T. ION 
RO251301919 bovine 10 cap.  

38 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

SÎMBETEANU T. ION 
RO251301919 ovine/caprine 470 cap. 

39 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

PRIPAS ILIE 
RO261232216 bovine 9 cap. 

40 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

ENACHE DANIEL 
RO262594735 ovine/caprine 110 cap. 

41 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

BUTULAN AUREL 
RO010887506 ovine/caprine 280 cap. 

42 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

COSTACHE CARMEN 
RO251207476 ovine/caprine 485 cap. 

43 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

STATE LILIANA 
RO004179095 ovine/caprine 232 cap. 

44 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

GRIGORE GH. GEORGETE 
INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  
bovine 60 cap. 

45 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

SC STROIE AGROCOM SRL 
RO001096874  bovine 86 cap. 

46 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

TUDOR JANA-COSMINA 
RO009088237  Bovine 40 cap. 

47 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

GROSARIU NICOLAE 
RO251256459 ovine/caprine 354 cap. 

48 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

STANCU AURICA 
RO251325165 ovine/caprine 287cap. 
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49 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

IVAN VALI 
RO010220701 ovine/caprine 342 cap. 

50 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

NEDELCU FLORIAN 
RO002883274 ovine/caprine 246 cap. 

51 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

TANASE MARIAN 
RO008339342 ovine/caprine 215 cap. 

52 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

DUMBRAVA MINEL 
RO010101483  ovine/caprine 225 cap. 

53 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

DOBRA CĂTĂLIN 
RO008658337 ovine/caprine 307cap. 

54 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

TUDOR LEON 
RO251252617 ovine/caprine 301 cap. 

55 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

POENARU I. CĂTĂLIN 
RO251242033 ovine/caprine 593 cap.   

56 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

JANTEA ALEXANDRU - NICUȘOR 
RO003267471 ovine/caprine 257 cap. 

57 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

ȘTEFĂNESCU ALEXANDRA 
RO002753542 ovine/caprine 295 cap. 

58 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

GRIGORE GH. GEORGETA 
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 
RO009840228 ovine/caprine 560 cap. 

59 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

BRATU ADRIAN 
RO290539157 ovine/caprine 281 cap. 

60 
Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care 
au fost afectați în mod deosebit de criza COVID 

VOINEA NICOLAE 
RO009677452 ovine/caprine 424 cap. 

Sectorul creşterii animalelor 

Conform datelor furnizate de Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Călăraşi, 
efectivele de animale existente la 31 decembrie 2020 erau de 21,3 mii capete bovine, 100,6 
mii capete porcine, 188,3 mii capete ovine+caprine şi 2395,3 mii capete păsări. 

Comparativ cu situaţia existentă la 31 decembrie 2019, pe ansamblul agriculturii, 
efectivele au crescut cu 14,1% la specia porcine şi au scăzut cu 5,9% la specia bovine, cu 
27,5% la păsări, cu 8,7% la specia ovine și caprine.  

                    Efectivele de animale, pe specii, la 31 decembrie 2020 
                                                                              - mii capete - 

 

UM 

Total*) 

Existent la 
31.12.2020 

Dif . (±) faţă 
de 

31.12.2019 

Bovine 
Porcine 
Ovine şi 
caprine 
Păsări 

capete 
capete 
capete 
 
capete 

21250 
100593 
188293 

 
2395,3 

-1327 
+12409 
-18002 

 
-906.4 

                             *) Date operative  furnizate de D.A.J.Călăraşi 

La 31 decembrie 2020, sectorul privat deţinea în totalitate efectivele de bovine, 
porcine, ovine + caprine şi păsări. 
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EVOLUŢIA EFECTIVELOR DE ANIMALE  (date la sfârşitul perioadei) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domeniul sanitar-veter inar şi al siguranţei alimentelor 

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sănătăţii animalelor şi sănătăţii  publice s-
a acționat pe următoarele direcții:  

- s-a urmărit implementarea și realizarea Programului strategic al acțiunilor de 
supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la 
animale la om și protecție a mediului pentru anul 2020, în scopul menținerii indemnității 
teritoriului și asigurării statusului oficial de sănătate al animalelor la nivelul exploatațiilor 
nonprofesionale și comerciale; 

- controale privind respectarea normelor de biosecuritate, a normelor de protecţie şi 
bunăstare a animalelor din fermele comerciale; 

- monitorizarea circulaței animalelor, a produselor de origine animală și a subproduselor 
de origine animală în sistem TRACES; 

- monitorizarea gestionării deseurilor de origine animală la nivelul exploatațiilor 
comerciale și a celor din industria alimentară; 

- supravegherea și monitorizarea operatorilor în domeniul nutriției animale; 
- monitorizarea circulaţiei medicamentelor de uz veterinar, produselor biologice; 
- în domeniul igienei şi siguranţei alimentelor de origine animală și non animală, au  fost 

monitorizate unităţile care produc,procesează, depozitează şi comercializează produse 
alimentare de origine animală şi nonanimală, înregistrate sanitar veterinar, pentru 
activitatea de vânzare directă şi pentru vânzare cu amănuntul; 

- menținerea indemnității teritoriului judetului Călărași față de boli emergente, cu risc 
epidemiologic major față de care au fost aplicate și monitorizate programe specifice 
cofinanțate din fonduri U.E. în baza Deciziei C. E. Nr. SANTE/VP/2020; 

- monitorizarea identificării animalelor din speciile bovine, ovine/caprine, suine, cabaline 
la nivelul exploatațiilor nonprofesionale și comerciale. 

În cursul anului 2020, la nivelul judeţului Călăraşi inspectorii din cadrul Serviciului 
Control Oficial Sănătatea şi Bunăstarea Animalelor s-au implicat în realizarea obiectivelor in 
domeniul sănătăţii animale în ceea ce priveşte implementarea şi realizarea Programului 
strategic al acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor 
transmisibile de la animale la om şi protecţie a mediului pentru anul 2020. 

Activitatea Serviciului de Control Oficial Sănătate şi Bunăstare Animală a fost 
orientată către implementarea programelor naţionale de monitorizare, control şi eradicare a 
anumitor boli şi zoonoze, raportarea realizărilor activităţilor sanitar veterinare A.N.S.V.S.A., 
pregătirea personalului implicat în controlul bolilor la animale, realizarea campaniei de 
vaccinare a rabiei la animalele sălbatice şi domestice, elaborarea de proceduri  pe domeniul 
de competenţă, monitorizarea activităţilor de combatere a bolilor notificate în teritoriu și 
instruirea personalului din domeniul de competenţă. 
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Evaluarea deconturilor justificative ale acţiunilor sanitare veterinare şi de identificare 
şi înregistrare a animalelor în baza Ordinului A.N.S.V.S.A 106/2010, acțiuni prevăzute de 
Programul Strategic anual, acţiuni efectuate de medicii veterinari de liberă practică 
împuterniciţi concesionari în decembrie 2019 şi în perioada ianuarie – noiembrie 2020, prin 
acţiuni de control efectuate de medicii veterinari C.S.V.SA.O. și acţiuni de supracontrol  
efectuate de inspectorii D.S.V.S.A. desemnaţi din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate şi 
Bunăstare Animală. 

Acţiunile de control au fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor A.N.S.V.S.A., tinând 
cont de instituirea stării de urgenţă  şi/ sau stării de alertă pe teritoriul României, în contextul 
evoluţiei epidemiei cu SARS-CoV-2. 

Au fost evaluate de inspectorii din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate şi 
Bunăstare Animală, astfel: 

- în trimestrul I 2020 au fost evaluate 3 CSV-uri și verificate în teren 172 de exploataţii 
deţinătoare de animale; 

- în trimestrul II 2020 au fost evaluate 5 CSV-uri și verificate în teren 65 de exploataţii 
deţinătoare de animale; 

- în trimestrul III 2020 au fost evaluate 8 CSV-uri și verificate în teren 44 de exploataţii 
deţinătoare de animale; 

- în trimestrul IV au fost evaluate 9 CSV-uri și verificate în teren 159 de exploatații 
deţinătoare de animale; 

- Total, 25 de acțiuni de supracontrol a deconturilor justificative. 
Lunar, începând cu luna august 2020, au fost supuse evaluării de către inspectorii 

desemnaţi din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate Animală, deconturile justificative 
depuse de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi CSV. 

Începând cu luna septembrie 2020 au fost acceptate la plată deconturile justificative 
lunare depuse în baza OUG 117/2020: în septembrie evaluate 41 deconturi; suma solicitată 
41 000 lei; suma aprobată 364 000 lei; în octombrie evaluate 39 deconturi, suma solicitată 
390 000 lei; suma aprobată 355 000 lei; în noiembrie evaluate 41 deconturi, suma solicitată 
410 000 lei; suma aprobată 390 500 lei;în decembrie  evaluate 41 deconturi, suma solicitată 
410 000 lei; suma aprobată 389 900 lei. 

Un număr de 39 CSV au fost supuse acţiunii de control în teren prin echipe 
desemnate de conducerea unităţii în scopul verificării deconturilor justificative depuse în baza 
OUG 117/2020, constatându-se neconformităţi privind consilierea proprietariilor, necorelarea 
efectivelor de animale prezente cu BND. S-a aplicat măsura anulării decontului la 1 CSV, în 
valoare de 10.000 lei, iar la 2 CSV-uri pentru nerespectarea programului fizic de 8 ore,  la 
data efectuarii controlului a fost aplicată penalitate asupra decontului. 

În exploataţiile comerciale de porcine acţiunile de control oficial au urmărit 
respectarea: 

- prevederilor Ordinului A.N.S.V.S.A nr.35/2016, cu modificări, privind monitorizarea, 
controlul și eradicarea pestei porcine clasice şi  supravegherea pentru PPA, a 
respectării condiţiilor de biosecuritate; 

- condiţiilor sanitare veterinare de biosecuritate  conform Ordinului A.N.S.V.S.A 
nr.20/2018, și a precizărilor din notelor de serviciu A.N.S.V.S.A nr.7699/13.11.2020 și 
nr.7671/7651/9.10.2020, referitoare la controalele efectuate în exploataţiile de suine, în  
scopul uniformizării controalelor și al posibilităţii de identificare unitară a 
neconformităţilor, pentru eliminarea lor și combaterea eficientă a PPA. 

Într-un  număr de 3 exploataţii comerciale în care a evoluat pesta porcină africană în 
anul 2019, la peste 6 luni de la efectuarea dezinfecţiei finale în exploataţiile afectate, au fost 
efectuate acţiuni de supraveghere activă serologică prin prelevare probe sub supraveghere 
oficială, în baza prevederilor Directivei 60/2002 CE, transpusă în Ordinul A.N.S.V.S.A. 
nr.99/2006, în vederea repopulării exploataţiilor de suine. Rezultatul examenelor de laborator 
pentru P.P.A. a fost negativ. 

Într-un număr de 2 exploataţii comerciale de suine, în cursul anului 2020, în perioada 
14.08.2020 – 15.12.2020, a evoluat pesta porcină africană, focare stinse în anul 2020. 



 

 

  

26

Pentru neconformitățile constatate în domeniul biosecurității, conform cu cerinţele 
Ordinului A.N.S.V.S.A nr.21/2018, au fost aplicate 2 sancțiuni contravenţionale în baza HG nr. 
984/2005, modificată, pentru nerespectarea cerinţelor privind certificarea suinelor, în valoare 
de 4800 lei, un avertisment în baza OG nr.2/2001 și s-a efectuat o acţiune de recontrol pentru  
nerespectarea planului autocontrol de supraveghere a potabilităţii apei, a calităţii furajelor și 
necompletarea evidenţelor la zi. 

Despăgubirea pagubelor suferite de proprietarii animalelor (modul de gestionare a 
focarelor de boală, în special modul de întocmire a anchetelor epidemiologice, stabilirea datei 
probabile de pătrundere a agentului patogen, stabilirea sursei de infecţie, măsuri dispuse 
proprietar/medic veterinar de liberă practică/medic veterinar din cadrul DSVSA/CSVSAO). 

Despăgubirea focarelor PPA 
În contextul evoluţiei pestei porcine africane (PPA) au fost desfășurate următoarele 

activități: analizarea, verificarea datelor și notificarea focarelor/cazurilor de PPA de pe raza 
județul Călărași, măsuri de prevenire și combatere în conformitate cu prevederile Directivei 
60/2002 CE transpusă în legislația națională Ordinul A.N.S.V.S.A nr. 99/2006. 

În cursul anului 2020,  au fost declarate 4 focare pestă porcină africană din care: 2 în 
exploataţii comerciale de suine, din care una de reproducție, creștere și îngrășare și una 
îngrăşătorie și 2 în exploatații nonprofesionale de suine. 

Până la 31.12.2020 au fost stinse 3 focare PPA, un focar din exploataţie 
nonprofesională rămânând activ, focar declarat în data de 14.12.2020, cu stingere la 
începutul lunii februarie 2021, în funcţie de situaţia epidemiologică corelată cu rezultatul 
supravegherii serologice și supravegherii active clinice a suinelor din zonele de restricţie. 

Focarele de pestă porcină africană au fost gestionate cu promptitudine sub 
supraveghere sanitară veterinară oficială încă din momentul suspicionării bolii, astfel: prin 
acţiuni de control oficial privind instituirea măsurilor sanitare veterinare în suspiciune şi 
confirmarea pestei porcine africane în 2 exploataţii comerciale de suine, una de tip 
reproducţie, creștere și îngrăşare şi una îngrășătorie din localitatea Călăreți, comuna 
Tămădău, respectiv în localitatea Ulmeni. 

În baza prevederilor Directivei 60/2002 CE art, s-a  procedat la: punerea sub 
supraveghere sanitară veterinară oficială a exploataţiilor și restricţii de mişcare a suinelor, 
furajelor, gunoiului de grajd, cadavre suine, circulaţia controlată a persoanelor, a 
autovehiculelor în și dinspre exploataţie; efectuarea anchetei epizootologice preliminare. 

Coroborând datele cu privire la categoria de vârstă afectată, creșterea mortalităţii, 
data confirmării bolii PPA, cu semnele clinice și leziunile anatomopatologice, au fost estimate 
următoarele posibilităţi de infectare a porcinelor: 

- Posibil apariţia bolii în exploataţia reproducţie, creștere și îngrășare - SC. Agroland 
Future SRL - prin traficul de mijloace auto: remorci/semiremorci, combine agricole 
pentru efectuarea lucrărilor agricole la nivelul terenurilor cu culturi de cereale și 
aducerea de materii prime furajere pentru depozitare și procesare fără regim termic în 
FNC-ul propriu amplasat la cca 20 m de exploația de suine, cu utilizarea acestora în 
hrana suinelor din exploatația proprie, avand în vedere funcționarea celor 2 obiective 
pe același amplasament; 

- Terenurile agricole proprii ale societății de pe care au fost afluite cereale, grâu și orz în 
perioda 30.06.2020 – 03.07.2020, boala fiind confirmată în data de 13.08.2020; se află 
amplasate pe fond cinegetic FV 2 Ileana – fond de vânătoare care  se află în zona 
infectată, fiind înconjurat de fonduri cinegetice în care evoluează cazuri de PPA la 
mistreț – FV nr 10 Gostilele, FV nr 11 Tămădău, FV3 Nicolae Bălcescu; 

- Posibil vectori: rozătoarele care venind în contact cu cadavre de suine, mistreți, posibil 
prădători – păsări, coțofene care pot fi considerate ca purtători de germeni și vectori  în 
transmiterea bolii, înmulțirea și răspândirea acestora, inclusiv a rozătoarelor, chiar a 
porumbeilor, păsări prădatoare și porumbei prezenți în număr mare în jurul FNC-ului 
propriu, prezența acestora fiind strâns legată de lucrările agricole și comerțul cu 
cereale. 
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În exploatația comercială de suine – SC. Agrouniversal SA Ulmeni, în care PPA a 
fost confirmată în 21.10.2020, au fost estimate următoarele posibilități de infectare a 
porcinelor: 

- Exploatația comercială este înconjurată de terenuri agricole, în care în perioada iulie – 
octombrie 2020, au loc activități intense de lucrări agricole și de transport furaje; 

- Exploatația este amplasată pe arealul fondului cinegetic FV 38 Ulmeni – fond de 
vânătoare care se află în zona afectată, fiind înconjurat de fonduri cinegetice în care au 
evoluat cazuri de PPA la mistreț – F.V. 31 Ciornuleasa, F.V. 42 Chiselet și F.V. 41 
Oltenița; 

- Exploatația a fost populată începând cu data de 18.09.2020, numai cu suine cu origine 
Germania din care 1534 transportator Germania, 1389 transportator Ungaria, 3031 
transportator Polonia; 

- Traficul intens de mijloace auto: remorci/semiremorci, combine agricole pentru 
efectuarea lucrărilor agricole la nivelul terenurilor cu culturi de cereale și aducerea de 
materii prime furajere pentru depozitare și/sau în hrana animalelor de fermă, avand în 
vedere deținerea pe același amplasamernt de silozuri de cereale, exploatație bovine 
lapte, iar la cca 200 m aflată o exploatație comercială de bovine carne, nepopulată din 
luna martie 2019, dar care deține și sediul firmei agricole, cu deținerea de utilaje 
agricole pentru efectuarea de lucrări agricole; 

- Traficul de mijloace auto transport suine la abator, în perioada 01.10 – 22.10.2020 la 
nivelul abatorului, amplasat la cca 50 m de exploatația de suine, au fost recepționate 
suine pentru sacrificare cu origine județul Sibiu, din exploatațiile comerciale aparținând 
SC. Premium Porc Sibiu SRL, exploatații aflate în localitatea Vestemși, localitatea 
Avrig, localități definite în zona de supraveghere față de localizarea focarului/focarelor 
de pestă porcină africană declarate în județul Sibiu; 

- Posibil vectori: rozătoarele care venind în contact cu cadavre de suine, mistreți, posibil 
prădători – păsări  care pot fi considerate ca purtători de germeni și vectori în 
transmiterea bolii, înmulțirea și răspândirea acestora, inclusiv a rozătoarelor fiind 
strâns legată de lucrările agricole de toamnă și comerțul cu cereale. 

Măsurile de combatere  dispuse asupra exploatațiilor sunt în conformitate cu 
prevederile Manualului operațional pentru intervenția în pesta porcină africană ediția a IV-a 
2019, și a prevederilor Directivei 60/2002 CE transpusă în Ordinul A.N.S.V.S.A. nr 99/2006, 
privind restricții de mișcare a animalelor, produse și subproduse provenite de acestea, 
materiale și alte echipamente. 

Măsuri de combatere exploatație comercială de suine reproducție, creștere și 
îngrășare SC Agroland Future SRL:  

- Supravegherea oficială a exploatației din data de 11.08.2020 prin dispoziție de 
supraveghere oficială în suspiciune de pestă porcină africană, decizie de informare în 
suspiciune nr.5674/13.08.2020 și plan de măsuri în suspiciune aprobat de președintele 
CLCB județean Călărași  nr. 5675/13.08.2020; 

- Conform planului de măsuri de combatere aprobat în cadrul CLCB județean Călărași 
nr.5724/13.08.2020, a fost aprobată măsura uciderii întregului efectiv de suine din 
exploatație, cu ecarisarea cadavrelor prin metode alternative de îngropare, neexistând 
unitate de incinerare de mare capacitate, autorizată sanitar veterinar în zona de 
protecție; 

- SC Agroland Future SRL și-a asumat asigurarea resurselor financiare pentru 
combaterea bolii,  focarul  fiind stins oficial la data de 07.10.2020; 

- În cadrul exploatației comerciale reproducție, creștere și îngrașare SC  Agroland Future 
SRL,a fost aplicată măsura de ucidere în perioada 14.08.2020 – 19.08.2020, cu 
neutralizarea cadavrelor prin îngropare ca metodă alternativă, neexistând unitate de 
neutralizare, incinerare de capacitate mare în zona de protecție, fiind neutralizate 2140 
capete suine, din care 2131 ucise și 9 capete moarte. 
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Măsuri de combatere exploatație comercială de suine îngrășătorie SC 
Agrouniversal Ulmeni SRL: 

- Supravegherea oficială a exploatației din data de 23.10.2020 prin dispoziție de 
supraveghere oficială în suspiciune de pestă porcină africană, decizie de informare în 
suspiciune nr.7790/23.10.2020 și plan de măsuri în suspiciune aprobat de președintele 
CLCB județean Călărași  nr. 7789/23.10.2020.10.2020; 

- Uciderea întregului efectiv de suine din exploatație, cu ecarisarea cadavrelor prin 
metode alternative de îngropare, neexistând unitate de incinerare de mare capacitate, 
autorizată sanitar veterinar în zona de protecție ; 

- Conform planului de măsuri de combatere aprobat în cadrul CLCB județean Călărași 
nr.7791/24.10.2020, prin Hotărârea Instituției Prefectului nr.4/24.10.2020, SC 
Agrouniversal Ulmeni SRL, și-a asumat asigurarea resurselor financiare pentru 
combaterea bolii; 

- Focarul PPA în exploatația SC Agrouniversal Ulmeni SRL a fost stins oficial la data de 
15.12.2020; 

- SC Agrouniversal Ulmeni SRL, exploatație comercială îngrășătorie, a fost aplicată 
măsura de ucidere a suinelor în perioada 26 – 30.10.2020, cu neutralizarea cadavrelor 
prin îngropare ca metodă alternativă, neexistând unitate de neutralizare, incinerare de 
capacitate mare în zona de protecție, fiind neutralizate 5925 de capete suine din care 
5901 ucise și 24 capete moarte. 

Măsuri de profilaxie specifică : 
- Evaluarea suinelor vii sub supraveghere sanitară veterinară oficială; 
- Uciderea întregului efectiv de suine sub supraveghere sanitară veterinară oficială; 
- Efectuarea acțiunilor DDD preliminare și finale sub supraveghere sanitară veterinară 

oficială; 
- Focarele PPA la nivelul celor 2 exploatații sunt stinse oficial și restricțiile ridicate; 
- Efectivele de suine supuse măsurii de ucidere ca urmare a evoluției PPA, au fost 

despăgubite, dosarele de despăgubire finalizate și plățile efectuate până la finele 
anului 2020, în valoare totală de 7869,42 mii lei. 

Despăgubirea focarelor LEB 
Inspectorii S.C.O.S.B.A. au participat la acțiuni de control privind efectuarea anchetei 

epidemiologice și declararea focarelor de leucoză enzootică bovinî în comuna Dor Mărunt, în 
4 exploatații nonprofesionale, bovinele pozitive fiind abatorizate sub supraveghere sanitară 
veterinară oficială și efectivele de bovine în vârstă de peste 12 luni prezente în cele 4 
exploatații supuse testării LEB, sub supraveghere sanitară veterinară oficială, în vederea 
asanării prin extracție. 

Până la 31.12.2020,  au fost acordate și plătite despăgubiri LEB pentru un număr de 
3 bovine, în valoare totală de 31892 lei. 

Inspectorii S.C.O.S.B.A au efectuat 14 acțiuni de control în trafic, fiind aplicate 2 
sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3200 lei pentru transport ovine în mijloace 
auto neînregistrate sanitar veterinar și fără documente sanitare veterinare. 

Pentru comercializarea de păsări în zone adiacente târgurilor de animale, a fost 
aplicată o sancțiune contravențională, în baza HG nr.984/2005, în valoare totală de 3000 lei 
pentru transport păsări vii fără documente sanitare veterinare și cu mijloc auto neînregistrat 
sanitar veterinar. 

Siguranţa alimentelor de origine animală 

Pentru unitățile autorizate sanitar veterinar: 
- conform instrucțiunilor transmise prin Ordinului A.N.S.V.S.A nr.35/2016,a 

Regulamentelor U.E. și a Notelor de Serviciu A.N.S.V.S.A specifice, a fost realizat și 
implementat Programul strategic pentru anul 2020, referitor la evaluarea riscului-
încadrarea pe grupe de risc, control oficial Ordinului A.N.S.V.S.A nr. 64/2007, audituri, 
inspecții, prelevări de probe astfel: 
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- au fost programate și realizate 74 de audituri și 44 încadrări pe grupe de risc, la 
unitățile autorizate sanitar veterinar; 

- în unitățile autorizate sanitar veterinar au fost realizate controale oficiale de către 
personalul sanitar veterinar contractual, conform notei de serviciu A.N.S.V.SA nr. 
7527/19.06.2020 și 6554/27.01.2017; 

- au fost repartizate 728 de probe pentru anul 2020 (inclusiv probele din programul 
PNCR și program contaminanți) fiind prelevate 651 de probe, motivele care au stat la 
baza nerealizării Programului fiind evoluția pandemiei de COVID 19, pentru trimestrele 
I și II, unități care nu au desfășurat activități economice și lipsa partidelor de sacrificare 
pentru anumite specii de animale. 

 Pentru unitățile înregistrate sanitar veterinar: 
- conform instrucțiunilor transmise prin Ordinului A.N.S.V.S.A. nr.35/2016,a 

Regulamentelor U.E. și a notelor de serviciu specifice, a fost realizat și implementat 
Programul strategic pentru anul 2020, referitor la evaluarea riscului-încadrarea pe 
grupe de risc, control oficial Ordinului A.N.S.V.S.A nr.64/2007, inspecții, prelevări de 
probe astfel: 

- au fost repartizate 683 de probe pentru anul 2020 (inclusiv probele din programul 
PNCR și program contaminanți) fiind prelevate 645 de probe, motivele care au stat la 
baza nerealizării Programului fiind evoluția pandemiei de COVID 19, pentru trimestrele 
I și II, unități care nu au desfășurat activități economice precum și incetarea activității la 
anumite obiective; 

- în unitățile înregistrate sanitar veterinar au fost realizate controale oficiale de către 
personalul sanitar veterinar din cadrul C.S.V.S.A.O., respectând frecvența de control 
stabilită de prevederile Ordinului A.N.S.V.S.A nr.35/2016, cu mențiunea că în trimestru l 
I 2020 nu au fost realizate toate controalele planificate datorită evoluției pandemiei de 
Covid 19. 

Controale oficiale planificate şi efectuate pentru anul 2020 

Conform instrucțiunilor transmise prin Ordinului A.N.S.V.S.A nr.35/2016, a 
Regulamentelor U.E. și a notelor de serviciu specifice, a fost realizat și implementat 
Programul strategic pentru anul 2020, referitor la realizarea controalelor oficiale, evaluarea 
riscului-încadrarea pe grupe de risc, a unităților care produc produse și subproduse de origine 
animală, control oficial conform Ordinului A.N.S.V.S.A nr.113/2008, prelevări de probe astfel: 

- au fost programate 847 de controale și realizate 865, precum și 54 de încadrări pe 
grupe de risc, la unitășțile înregistrate sanitar veterinar; 

- au fost realizate 67 de controale; 
- urmare a notificărilor transmise de PIF, au fost verificate 32 de importuri la 4 unități 

înregistrate sanitar veterinar; 
- au fost repartizate 306 probe pentru anul 2020, fiind prelevate 301, motivele care au 

stat la baza nerealizarii programului fiind evoluția pandemiei de COVID 19, pentru 
trimestrele I și II, unități care nu au desfășurat activități economice precum și încetarea 
activității la anumite obiective 

Activitatea în cadrul laboratorului sanitar  veterinar şi pentru siguranţa 
alimentelor 

Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Călărași reprezintă 
autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor la nivel județean în domeniile 
sănătate animală și siguranța alimentelor și funcționează în conformitate cu OG nr.42/2004 și 
a ROF elaborat și aprobat de A.N.S.V.S.A prin Ordinul nr. 571/27.06.2014. 

L.S.V.S.A Călărași deține toate autorizațiile legale de funcționare, este acreditat 
RENAR, posedând Certificatul de acreditare nr.LI 379/15.03.2018 și autorizat sanitar 
veterinar conform Ordinului A.N.S.V.S.A nr.48/2010, modificat prin Ordinul nr.114/2013, 
autorizația sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor nr.52/27.06.2011. 
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L.S.V.S.A. din cadrul D.S.V.S.A Călărași este organizat conform cerințelor SREN 
ISO/CEI 17025:2005 și este acreditat în sistemul național, din anul 2005. 

Activitatea L.S.V.S.A Călărași se desfășoară potrivit organigramei aprobate de 
ANSVSA în cadrul a 3 compartimente, astfel: Compartimentul Sănătate Animală; 
Compartimentul Siguranța Alimentelor; Compartimentul Reziduuri și Radioactivitate în  cadru l 
secției zonale de control reziduuri. 

Avizarea, autorizarea/înregistrarea obiectivelor supuse controlului sanitar 
veterinar şi pentru siguranţa alimentelor 

În anul 2020 au fost evaluate și înregistrate/autorizate unități în număr total de 366 
obiective şi 65 mijloace de transport produse de origine nonanimală conform Ordinului nr. 
111/2008 privind aprobarea normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind 
procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de 
obţinereşi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală 
sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi 
comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală. 

În baza Ordinului nr.57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind 
procedura de autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care 
produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală au 
fost emise: 

- 117 autorizaţii sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru mijloacele de 
transport al produselor de origine animală; 

- 207 vize auto; 
- 4 autorizaţii sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru unităţi de 

procesare peşte, carne, tranşare şi abator. 
În baza Ordinului nr.16/2010 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind 

procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de 
colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al 
bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de 
origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, au fost 
emise: 

- 8 autorizaţii sanitar veterinare emise pentru expoataţii comerciale (porcine, ovine, 
bovine, pui de carne şi fermă piscicolă modulară); 

- 6 autorizaţii sanitar veterinare emise penteru unităţi specializate care asigură servicii 
ddd şi staţie de spălare dezinfecţie mijloace auto; 

- 7 autorizaţii sanitar veterinare de transport animale vii pentru călătorii rutiere de scurtă 
durată; 

- 9 autorizaţii sanitar veterinare pentru mijloace de transport animale vii pentru călătorii 
rutiere de scurtă durată; 

- 3 autorizaţii sanitar veterinare de transport animale vii pentru călătorii rutiere de lungă 
durată;  

- 2 certificate de autorizare sanitar veterinară pentru mijloace de transport animale vii 
pentru călătorii rutiere de lungă durată; 

- 5 autorizaţii sanitar veterinare pentru mijloace de transport animale acvatice; 

Compartiment Total teste 
efectuate 

Din care : 
Control 
oficial 

Boli 
cofinanțate 

Examene la 
cerere cu plată 

Sănătate animală 77525 43531 15713 18281 

Siguranța 
alimentelor 

19381 3461 0 15920 

Control reziduuri și 
contaminanți 

1822 1463 0 1806 

TOTAL GENERAL 98728 48455 15713 36007 
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- 20 certificate de înregistrare sanitar veterinară pentru unităţi tip pet shop, mijlocitori de 
afaceri cu animale vii, exploataţii apicole familiale, exploataţie de acvacultură şi 
exploataţii comerciale de tip A; 

- 2 certificate de înregistrare sanitar veterinară pentru mijloace de transport animale vii 
pe distanţe de pâna la 65 km. 

În baza Ordinului nr.79/2019 pentru aprobarea normei sanitar-veterinare privind 
procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor 
de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, au fost 
emise: 

- 11 autorizaţii sanitar veterinare pentru 10 unităţi de incinerare şi o unitate producţie 
biogaz; 

- 5 certificate de înregistrare specială sanitar veterinară pentru 4 transportatori de SNCU 
şi un utilizator de SNCU. 

În baza Ordinului nr.83/2014 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind 
condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi 
procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi 
activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar au fost emise 3 autorizaţii sanitare veterinare 
de funcţionare pentru farmacii veterinare. 

În baza Ordinului  nr. 44/2017 din 14 aprilie 2017 pentru aprobarea normei sanitare 
veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităţilor ce 
desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale şi a mijloacelor de transport al hranei 
pentru animale au fost emise: 

- 2 autorizaţii sanitare veterinare pentru o fabrică de motorină, respectiv o fabrică de 
furaje combinate şi furaje medicamentate; 

- 5 documente de înregistrare sanitară veterinară pentru 4 magazine de furaje şi o 
fabrică de furaje combinate; 

- 3 documente de atribuire număr de identificare; 
- 3  documente de înregistrare sanitară veterinară a mijloacelor de transport al hranei 

pentru animale. 

Monitorizarea comerţului intracomunitar, importul, exportul şi tranzitul de 
animale vii, produse şi subproduse de origine animală 
 

Comerţ intracomunitar - intrări animale vii, material seminal, ovule şi embrioni   
Total lunar Total cumulat la zi 

470146 capete 16448439 capete 
Comerţ intracomunitar - ieşiri animale vii, material seminal, ovule şi embrioni  
Total lunar Total cumulat la zi 

144000 capete 147659 capete 
Export  animale vii, material seminal, ovule şi embrioni ţări terţe  
  Total cumulat la zi 
  13400 capete 

 

Situaţia exportului de produse alimentare de origine animală  în țări terțe (tone)  
carne si organe bovine 209,8 tone 
carne şi organe ovine, caprine 1625,3 tone 
stomacuri, vezici și intestine tratate 26,5 tone 
piei bovine 75,6 tone 
Situaţia intrărilor de produse alimentare de origine animală  provenite din schimburi 
intracomunitare (state membre UE) 
carne şi organe suine 3246,3 tone 
carne și organe pasăre  53,2 tone 
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Situaţia ieșirilor de produse alimentare de origine animală din România în alte state 
membre - schimburi intracomunitare 
carne și organe bovine 287,7 tone 
carne şi organe ovine, caprine 142,5 tone 
carne şi organe cabaline 1311,7 tone 
carne și organe pasăre  619,1 tone 
produse din carne de porc sau care conțin și 
carne de porc 18,42 tone 

În anul 2020, consilierii D.S.V.S.A. Călărași au aplicat, pentru neconformitățile 
constatate, 112 amenzi în valoare totală de 407000 lei și 131 de avertismente. 

Ordonanţe de interzicere/suspendare a activităţii (O.I.A./O.S.A.) emise, pentru 
nerespectarea condiţiilor de autorizare/înregistrare, conform Ordinelor A.N.S.V.S.A. nr. 
111/2008, 57/2010 și 16/2010.   

În anul 2020 D.S.V.S.A Călărași a emis:  
- 196 de Ordonanţe de interzicere a activităţii/Decizii privind încetare a activităţii din 

unităţile supuse înregistrării sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor la cererea 
agenţilor economici; 

- 8 Ordonanţe de suspendare a activităţii pentru nerespectarea condiţiilor de autorizare/ 
înregistrare; 

- 12 Ordonanţe de interzicere a activităţii pentru nerespectarea condiţiilor de autorizare/ 
înregistrare. 

Proiecte în derulare 

Pe parcursul anului 2020 s-au aflat în implementare proiecte pentru care au fost 
semnate Contracte de finanţare, urmând a fi finalizate în primul trimestru al anului 2021. 

Proiecte începute în anii anteriori, care se continuă și au finalitate în 2021: 
- Denumire proiect:”Investiții în echipamente de determinare și reducere a timpilor de 

lucru în diagnosticul imunoenzimatic al pestei porcine africane și achiziția unui mijloc 
de transport a probelor pentru Direcția Sanitară Veterinară și Siguranța Alimentelor 
Călărași”.Valoare totală eligibilă a proiectului care face obiectul finanțării nerabursabi le 
este de 401.934,62 lei. Valoarea cofinațării este 321.546,74 lei. Scurtă descriere: 
Achiziții echipamente de laborator și mijloc auto pentru transport probe PPA. 

- Denumire proiect:”Creșterea capacității operaționale prin reducerea timpilor de 
diagnostic în pesta porcină africană prin dotarea Laboratorului Sanitar Veterinar și 
pentru Siguranța Alimentelor din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Călărași”. Valoarea totală eligibilă a proiectului care face obiectul 
finanțării nerabursabile este de 401.934,62 lei. Valoarea cofinațării este de 321.546,74 
lei. 

Acţiuni privind ameliorarea şi reproducţia în zootehnie 

 TAURINE  

 Verificarea modului în care se execută de către ACTR, filiala Călăraşi a COP la 
exploataţiile de taurine; 

 Bonitarea primiparelor, CMT şi MT la efectivele nominalizate de către A.N.A..R.Z. 
Bucureşti şi a primaparelor; 

 Verificarea corectitudinii cererilor pentru încasarea de la bugetul de stat a sumelor 
cuvenite pentru efectuarea COP la taurine; 

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

pe teritoriul judeţului; 
 Verificarea şi avizarea adeverinţelor eliberate de către asociaţiile care conduc 

registrele genealogice a raselor care certifică înscrierea în registrul genealogic; 
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 Evaluarea asociaţiilor acreditate şi a prestatorilor privind activitatea de însămânţări 
artificiale; 

 Avizarea adeverinţelor în vederea apartenenţei de rasă; 
 Aprobarea condiţiilor de emitere a Certificatului pentru carne bovine adulte –masculi, 

conform  Regulamentului (CE) nr.433/2007, a Certificatului pentru carne dezosată 
sferturi posterioare de bovine adulte – masculi şi a Certificatului pentru carne dezosată 
sferturi posterioare de bovine adulte-masculi, conform Regulamentului (CE) 
nr.1359/2007, precum și a celor de verificare şi supraveghere a produselor care fac 
obiectul certificatelor până în momentul plasării acestora sub regim vamal în vederea 
exportului. 

 Verificarea PIAV-urilor şi a operatorilor care activează ca operatori IA; 
 Autorizarea la montă naturală a taurilor ce deţin documentele legale. 

SUINE 

 Verificarea modului de execuţie a COP realizat în fermele de multiplicare şi hibridare; 
 Autorizarea reproducătorilor şi acreditarea fermelor de hibridare şi multiplicare 

existente şi a celor care solicită autorizarea pe parcurs; 
 Autorizarea vierilor la reproducţie prin IA; 
 Reacreditarea  Registrului Genealogic – în fermele de suine, cuprinse în activitatea de 

COP. 

OVINE ŞI CAPRINE 

 Verificarea patrimoniului genetic şi a modului de conservare a acestuia ; 
 Verificarea corectitudinii evidenţelor de COP, Registru de monte şi fătări; 
 Executarea bonitării ovinelor; 
 Participarea la tuns şi cântărirea după tuns a fiecărui animal şi a cojocului de lână, 

înregistrându-se în buletinele de control a ovinelor adulte; 
  Autorizarea berbecilor şi ţapilor pentru reproducţie. 

CABALINE 

 Bonitarea şi clasarea animalelor pentru Monta Publică care activează în marea 
creştere pentru ameliorarea cabalinelor, armăsarii aflându-se la Herghelia Jegălia şi 
Herghelia Dor Mărunt; 

 Clasarea iepelor pentru reproducţie  din hergheliile din judeţ; 
 Aprobarea aprovizionării cu armăsari din Herghelia Naţională  pentru M.P. în judeţ în 

funcţie de solicitările deţinătorilor din G.P.; 
  Înregistrarea în baza SIIE a cabalinelor identificate de către D.S.V.S.A. şi emiterea 

paşapoartelor pentru cabaline; 
  Identificarea cabalinelor de rasă, înregistrarea cabalinelor în baza de date SIIE, 

actualizarea pemanentă a acesteia, eliberarea de paşapoarte cabaline –sacrificate sau  
identificate  în teren. 

ALTE ACŢIUNI 

 Acreditarea asociaţiilor profesionale din domeniul zootehnic; 
 Identificarea stupilor şi stupinelor. Identificarea stupinelor de multiplicare; 
 Participarea in comisiile mixte, în vederea stabilirii valorii de inlocuire a animalelor 

pentru acordarea de despagubiri crescătorilor de animale; 
 Efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente Măsurii 10 -

Pachetul 8, Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon, din 
cadrul PNDR 2014-2020; 

 Verificarea pe teren a condiţiilor de eligibilitate pentru sprijinul financiar comunitar şi 
naţional acordat în sectorul apicol; 

 Verificarea pe teren a respectării condiţiilor de eligibilitate specifice privind acordarea 
ajutoarelor naţionale tranzitorii şi a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic; 

 Codificare familii albine, eliberare adeverinţe pentru programul PNA 2018-2020; 
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 Controale la faţa locului privind respectarea prevederilor actelor normative care 
reglementează activitatea din sectorul laptelui şi a produselor lactate. 

Lucrări de îmbunătăţiri funciare  

A.N.I.F.– Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Călăraşi 
 

În anul 2020 A.N.I.F. -  Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Călăraşi a urmărit 
să îşi realizeze principalele obiective astfel: 

 În amenajările de desecare: 
 S-a funcţionat cu sistemele de desecare acolo unde s-a solicitat de către unităţile 

administrativ-teritoriale în urma notificărilor deţinătorilor de terenuri agricole, conform 
Legii nr.158/2017 art.13: „ANIF pune în funcţiune staţiile de desecare din zona ce 
urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităţilor, terenurilor agricole, a 
infrastructurii de îmbunătăţiri funciare precum şi prevenirea accidentelor la construcţiile 
hidrotehnice”;  

 S-a funcţionat cu 9 de staţii de pompare, evacuându-se un volum de 13418 mii mc apă 
din canalele colectoare şi de pe terenurile agricole; 

 S-au făcut lucrări de  întreţinere a instalaţiilor din staţiile de pompare de desecare. 

În amenajările de irigaţii: 
S-au încheiat contracte multianuale şi acte adiţionale pentru prestări servicii de irigaţii  

cu deţinătorii de terenuri agricole. S-a contractat o suprafaţă de 74815 ha, respectiv un volum 
de apă de 105374 mii mc cu o valoare de 0 lei conform Legii nr.233/2017 .               

Pentru activitatea de bază de exploatare, întreţinere şi reparare  a amenajărilor de 
îmbunătăţiri funciare,administrate de filiala teritorială, finanţarea cheltuielilor s-a asigurat din 
venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, astfel că pe anul 2020 valoarea 
cheltuielilor  totale a fost de 25.411.250,93 lei din care: 

- cheltuieli  activitatea proprie,  16.367.110,22 lei;  
- cheltuieli activitatea de desecare, 82.418,82 lei; 
- cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia amenajărilor de irigaţii şi amenajărilor de 

desecare, 4.736.926,66 lei; 
- cheltuieli activitatea de irigaţii, 4.224.795,23 lei.  

            Veniturile realizate pe anul 2020  au fost de 168.206 97 lei, din care :         
- venituri din irigaţii, 0 lei; 
- venituri din activitatea de desecare, 0 lei; 
- venituri din alte activităţi, 168.206,97 lei. 

Pentru activitatea de investiţii, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Călăraşi a 
avut pe anul 2020 un plan de investiţii de 55.611.000 lei pentru 8 obiective care au avut ca 
sursă de finanţare bugetul de stat. 

Activitatea de investiţii, desfăşurată în anul 2020 s-a realizat conform planului alocat 
pe obiective de investiţii, astfel: 

- „Reabilitarea canalului CA I din amenajarea Pietroiu Ştefan Cel Mare” judeţul Călăraşi:  
plan 1.000 lei din care s-a realizat 0 lei. La acest obiectiv de investiţii nu s-a putut 
realiza execuţia lucrărilor datorită campaniei de irigaţii prelungită. 

- „Reabilitarea staţiei de pompare plutitoare SPA km 64+200 şi a reţelei de canale de 
aducţiune dina amenajarea Borcea de Sus”: plan 7.000.000 lei din care s-au realizat 
6.902.723 lei; 

- „Reabilitarea staţiei de pompare plutitoare SPA km 338 din amenajarea Borcea de 
Sus”: plan 300.000 lei din care s-au realizat 242.726 lei; 

- „Refacerea capacităţii de transport a apei din Dunăre la staţia de pompare plutitoare 
SPA km 388 din amenajarea Gălăţui Călăraşi: plan 1.500.000 lei şi realizări în valoare 
de 1.205.399 lei ”; 
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- „Reabilitarea infrastructurii de irigaţii din amenajarea Gostinu Greaca Argeş”: plan 
4.380.000 lei şi realizări în valoare de 4.068.397 lei; 

- „Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea hidroameliorativă 
Gălăţui Călăraşi”: plan 18.000.000 lei şi realizări în valoare de 17.918.862 lei; 

- „Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea hidroameliorativă 
Călăraşi Răul”: plan 4.120.000 lei şi realizări în valoare de 1.082.844 lei; 

- „Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea Pietroiu Ştefan cel 
Mare”: plan 20.310.000 lei şi realizări în valoare de 19.185.891 lei. 

Realizările pe anul 2020 la investiţii sunt în valoare de 50.606.862 lei, ceea ce 
reprezintă aproape 91% din programul de investiţii. 

În vederea demarării Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, Filiala Teritorială 
de Îmbunătățiri Funciare Călăraşi, a întocmit pentru opt amenajări de irigaţii și unsprezece 
amenajări de desecare, Note Conceptuale, Teme de Proiectare, Referate de Necesitate și 
Caiete de Sarcini,  în vederea reabilitării acestor amenajări. 

În domeniul silvicultur ii situaţia se prezintă astfel: 

Nr. 
Crt. 

Indicatorul UM 
Program  
an 2020 

Realizări  
an 2020 

% 

I Activităţi tehnice  

1 
Lucrări de regenerare a pădurilor-total 
- împăduriri 
- regenerări naturale 

ha 
218 
125 
93 

251 
134 
117 

115 
107 
126 

2 Evaluarea masei lemnoase mii mc 124 136 110 

3 

Lucrări de îngrijire în arborete tinere-total 
-curăţiri 
-rărituri 
-elagaj  

ha 

871 
125 
436 
310 

954 
126 
462 
366 

     110 
101 
106 
118 

4 Masă lemnoasă mii mc 140 120       86 

C. TURISM 

În anul 2020 (la 31 iulie), numărul total al structurilor de cazare turistică a fost de 27 
unităţi, în scădere faţă de nivelul înregistrat în anul 2019. Din cele 27 unităţi, 3 sunt hoteluri , 1 
este hostel, 4 moteluri, 1 pensiune turistică, 4 pensiuni agroturistice, 14 bungalowuri. 

Numărul total de locuri existente (capacitatea de cazare turistică existentă la 31 iulie 
2020) în aceste unităţi a fost de 864 locuri-pat, mai mic cu 3,4% faţă de nivelul înregistrat în 
anul 2019. 

În anul 2020, Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a fost de 183932 locuri-zile, 
în scădere cu 34,9% faţă de anul 2019. 

Indicele de utilizare netă a capacităţilor de cazare turistică în funcţiune a fost, în anul 
2020 de 12,7%, cu 11 puncte procentuale peste nivelul înregistrat în anul anterior (23,7% în 
anul 2019). 

În ceea ce priveşte categoriile de clasificare, structurile de cazare turistică din judeţ 
sunt de 1, 2, 3 şi 4 stele (pensiunile rurale/agroturistice sunt clasificate pe flori-margarete). 

În anul  2020, s-au  înregistrat 10805 sosiri ale  turiştilor în  unităţile de cazare, cu 
60,7% mai puține decât în anul 2019 (-16667 sosiri). Din acestea, 10119 (93,7% din numărul 
total de sosiri) au fost sosiri de turişti români şi 686 (6,3 % din numărul total de sosiri) au fost 
sosiri de turişti străini. 

În ceea ce priveşte numărul de înnoptări ale turiştilor în unităţile de cazare, în anul 
2019, s-au înregistrat 23319 înnoptări, mai puține cu 43667 înnoptări (65,2%) faţă de anul 
precedent. 
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În anul 2020, numărul înnoptărilor turiştilor străini a fost de 1667 (7,1% din numărul 
total de înnoptări înregistrate), în timp ce numărul înnoptarilor turiştilor români a fost de  
21652 (92,9% din numărul total de înnoptări înregistrate). 

D. TRANSPORTURI 

Pe sectorul de drumuri naţionale aflate în administrarea Secţiei Drumuri 
Naţionale Călăraşi lucrările efectuate au fost: 

DN 21, DN3; DN 3A, DN 3B, DN 31 

 Plombări gropi – 8920 mp; 
 Colmatări fisuri, crăpături – 150000 m; 
 Cosit vegetaţie ierboasă – 50000 smp; 
 Marcaje rutiere – 197 km echivalenți; 
 Montat parapet – 1240 m. 

Autostrada A2 

 Plombări gropi – 100000 mp; 
 Colmatări fisuri, crăpături – 150000 m; 
 Cosit vegetaţie ierboasă – 50000 smp; 
 Covoare asfaltice – 167946 mp; 
 Marcaje rutiere – 10 km echivalenți; 
 Reparat gard de protecţie  – 36000 m; 
 Montat parapet metalic – 11000 m. 

Lucrările de întreţinere şi reparaţii pe drumurile judeţene şi comunale realizate 
în anul 2020: 

S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi cu obiectul de activitate execuţie, întreţinere şi 
reparaţii drumuri şi poduri, are ca acţionar unic Consiliul Judeţean Călăraşi.  

Pentru întreţinerea şi repararea celor 685,486 km de drumuri judeţene între Consiliul 
Judeţean Călăraşi şi S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi, s-a încheiat contractul de delegare 
a serviciului public de administrare a drumurilor judeţene şi a infrastructurii aferente 
nr.13140/24.12.2009, cu actul adițional nr.4 de prelungire a contractului  pe 6 ani, prin 
Hotărârea nr.107 adoptată de Consiliul Judeţean Călăraşi în data de 29.09.2014. 

În baza programului de întreținere și reparații drumuri județene și infrastructură 
aferent anului 2020 și aprobat de Consiliul Județean Călărași, s-au încheiat  contracte de 
lucrări cu S.C. Drumuri și Poduri S.A. Călărași. 

În anul 2020, S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi  a executat lucrări atât pentru 
Consiliul Judeţean Călăraşi cât şi pentru diverşi beneficiari, astfel: 

 Lucrări pentru uat Judeţul Călăraşi în valoare de 18.483.118,36  lei , astfel: 
 Întreţinere curentă drumuri pe timp de iarnă reprezentând lucrări de deszăpezire, 

combatere gheaţă şi polei pe întreaga reţea de drumuri judeţene repartizate de 
Consiliul Judeţean Călăraşi; 

 Plombări îmbracăminţi asfaltice pe drumuri județene, cu degradări mari în partea 
carosabilă. Reţeaua de drumuri judeţene asfaltate este degradată datorită depăşirii 
duratei de exploatare, a traficului intens şi greu şi a condiţiilor meteo nefavorabile. 
Drept urmare, în vederea asigurării unei circulați în condiții de siguranță și confort, s-a 
procedat la repararea gropilor prin plombări asfaltice. 

 S-au executat lucrări de întreținere cu adaos de material pietros, pe drumurile județene 
care au necesitat aprovizionarea cu material pietros, astuparea gropilor si făgașelor, 
scarificarea și reprofilarea cu material pietros; 

 S-au executat lucrări de siguranța circulației prin aprovizionarea și montarea 
indicatoarelor rutiere cu vopsea albă pe bază de solvent, pe drumurile județene 
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asfaltate, unde circulația este mai intensă, iar acolo unde indicatoarele au fost distruse 
au fost montate de 164 de bucăți; 

 S-au executat marcaje rutiere pe drumurile județene, astfel: 121,374 km marcaj 
longitudinal, 704,1 km treceri pietonale; 

 Lucrări privind cosirea vegetației ierboase, defrișare arbuști și tufișuri. 
Lucrări pentru întreținerea periodică a drumurilor județene, astfel: 

 Covoare asfaltice, în valoare de 4.177.984,70 lei, :  
 DJ 308 A – Borcea - Băraganu – 4,036 km; 
 DJ310 –  Ceacu – Călărașii Vechi – 3,860 km; 
 DJ 100 – Fundeni – limită județul Ilfov – 1,785 km; 
 DJ 306 – Floroaica - Vâlcelele – 4,300 km; 
 DJ 313 – intravilan Radu Vodă – 1,166 km. 

 Lucrări de îmbrăcămiți bituminoase asfaltice, astfel: 
 IBU DJ 313 – DN3 – Dor Mărunt – 3,875 km; 
 IBU DJ 305 – DJ 303 – Fântîna Doamnei – 4,00 km; 
 IBU DJ 412 – Frumușani – Popești  – 4,226 km; 
 IBU DJ 309 – Dănești – Făurei – 0,60 km; 
 IBU DJ 311 – Arțari - Stefănești – 1,20 km; 
 IBU DJ 308A – Borcea – DN3A – 2,42 km; 
 IBU DJ 404 – Mânăstirea (DJ 303 - DJ 403) – 1,818 km. 

Pe parcursul anului 2020, au fost trimise și aprobate spre decontare șase proiecte 
tehnice: DJ 305; DJ3 11; DJ 309; DJ 308A; DJ 306A; DJ 404. Astfel, valoarea totală 
decontată la capitolul Îmbrăcăminți Bituminoase Ușoare s-a ridicat la suma de 11.232.742,33 
lei. 

Lucrări pentru alţi beneficiari, în valoare de 2.537.534,09 lei cu TVA, astfel: 
 Liceul Pedagogic „Ștefan Bănulescu” Călărași - Amenajare teren de sport– 
59.008,83 lei; 
 SC Condorul SRL Călărși - Asfaltare platformă – 6.524,88 lei;   
 Covor asfaltic B-dul Republicii (Z.M.C) – 388.213,75 lei;    
 U.A.T Mânăstirea – Intreținere cu piatră spartă – 34.392,88 lei; 
 U.A.T. Ștefan Vodă – Așternere îmbrăcăinți bituminoase ușoare – 484.055,47 lei; 
 Asfaltare strada Brâncoveni (Z.M.C) – 112.920,32 lei; 
 S.C. Mithras Build SRL - Amenajare zonă magazin Dedeman – 789.840,10 lei; 
 U.A.T. Fundulea – Lucrări de întreținere și reparații parcări și spații verzi – 
641.895,34 lei; 
 SC Laur Stoian Games SRL – Asfaltare platformă – 20.682,52 lei; 
 Vânzare mixtură asfaltică în valoare de 367.833,81 lei. 

Pe lângă lucrările desfășurate pentru U.A.T. județul Călărași, cuprinse în programul 
de lucrări pentru anul 2020, S.C. Drumuri și Poduri S.A a reușit să producă și să 
comercializeze pentru diverși parteneri, 1.208,08 tone de mixtură asfaltică după cum 
urmează: BA8 – 52.9 tone, BA16 – 1.155,18 tone. Drept clienți enumerăm: S.C. Magnum 
Contrans S.R.L (721 tone), SC Eco Pellete SRL (158.34 tone ), S.C. Instant Construct 
Company SA (328,74 tone) și alții. 

 Activitatea de iarnă: 
Pentru a interveni pe drumurile județene pentru combaterea zăpezii, ploii și a gheți i  

au fost pregătite 62 de utilaje cu echipamente  specifice și o cantitate de antiderapant de 
circa 1500 tone. Aceste estimări s-au făcut având în vedere experiența anilor precedenți și  
faptul că, în anul 2020 au mai fost asfaltate și alte drumuri județene, rezultând o distanță de 
acoperit de aproximativ 470 km. Din totalul utilajelor necesare acestor activități, societatea 
deține 31 utilaje, diferența fiind inchiriată de la terți. Pentru închirierea utilajelor de la terți, 
societatea a negociat tarifele pentru acționare/staționare cu diverși furnizori  pe fiecare zonă 
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din județ pe care trebuie să se acționeze. Tarifele negociate au fost inferioare celor  
negociate cu UAT județul Călărași pentru acționare și staționare, tarife stabilite conform 
consumurilor specifice utilajelor societății Drumuri și Poduri SA Călărași. 

Activitatea de investiții: 
Programul de investiții pe anul 2020 a avut ca obiective: Creșterea gradului de 

asigurare a serviciului de întreținere drumuri; Creșterea gradului de siguranță pe drumuri 
publice; Scăderea numărului de intervenții și a cheltuielilor de exploatare. 

Având în vedere vechimea și gradul mare de uzură al parcului de mijloace de 
transport și utilaje specifice, se impune o înlocuire treptată a unei mari părți din acestea, 
astfel ca obiectivele de investiții pe anul 2020 au necesitat un atent studiu de piață, a 
selectării ofertelor de pe piața internă, dar și de pe piața externă. 

În perioada ianuarie – decembrie a anului 2020, conform listei de investiții aprobate 
de Adunarea Generală a Acționarilor, s-au achiziționat mijloace de transport, utilaje și 
echipamente după cum urmează:  

Denumire utilaje Data 
achiziției 

Valoarea 
(lei) 

AUTOSPECIALĂ BASCULANTĂ IVECO EUROCARGO CL-20-
DPC 29/07/2020 136788.05 

MODERNIZARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 08/10/2020 199837.12 
LAMĂ DE ZĂPADĂ EFU 32 EPOKE 02/11/2020 18522.34 
LAMĂ DE ZĂPADĂ EFU 32 EPOKE 02/11/2020 18522.34 
SĂRĂRIȚĂ-DISPOZITIV RĂSPÂNDIRE ANTIDERAPANT INV 1543 
ACOMETIX 02/11/2020 35338.67 

SĂRĂRIȚĂ-DISPOZITIV RĂSPÂNDIRE ANTIDERAPANT INV 1544 
EPOKE  

02/11/2020 35338.67 

LAMĂ DE ZĂPADĂ PLUG ÎN V 02/11/2020 
24371.5 
 

SET SEMAFOR MOBIL COD L10806C 23/11/2020 4775.54 
AUTOVEHICUL MĂTURĂTOR-ASPIRATOR MAN SERIE 
TBS50JA743112430 07/12/2020 256038.95 

AUTOVEHICUL MĂTURĂTOR-ASPIRATOR MAN SERIE 
TBS50JA7453112436 

07/12/2020 256038.95 

TOTAL  985572.13 
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11 .. 22 .. AA MM EE NN AA JJ AA RR EE AA   TT EE RR II TT OO RR II UU LL UU II ,,   UU RR BB AA NN II SS MM   ŞŞ II   LL OO CC UU II NN ŢŢ EE ,,   
SS EE RR VV II CC II II   PP UU BB LL II CC EE   DD EE   GG OO SS PP OO DD ĂĂ RR II EE   CC OO MM UU NN AA LL ĂĂ   

A. URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  

Consiliul Judeţean Călăraşi 

În domeniul realizării documentaţiilor de urbanism 

Potrivit Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, toate 
investiţiile indiferent de natura lor şi de forma de proprietate, trebuie să fie realizate în 
conformitate cu autorizaţiile de construire, eliberate de autorităţile competente, pe baza 
documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate.  

În acest sens, față de anul anterior, s-au obţinut de la M.L.P.D.A., fonduri pentru 
definitivarea Planurilor Urbanistice Generale, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. Localitatea Localitatea 

Total 
sume alocate 
în 2020 (lei) 

Total sume 
cheltuite în 
2020 (lei) 

1 Ciocăneși Ciocăneși 18.668,00 18.668,00 
2 Cuza Vodă Cuza Vodă 12.811,00 12.811,00 
3 Dor Mărunt Dor Mărunt 18.668,00 18.668,00 
4 Dragalina Dragalina 12.811,00 12.811,00 
5 Fundeni Fundeni 18.668,00 18.668,00 
6 Ileana Ileana 18.668,00 18.668,00 
7 Luica Luica 12.811,00 12.811,00 
8 Ștefan Vodă Ștefan Vodă 12.811,00 12.811,00 
9 Tămădău Mare Tămădău Mare 18.668,00 14.280,00 
 Total Total 144.564,00 140.176,00 

În conformitate cu art.I, pct.16 din Legea nr.289/07.07.2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.350/10.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, în situaţia 
în care nu s-au finalizat şi aprobat PUG – urile ca documentaţii definitive se suspendă 
eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare. 

La data de 31.12.2020, Situaţia elaborării Planurilor Urbanistice Generale se prezin tă 
asfel:  

PUG Total 
Total PUG-uri,din care: 55 
Definitive în valabilitate 18 
Reactualizate în curs de 
avizare 

37 

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

Călărași (prelungit prin H.C.L. 
nr.69/24.04.2019),  
Budești (prelungit prin H.C.L. 
nr.54/18.12.2018),  
Lehliu Gară (prelungit prin H.C.L. nr. 
70/12.11.2010), Belciugatele (prelungit 
prin H.C.L. nr. 61/29.11.2018), Borcea 
(prelungit prin H.C.L. nr.16/16.02.2018),  
Căscioarele (prelungit prin H.C.L. nr. 
01/31. 01. 2017), Chirnogi (prelungit prin 
H.C.L. nr. 18/29. 02. 2018),  
Ciocănești (prelungit prin H.C.L. nr. 
4/17.01.2017),  
Curcani (prelungit prin H.C.L. nr. 03/30. 
01. 2019),  
Cuza Vodă (prelungit prin H.C.L. 
nr.6/29.01.2019),  
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Dor Mărunt (prelungit prin H.C.L. nr. 
37/22.06.2017), Dorobanțu (prelungit 
prin H.C.L. nr. 47/20.12.2018),  
Dragalina (prelungit prin H.C.L. nr. 
41/30.06.2020),  
Frăsinet (prelungit prin H.C.L. nr. 
39/14.11.2018),  
Frumușani (prelungit prin H.C.L. nr. 
50/28.09.2017), Fundeni (prelungit prin 
H.C.L. nr. 25/27.03.2020),  
Grădiștea (prelungit prin H.C.L. nr. 
35/29.05.2019),  
Ileana (prelungit prin H.C.L. nr. 
34/23.10.2018),  
Independența (prelungit prin H.C.L. nr. 
54/31.10.2018), Lehliu (prelungit prin 
H.C.L. nr.16/27.06.2018),  
Luica (prelungit prin H.C.L. 
nr.4/25.01.2017),  
Lupșanu (prelungit prin H.C.L. nr. 
24/30.07.2020),  
Mitreni (prelungit prin H.C.L. nr. 
19/28.03.2017),  
Mânăstirea (prelungit prin H.C.L. nr. 
44/31.07.2020), Nicolae Bălcescu 
(prelungit prin H.C.L. nr. 34/30.08.2019), 
Plătărești (prelungit prin H.C.L. nr. 
55/27.03.2019),  
Sărulești (prelungit prin H.C.L. 
79/21.12.2020),  
Sohatu (prelungit prin H.C.L. nr. 
6/28.02.2020),  
Spanțov (prelungit prin H.C.L. nr. 
36/27.06.2017),  
Șoldanu (prelungit prin H.C.L. nr. 
56/23.11.2018),  
Ștefan Vodă (prelungit prin H.C.L. nr. 
3/31.01.2019), Tămădău Mare (prelungit 
pri H.C.L. nr. 55/28.10. 2019), Ulmeni 
(prelungit prin H.C.L. nr. 20/29.06.2015),  
Ulmu (prelungit prin H.C.L. nr. 
16/29.05.2018),  
Unirea (prelungit prin H.C.L. nr. 
25/30.07.2018), Valea Argovei (prelungit 
prin H.C.L. nr. 33/29. 11. 2017), 
Vasilați (prelungit prin H.C.L. nr. 
51/29.11.2018) 

Rezultă că 91% din unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Călăraşi au P.U.G. 
definitiv şi R.L.U. aferent aprobate, faţă de media pe ţară care este de 41%, aşa cum se 
menţionează în OUG nr.7/2011. 

             Activitatea de avizare şi autorizare în judeţul Călăraşi  

Structura de specialitate din subordinea arhitectului şef al judeţului Călăraşi a analizat 
şi propus Preşedintelui Consiliului Judeţean, emiterea de certificate de urbanism şi autorizaţi i  
de construire – desfiinţare, după cum urmează: 
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Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului reorganizată potrivit Hotărârii 
Consiliului Judeţean Călăraşi nr.42 din 2017 analizează şi avizează Planurile Urbanistice 
Generale, Planurile Urbanistice Zonale şi Planurile Urbanistice de Detaliu.  

Comisia Tehnică de Urbanism a judeţului Călăraşi, a eliberat un număr de 60 avize – 
Arhitect Şef în anul 2020. 

Conform art. 4 lit.e din Legea nr.50/1991, republicată în 2004, structura de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean a avizat documentaţii pentru eliberarea 
certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire de către primarii localităţilor, după cum 
urmează: 

 2019 2020 

Avize Certificate de urbanism 412 39 
Avize Autorizaţii de construire 176 25 

Valoarea totală a taxelor încasate pentru eliberarea certificatelor de urbanism, 
avizelor şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare se regăseşte în tabelul de mai jos: 

     2019 2020 
Certificate de urbanism 23.016,00   41.545,00 
Autorizaţii de construire/desfiinţare 91.134,00 151.209,37 
Avize   6.032,00     1.319,00 
Regularizări taxe autorizaţii construire     133,00      3.045,98 
Prelungiri C.U. şi A.C. 18.991,00           30.789,00 
Formulare  2.099,00      3.347,00 
Amenzi contravenţionale - - 

TOTAL 142.147,00     231.255,35 

Lunar, se transmite la Direcţia de Statistică Regională Călăraşi şi la Inspectoratul 
Regional în Construcţii Sud Muntenia, situaţia certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare eliberate de Preşedintele Consiliului Judeţean. Pentru respectarea 
caracterului public al Autorizaţiilor de Construire/Desfiinţare şi al Certificatelor de Urbanism 
eliberate de preşedintele Consiliului Judeţean, acestea se afişează lunar la Centrul pentru 
Informarea Cetăţenilor. 

Stadiul realizării lucrărilor de cadastru, de specialitate, imobiliar – edilitar  

Nu s-au alocat în anul 2020 fonduri pentru realizarea cadastrului de specialitate 
imobiliar – edilitar. 

Situaţia realizării lucrărilor de cadastru, de specialitate, imobiliar – edilitar la data de 
31.12. 2020 se prezintă asfel:  

 2 localităţi cu lucrări finalizate: municipiul Olteniţa şi oraşul Lehliu Gară; 
 2 localităţi cu lucrări contractate aflate în derulare: municipiul Călăraşi şi comuna 

Belciugatele; 
 1 localitate cu lucrări contractate şi sistate din lipsă de fonduri: comuna 

Independenţa şi comuna Modelu. 
            Celelalte 50 de localităţi au lucrările de cadastru imobiliar-edilitar necontractate. 
  

 

 2019 2020 
Certificate de urbanism 205 240 
Avize prealabile de oportunitate 29 7 
Autorizaţii de construire 53 72 
Autorizaţii de desfiinţare 5 13 
Aviz arhitect şef 53 60 
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Disciplina în construcţii şi urbanism 

Potrivit programelor trimestriale defalcate pe luni, angajaţii din subordinea arhitectului 
şef al judeţului Călăraşi, au realizat controlul şi îndrumare pe linia de disciplină în autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii în toate localităţile judeţului, în limitele competenţelor ce le 
revin potrivit Legii nr.50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont 
de autonomia locală, stabilită prin Legea administraţiei publice locale. 

Toate controalele efectuate s-au încheiat cu procese verbale însuşite cu sau fără 
obiecţiuni de către autorităţile locale controlate. 

În contextul pandemiei de COVID – 19, conform Legii nr.55/2020 privind unele 
măsuri de prevenire și combaterea efectelor, controalele în teritoriu pentru verificarea emiterii 
certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire de către autoritățile locale au fost 
amânate până la noi înștiințări. 

Principalele probleme care s-au avut în vedere în cadrul controalelor stabilite de 
comun acord cu Inspectoratul Judeţean în Construcţii Călăraşi au fost: 

 Modul în care s-a acţionat pentru realizarea PUG - urilor definitive şi RLU - urilor 
aferente; 

 Modul în care se eliberează şi se evidenţiază certificatele de urbanism şi autorizaţiile 
de construire – desfiinţare; 

 Modul în care se urmăreşte începerea executării lucrărilor de construcţii; 
 Verificarea în teren a construcţiilor a căror autorizaţii au fost eliberate de Preşedintele 

Consiliului Judeţean;  
 Verificarea existenţei dovezii lunare în evidenţă a proiectelor de arhitectură potrivit HG 

nr.932/2011. 

Alte activităţi desfăşurate de Arhitectul Şef al judeţului Călăraşi  

 Arhitectul şef al judeţului a reprezentat, lunar, Consiliul Judeţean Călăraşi în Comisia 
zonală nr.4 a Monumentelor Istorice unde sunt analizate şi avizate, sau respinse 
documentaţii tehnice pentru judeţele Călăraşi, Constanța, Ialomiţa şi Tulcea; 

 A asigurat asistenţă tehnică de specialitate la primăriile municipiilor, oraşelor şi 
comunelor care au solicitat sprijin; 

 Structura de specialitate din subordinea arhitectului şef al judeţului Călăraşi  a 
participat de asemenea, prin personalul desemnat, la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi la şedinţele săptămânale ale Comisiei de Analiză Tehnică (CAT). 

Realizarea documentaţiilor de urbanism, a lucrărilor de cadastru de 
specialitate, imobiliar – edilitar în municipiul Călăraşi 

Amenajarea teritoriului-urbanism în municipiul Olteniţa – au fost eliberate 278 de 
certificate de urbanism, 70 de autorizaţii de construire şi 32 autorizaţii de desfiinţare. În anul 
2020  au fost întocmite 4 procese-verbale de contravenţie.  

Au fost aprobate 3 documentații - Planuri Urbanistice Zonale, astfel: Plan Urbanistic 
Zonal  - “ Amenajare baltă piscicolă în Oltenița “ aprobat prin HCL nr. 69/ 30 07. 2020; Plan 
Urbanistic Zonal - “ Reconversie funcțională în zona de comerț/servicii +funcțiuni 
complementare “, aprobat prin HCL nr.  24/ 24 09. 2020; Plan Urbanistic Zonal - “ Centru de 
analize medicale – schimbare zonificare funcțională și modificare indicatori urbanistici“, 
aprobat prin HCL nr.92 /24. 09. 2020. 

Documentaţii   
PUZ   

Documentaţii  
PUD 

Autorizații 
pentru execuția 

lucrărilor de 
branșament/ 

racord public la 
infrastructura 

tehnico-edilitară 
existentă (Legea 

nr.50/1991, 
art.11, alin 7, 

lit.e) 

Autorizaţii 
de 

construire 

Autorizaţii 
de 

desfiinţare 

Autorizații  
de 

construire și 
demolare 

(Legea 
nr.50/1991, 
art.8, alin4) 

Certificate 
de 

urbanism 

PV 
 de 

constatatre 
 și sancționare  

a 
contravențiilor 

 

iniţiate aprobate iniţiate aprobate 

20 8 0 0 60 307 33 5 683 32 
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Amenajarea teritoriului-urbanism în oraşul Lehliu Gară: 
 s-a prelungit valabilitatea PUG-ul şi RLU până la realizarea documentației de 

actualizare a acestora;  
 s-a urmărit permanent respectarea prevederilor din autorizațiile de construire; 
 s-au întocmit procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, urmărindu-se să 

existe certificatul de performanță energetică și adeverința de achitare a cotelor de 
0,1% și 0,5% către ISC Călărași, conform Legii nr.10/1996; 

 s-au emis, până la data de 07.04.2020, 7 autorizații de construire și 10 certificate de 
urbanism, după această dată intrând în vigoare Protocolul nr.6379/07.04.2020, 
încheiat între Primăria orașului Lehliu Gară și Consiliul Județean Călărași; 

 lucrările de cadastru sistematic, conform Legii nr.7/1996, s-a realizat în procent de 
100%. 

Amenajarea teritoriului-urbanism în oraşul Budeşti – Termenul de valabilitate al 
Planului Urbanistic General şi al Regulamentului Local Urbanistic al orasului Budeşti şi al 
localităţilor componente Aprozi, Gruiu şi Buciumeni, a fost prelungit conform prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă nr.51/21.06.2018. În anul 2020 au fost eliberate 4 certificate de 
urbanism, 0  autorizaţii de desfiinţare şi 3 autorizaţii de construire. Din lipsa fondurilor, nu au 
fost demarate lucrările de cadastru, de specialitate imobiliar – edilitar. 

Activitatea administrării domeniului public şi privat al judeţului  
Pe parcursul anului 2020, Compartimentul Patrimoniu a întreprins acţiuni referi toare 

la evidenţa, administrarea şi inventarierea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
judeţului Călăraşi, concretizate în redactarea  proiectelor de acte administrative promovate de 
Direcţia Economică și Direcția Urbanism, întocmirea rapoartelor de specialitate la proiectele 
de hotărâri ale Consiliului Judeţean Călăraşi, a referatelor la dispoziţiile Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Călăraşi, a protocoalelor şi proceselor - verbale de predare – primire, a 
documentaţiei pentru licitaţiile publice, consilierea juridică a persoanelor fizice interesate, 
asistenţă de specialitate persoanelor juridice de drept public şi privat, evidenţierea mişcărilor 
patrimoniale ale bunurilor proprietate publică şi privată de interes judeţean în vederea 
reflectării acestora în contabilitate, vizionarea obiectivelor de interes judeţean în scopul 
urmăririi exploatării eficiente a acestora. 

În exercitarea atribuţiilor menţionate anterior, Compartimentul Patrimoniu a 
elaborat următoarele documente:  

Pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Județean Călărași și a 
Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Călărași: 

 HOTĂRÂRE privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe, 
destinate închirierii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor A.N.L., 
aflate în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru tineri specialişti din 
sănătate - Art. 1. – Se aprobă lista solicitanţilor care au acces la locuinţe, destinate 
închirierii, din fondul de locuinţe A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Judeţean 
Călăraşi, prezentată în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. - 
Art. 2. – Se aprobă lista de prioritate pentru acordarea locuinţei A.N.L., destinate 
închirierii, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, prezentată în Anexa nr. 
2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării în 2 loturi a imobilului înscris în 
Cartea Funciară 29653 a UAT Călărași, aflat în domeniul public al județului 
Călărași - Art. 1. – Se aprobă dezmembrarea în 2 loturi a imobilului cu nr. cadastral 
29653, înscris în Cartea funciară nr. 29653 a UAT Călărași, cu suprafața de 2041 m.p., 
aflat în domeniul public al județului Călărași, situat în strada Prelungirea 
Independenței, nr. 5A, municipiul Călărași, județul Călărași, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea apartamentării construcției C1, 
având suprafața construită la sol de 400 m.p. – bloc A.N.L.; 

 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării imobilului „Centrul de Dezinsecție 
Fundulea” aflat în domeniul public al județului Călărași - Art. 1. – Se aprobă 
Studiul de oportunitate pentru concesionarea imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 
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26183, cu nr.cadastral 26183, cunoscut sub denumirea „Centrul de Dezinsecție 
Fundulea”, aflat în domeniul public al judeţului Călăraşi și în administrarea Direcției 
Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Călărași, situat în 
intravilanul oraşului Fundulea, Judeţul Călăraşi, cu teren în suprafaţă de 11.622 m.p., 
din care 1489 m.p. suprafaţă construită totală, constituit ca Anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

 HOTĂRÂRE privind predarea unor imobile, aflate în domeniul public al Județului 
Călărași, în administrarea Societăţii Drumuri și Poduri S.A. Călărași - Art. 1. – Se 
aprobă trecerea imobilelor situate în municipiul Călărași, str. Independenței, nr. 5, 
aflate în proprietatea publică a Județului Călărași, Cazarma 346 Călărași, Incinta 2, 
prezentate în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din 
administrarea Consiliului Județean Călărași în administrarea Societăţii Drumuri și 
Poduri S.A. Călărași, în scopul utilizării acestuia ca spațiu de depozitare a materiilor 
prime, spațiu de parcare a mijloacelor de transport și utilajelor și înființare de birouri 
pentru angajații Societății, pe baza Contractului - cadru de transmitere în administrare 
constituit ca Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor, destinate 
închirierii, în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de 
locuințe A.N.L.  aflate în administrarea Consiliului județean Călărași - Art. 1. – Se 
aprobă lista de repartizare a locuinţelor, destinate închirierii, din fondul de locuinţe 
A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, prezentată în Anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii nr. 112/2017 privind transmiterea unor 
bunuri, aflate în domeniul public şi privat al Judeţului Călăraşi, din administrarea 
Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași  în administrarea Direcţiei 
Judeţene de Administrare  a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi - 
Art. I. – Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 112 
din 31.05. 2017 privind transmiterea unor bunuri, aflate în domeniul public şi privat al 
Judeţului Călăraşi, din administrarea Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași 
în administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Călăraşi, cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 HOTĂRÂRE pentru modificarea Contractului - cadru de concesiune nr. 2837/62 
din 06.03.2014 - Articol unic. – Se aprobă modificarea Contractului – cadru de 
concesiune nr. 2837/62 din 06.03.2014 încheiat între Județul Călărași prin Consiliul 
Județean Călărași și Societatea COSLO – ZINCA S.R.L., cu modificările și completările 
ulterioare, prin diminuarea cu 7,5257% a redevenței aferente terenurilor și construcţiilor 
concesionate, rezultate în urma lucrărilor de dezmembrare a suprafețelor inițiale 
concesionate, conform măsurătorilor cadastrale, potrivit prevederilor Actului Adițional 
constituit ca Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii nr. 102/2015 privind transmiterea 
imobilului reprezentând  Centrul de Afaceri Călăraşi din administrarea Centrului 
Cultural Judeţean Călăraşi  în folosinţa gratuită a Biroului Regional pentru 
Cooperare Transfrontalieră  pentru Graniţa România–Bulgaria - Art. I. – Se aprobă 
modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi 
nr. 102 din 29.07.2015 privind transmiterea imobilului reprezentând Centrul de Afaceri 
Călăraşi din administrarea Centrului Cultural Judeţean Călăraşi, în folosinţa gratuită a 
Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa România–Bulgaria, 
cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: „(2) Datele de identificare 
ale Centrului de Afaceri Călăraşi, sunt: suprafaţa de teren de 1928 m² din care 
suprafaţă construită de 329 m², identificat prin Cartea funciară nr. 24918 și număr 
cadastral 24918 aflat în domeniul public al judeţului Călăraşi, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.”; 
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 HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 32/2011 privind darea 
în folosinţă gratuită a unei părţi de imobil Biroului Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România – Bulgaria - Articol unic. – Se 
aprobă modificarea şi cdompletarea articolului 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean 
Călăraşi nr. 32 din 30.03.2011 privind area în folosinţă gratuită a unei părţi de imobil 
Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru Graniţa România–
Bulgaria, articol ce va avea următorul cuprins: „Art. 1. – Se aprobă trecerea din 
administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Călăraşi, în folosinţa gratuită a Biroului Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră pentru Graniţa România – Bulgaria, pe durata funcţionării acestuia, a 
unei părţi de imobil, formată din clădirile AND Intrare cu suprafaţa construită de 55 m.p. 
şi 141 m.p. teren aferent identificat prin Cartea funciară nr. 24914 și număr cadastral 
24914, precum şi AND Ieşire cu suprafaţa construită de 90 m.p. şi 130 m.p. teren 
aferent identificat prin Cartea funciară 24922 și număr cadastral 24922, aflată în 
domeniul public al judeţului Călăraşi.”; 

 HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 
imobilului  situat în Municipiul Călăraşi, str. Berzei, nr. 11, Judeţul Călăraşi - 
ARTICOL UNIC. - Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 
cumpărarea imobilului situat în Municipiul Călăraşi, strada Berzei, nr. 11, Judeţul 
Călăraşi, identificat în Anexa nr. 1 – «Lista monumentelor istorice 2015–judeţul 
Călăraşi», la poz. 122, cu codul LMI 2015: CL-II-m-B-14605, din Ordinul Ministrului 
Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, imobil cunoscut sub 
denumirea de „Casă”; 

 HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării terenului înscris în Cartea funciară 
nr. 25225 UAT Cuza Vodă,  aflat în domeniul public al județului Călărași - Art. 1. – 
Se aprobă Studiul de oportunitate, întocmit de Direcția Județeană de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al Județului Călărași pentru concesionarea terenului înscris 
în Cartea Funciară nr. 25225, cu nr. cadastral 25225, provenit din dezmembrarea Cărții 
funciare nr. 22185 a imobilului reprezentând Punct Control Trecere Frontieră 
România–Bulgaria, aflat în domeniul public al judeţului Călăraşi, situat în intravilanul 
comunei Cuza Vodă, județul Călărași, cu teren în suprafaţă de 1811 m.p., constituit ca 
Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării în 2 loturi a imobilului înscris în 
Cartea Funciară 24917 a UAT Cuza Vodă, aflat în domeniul public al județului 
Călărași - Art. 1. – Se aprobă dezmembrarea în 2 loturi a imobilului cu nr. cadastral 
24917, înscris în Cartea funciară nr. 24917 a UAT Cuza Vodă, aflat în domeniul public 
al județului Călărași, situat în localitatea Cuza Vodă, județul Călărași, conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea apartamentării construcției 
C2 cu număr cadastral 24197-C2, având suprafața construită la sol de 229 m.p. – 
magazie mărfuri, din cadrul imobilului „Punct Control Trecere Frontieră România – 
Bulgaria”, înscris în Cartea Funciară 24917 UAT Cuza Vodă; 

 HOTĂRÂRE privind predarea unui imobil, aflat în domeniul public al Județului 
Călărași, în administrarea Bibliotecii Județene „Alexandru Odobescu” Călărași - 
Art. 1. – Se aprobă trecerea imobilului situat în municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 
1918, nr. 1, aflat în proprietatea publică a Județului Călărași, în regim de înălțime S + D 
+ P + 4E + 5 retras, având o suprafață construită la sol de 698 m.p. și suprafață 
construită desfășurată totală de 3502,70 m.p., având număr de inventar: 1.6.2.153 și 
valoare 12.071.677,77 lei, din administrarea Consiliului Județean Călărași în 
administrarea Bibliotecii Județene „Alexandru Odobescu” Călărași, în scopul 
contractării și înființării sediului social al acesteia, pe baza Contractului - cadru de 
transmitere în administrare constituit ca Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

 HOTĂRÂRE privind trecerea imobilului „fost Spital TBC Dor Mărunt”  din 
domeniul privat al Județului Călărași, în domeniul public al acestuia - Art. 1. – Se 
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aprobă trecerea imobilului „fost Spital TBC Dor Mărunt” situat în intravilanul localității 
Dor Mărunt, comuna Dor Mărunt, Șoseaua București – Constanța, nr. 17, județul 
Călărași, cu teren în suprafață de 23.402 m.p. din acte și 23.406 m.p. suprafață 
măsurată, suprafață totală construită de 2.099 m.p., identificat prin Cartea funciară nr. 
22560 Dor Mărunt, cu număr cadastral 22560, din domeniul privat al Județului Călărași 
în domeniul public al acestuia, având datele de identificare cuprinse în Anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului „fost Spital TBC Dor Mărunt” din 
domeniul public al Județului Călărași  și administrarea Direcției Județene de 
Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Călărași, în domeniul 
public al Comunei Dor Mărunt și administrarea Consiliului Local al Comunei Dor 
Mărunt - Art. 1. – Se aprobă transmiterea imobilului „fost Spital TBC Dor Mărunt” situat 
în intravilanul localității Dor Mărunt, comuna Dor Mărunt, Șoseaua București – 
Constanța, nr. 17, județul Călărași, cu teren în suprafață de 23.402 m.p. din acte și 
23.406 m.p. suprafață măsurată, suprafață totală construită de 2.099 m.p., identificat 
prin Cartea funciară nr. 22560 Dor Mărunt, cu număr cadastral 22560, din domeniul 
public al Județului Călărași și administrarea Direcției Județene de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al Județului Călărași, în domeniul public al Comunei Dor 
Mărunt și administrarea Consiliului Local al Comunei Dor Mărunt, având datele de 
identificare cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 HOTĂRÂRE privind aprobarea dezmembrării în 4 loturi a imobilului înscris în 
Cartea funciară nr. 28451 a UAT Călărași  situat în localitatea Călărași, județul 
Călărași, U.P. II Chiciu - Art. 1. – Se aprobă dezmembrarea în 4 loturi a imobilului cu 
nr. cadastral 28451, înscris în Cartea funciară nr. 28451 a UAT Călărași, aflat în 
domeniul public al județului Călărași, situat în localitatea Călărași, județul Călărași, 
U.P. II Chiciu, în vederea implementării proiectelor privind construcția unui port turistic 
și a unei zone de agrement; 

 HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea 
imobilului  situat în Municipiul Călăraşi, Bd. Gării, nr. 9, Judeţul Călăraşi - ARTICOL 
UNIC. - Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilul 
situat în Municipiul Călăraşi, Bulevardul Gării, nr. 9, Judeţul Călăraşi, identificat în 
Anexa nr. 1 – «Lista monumentelor istorice 2015–judeţul Călăraşi», la poz. 1145, cu 
codul LMI 2015: CL-II-m-B-14629, din Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 
2314/2004, cu modificările ulterioare, imobil cunoscut sub denumirea de „Casă”. 

Pentru la îndeplinire a Hotărârilor emise de Consiliul Judeţean Călăraşi şi a 
Dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, s-au întocmit următoarele 
documente: 

 CONTRACT DE TRANSMITERE ÎN ADMINISTRARE A UNUI IMOBIL 
PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI nr. 12795/1054 din 06.08.2020 - 
Obiectul contractului îl constituie transmiterea imobilului situat în municipiul Călărași, 
str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, aflat în proprietatea publică a Județului Călărași, în regim 
de înălțime S + D + P + 4E + 5 retras, având o suprafață construită la sol de 698 m.p. 
și suprafață construită desfășurată totală de 3502,70 m.p., având număr de inventar: 
1.6.2.153 și valoare 12.071.677,77 lei, din administrarea Consiliului Județean Călărași 
în administrarea Bibliotecii Județene „Alexandru Odobescu” Călărași, în scopul 
contractării și înființării sediului social al acesteia; 

 CONTRACT-CADRU DE TRANSMITERE ÎN ADMINISTRARE A UNOR SPAȚII 
PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI nr. 21686/3760 din 20.12.2019 - 
Obiectul contractului îl constituie transmiterea unor spații cu suprafața utilă totală de 
220,80 m.p., formată din: cabină actori nr. 2 + dușuri + grupuri sanitare = 103,50 m.p.; 
vestiar orchestră  nr. 2 + grupuri sanitare + dușuri = 59,30 m.p.; cameră trapă nr. 1 = 
29 m.p. și cameră trapă  nr. 3 = 29 m.p. toate situate la demisolul corpului C2 din 
cadrul imobilului reprezentând Centrul de Cultură și Administrați Publică „Barbu 
Știrbei” Călărași, aflat în proprietatea publică a județului Călărași, situat în municipiul 
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Călărași, strada 1 Decembrie 1918, nr. 1, având număr de inventar: 1.6.4.121/1 și 
valoare 964.651,77 lei, în administrarea Centrului Județean de Cultură și Creație 
Călărași, în scopul creării unor birouri pentru desfășurarea activității instituției; 

  PROTOCOL nr. 7518/2585 din 30.04.2020 – încheiat între Județul Călărași prin 
Consiliul Județean Călărași şi Comuna Dor Mărunt prin Consiliul Local Dor Mărunt 
privind predarea – primirea imobilului „fost Spital TBC Dor Mărunt” din domeniul public 
al Județului Călărași  și administrarea Direcției Județene de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al Județului Călărași, în domeniul public al Comunei Dor 
Mărunt și administrarea Consiliului Local al Comunei Dor Mărunt -   Imobilul predat -  
„fost Spital TBC Dor Mărunt” situat în intravilanul Comunei Dor Mărunt, Șoseaua 
București–Constanța, nr.17, județul Călărași, cu teren în suprafață de 23.402 m.p. din  
acte și 23.406 m.p. suprafață măsurată, suprafață totală construită de 2.099 m.p., și 
identificat prin Cartea funciară nr. 22560 și număr cadastral 22560; 

 Toate Actele Adiționale aferente tuturor contractelor subsecvente încheiate în baza 
Acordului cadru nr. 9824 din data de 21.06.2017 încheiat între Consiliul Județean 
Călărași și Komora Engineering S.R.L, dar și pentru alte contracte încheiate în urma 
procedurii de achiziții publice; 

 PROCES - VERBAL  nr. 1135/12496 din 03.08.2020 încheiat între Direcția Județeană 
de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Călărași şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi  privind predarea – primirea terenului înscris în Cartea funciară nr. 
25225 UAT Cuza Vodă,  aflat în domeniul public al județului Călărași; 

 PROCES - VERBAL nr.5684 din 25.03.2020  încheiat între Spitalul Județean de 
Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași şi Consiliul Judeţean Călăraşi  privind 
predarea – primirea imobilului reprezentând „Stație de oxigen” aflat în domeniul public 
al Județului Călărași; 

 PROCES – VERBAL nr.1878/3759 din 20.12.2019 între Biblioteca Județeană 
„Alexandru Odobescu” Călărași, în calitate de predător și Centrul Județean de Cultură 
și Creație Călărași, în calitate de primitor, în conformitate cu prevederile art. 2 ale 
Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 195 din 29.11.2019 privind preluarea unor 
imobile, aflate în domeniul public al Județului Călărași, din administrarea Bibliotecii 
Județene „Alexandru Odobescu” Călărași, s-a procedat la predarea, respectiv 
primirea unor spații cu suprafața utilă totală de 220,80 m.p., formată din: cabină actori 
nr. 2 + dușuri + grupuri sanitare = 103,50 m.p.; vestiar orchestră  nr. 2 + grupuri 
sanitare + dușuri = 59,30 m.p.; cameră trapă nr. 1 = 29 m.p. și cameră trapă  nr. 3 = 
29 m.p. toate situate la demisolul corpului C2 din cadrul imobilului reprezentând 
Centrul de Cultură și Administrați Publică „Barbu Știrbei” Călărași, aflat în proprietatea 
publică a județului Călărași, situat în municipiul Călărași, strada 1 Decembrie 1918, 
nr.1. 

În cursul anului 2020, s-a efectuat actualizarea mai multor cărţi funciare şi au fost 
întocmite cărţi funciare noi, Compartimentului Patrimoniu revenindu-i sarcina de a îndeplini şi  
de a pune la dispoziţia prestatorilor de servicii a documentelor necesare, aferente imobilelor.  

De asemenea, au fost rezolvate toate solicitările Direcţiei de Dezvoltare Regională şi 
Relaţii Externe privind extrasele de carte funciară pentru informare şi planurile cadastrale 
aferente imobilelor vizate de proiecte finanţate din fonduri europene. 

Au fost întocmite toate documentele necesare procedurii de întocmire a 
documentaţiilor funciare pentru următoarele imobile: 

 Actualizare documentație cadastrală pentru drumul județean DJ 404  -Carte funciară 
nr. 23000 și Carte funciară nr. 3148 UAT Mânăstirea; 

 Apartamentarea construcției C2 din cadrul imibilului Punct Control Trecere Frontieră 
România – Bulgaria, înscris în Cartea funciară 24917 UAT Cuza Vodă, aflat în 
domeniul public al județului Călărași; 
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 Întocmire carte funciară pentru imobilul reprezentând Centrul de Dezinsecție Călărași;  
 Întocmire documentație cadastrală pentru drumul județean DJ 303 origine UAT 

Sărulești: Autostrada A2 și desinație limită UAT Valea Argovei, suprafață estimată = 
100.000 m.p. conform Hotărârea de Guvern 1349/2001; 

 Întocmire documentație cadastrală pentru drumul județean DJ 304 – UAT Dorobanțu 
origine Nr. Cadastral 21812 (DJ 304), origine Limită UAT Ulmu, suprafață estimată = 
12.500 m.p. - UAT Ulmu origine Nr. Cadastral 21512(DJ 304), destinație Nr. Cadastral 
21520(DJ 304), suprafață estimată = 113.000 m.p. și origine Nr. Cadastral 21520 (DJ 
304) , destinație Limită UAT Lupșanu, suprafață estinată = 69.800 m.p.;  UAT Lupsanu 
origine DN 3 destinație Limită UAT Vlad Țepeș, suprafață estimată = 25.500 m.p.; UAT 
Vlad Tepeș: origine Limită UAT Lupșanu și destinație Limită UAT Dor Marunt, 
suprafață estimată = 76.500 m.p.,  UAT Dor Mărunt: origine Limită UAT Vlad Tepeș și 
destinație sat Pelinu, suprafață estimată  = 70.000 m.p. conform Hotărârii de Guvern 
1349/2001; 

 Întocmire documentație cadastrală pentru drumul județean DJ 310B,suprafață = 12,74 
ha conform Hotărârea de Guvern 1303/2011; 

 Întocmire documentație cadastrală pentru drumul județean DJ401C origine DJ 301 
Budești și destinație număr cadastral 22060 (DJ 401C) UAT Sohatu, suprafată 
estimată = 178.000 m.p. conform Hotărârea de Guvern 1349/2001; 

 Întocmire documentație cadastrală pentru drumul județean DJ 412 UAT Galbinasi – 
origine în DJ301 și destinație limită UAT Sohatu , suprafață estimată 35.000mp și UAT 
Vasilați cu origine UAT Frumușani și destinație Râul Dambovița, suprafață estimată = 
120.000 mp conform Hotărârea de Guvern 1349/2001; 

 Dezmembrarea în 4 loturi a imobilului înscris în Cartea funciară nr. 28451 a UAT 
Călărași situat în localitatea Călărași, județul Călărași, U.P. II Chiciu; 

 Dezmembrarea în 2 loturi a imobilului înscris în Cartea funciară nr. 30613 a UAT 
Călărași reprezentând fostul sediu al Colegiului Național “Barbu Știrbei”; 

 Actualizare carte funciară a imobilului cu nr. cadastral 23248 și carte funciară 23248 
situat în municipiul Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr. 2-4; 

 Actualizare și Apartamentare imobil înscris în Cartea funciară nr. 29653 – construcție 
ce face parte din obiectivul de investiții “Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, 
județul Călărași, municipiul Călărași, str. Independenței, nr. 5A, specialiști în sănătate”; 

 Întocmire documentație cadastrală pentru drumul județean DJ 310, suprafață = 
269.500 m.p.; 

 Întocmire documentație cadastrală pentru drumul județean DJ 310A,suprafață = 5,88 
ha conform Hotărârea de Guvern 1303/2011; 

 Dezmembrare și Apartamentare imobil înscris în Cartea funciară nr. 29653 – BLOC 
A.N.L. 12 unități locative; 

 Raport de evaluare privind imobilul reprezentând Centrul de Dezinsecție Fundulea, 
având drept scop estimarea valorii juste în vederea concesionării acestuia. Întocmire 
raport de evaluare imobil cu suprafață de teren măsurată: 11.622 m.p. și suprafață 
construită: 1489 m.p., cu Carte funciară nr. 26183 UAT Fundulea – Centrul de 
Dezinsecție Fundulea; 

 Raport de evaluare a imobilului reprezentând Centrul de Dezinsecție Lehliu, având 
drept scop estimarea valorii juste în vederea concesionării acestuia. Întocmire raport 
de evaluare imobil cu suprafață de teren măsurată: 2209 m.p. și suprafață construită: 
687 m.p. , cu Carte funciară nr. 22195 UAT Lehliu-Gară – Centrul de Dezinsecție 
Lehliu; 

 Raport de evaluare a unui spațiu comercial din cadrul imobilului reprezentând Spitalu l 
Județean de Urgență Dr.Pompei Samarian Călărași, având drept scop estimarea 
valorii juste în vederea concesionării acestuia; Întocmire raport de evaluare spațiu 
comercial cu suprafață construită la sol de 264 m.p., Suprafață desfășurată extinsă 
528 m.p., în regim D+P (demisol+parter).                                                                                                   
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A fost rezolvată toată corespondenţa repartizată Compartimentului Patrimoniu în anul 
2020. 

       Calitatea în construcţii şi disciplina în urbanism 

În conformitate cu O.G.nr.63/2001 privind infiinţarea Inspectoratului de Stat în 
Construcţii – I.S.C. aprobată cu modificări prin Legea 707/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, Hotărârea nr.525 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi 
specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării 
parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. şi  
Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 
1015/13.07.2016 pentru aprobarea structurii organizatorice detaliate la nivel de direcţii, 
servicii, birouri şi compartimente, statului de funcţii al Inspectoratului de Stat în Construcţii – 
I.S.C. -  aparatul central şi  inspectoratele regionale şi sediilor, aria de competenţă, precum şi 
arondarea inspectoratelor judeţene în construcţii, aflate în subordinea acestora, Hotărârea 
Guvernului nr.1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și  
Administrației Publice, Inspectoratul de Stat în Construcţii se organizează ca instituţie publică 
cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice cu finanţare integrală din venituri proprii şi are în structura organizatorică 7 
Inspectorate Regionale în Construcţii şi Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti Ilfov. 
În structura Inspectoratului Regional Sud-Muntenia, la nivelul judeţelor există Inspectorate 
Judeţene în Construcţii. 

La nivelul judeţului Călăraşi, în cadrul Inspectoratului Judeţean în Construcţii,  
activează: inspectorul șef județean, 3 inspectori în construcţii, un consilier şi un expert relaţii 
publice.   

Potrivit prevederilor Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii, 
aprobat prin HGR 492/2018 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului 
de Stat în Construcţii – I.S.C., aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice nr. 2644/27.09.2016, activitatea Inspectoratului Judetean in Construcţi i  
Călăraşi - I.J.C. Călăraşi se desfăşoară pe baza programelor trimestriale de activitate 
aprobate de Inspectorul General al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.. 

Acţiunile desfăşurate în anul 2020 s-au înscris în toate domeniile principale în care 
Inspectoratul de Stat în Construcţii are obligaţii şi răspunderi stabilite prin legi: 

-  în domeniul calităţii în construcţii (Legea nr. 10/1995), republicată; 
- în domeniul disciplinei în urbanism (Legea nr.50/1991, republicată în 2004,  modificată 

şi completată; 
-  HG nr.688/2016 privind introducerea pe piaţă a produselor pentru construcţii, cu 
modificările ulterioare. 

Activitatea de inspecţie desfăşurată în domeniul calităţii în construcţii  

După domeniile de activitate controlate, în anul 2020 s-au realizat: în domeniul 
calităţii in constructii au fost programate 216 controale şi au fost efectuate 286 controale, din 
care 124  în faze determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor. 

Au fost verificate 6 societăţi comerciale cu activitate în domeniul proiectării, 
controlându-se peste 30 de proiecte tehnice. 

În domeniul avizării lucrărilor publice şi acordurilor au fost avizate 298 de programe 
de control de control a lucrărilor ajunse în faze determinante şi 42 de documentaţii au fost 
verificate în vederea obţinerii acordului pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor din  care 
10 au fost respinse. 

Activitatea de control in domeniul supravegherii pieţei produselor pentru construcţii, al 
staţiilor de producere betoane, mixturi asfaltice şi agregate minerale şi al laboratoarelor de 
analize şi încercări, au fost programate 36 de activităţi de control s-au efectuat 69 de 
controale. 

S-au efectuat 4 controale şi inspecţii privind urmărirea comportării în timp a 
construcţiilor. 
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S-au efectuat 54 de verificări ca urmare a reclamaţiilor şi sesizărilor depuse la sediul 
IJC Călăraşi, sau redirecţionate de la alte instituţii ale statului. 

A fost desfăşurat un nurmăr de 2 activităţi de control în domeniul performanţei 
energetice a clădirilor. 

Reprezentanţii IJC Călăraşi au participat la recepţia şi terminarea lucrărilor la un 
număr de 80 de obiective. 

Principalele abateri şi deficienţe, cu o frecvenţă mai mare au fost: 

 necunoaşterea sau insuficienta cunoaştere a legislaţiei şi a prevederilor prescripţiilor 
tehnice,  având ca rezultat greşeli în proiectare, execuţia de lucrări fără proiecte, cu 
proiecte incomplete sau neverificate potrivit legii, de către verificatori de proiecte 
atestaţi MDLPL (MDRT), realizarea unor categorii de lucrări cu defecte; 

 executarea unor intervenţii la construcţii existente cu nerespectarea prevederilor 
legale de avizare şi executare a acestora; 

 nerespectarea tehnologiilor de lucru sau folosirea unor tehnologii neadecvate; 
 introducerea în lucrări a unor materiale care nu erau însoţite de documente de calitate 

de la producători/furnizori şi neverificate la primirea pe şantier; 
 neasigurarea personalului de execuţie, supraveghere şi control cu calificarea şi 

experienţa necesară; 
 neorganizarea de către unii deţinători de construcţii a activităţii de urmărire a 

comportării în timp a construcţiilor, sau nedesfăşurarea acestei activităţi în 
conformitate cu normele în vigoare. 

La furnizori s-a constatat că majoritatea neconformităţilor constatate se referă la 
faptul că aceştia nu deţin declaraţii de conformitate privind calitatea materialelor, elementelor 
de construcţii şi a produselor destinate construcţiilor, livrându-se acestea fără aceste 
documente. 

În toate situaţiile constatate, s-a dispus măsuri adecvate, în conformitate cu 
prevederile legilor şi a prescripţiilor tehnice, măsuri având ca scop atât eliminarea defectelor, 
abaterilor şi neconformităţilor, cât şi prevenirea acestora. 

Activitatea de inspecţie în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului 

Principalele aspecte verificate în anul 2020 au fost : 

 Legalitatea eliberării de autorizaţii de construire de către administraţiile publice locale; 
 Respectarea disciplinei în urbanism de către investitori. 

Principalele deficienţe de la prevederile Legii nr.50/1991, au fost : 

 emiterea unor autorizaţii de construire/desfiinţare pe baza unor documentaţii 
incomplete, sau cu proiecte incorect întocmite; 

 neasigurarea la unele consilii locale, îndeosebi comunale, a personalului tehnic 
necesar efectuării unei verificări temeinice şi competente a documentaţiilor de 
autorizare; 

 neconstituirea, la unele consilii locale, a comisiilor tehnice de urmărire a disciplinei în 
urbanism, lipsa programelor de control, nerespectarea acestora, sau nerealizarea unor    
controale exigente şi eficiente;   

 nerespectarea de către unii titulari ai autorizaţiilor de construire, a prevederilor 
acestora, referitoare îndeosebi la amplasament, dimensiuni în plan ale construcţiilor, 
ale   compartimentărilor şi a poziţiilor golurilor de uşi şi ferestre. 

Alte acţiuni 

În anul 2020, IRCSM-I.J.C. Călăraşi  a mai realizat următoarele acţiuni : 

 Verificarea pe parcursul întregului an, în vederea întocmirii adeverinţelor privind plata 
cotelor ISC 0,1% şi 0,7%, 0,5% solicitate de inevestitori, în vederea efectuării 
recepţiilor la terminarea lucrărilor; 
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 Instruirea periodică a personalului propriu de specialitate asupra noilor reglementări 
tehnice; 

 Verificarea şi avizarea documentaţiilor de obţinere a autorizaţiilor de construire, de 
schimbare de destinaţie a clădirilor, precum şi de efectuarea intervenţiilor asupra 
construcţiilor existente; 

 Avizarea a 298 de programe de control al lucrărilor ajunse în faze determinante pentru 
rezistenţă şi stabilitatea a lucrărilor de construcţii; 

 Lucrările temporar sistate ale diverşilor beneficiari au fost verificate în faze 
determinante, premergătoare reluării lor şi s-au dispus măsuri de asigurare a condiţiilor 
de continuare a lucrărilor. Reluarea lucrărilor s-a autorizat de către I.J.C. Călăraşi, 
când au fost asigurate condiţiile. 

În realizarea sarcinilor şi atribuţiilor sale specifice, IRCSM-I.J.C. Călăraşi  a colaborat 
permanent cu organele administraţiei publice locale, cu instituţiile descentralizate ale statu lu i 
şi a participat activ, prin Inspectorul Şef, în cadrul Comisiilor Judeţene  de pe lângă Instituţia 
Prefectului – Judeţul Călăraşi. 

La nivelul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi au fost 
înregistrate până la data de 31.12.2020, 113895 cereri în sistemul naţional e-Terra şi au fost 
înfiinţate 28311 cărţi funciare (7100 din înregistrarea sporadică + 21211 din înregistrarea 
sistematică). 

SERVICIUL CADASTRU 

Activitatea Serviciului Cadastru în anul 2020 s-a axat pe următoarele priorităţi: 
 Recepţia documentaţiilor cadastrale necesare înscrierii imobilelor în cartea funciară, 

recepţie cu alocare de număr cadastral, dezmembrări/comasări, actualizări informaţii 
tehnice, extindere/radiere construcţii, înscriere construcţii, îndreptări erori materiale, 
anulare operaţiuni cadastrale, astfel: 35249 documentaţii tehnice verificate și 28311 
cărţi funciare (7100 din înregistrarea sporadică + 21211 din înregistrarea 
sistematică);  

 Eliberarea avizelor de execuţie pentru lucrări de specialitate: 89 de avize eliberate; 
 Recepţia tehnică a lucrărilor de specialitate, inclusiv a categoriilor de documentaţii 

tehnice (PUG, PUZ, PUD, PAC, documentaţii conform H.G. 834/1991, sisteme 
informaţionale de specialitate): 553 documentaţii tehnice recepţionate; 

 Documentaţii verificate conform Ordinul comun al M.J. nr.1882/C/2011 şi ANCPI 
nr.1044364/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a 
expertizelor efectuate de experţii judiciari în specialitatea topografie, cadastru şi 
geodezie: 29 de  lucrări;     

 Situaţia pentru fiecare cod de serviciu furnizat, pentru anul 2020: 
- Cod 1.1.1  -Aviz începere lucrări: 91 lucrări; 
- Cod 1.1.2  -Recepţie tehnică pentru lucrări de măsurători terestre: 593 lucrări; 
- Cod 1.2.1  -Hărţi şi planuri (raster): 657 solicitări; 
- Cod 1.2.4  -Ortofotoplan 20 cm: 3 solicitări; 
- Cod 1.2.4  -Ortofotoplan 1px>50 cm: 2 solicitări; 
- Cod 1.2.5  -Coordonate altimetrice, planimetrice şi 3D: 3148 solicitări; 
- Cod 1.2.6  -Inregistrări GNSS de la o stație permanentă: 8 solicitări; 
- Cod 2.1.1  -Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară: 28311 cărţi funciare 

înfiinţate (7100 din înregistrarea sporadică + 21211 din înregistrarea sistematică);  
- Cod 2.1.2 -Recepție cu alocare nr. cadastral: 472 imobile; 
- Cod 2.2.1  -Recepţie dezlipire/alipire: pentru 2460 imobile rezultate/u.i.; 
- Cod 2.5.1 -Îndreptare eroare materială (include repoziționarea imobilului): pentru  

1015 imobile; 
- Cod 2.6.1  -Înscrieri construcţie: pentru 568 imobile; 
- Cod 2.6.2  -Extindere/Radiere construcţii: pentru 412 imobile; 
- Cod 2.6.3 -Actualizare informații tehnice : pentru 1234 imobile; 
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- Cod 2.6.4 -Anulare operațiuni cadastrale : pentru 79 imobile; 
- Cod 2.7.1  -Consultare documente din arhivă: 5 solicitări; 
- Cod 2.7.5C -Copii certificate arhivă: 384 solicitări; 
- Cod 2.7.7  -Extras din planul cadastral: pentru 696 imobile; 
- Cod 4.1.1 -Autorizarea persoanelor juridice: 2 persoane; 
- Cod 4.1.3 -Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare: 3 certificate; 
- MODUAT -Recepţie/Înfiinţare/Sistare în urma modificării UAT: 14 imobile. 

 Verificarea/recepţia  documentaţiilor întocmite la Legea nr.165/2013. 
Situaţia la nivelul judeţului Călăraşi este următoarea: 
- Număr UAT-uri este 55; 
- Număr UAT-uri pentru care s-au depus documentaţii este de 55; 
- Număr Documentaţii returnate: 0; 
- Număr UAT-uri trimise la CNC: 55; 
- Număr UAT-uri avizate şi trimise la comisiile locale pentru semnare: 0; 
- Număr UAT-uri finalizate: 55; 
- Număr UAT-uri compatibile cu introducerea în baza GIS a CNC: 55. 

 Autorizarea/reautorizarea persoanelor fizice: 0 persoane fizice autorizate și 1 persoană 
fizică reautorizată; 

 Scrierea Titlurilor de proprietate: Titluri scrise cu intabularea dreptului de proprietate  - 
47 și 255 titluri scrise, din care 113 duplicate; 

 Actualizare/Introducere date în DDAPT: 
- Titluri modificate, cf. ODG nr.700/2014, în DDAPT -  453;  
- Titluri anulate, cf. ODG nr.700/2014, în DDAPT – 65; 
- Titluri validate în DDAPT – 255; 
- Creare număr de carnete TP în DDAPT – 2; 
- Eliberare copii conform  cu originalul  - 213; 

 Verificarea proiectelor parcelare – 9 planuri parcelare, reprezentând un număr de 945 
parcele şi o suprafaţă de 204,6779 ha; 

 Ţinerea la zi a evidenţelor fondului funciar şi aplicarea legilor proprietăţii; 
 Încărcarea şi actualizarea bazelor de date grafice şi textuale cu informaţiile provenite 

din PAD, lucrări de specialitate, titluri de proprietate, etc.; 
 Participarea în comisiile de aplicare a Legii nr.165/2013; 
 Corespondenţă cu instituţii, persoane fizice/ juridice – 1812;. 
 Organizarea de instruiri cu reprezentanţii primăriilor în vederea definitivării RAN şi 

RENNS. 

BIROUL ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ 

Biroul Înregistrare Sistematică funcţionează în cadrul Serviciului Cadastru cu 10 
posturi (la data raportării există 2 posturi vacantate, unul de consilier achiziţii şi unul de 
consilier cadastru). 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi a desfășurat lucrări de 
înregistrare sistematică în baza contractelor de finanţare cu UAT-urile care au solicitat 
finanţare în conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicității imobiliare nr.7/1996 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Lucrări de înregistrare sistematică pe sectoare: 

- Finanțare 1 (2016) – Finalizate 8 uat-uri cu 18 sectoare, suprafața 9573 ha, cărți 
funciare deschise 4871, finalizare în decembrie 2016; 

- Finanțare 2 (2017) – Finalizate 17 uat-uri cu 162 sectoare, suprafața 45553 ha, cărți 
funciare deschise 32853, finalizare în noiembrie 2019; 

- Finanțare 3 (2018) – În lucru 12 uat-uri cu 140 sectoare, suprafața 29106 ha, număr de 
imobile estimat 22083, finalizare în martie 2020; 
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- Finanțare 4 (2018) – În lucru 2 uat-uri cu 4 sectoare, suprafața 1257 ha, număr de 
imobile estimat 1120, finalizare în martie 2020; 

- Finanțare 5 (2019) – În lucru 5 uat-uri cu 31 sectoare, suprafața 9429 ha, număr de 
imobile estimat 8847, finalizare în ianuarie 2021. 

Lucrări de înregistrare sistematică la nivel de UAT: 

 Finanțare PNCCF – În lucru 2 UAT-uri : Crivăț (5900 imobile), Luica (4500 imobile); 
 Finanțare POR „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în 

cadastru şi cartea funciară” – 1 UAT: Dragalina – Lot 11(10700 imobile); 
 S-a efectuat acceptața livrării nr.1 în luna noiembrie 2019; 
 Lucările de specialitate sunt în derulare, având termen de finalizare în luna noiembrie 

2020. 
Termenul maxim de recepție finală și acceptanța a livrării nr.3 este luna august 2021. 

Situație centralizatoare contracte OUG 35/2016 inițiate în anul 2017 

Finanțarea 2 

Județul 

Nr. 
UAT-uri 

cu ctr. de 
finanțare 

și 
achiziție 

Nr. UAT 
- uri 

finalizate 

Nr. 
sectoare 

cadastrale 
finalizate 

Nr. cărți 
funciare 
deschise 

Suprafața 
aferentă 
cărților 
funciare 
deschise 

(ha) 

Nr. 
UAT-
uri în 
lucru 

Nr. 
sectoare 

cadastrale 
în lucru 

Nr.contracte 
finanțare în 

vigoare 

Nr.ctr. 
prestări 
servicii 

în 
vigoare 

 
Călarași 

 
17 17 162 32853 45553 0 0 8 8 

Situație centralizatoare contracte OUG 35/2016 inițiate în anul 2018 

Finanțarea 3 

Județul 

Nr. 
UAT-uri 
cu ctr. 

de 
finanțare 

și 
achiziție 

Nr. 
UAT - 

uri 
finalizate 

Nr. 
sectoare 

cadastrale 
finalizate 

Nr. 
cărți 

funciare 
deschise 

Suprafața 
aferentă 
cărților 
funciare 
deschise 

(ha) 

Nr. 
UAT-
uri în 
lucru 

Nr. 
sectoare 

cadastrale 
în lucru 

Nr.contracte 
finanțare în 

vigoare 

Nr.ctr. 
prestări 

servicii în 
vigoare 

 
Călarași 

 
12 0 0 0 0 12 140 12 12 

Situație centralizatoare contracte OUG 35/2016 inițiate în anul 2018 

Finanțarea 4 

Județul 

Nr. 
UAT-uri 

cu ctr .de 
finanțare 

și 
achiziție 

Nr. UAT 
- uri 

finalizate 

Nr. 
sectoare 

cadastrale 
finalizate 

Nr. cărți 
funciare 
deschise 

Suprafața 
aferentă 
cărților 
funciare 
deschise 

(ha) 

Nr. 
UAT-
uri în 
lucru 

Nr. 
sectoare 

cadastrale 
în lucru 

Nr.contracte 
finanțare în 

vigoare 

Nr.ctr. 
prestări 
servicii 

în 
vigoare 

 
Călaraşi 

 
2 0 0 0 0 2 4 2 2 

Situație centralizatoare contracte OUG 35/2016 inițiate în anul 2019 

Finanțarea 5 

Județul 

Nr. 
UAT-uri 
cu ctr de 
finanțare 

și 
achiziție 

Nr. UAT 
- uri 

finalizate 

Nr. 
sectoare 

cadastrale 
finalizate 

Nr. cărți 
funciare 
deschise 

Suprafața 
aferentă 
cărților 
funciare 
deschise 

(ha) 

Nr. 
UAT-
uri în 
lucru 

Nr. 
sectoare 

cadastrale 
în lucru 

Nr.contracte 
finanțare în 

vigoare 

Nr.ctr. 
prestări 
servicii 

în 
vigoare 

Călaraşi 
 5 0 0 0 0 5 31 5 5 
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Situație centralizatoare proiect de investiţii de interes national SNTGN Transgaz SA  
„Conductă de transport gaze naturale Ţărmul Mării Negre (județul Constanţa) – Podişor 
(județul Giurgiu)” 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi a derulat 3 contracte de prestări 
servicii pentru înregistrarea sistematică a imobilelor din sectoarele aferente proiectului 
Transgaz. 

Județul Nr. UAT-uri  Nr. sectoare 
cadastrale  

Suprafața 
aferentă 

sectoarelor 
cadastrale 

(ha) 

Nr. UAT-uri 
în lucru 

Nr. sectoare 
cadastrale în 

lucru 

Nr.contracte 
finanțare în 

vigoare 

Nr.ctr. 
prestări 

servicii în 
vigoare 

 
Călăraşi 

 
8 36 9964 6 34 0 3 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi a desfășurat în cursul anului 
2020 lucrări de înregistrare sistematicî în baza contractelor de finanțare cu uat-urile care au 
solicitat finanțare în conformitate cu prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare 
nr.7/1996 cu modificările și completările ulterioare. 

Lucrări de înregistrare sistematică pe sectoare: 
- Finanțare 3 (2018) – Finalizate 5 uat-uri cu 28 sectoare, suprafața 7952 ha, cărți 

funciare deschise 7952, finalizare semestrul I 2020; 
- Finanțare 4 (2018) – Finalizat 1 uat cu 1 sector, suprafața 544 ha, număr cărți funciare 

deschise 511, finalizare semestrul I 2020; 
- Finanțare 5 (2019) – Finalizate 2 uat-uri cu 8 sectoare, suprafața 3176 ha, număr cărți 

funciare deschise 3133, efecutuată recepția finală pentru un uat cu 5 sectoare, 
suprafața  2068 ha pentru care urmează a fi deschise 1567 cărți funciare și în lucru 2 
uat-uri cu 15 sectoare, număr de imobile estimat 3500, finalizare semestrul I 2021; 

-  Finanțare 6 (2019) – În lucru 22 uat-uri cu 234 sectoare, suprafața 56615 ha, număr 
imobile estimat 38654, termen de finalizare 30.06.2021. 

Lucrări de înregistrare sistematică la nivel de UAT: 
 Finanțare PNCCF: Finalizat 1 uat: Crivăț – 5909 cărți funciare deschise; În lucru  2 uat-

uri: Luica (estimat 4500 imobile) a fost efectuată acceptanta livrarii nr.1 (Raport 
preliminar), în desfășurare etapa de realizare a lucrărilor de specialitate; Vasilați 
(estimat 9300 imobile) a fost efectuată acceptanta livrarii nr. 1 (Raport preliminar), în 
desfășurare etapa de realizare a lucrărilor de specialitate; 

 Finanțare POR „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în 
cadastru şi cartea funciară” – 7 uat-uri în lucru: 
- Dragalina – (estimat 11800 imobile): a fost efectuată acceptanta livrarii nr.1 (Raport 

preliminar) în luna noiembrie 2019; a fost parcursă etapa de realizare a lucrărilor de 
specialitate și în cursul lunii decembrie 2019, a fost depusă la OCPI, pentru recepție, 
Livrarea nr. 2 (Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare); 

- Chirnogi – (estimat 12800 imobile): a fost efectuată acceptanta livrarii nr.1 (Raport 
preliminar) în luna aprile 2020; se află în derulare etapa de realizare a lucrărilor de 
specialitate; 

- Chiselet – (estimat 5500 imobile): a fost efectuată acceptanta livrarii nr.1 (Raport 
preliminar) în luna noiembrie 2020;se află în derulare etapa de realizare a lucrărilor 
de specialitate; 

- Ciocănești (estimat 7200 imobile): a fost efectuată acceptanta livrarii nr.1 (Raport 
preliminar) în luna noiembrie 2020;se află în derulare etapa de realizare a lucrărilor 
de specialitate; 

- Dragoș Vodă – (estimat 4100 imobile): a fost efectuată acceptanta livrarii nr.1 
(Raport preliminar) în luna noiembrie 2020;se află în derulare etapa de realizare a 
lucrărilor de specialitate; 
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- Mânăstirea – (estimat 5200 imobile): a fost efectuată acceptanta livrarii nr.1 (Raport 
preliminar) în luna noiembrie 2020;se află în derulare etapa de realizare a lucrărilor 
de specialitate; 

- Modelu – (estimat 3100 imobile): a fost efectuată acceptanta livrarii nr.1 (Raport 
preliminar) în luna noiembrie 2020;se află în derulare etapa de realizare a lucrărilor 
de specialitate. 

Situație centralizatoare contracte OUG 35/2016 inițiate în anul 2018 

Finanțarea 3 

Județul 

Nr. 
UAT-uri 
cu ctr. 

de 
finanțare 

și 
achiziție 

Nr. 
UAT - 

uri 
finalizate 

Nr. 
sectoare 

cadastrale 
finalizate 

Nr. 
cărți 

funciare 
deschise 

Suprafața 
aferentă 
cărților 
funciare 
deschise 

(ha) 

Nr. 
UAT-
uri în 
lucru 

Nr. 
sectoare 

cadastrale 
în lucru 

Nr.contracte 
finanțare în 

vigoare 

Nr.ctr. 
prestări 

servicii în 
vigoare 

 
Călarași 

 
5 5 28 7952 8907 0 0 0 0 

Situație centralizatoare contracte OUG 35/2016 inițiate în anul 2018 

Finanțarea 4 

Județul 

Nr. 
UAT-uri 

cu ctr .de 
finanțare 

și 
achiziție 

Nr. UAT 
- uri 

finalizate 

Nr. 
sectoare 

cadastrale 
finalizate 

Nr. cărți 
funciare 
deschise 

Suprafața 
aferentă 
cărților 
funciare 
deschise 

(ha) 

Nr. 
UAT-
uri în 
lucru 

Nr. 
sectoare 

cadastrale 
în lucru 

Nr.contracte 
finanțare în 

vigoare 

Nr.ctr. 
prestări 
servicii 

în 
vigoare 

 
Călaraşi 

 
1 1 1 511 544 0 0 0 0 

Situație centralizatoare contracte OUG 35/2016 inițiate în anul 2019 

Finanțarea 5 

Județul 

Nr. 
UAT-uri 
cu ctr de 
finanțare 

și 
achiziție 

Nr. UAT 
- uri 

finalizate 

Nr. 
sectoare 

cadastrale 
finalizate 

Nr. cărți 
funciare 
deschise 

Suprafața 
aferentă 
cărților 
funciare 
deschise 

(ha) 

Nr. 
UAT-
uri în 
lucru 

Nr. 
sectoare 

cadastrale 
în lucru 

Nr.contracte 
finanțare în 

vigoare 

Nr.ctr. 
prestări 
servicii 

în 
vigoare 

 
Călaraşi 

 
5 2 8 3133 317 3 20 3 3 

Situație centralizatoare contracte OUG 35/2016 inițiate în anul 2019 

Finanțarea 6 

Județul 

Nr. 
UAT-uri 
cu ctr de 
finanțare 

și 
achiziție 

Nr. UAT 
- uri 

finalizate 

Nr. 
sectoare 

cadastrale 
finalizate 

Nr. cărți 
funciare 
deschise 

Suprafața 
aferentă 
cărților 
funciare 
deschise 

(ha) 

Nr. 
UAT-
uri în 
lucru 

Nr. 
sectoare 

cadastrale 
în lucru 

Nr.contracte 
finanțare în 

vigoare 

Nr.ctr. 
prestări 
servicii 

în 
vigoare 

 
Călaraşi 

 
22 0 0 0 0 22 234 22 22 

Situație centralizatoare proiect de investiții de nteres national SNTGN Transgaz SA 
“Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre (județul Constanța) – Podișor 
(județul Giurgiu)” 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi a finalizat în anul precedent, 3 
contracte de prestări servicii pentru înregistrarea sistematică a imobilelor din sectoarele 
aferente proiectului Transgaz. 
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Județul 

Nr. 
UAT-

uri  
 

Nr. 
sectoare 

cadastrale  

Suprafața 
aferentă 

sectoarelor 
cadastrale 

(ha) 

Nr. 
cărți 

funciare 
deschise 

Suprafața 
aferentă 
cărților 
funciare 

deschise (ha) 

Nr. 
UAT-uri 
în lucru 

Nr. 
sectoare 

cadastrale 
în lucru 

Nr.contracte 
prestări 

servicii în 
vigoare 

 
Călăraşi 

 
8 36 9924 4066 9924 0 0 0 

SERVICIUL PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

Activitatea Serviciului Publicitate Imobiliară în anul 2020 a avut în vedere următoarele: 
 Rezolvarea solicitărilor privind intabularea drepturilor de proprietate asupra imobilelor 

în cartea funciară; 
 Eliberarea extraselor de autentificare şi de informare; 
 Notări în cartea funciară (sechestre, somaţii, comandamente şi alte drepturi); 
 Înscriere provizorie în cartea funciară; 
 Radieri din cartea funciară. 

Pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin acestui serviciu, s-a acţionat în câteva direcţii, 
respectiv: 

1.Îmbunătăţirea activităţii de relaţii cu publicul la cele doua BCPI-uri, Călăraşi şi 
Olteniţa prin instruirea personalului care îşi desfăşoară activitatea în aceste birouri. De 
asemenea, au fost amenajate spaţii de lucru adecvate şi dotate corespunzător. În scopul 
fluidizării activităţii a fost prelungit programul de lucru cu publicul . 

2.Stabilirea fluxurilor documentelor în interiorul O.C.P.I., respectiv: 
- Preluarea documentelor de la Biroul de relaţii cu publicul şi distribuirea către Serviciul 

de Cadastru (pentru realizarea fluxului integrat) sau către Serviciul de Publicitate 
Imobiliară; 

- Distribuirea lucrărilor salariaţilor care urmează a le rezolva, concomitent cu ţinerea la zi 
a unor registre de evidenţă a dosarelor precum şi actualizarea registrelor specifice 
biroului de carte funciară și păstrarea lor la zi;  

- Transmiterea documentaţiilor cadastrale cărora li s-a atribuit număr cadastral 
nedefinitiv către Serviciul de Publicitate Imobiliară; 

- Eliberarea către persoanele fizice sau juridice autorizate şi către celelalte persoane 
care s-au adresat cu solicitări de înscriere în cartea funciară a documentelor 
(documentaţii cadastrale, încheieri de înscriere sau de respingere a înscrierii în Cartea 
Funciară, extrase de Carte Funciară, alte documente); 

- Furnizarea către persoanele fizice sau juridice autorizate şi către alţi solicitanţi a unor 
informaţii din bazele de date existente la O.C.P.I.. 

Pentru gestiunea acestor fluxuri au fost stabilite persoanele responsabile şi au fost 
instruite corespunzător. 

3.Organizarea unor întâlniri cu persoanele fizice autorizate şi cu reprezentanţii 
persoanelor juridice autorizate, notarii publici, bănci şi executori judecătoreşti din judeţ în 
vederea stabilirii unor detalii privind programul de lucru, termenele de soluţionare a cererilor 
depuse de aceştia şi clarificarea unor practici ce decurg din Protocolul de colaborare si 
reglementările Legii nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

4.Organizarea periodică de întâlniri cu persoanele fizice autorizate şi cu reprezentanţii 
persoanelor juridice autorizate şi notarii publici, în care au fost prezentate schimbările apărute 
în actele normative, modalităţile de lucru. Au fost făcute, de asemenea, cunoscute 
modificările aduse sistemului informatizat E-Terra 3, respectiv modul de formulare a cererilor, 
modalitatea în care vor primi numere cadastrale şi numere de carte funciară noile imobile, 
precum şi sistemul de conversie al cărţilor funciare existente, au fost prezentate formularele 
de extras, încheiere şi carte funciară, precum şi modificările aduse aplicaţiei informatizate 
RGI, care permite înregistrarea cererilor de către notarii publici on-line, direct de la sediile 
acestora. 
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5.Scurtarea timpului de rezolvare a cererilor de înscriere în Cartea Funciară. Acest 
aspect s-a realizat prin organizarea de întâlniri cu personalul propriu şi cu persoanele fizice 
autorizate, reprezentanţi ai persoanelor juridice autorizate şi notarii publici, privind modificările 
aduse legislaţiei specifice domeniului de activitate al instituţiei, pregătirea profesională în 
funcţie de performanțele realizate de fiecare în parte, crearea unor practici unitare atât în 
cadrul Serviciului de Publicitate Imobiliară cât şi în relaţiile cu birourile notariale, unităţi 
bancare și de administrare fiscală, executori judecătoreşti, instanţe și parchete,etc.,utilizarea 
calculatorului în căutarea sarcinilor unui imobil şi la redactarea documentelor. 

6.Instruirea personalului auxiliar din cadrul serviciului, la intervale regulate de timp. 

Activitatea Serviciului Publicitate Imobiliară în anul 2020 s-a axat pe următoarele 
priorităţi: 

 Cod 2.1.1  -Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară: 28311 cărţi funciare 
înfiinţate (7100 din înregistrarea sporadică + 21211 din înregistrarea sistematică)  

 Cod 2.1.3  -Înfiinţare carte funciară: pentru 144 imobile/u.i.; 
 Cod 2.2.2  -Înscriere dezlipire/alipire: pentru 1806 imobile rezultate/u.i.; 
 Cod 2.3.1  -Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice:  3289 solicitări; 
 Cod 2.3.2  -Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice: 12032 solicitări; 
 Cod 2.3.3  -Înscriere ipotecă/privilegiu: 3623 solicitări; 
 Cod 2.4.1 -Notare/Radiere în/din cartea funciară:8535 operaţiuni; 
 Cod 2.4.2  -Notări (alte notări inclusiv radierea): 953 operaţiuni; 
 Cod 2.5.1 -Îndreptare eroare materială (include repozitionarea imobilului):1803 

solicitări; 
 Cod 2.6.1  -Înscrieri construcţii: pentru 563 imobile; 
 Cod 2.6.2  -Extindere/Radiere construcţii: pentru 412 imobile; 
 Cod 2.6.3 -Actualizare informatii tehnice: pentru 1234 imobile; 
 Cod 2.7.1  -Consultare documente din arhivă: 3 solicitări; 
 Cod 2.7.2  -Extras de carte funciară pentru informare: pentru 13563 imobile; 
 Cod 2.7.3  -Extras de carte funciară pentru autentificare: pentru 15899 imobile; 
 Cod 2.7.4 -Certificat de sarcini: 1189 solicitări; 
 Cod 2.7.5  -Copii certificate ale documentelor din arhivă: 1197 solicitări; 
 Cod 2.7.6  -Certificat privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte 

funciară după numele/denumirea proprietarului: 11482 certificate; 
 Cod 2.7.8 -Certificat privind înscrierea imoibilului în evidenţele de cadastru şi carte 

funciară, după datele de identificare ale acestuia (judeţ, localitate, stradă, număr): 243 
certificate. 

Prin OUG nr.31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, s-a înfiinţat Biroul de Relaţii cu Publicul la nivelul 
circumscripţiei judecătoreşti Lehiu Gară. Acest birou îşi desfăşoră activitatea în sediul 
Primăriei Lehliu Gară, în baza contractului de comodat nr.6243/02.11.2018 și soluţionează în 
termen  toate cererile  de recepţie şi înscriere în Cartea Funciară, precum și organizarea 
periodică de întâlniri cu persoanele fizice autorizate şi cu reprezentanţii persoanelor juridice 
autorizate şi notarii publici. 

B. LOCUINŢE 

În perioada 1.01-30.09.2020, în judeţ au fost finalizate 205 locuinţe, cu 19 mai puține 
faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019.  

Din acestea, 66 locuinţe au fost construite în mediul urban (32,2% din total) şi 139 în 
mediul rural (67,8%). 

Locuinţele terminate în primele 9 luni ale anului 2019 au fost construite 100% din 
fonduri private. 
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C. SERVICII PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ  

Activitatea desfăşurată în anul 2020 de serviciile de gospodărie comunală se prezintă 
astfel: 

  Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare 
SC ECOAQUA SA Călăraşi este operator regional al serviciilor de alimentare cu apă 

şi canalizare/epurare, operator licențiat cu licența de clasa 2, eliberată de ANRSC București, 
care deservețte utilizatorii (populație, agenți economici și instituții publice) de pe raza județului 
Călărași și a municipiului Urziceni, județul Ialomița. 

Aria de operare este, în județul Călărași, municipiile Călărași și Oltenița și orașele 
Lehliu Gară, Fundulea și Budești, iar în județul Ialomița, municipiul Urziceni și comunele 
Manasia și Grindu. 

Patrimoniul public, reprezentat de infrastructura aferentă serviciilor de apă şi de 
canalizare, a fost predat operatorului prin Contractul de Delegare de Gestiune a Serviciilor de 
alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2005, contract avizat de ANRSC cu avizul nr. 954/ 
22.04.2005. În data de 19.04.2006, Consiliul Local al municipiului Urziceni încheie cu 
operatorul regional ECOAQUA SA Călăraşi, Contractul de Concesiune nr. 699/2006 pentru 
serviciul de apă şi de canalizare şi transferă în administrarea operatorului bunurile aparţinând 
domeniului public şi privat al autorităţii locale. La finele lunii octombrie 2007, toate autori tăţi le 
publice locale aflate în asociere aprobă novarea Contractului de Delegare de Gestiune, astfel 
încât el să corespundă cerinţelor Uniunii Europene pentru finanţarea proiectului POS Mediu. 

Monitorizarea performanțelor este asigurată prin supervizarea Contractului de 
delegare de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua.Asociaţia intercomunitară 
ECOAQUA are ca scop reglementarea, înfiinţarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi 
gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pe raza de competenţă 
a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de 
investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi dezvoltării 
sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului realizat, pe baza strategiei de dezvoltare. 

Monitorizarea contractului de delegare este realizată prin Serviciul Monitorizare 
Contract de Delegare care are ca principal scop atât îmbunătăţirea activităţii operatorului, prin  
întâlniri lunare cu Asociaţia de Dezvoltare şi realizarea corespondenţei cu membrii asociaţi, 
creşterea gradului de informare a membrilor asociaţiei, creşterea transparenţei în activitatea 
desfăşurată cât şi urmărirea realizării indicatorilor de performanţă. 

Atfel, ECOAQUA S.A. Călărași este operatorul infrastructurii, proprietarii fiind 
autorităţile publice locale; toate investiţiile făcute până la 31.12.2020, precum şi cele care 
urmează să se facă în viitorul apropiat, indiferent de investitor şi de sursa de finanţare, în final 
sunt transferate autorităţilor locale, care le vor preda operatorului, pentru exploatare, prin act 
adiţional (protocol) la contractul de delegare. Activitatea de exploatare a a infrastructurii de 
apă şi de canalizare; staţii de captare-tratare a apei potabile, atât de suprafaţă cât şi 
subterană, reţele de distribuţie apă potabilă şi reţele de canalizare, staţii de pompare ape 
uzate, staţii de epurare şi activitatea comercială aferentă serviciilor prestate.  

Prezentăm în tabelele de mai jos date privind producția de apă distribuită 
consumatorilor în anul 2020 și producția privind serviciul de canalizare în anul 2020: 

Producție de apă distribuită  
consumatorilor în anul 2020  

UM   
Sucursala 
Călărași 
Total an  

Sucursala 
Oltenița 
Total an 

Total an 

Consum uz casnic  mc 2795192 1042619 3837811 

Consum uz agenți economici mc 891786 53645 945431 

Consum uz public ( instituții publice) mc  243563  48136 291699 

Total consum  mc 3930541 1188263  5118804 

din care:       

Apă industrie mc 640889 43863  684752 
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Producție privind serviciul de 
canalizare în anul 2020  

UM  
  

Total/ an 
  

Sucursala 
Oltenița 
Total an 

Total an 

Canalizare casnic  mc 1920235 673622 2593857 

Canalizare agenți economici  mc 762296 81755 844051 

Canalizare instituții publice  mc 580098 292955 873053 

Total canalizare  mc 3262630 1048332 4310962 

din care:       

Canal industrie mc 294609 57261 351870 

alte servicii (apă vidanjată) mc 8697 0 8697 

Activitatea de investiţii, a continuat şi în anul 2020 în derularea contractului de 
asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare, precum şi cu alte investiţii din 
fonduri proprii sau ale autorităţilor locale. 

Societatea ECOAQUA Călărași este beneficiară a proiectului de asistentă tehnică: 
“Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentațiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a  infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a 
Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”, Cod proiect: 
Cod SMIS 2014+108040, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura  Mare 2014-2020, 
Contract de Finanțare nr.24 /09.02.2017, semnat cu Ministerul Fondurilor Europene. 

Date relevante despre Proiect: 
 Valoarea proiectului:  11.926.122 lei, fara TVA;    
 Perioada de implementare  a proiectului: 58 luni, respectiv  perioada  01.03.2017-

31.12.2021; 
 Indicatorii de realizare ai proiectului: Documentații suport pentru elaborarea aplicației 

de finanțare (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost–Beneficiu, Evaluarea impactului 
asupra mediului, Documentații de atribuire  etc.) în vederea  obținerii  fondurilor 
necesare finanțării proiectului de investiții: ”Proiectul regional de dezvoltare a  
infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în 
judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”. 

 Prin Proiect sunt propuse investiții pentru tratarea și distribuția apei potabile și 
colectarea și epurarea apelor uzate în 33 Unitați Administrativ-Teritoriale urbane și 
rurale: Călărași, Oltenița, Lehliu-Gară, Budești, Fundulea, Independența, Dorobanțu, 
Ulmu, Chiselet, Lupșanu, Lehliu, Dor Mărunt, Nicolae Bălcescu, Ileana, Tămădău 
Mare, Belciugatele, Spanțov, Chirnogi, Crivăț, Șoldanu, Nana, Luica, Plătărești, 
Frumușani, Vasilați,  din județul  Călărași  și Urziceni, Manasia, Alexeni, Coșeren i, Ion  
Roată, Gârbovi, Grindu, Reviga din județul  Ialomița;  

 Pentru implementarea proiectului a fost semnat Contractul de servicii nr.340/ 
31.03.2017, între ECOAQUA S.A. Călărași și Asocierea ROMAIR CONSULTING 
SRL&COMPLEX DESIGN S.R.L.&CIRRUS PROJECT S.R.L. (fosta societate TOP 
RAM PROJECT S.R.L.);  

 Valoarea contractului (etapa I): 11.740.875,65 lei, fără  T.V.A.; 
 Durata de execuție  a contractului (etapa I): 55,7 luni, respectiv  perioada  10.04.2017-

30.11.2021;  
 Stadiu fizic contract: 86 %;  
 Stadiu valoric contract: 71,68%; Total plăți: 8.416.847,30 lei, fără T.V.A., din care:             

902.280,72 lei, fără T.V.A., efectuate în anul 2020 . 

Pe parcursul  anului  2020, au avut loc mai multe întâlniri comune Beneficiar-
Consultant Romair și reprezentanți ai  instituțiilor finanțatoare ( AMPOIM, BEI, JASPERS), 
având ca subiect  evaluarea  Studiului de Fezabilitate  transmis spre analiză. Au fost primite 
trei  note de observații formulate de Consultantul Comisiei Europene, JASPERS, pe baza 
cărora Consultantul Romair a revizuit și completat, în mai multe rânduri documentațiile 
depuse.  
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Principalele  observații  și  clarificări  formulate de  instituțiile finanțatoare, care au  
condus la revizuiri succesive ale Studiului de Fezabilitate  au fost:                                             

 prognoza populației și anul de referință pentru situația proiectată (de exemplu, s-a 
solicitat actualizarea datelor  la nivelul anilor  2017,  2018  și  2019 -  prima varianta de 
Studiu de Fezabilitate fiind  elaborată  în anul 2017  pe baza  prognozei populației din 
2016); 

 modificările legislative apărute pe perioada de elaborare a Studiului de Fezabilitate 
care au necesitat o perioadă de analiză și actualizare a documentațiilor elaborate (de 
exemplu, O.U.G. nr.114/2018, privind unele măsuri în domeniul investițiilor publice ); 

 conditionalitățile ce au decurs din Analiza Cost-Beneficiu - indicele de suportabilitate  
mare; 

 costurile de  investiții specifice raportate la numărul de locuitori Beneficiari, aferenți 
fiecărei localități și aglomerări; având în vedere constrângerile legate de suportabilitate, 
investiția specifică și coordonarea cu investiții realizate din alte surse de finanțare, a 
fost necesară  reducerea valorii investiției  atât la nivel de Proiect, cât și pentru fiecare 
localitate/aglomerare pentru care investiția specifică depășea valorile maxime 
specificate de C.E. (investiții apă 1000 euro/locuitor și  investiții  apă uzată 2000 
euro/l.e.); în acest sens au fost  identificate propunerile de reducere a valorii investiției 
pe întregul Proiect pentru încadrarea în limita de suportabilitate cât și revizuirile 
necesare reducerii valorii investiției specifice aferente sistemelor de alimentare cu apă/ 
apă uzată; 

 includerea referințelor cu privire la impactul asupra siturilor “Natura 2000” în analiza 
multicriterială și la reducerea riscurilor legate de schimbările climatice; 

 includerea în proiect a măsurilor de adaptare  sau reducere a schimbărilor climatice; 
 evaluarea strategică de mediu (SEA) efectuată pentru planurile și programele relevante 

proiectului, etc. 
 modalitatea de  definire a aglomerărilor din aria Proiectului;  s-a  solicitat să se aibă în 

vedere  observațiile primite de la Comisia Europeană  pentru proiecte similare (Buzău), 
care să fie analizate și implementate și în Proiectul de la Călărași, precum și  
rezultatele Proiectului Băncii Mondiale privind redefinirea aglomerărilor (proiect 
SIPOCA 88); 

 configurarea unor clustere rezultată  din modificările unor  soluții tehnice; 
 justificări suplimentare pentru lucrările de reabilitare propuse prin Proiect; 
 explicații privind  deficiențele semnalate la unele stații de epurare/ gospodării de apă, 

realizate  în ultima perioadă  prin  alte proiecte (CNI, PNDL, AFIR etc.), atât din punct 
de vedere al schemei tehnologice folosite cât și din exploatare, pentru care sunt 
propuse investiții  prin POIM (de exemplu,Stația de Epurare Lehliu Gară);  

 justificare explicită pentru fiecare opțiune  a costurilor estimate pentru foraje și stații de 
tratare; 

 explicații suplimentare  privind  costurile energetice ale obiectelor existente; 
 completare  costuri de mententanță/reparații/înlocuiri pentru opțiunile de reabilitare; 
 clarificări privind metodologia beneficiilor (a costului net evitat) calculată pe baza NRW 

(a apei neaducătoare de profit), etc.. 

În prezent, stadiul activităților pentru  pregătirea  Proiectului  se prezintă astfel: 

 Studiul de fezabilitate este la rev. 7  și este în analiză  AMPOIM și JASPERS. În cadrul 
documentelor privind procedura de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) a fost 
transmis  la AMPOIM  un  draft  al Notificării pentru modificarea Acordului de Mediu și 
a Avizului de Gospodarire a Apelor, obținute în anul 2019. Pentru Studiul de 
Fezabilitate rev.7 s-a primit de la JASPERS, un prim set de observații  care sunt în 
lucru la Consultantul Romair; 

 Planurile  de management pentru situ-rile Natura 2000, primite  de la Agenția Națională 
pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), au fost înaintate către Ministerul Mediului și 
Pădurilor, în vederea aprobării setului minim de măsuri speciale de protecție și 
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conservare a siturilor în care și/sau în vecinătatea cărora sunt prevăzute investiții în 
Proiect; 

 Măsurile de conservare au fost transmise de către Ministerul Mediului și Pădurilor, în 
prezent fiind în curs de elaborare la Consultant, documentația suplimentară solicitată, 
pentru a fi anexată la Notificarea de modificare a Acordului de Mediu. Tot pentru partea 
de evaluare a impactului asupra mediului, este în lucru actualizarea hărților Natura 
2000 corespunzător cu investițiile rămase în proiect; 

 Documentațiile pentru obținerea Hotărârii Consiliului Județean de punere la dispoziția 
Proiectului a terenurilor necesare realizarii investițiilor care deservesc sau traversează 
mai multe Unități Administrativ-Teritoriale sunt în curs de elaborare la Consultant; în 
ceea ce privește obținerea Hotărârilor de Consiliu Local pentru aprobarea terenurilor 
aflate în intravilanul Unităților Administrativ -Teritoriale din aria Proiectului, sunt 
obținute în marea majoritate a acestora; 

 Documentațiile de atribuire sunt elaborate în procent de peste 80% și  vor fi actualizate  
în  conformitate  cu Studiul de  Fezabilitate revizuit și aprobat, astfel încat la finalizarea 
etapei de evaluare a proiectului,  să se  poată demara  procedurile de achiziție publică 
în cel mai scurt timp posibil; 

 Documentațiile de atribuire actualizate vor fi transmise spre analiză și aprobare către 
Beneficiar, eșalonat, pe măsură ce acestea sunt finalizate și vor fi  semnale că în u rma 
evaluării, investițiile sau parte a investițiilor din cadrul Proiectului au primit acordul 
AMPOIM și JASPERS; 

 A fost elaborată  Analiza Cost-Beneficiu, varianta  preliminară, urmănd ca aceasta să 
fie actualizată după aprobarea de către AMPOIM/JASPERS a listei finale de investiții  a 
Proiectului;  

 Elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor și 
certificatelor de urbanism este în curs de desfășurare și se realizează în corelare cu 
stadiul de realizare a Documentațiilor de Atribuire; 

 Celelalte documente instituționale (acte de constituire Operator și Asociație, Statut,  
Organigrame Operator Regional ECOAQUA și UIP, documente de personal ale 
angajaților UIP, delegare gestiune servicii apă și canalizare documente privind 
eligibilitatea  Beneficiarului  și a  proiectului, etc.)  sunt în curs  pregătire/elaborare  în 
conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru POIM, Axa 3, O.S.3.2  și a 
condițiilor de publicare/încărcare  în aplicația informatică My SMIS+2014. 

                 În anul 2020 societatea ECOAQUA S.A. Călărași a făcut investiții finanțate din 
fonduri din străinătate, din surse proprii sau ale autorităţilor locale, conform următoarei 
situații: 

Denumire indicator Total 
 (col. 2+3+4) 

Surse proprii 
Bugetul de 

stat și bugete 
locale 

Fonduri din 
străinătate 

0 1 2 3 4 
Utilaje cu și fără montaj 387.522 387.522 0 0 
Studii pentru obiective de 
investiții 

897.462 2.570 127.953 766.939 

Total  1.284.984 390.092 127.953 766.939 

 Activitatea de mentenanță prin care s-au realizat în anul 2020 lucrări de reparații și 
revizii 

Anul 2020 a reprezentat pentru societatea ECOAQUA S.A. Călărași un an atipic din 
punct de vedere al proderii  lucrărilor de reparații și revizii realizate din cele planificate, 
datorită pandemiei declanșată de pandemia de COVID-19.  

A fost perturbată întreaga activitate a Operatorului Regional de apă și canalizare prin 
măsurile care au fost implementate în vederea ținerii sub control a răspândirii infectării, astfel: 

 reducerea numărului persoanelor care să-și desfășoare activitatea la locul de muncă,  
 șomajul tehnic;  
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 programul de telemuncă; 
 încasarea cu foarte mare dificultate a debitelor pe care consumatorii le-au acumulat, 

inclusiv datorită măsurilor de scutire sau amânare la plata a datoriilor pe care Guvernul 
României le-a implementat în România începând cu luna martie a anului trecut, etc.  

În contextul economic prezentat, inclusiv și datorită lipsei de lichidități și a unui 
program normal de muncă al salariaților, activitatea de revizii și reparații desfășurate de 
societatea ECOAQUA S.A. Călărași în anul 2020 s-a redus în mod semnificativ, conform 
cifrelor prezentate în tabelul de mai jos:  

Sucursala  

Revizii în anul 2020  Reparatii accidentale în anul 2020 

TOTAL Mentenanță Terți TOTAL Mentenanță 

Comune- 
mentenanță

+ 
exploatare 

Terți 

Planificate   Realizate Planificate Realizate P R         

Sucursala 
Oltenița 220 203 220 203  0  0 3 3  0  0 

Sucursala 
Călărași 919 584 919 584  0 0  294 286 45 8 

Total 1139 787 1139 787  0 0  297 289 45 8 

Societatea ECOAQUA S.A. Călărași nu a beneficiat în anul 2020 de facilitățile 
economice și financiare pe care Guvernul României le-a acordat unor agenți economici și 
populației.   

Notă: La capitolul “1.3 Stadiul realizării obiectivelor de investiţii”, se află detaliate proiectele de 
investiţii din domeniul alimentare cu apă şi canalizare, finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală (PNDL), Etapa I şi II. 

  Serviciul de furnizare în sistem centralizat a energiei termice, inclusiv cel de 
contorizare a consumatorilor  

Municipiul Călăraşi   

Serviciul Public ”Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ” Călăraşi (SP 
CT-AFL), ca operator al serviciului de alimentare cu energie termică, produce, distribuie şi 
furnizează agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum. Prin intermediul a unei 
centrale termice de zonă (CT 29) şi a 12 centrale termice de bloc (CT I39 - tronson 2, CT I39 -  
tronson 4, CT138, CT J27, CT J21, CT J23. CT 8, CT 9, CT 10, H26 Tr.A și H26 Tr.B), toate 
cu funcţionare pe gaz natural, avand o putere instalată totală de 5,606 Gcal/h. 

Cantitatea de energie termică pentru încălzire şi preparare apă caldă de consum, 
furnizată consumatorilor urbani în anul 2020 a fost de 2170 Gcal, distribuită astfel: populaţie, 
1977 Gcal; agenţi economici şi instituţii publice, 192 Gcal; producţie internă, 1 Gcal. 

Veniturile realizate din activitatea de furnizare a energiei termice realizată în anul 
2020 de către SP”CT-AFL” Călăraşi, au fost de 738.3076 lei (inclusiv  TVA). 

Programul de revizii şi reparaţii pe anul 2020 a fost în valoare de 70.000 lei, constând 
în lucrări de reparaţii la reţelele termice şi lucrări de revizii şi verificări la utilajele şi 
echipamentele tehnologice din punctele termice  în funcţiune. În anul 2020, valoarea revizii lor 
şi reparaţiilor  efectuate  de SP”CT-AFL” Călăraşi  a fost de  65.000 lei, conform devize de 
lucrări, reprezentând: 

- lucrări de reparaţii la reţelele termice secundare aferente punctelor termice, constând 
în înlocuirea  unor tronsoane de conductă cu grad mare de uzură; 

- lucrări de reparaţii capitale la cazanul nr.3 din CT 29; 
- lucrări de revizii şi reparaţii programate la utilajele din punctele termice (electropompe, 

schimbătoare de căldură, vane ,etc.) 
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 Referitor la contorizarea consumatorilor urbani, gradul de contorizare al 
branşamentelor pe  încălzire  şi  pe  apă caldă  de consum pentru populaţie  reprezintă 100%  
din totalul branşamentelor aflate în funcţiune. 

Municipiul Olteniţa  

S.C.Termourban S.R.L. Olteniţa având ca unic asociat Consiliul Local, cu principal 
obiect de activitate producere şi distribuţie a agentului termic pentru populaţie, fiind  deservită 
de 10 centrale termice de cartier care pot funcţiona cu combustibil lichid CLU tip 4 sau cu 
gaze nu a avut investiții în derulare, deoarece a intrat în procedura falimentului. 

Oraşul Lehliu Gară 

Direcţia de Gospodărire Comunală şi Locativă Lehliu – Gară furnizeaza energie 
termică pentru încălzire. Cantitatea de energie termică pentru încălzire şi preparare apă 
caldă de consum furnizată consumatorilor în anul 2020, a fost de 1334,6 Gcal,instituții 
publice 18 Gcal, gospodării 67 Gcal.  

  Activitatea de drumuri şi spaţii verzi  

Serviciul publ ic “Pavaje şi Spaţi i  Verzi” Călăraşi  – are ca obiect de activitate 
întreţinere şi reparaţie de drumuri, întreţinere spaţii verzi, producere şi comercializare de 
material floricol şi dendrologic, transport de marfă, import-export. 

Stadiul realizării producţiei în anul 2020  

Valoarea totală a producţiei pe anul 2020 este de 8.265.477 lei defalcată pe activităţi 
astfel:  

Drumuri  - valoarea totală a producţiei a fost de 3.900.818,60 lei reprezentând: lucrări 
de reparaţii asfaltice de 44.073,86 mp, cu un consum de 6.092,20 tone de mixtură asfaltică; 
reprofilări şi completări de fundaţii de drumuri cu piatră pentru 6.552 mp şi cu un consum de 
1.321 tone de piatră spartă. 

Spaţii verzi  - valoarea totală a producţiei a fost de 4.364.659,57 lei reprezentând, în 
principal, plantări: flori, 202.312 de bucăţi; arbori şi arbuşti, 532 de bucăţi; gazon, 86,3 kg. 
Lucrările specifice fiecărui sezon au constat în: udat, cosit, tăieri de corecţie la arbori şi 
arbuşti, curăţenie, săpat, etc. 

        Stadiul investiţiilor aflate în derulare şi care au fost propuse a se realiza în anul 2020: 

Nr. 
crt. 

Investiţia/Dotarea Stadiul realizării la 31 
decembrie 2020 (%) 

1 Rate leasing - nacelă   100 
2 Rate leasing  -  utilaj de scos cioate   100 
3 Rate leasing  -  autoturism Duster    100 
4 Rate leasing - maşină de marcaje rutiere    100 
5 Rate leasing  - autoutilitară Dokker 100 
6 Rate leasing - autogreder 100 
7 Rate leasing - autobasculantă   100 
8 Toalete ecologice 100 
9 Motounelte 0 

  Activitatea desfăşurată de Serviciul Public “Pieţe – Oboare” Călăraşi  

Acest serviciu are ca obiect de activitate administrarea spaţiilor din pieţe, târguri, 
oboare şi din Bazarul Călăraşi, operaţiuni de comercializări şi prestări servicii specifice, 
proiectare şi executare lucrări de investiţii proprii, lucrări de construcţii montaj, organizarea 
şi/sau administrarea pieţelor de gross, import – export specific. 
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Programul de achiziţii publice aferent anului 2020: 

Nr.crt. Investiţia/Dotarea Perioada/Valoare lei 

1 Dezinsecţie, dezinfecţie, 
deratizare Trim II-IV/ 24.098 

2 Reparații curente și modernizare 
grupuri sanitare Piața Big  

Trim.III/ 54.985 

3 
Alimentare cu energie electrică 
Bazar Provizoriu Trim.III-IV/ 17.964 

4 Branșament apă și racord 
canalizare Bazar Provizoriu 

Trim.IV/ 20.904 

 Activitatea de salubrizare 
 În municipiul Călăraşi  
 În Municipul Călărași, societatea REBU asigură servicii de colectare separată a 

deșeurilor menajere și reciclabile, începând cu data de 1 octombrie 2017, conform 
contractului semnat cu ADI Ecomanagement Salubris. 

Măturatul, întreţinerea, răzuitul şi spălatul căilor publice, gunoi stradal, pluguit 
zăpadă, împrăștiat material antiderapant, încărcat și transportat zăpada, realizate de URBAN 
S.A. și SC Brai Cata 

Aceste activităţi se desfăşoară în scopul aducerii domeniului public în stare de 
curăţenie şi presupune următoarele operaţiuni: 

 Măturatul manual al carosabilului, trotuarelor, staţiilor de transport în comun, pieţelor 
publice, locurilor de parcare stabilite, suprafeţelor anexe ale spaţiilor de circulaţie, 
precum şi evacuarea conţinutului coşurilor stradale; 

 Măturatul mecanizat care se realizează cu autoperii colectoare, echipate cu perii 
cilindrice sau circulare şi sistem de aspirare - colectare a reziduurilor rezultate; 

 Întreţinerea curăţeniei care constă în colectarea prin procedee manuale a depunerilor 
grosiere de pe întreaga suprafaţă a domeniului public şi care, de regulă, au fost 
salubrizate în prealabil; 

 Răzuitul rigolelor – îndepărtarea deşeurilor aglomerate de lângă borduri determinate de 
cauze obiective şi precolectarea lor în saci sau în tomberoane; 

 Stropitul carosabilului care constă în dispersia apei pe suprafaţa carosabilului pentru 
evitarea formării prafului şi crearea unui climat favorabil îmbunătăţirii gradului de 
confort şi igienă citadină. 

 Lucrări executate de SC URBAN SA Sucursala Călărași în valoare de 1.006.878,95 lei 

Au fost efectuate lucrări de Dezinsecție, Deratizare și Dezinfecție (DDD), în valoare 
de 781.051,75 lei, valoare decontată SC Steak House, COVID-19 (dezinfecție) -115.300,99 
lei - SC Re -Term Import Export. 

În municipiul Olteniţa  

În temeiul Contractului de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport al 
deşeurilor în zona 2 Olteniţa din judeţul Călăraşi, încheiat în urma procedurii de achiziţie 
publică organizată de către Asociaţia de dezvoltare intercomunitară “Ecomanagement 
Salubris” Călărasi, SC IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL Costineşti, prestează începând 
cu data de 01.10.2017, serviciul de salubrizare privind colectarea şi transportul deşeurilor 
menajere generate de locuitorii Municipiului Olteniţa.  

În oraşul Lehl iu Gară: serviciul de colectare deşeuri menajere şi reciclabile, 
transportare şi depozitare este asigurat începând cu data de 01.09.2019 2017 de către RER 
Ecologic Service Bucureşti REBU SA. În anul 2020 a fost colectată o cantitate de 2.568 tone, 
din care a fost recuperată o cantitate de 62 tone, numărul persoanelor de la care a fost 
colectată cantitatea menționată fiind de 6.285. 
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În oraşul Fundulea: serviciul de salubritate este prestat de RER Ecologic Service 
Bucureşti REBU SA.  

În oraşul Budeşti : a fost încheiat Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de 
colectare şi transport  al deşeurilor în zona 2 Olteniţa din judeţul Călăraşi şi a Contractului nr. 
12925/26.09.2017 subsidiar acestuia, cu termen de începere 01.10.2017 cu operatorul 
regional S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. Costineşti, sat Schitu, Constanţa. 
Societatea şi-a respectat toate obligaţiile asumate conform clauzelor contractuale. În 
perioada 01.01-31.12.2020 s-au colectat deşeuri menajere reziduale generate de populaţie, 
deşeuri reciclabile plastic-metal, generate de populaţie şi deşeuri similare reziduale generate 
de agenţii economici și deșeuri reciclabile plastic-metal generate de agenții economici.  

Pentru colectarea deșeurilor de pe raza orașului Budești, s-a folosit o autospecială, 
respectiv o autocompactoare cu o capacitate de 18 mc pentru deșeurile menajere reziduale 
(1 autocompactoare de rezervă, de aceeași capacitate), o autocompactoare cu o capacitate 
de 6 mc pentru deșeuri menajere reziduale, o autocompactoare cu o capacitate de 6 mc 
pentru deșeuri reciclabile, colectarea făcându-se la 1-2 săptămâni. 

  Alte servicii de utilitate publică  

În municipiul Călărași:  
 întreținere circulație: 

 achiziționare și montare  indicatoare  rutiere – 44.700 lei, valoare decontată; 
 întreținere indicatoare rutiere  - 30.600,0 lei valoare decontată; 
 întreținere plăcuțe străzi și imobile – 24.750 lei valoare decontată; 
 achiziționare si montare limitatoare de viteză – 42.935,20 lei valoare decontată; 
 marcaje rutiere – 226.083,56 lei valoare decontată. 

 întreținere  semafoare -  22.848,0 lei, valoare decontată;                  
 întreținere  rețea  de   iluminat   public: 

 întreținere  rețea  iluminat public - 1.853.159,13 lei valoare decontată, ce reprezintă 
contravaloarea executării de  lucrări  de  menținere și întreținere a sistemului de 
iluminat public  de catre S.C. Flash Lighting Services București S.A.;     

 consum energie electrică –213.458,69 lei valoare decontată.       
 Achiziționare mobilier urban:19.715,92 lei valoare decontată,reprezentând achiziționare 

și montare coșuri de gunoi din plastic.  
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11 .. 33 .. SS TT AA DD II UU LL   RR EE AA LL II ZZ ĂĂ RR II II   PP RR OO GG RR AA MM UU LL UU II   DD EE   II NN VV EE SS TT II ŢŢ II II   

INVESTIŢII ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII  

Investiţii în continuare 

 Modernizare, reabilitare demisol corp C - Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei 
Samarian Călărași, PT + DE +DTAC, asistență tehnică, taxe - Investiție multianuală 
finanțată de C.N.I.. Cofinanțarea C.J. Călărași a asigurat decontarea proiectului tehn ic 
în anul 2019 și urmează să se achite și asistența tehnică din partea proiectantului pe 
parcursul execuției lucrărilor. Lucrările vor fi finalizate în anul 2021. Valoare decon tată 
în 2020 – 0,00 lei; 

 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 aferenta corp B etajele P-5- 
Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași, faza PT + DE + execuție 
lucrări, inclusiv asistență tehnică, SSM, comisioane -  Investiție multianuală. Lucrările 
sunt în curs de execuție și vor fi finalizate în anul 2021. S-au efectuat plăți pentru 
lucrări, asistență tehnică – dirigenție de șantier și prestări servicii SSM. Valoare 
decontată în 2020 – 3.744.677,25 lei. 

Investiţii noi 

 Corp nou clădire în incinta Spitalului Județean de Urgență Călărași - OB.2 - 
Gospodăria de Apă, Stație Epurare, Rețele Exterioare, PT + DE +DTAC, execuție 
lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, taxe, comisioane  OB1+OB2. În 2020 au fost 
decontate doar taxe pentru avize pentru OB1 .Valoare decontată în 2020 – 566,69 lei; 

 Demolare Gospodărie de apă, demontare și remontare rețele exterioare, demontare și 
relocare chiller, existente pe amplasamentul corpului nou de spital - 
PT+DE+DTAC+DTAD, execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, comisioane, 
taxe, Documentație tehnică pentru aviz Apele Române - Investiție multianuală. 
Lucrările sunt în curs de execuție și  vor fi finalizate în anul 2021. S-au efectuat plăți 
pentru taxe avize, proiectare, comisioane ISC, lucrări și prestări servicii SSM.Valoare 
decontată în 2020 – 261.187,03 lei. 

Transferuri pentru investiţii 

 Spitalul Județean de Urgență Călărași – Valoare transferată (pentru dotări) – 
6.955.824,12 lei; 

 Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași - Valoare transferată (pentru dotări) – 
470.669,28 lei. 

INVESTIŢII ÎN DOMENIUL CULTURII ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Investiţii în continuare 

 Rețele tehnico - edilitare (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, electrice, 
telecomunicații, circuite carosabile și pietonale, amenajare spații verzi, împrejmuire) - 
locuințe ANL pentru specialiști, str. Independenței - Zona I - execuție lucrări, taxe, 
comisioane ISC, asistență tehnică, servicii SSM – Lucrări finalizate și recepționate. S-
au efectuat plăți comisioane ISC/CSC, lucrări asistență tehnică-dirigenție de șantier. 
Valoare decontată în 2020 – 125.919,89 lei. 

 Instalație de degivrare teren joc - Stadionul Municipal Ion Comșa, complex sportiv 
municipal - PT+DE și execuție lucrări,  asistență tehnică, taxe, comisioane - Lucrări 
finalizate și recepționate. S-au efectuat plăți comisioane ISC/CSC, lucrări și asistență 
tehnică – dirigenție de șantier. Valoare decontată în 2020 – 12.867,14 lei. 

 Instalație de iluminat nocturnă a Stadionului Municipal Ion Comșa - teren central, 
PT+DE și execuție lucrări,  servicii SSM, asistență tehnică, taxe, comisioane, inclusiv 
consultanta pentru autorizare ISCIR pentru 4 platforme auto ridicătoare la stâlpi de 
iluminat - Lucrări finalizate și recepționate. S-au efectuat plăți comisioane ISC/CSC, 
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lucrări și asistență tehnică – dirigenție de șantier.Valoare decontată în 2020 – 
901.169,33 lei. 

Investiţii noi 

 Rețele tehnico-edilitare (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, electrice) și 
circuite carosabile, pietonale, amenajare spații verzi pentru Locuințe de serviciu (ANL) 
- B-dul Nicolae Titulescu nr.1 bis, Municipiul Călărași - faza PT+DE+DTAC, execuție 
lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, taxe avize, comisioane - A fost finalizată 
procedura de licitație, a fost demarată faza de proiectare cu termen de predare 
februarie 2021. Au fost achitate tarifele de racordare la gaze și energie electrică. 
Valoare decontată în 2020 – 25.696,35 lei. 

 Reabilitare, modernizare clădire sediu CJ Călărași - PT+ execuție lucrări, asistență, 
ssm, comisioane, taxe - Investiție multianuală. Lucrările sunt în curs de execuție și  vor 
fi finalizate în anul 2022. S-au efectuat plăți pentru proiectare, comisioane ISC, lucrări 
și prestări servicii SSM. Valoare decontată în 2020 – 552.583,75 lei. 

 Centrul Socio-Cultural Călărași (fost Palat Administrativ) - PT+DE și execuție lucrări,  
servicii SSM, asistență tehnică, taxe, comisioane - Investiție multianuală. S-a finalizat 
procedura de licitație, s-a încheiat contractul și s-a dat ordinul pentru faza de PT + 
DTAC. A fost achitată consultanța în achiziții. Valoare decontată în 2020 – 1.745 lei. 

 Dezvoltarea zonei turistice Brațul Borcea - port turistic de agrement, P.T, DTAC, 
execuție lucrări, asistență tehnică și comisioane – A fost demarată procedura de 
achiziție. Valoare decontată în 2020 – 0 lei. 

Alte cheltuieli de investiţii: 
 Management și consultanță Smart Lab 4,0 pentru Biblioteca Județeană Alexandru 

Odobescu. Valoare decontată în 2020 – 60.000 lei. 
 Înființare și dotare Smart Lab în cadrul Bibliotecii Județene Alexandru Odobescu. 

Valoare decontată în 2020 – 359.096,75 lei. 
 Documentații cadastrale – s-au executat documentații cadastrale pentru terenuri, clădiri 

și drumuri județene. Valoare decontată în 2020 – 158.828,25 lei. 
 Studiu topografic pentru imobilul cu nr. cadastral 24750 Cazarma UM 3151 – 

radiolocație. Valoare decontată în 2020 – 23.664,34 lei. 
 Studiu topografic pentru imobilul cu nr.cadastral 24753 Cazarma UM 3151 – poligon de 

tragere. Valoare decontată în 2020 – 20.534,64 lei; 
 Întocmire documentație pentru avizul de amplasament în vederea obținerii avizului de 

la Apele Române pentru obiectivul de investiții ”Construire adăpost pescăresc 
Dunărean”. Valoare decontată în 2020 – 2.547,37 lei. 

 Revizuire documentație în vederea obținerii avizului de amplasament pentru obiectivu l 
de investiții "Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre, în Regiunea 
transfrontalieră Călărași-Silistra", actualizare  Studiu de Fezabilitate, taxe și avize. 
Valoare decontată în 2020 – 2.718,06 lei. 

 Elaborare documentație tehnico - economică pentru zona de agrement, inclusiv spații 
de cazare, săli de conferințe, sală multifuncțională, terenuri de sport - faza SF, inclusiv 
taxe, avize Valoare decontată în 2020 – 7.020,25 lei. 

Dotări Consiliul Judeţean Călăraşi: 
 Centrală termică cu montaj (cazane 3 buc., pompe recirculare 3 bu.c, Vas expansiune 

2 buc., stație dedurizare 1 buc., butelie de egalizare 1 buc); 
 Set mobilier sală ședințe; 
 Stații de lucru cu Windows inclus și licențe Office (5 buc.); 
 Multifuncțională color A3 (1 buc.); 
 Laptop cu Windows inclus, licențo Office și software editare audio-video (1 buc.); 
 Reînnoire licență Cpanel/vhm vps+licență Cloud Linux - valabilitate 1 an (1 buc.); 
 Licență certificat SSL de tip Willcard - valabilitate 1 an (1 buc.); 
 Licență Office (5 buc.); 
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 Sistem de acces cu cartelă (1 buc); 
 Soft program de pontaj (1 buc). 

Transferuri pentru investiții: 
- Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași - Dotări independente. Valoare 

transferată 2020 – 201.000,00 lei; 
- Muzeul Dunării de Jos - Dotări independente. Valoare transferată 2020 – 299.940,90 

lei. 

INVESTIŢII ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE 

Alte cheltuieli de investiții: 
- Servicii de consultanță în vederea obținerii finanțării prin Mecanismul Norvegian pentru  

înființarea unui centru rezidențial de tratare a adicțiilor. Valoare decontată în 2020 – 
67.200 lei. 

Transferuri pentru investiții: 
- Centrul de Asistență Medico – Socială: Cămin de bătrâni - Vâlcelele - Expertiză, 

Documentație rest de executat, DTAC + execuție lucrări, taxe, avize, comisioane, 
asistență, SSM. Valoare decontată în 2020  – 711.125,10 lei. 

INVESTIŢII ÎN DOMENIUL – INFRASTRUCTURĂ  

Investiții în continuare: 

 Modernizarea, reabilitarea drumurilor județene DJ 401C tronson (DJ 301) Cucuieți - 
Progresu - Sohatu - Intersecție (DJ 412), KM 21+500 – KM 11+623 și DJ 412 tronson 
Sohatu - (DJ 402)  km 61+780 la km 55+535, L= 16,122 km - execuție lucrări, inclusiv 
asistență tehnică, taxe și cote legale (PNDL2) - subvenții PNDL - Lucrări finalizate și 
recepționate. S-au efectuat plăți comisioane ISC/CSC, lucrări și asistență tehnică. 
Valoare decontată în 2020 – 1.061.174,83 lei. 

 Modernizarea și reabilitarea DJ 211D tronson DN 21(Stefan Vodă) - Libertatea - DN3B 
(Dichiseni), Km 13+500 - Km 41+500, L=24,57 Km, execuție lucrări, inclusiv asistență 
tehnică, consultanță, servicii ssm, comisioane, taxe avize (cofinanțare  - PNDL2) - 
Investiție multianuală. Lucrările sunt în curs de execuție și  vor fi finalizate în anul 2022. 
S-au efectuat plăți pentru asistență tehnică.Valoare decontată în 2020 – 27.009,50 lei. 

 Modernizare, reabilitare DJ 403 de la DN31-Luica-DN4-Șoldanu- Radovanu, km 0+000 
la km 34+800, Lungime - 33,8 km - PT + execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, 
consultanța și servicii ssm, taxe și cote legale (PNDL2) - Investiție multianuală. 
Lucrările sunt în curs de execuție și  vor fi finalizate în anul 2022. S-au efectuat plăți 
pentru taxe, comisioane și consultanță în achiziții. Valoare decontată în 2020 – 
163.277,92 lei. 

 Modernizare DJ 411 Chirnogi - Radovanu - Crivăț - limită județ (Hotarele), km 0+000 - 
km 18+090” - PT+DE+DTAC, execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanță și 
servicii ssm taxe și cote legale (PNDL2), Investiție multianuală. Lucrările sunt în curs 
de execuție și  vor fi finalizate în anul 2021. S-au efectuat plăți pentru lucrări, asisten ță 
dirigenție de șantier, servicii SSM. Valoare decontată în 2020 – 11.088.148,47 lei. 

Investiții noi: 

 Modernizare pod trecere râul Argeș, km23+000, PT+DE+DTAC, execuție lucrări, 
inclusiv asistență tehnică, consultanță și servicii – a fost demarată faza de proiectare, 
documentații pentru avize și autorizație de construire. S-au efectuat plăți pentru taxe 
avize.Valoare decontată în 2020 – 1.119,48 lei. 
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Alte cheltuieli de investiţii 

 Actualizare și completare Studiu de fezabilitate ”Modernizare Pod  trecere  râul Argeș, 
km 23+000” – a fost actualizat Studiu de fezabilitate. S-au efectuat plăți pentru 
actualizare Studiu. Valoare decontată în 2020 – 17.850 lei. 

INVESTIŢII ÎN DOMENIUL – INFRASTRUCTURĂ  

 Planul județean de gestiune a deșeurilor – s-au achitat taxe la Agenția pentru Protecția 
Mediului și Direcția de Sănătate Publică. Valoare decontată în 2020 – 700 lei. 

Programe cu finanţare externă ale Consiliului Judeţean Călăraşi, 

în implementare/implementate 

Beneficiar 
Denumire proiect/ 

program  
Localizare 

(rural/urban) 
Valoarea proiectului 

(lei) 

Stadiul 
proiectului  

la finele anului 
2020 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

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

urban+rural 128.488.430,89 în implementare 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

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

urban+rural 

17.726.171,89  
din care 

12.855.986,44 pentru 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

în implementare 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

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

urban+rural 

27.351.790,10 
din care 

3.308.989,49 pentru 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

în implementare 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

Dezvoltarea produselor 
turistice comune şi 
reabilitarea moştenirii 
culturale, proiect ce 

urban+rural 

6.899.965,69 
din care 

2.982.650,35 pentru 
Consiliul Judeţean 

în implementare 
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vizează obiectivul de 
investiţii restaurarea 
Casei Demetriad 
INTERREG VA Ro-Bg 
2014-2020 

Călăraşi 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

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

urban+rural 

4.369.077,47 
din care 

1.674.511,05 pentru 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

în implementare 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

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

urban+rural 494.880,00 în implementare 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

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

urban+rural 397.889,00 în implementare 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

Planif icare strategică şi 
simplif icare administrativă 
pentru o dezvoltare 
sustenabilă a judeţului 
Călăraşi 
POCA 2014-2020 

urban+rural 3.650.604,65 
în 

precontractare 

Programe cu finanţare externă ale Consiliului Judeţean Călăraşi, 

depuse spre evaluare 

Beneficiar Denumire proiect/ 
program  

Localizare 
(rural/urban) 

Valoarea proiectului 
(euro) 

Stadiul 
proiectului  

la finele anului 
2020 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi  

 

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

urban 

137.145.325,29 
va f i stabilită la 

momentul semnării 
contractului de 

f inanţare 

depus spre 
evaluare 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

Modernizarea şi 
reabilitarea drumului 
judeţean DJ 306 tronson 
Cuza -Vodă (DN3) – 

urban 

53.815.805,32 
va f i stabilită la 

momentul semnării 
contractului de 

depus spre 
evaluare 
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Socoalele - limită judeţ 
Ialomiţa km 0+000 – km 
63+000” şi „ Modernizare 
drum judetean DJ 306 
limită judeţ Călăraşi Km 
32+950 – Albeşti  – 
Andrăşeşti - Gheorghe 
Doja - Crunţi km 63+650 - 
intersecţia DJ 102 H  şi 
de la km 66+225 - la 
Reviga - Cocora    km 
58+775 şi DJ 203 E -   
limită Judeţ Buzău – 
Cocora  km 14+075 - 
21+325” prin POR 2014 – 
2020,  
Axa prioritară 6, 
prioritatea de investiţii 
6.1 – SUERD 

f inanţare 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

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

urban 

va f i stabilită la 
momentul semnării 

contractului de 
f inanţare 

f inanțat prin 
PNDL 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

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

urban 

va f i stabilită la 
momentul semnării 

contractului de 
f inanţare 

depus spre 
evaluare 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

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

urban+rural 

va f i stabilită la 
momentul semnării 

contractului de 
f inanţare 

în implementare 

CJC a cedat 
atrbuțiile către 

ISU 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

Dotarea inf rastructurii 
ambulatoriului Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Dr. 
Pompei Samarian 
Calarasi 
Axa prioritară 3, 
prioritatea de investiţii 
3.1 – B SUERD 

urban+rural 

va f i stabilită la 
momentul semnării 

contractului de 
f inanţare 

depus spre 
evaluare 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

Reabilitare energetică, 
Şcoala Gimnazială 
Specială nr. 1, Municipiul 
Călăraşi 
Axa prioritară 3, 
prioritatea de investiţii 
3.1 – B SUERD 

urban+rural 

va f i stabilită la 
momentul semnării 

contractului de 
f inanţare 

depus spre 
evaluare 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

Reabilitare energetică 
Cinema din cadrul 
Centrului Judeţean de 
Cultură şi Creaţie 
Călăraşi 
Axa prioritară 3, 

urban+rural 

va f i stabilită la 
momentul semnării 

contractului de 
f inanţare 

depus spre 
evaluare 
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prioritatea de investiţii 
3.1 – B SUERD 

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

Nr. 
Crt. 

Denumirea Obiectivului de Investiţii 
Entitate 

responsabilă 
Persoane 

responsabile 
Termen de 
finalizare 

3.1. Modernizarea Satului Românesc 
3.1.1. Investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei 

1 
Alimentare cu apă în comuna Frăsinet, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Frăsinet şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

2 
Reabilitare gospodării de apă în satele 
Coslogeni, Dichiseni, Satnoieni, comuna 
Dichiseni, judeţul Călărasi 

Comuna  Dichiseni 
 şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

3 
Alimentare cu apă în satul Independenţa, 
comuna Independenţa, judetul Călăraşi 

Comuna 
Independenţa şi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

4 
Inf iinţare sistem centralizat de alimentare cu apă 
în sat Radu Vodă, comuna Lupşanu, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Lupşanu şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

5 
Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare 
cu apă în comuna Plătăreşti, judeţul Călăraşi 

Comuna Plătăreşti şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

6 
Inf iinţare reţea de alimentare cu apă în comuna 
Radovanu, judetul Călăraşi 

Comuna Radovanu 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

7 
Extindere sistem de alimentare cu apă în 
comuna Spanţov, judetul Călăraşi 

Comuna Spanţov şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi  

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

8 
Gospodărie de apă nouă în sat Curcani, 
comuna Curcani, judetul Călăraşi 

Comuna Curcani şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

9 
Extindere alimentare cu apă în comuna 
Gălbinaşi, judeţul Călăraşi 

Comuna Gălbinaşi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi  

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

10 
Înf iinţare sistem centralizat de alimentare cu apă 
potabilă în comuna Ileana, judeţul Călăraşi 

Comuna Ileana şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

11 
Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu 
apă în Comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi 

Comuna 
Belciugatele şi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

12 
Execuţie reţea de alimentare cu apă în comuna 
Ciocăneşti, judeţul Călăraşi 

Comuna Ciocăneşti 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 
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13 

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

Comuna Dichiseni şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

14 
Înf iinţare sistem de alimentare cu apă în satul 
Bogdana şi extindere gospodărie de apă în satul 
Dragoş-Vodă 

Comuna Dragoş-
Vodă şi Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

15 
Extindere reţea de alimentare cu apă în comuna 
Radovanu, judeţul Călăraşi 

Comuna Radovanu 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

16 
Extindere şi modernizare reţea de alimentare cu 
apă în comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi 

Comuna Săruleşti şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

17 

Extindere reţea de alimentare cu apă în satele 
Tămădăul Mare, Tamădăul Mic, Plumbuita, 
Călăreţi, Dârvari, din comuna Tămădăul Mare, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Tămădăul 
Mare şi Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

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

1 
Sistem canalizare şi staţie de epurare apelor 
uzate  menajere în comuna Chirnogi, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Chirnogi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi  

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

2 
Înf iinţare reţea publică de canalizare cu staţie de 
epurare în comuna Chiselet, judeţul Călăraşi 

Comuna Chiselet şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi  

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

3 
Înf iintare reţea de canalizare şi staţie de epurare 
în comuna Modelu, judeţul Călăraşi 

Comuna Modelu şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

4 
Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor 
uzate menajere în comuna Plătăreşti, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Plătăreşti şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

5 
Sistem de canalizare şi staţie de epurare în 
comuna Radovanu, judetul Călăraşi 

Comuna Radovanu 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

6 
Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor 
uzate menajere în comuna Spanţov, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Spanţov şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

7 
Înf iinţare reţea canalizare şi staţie de epurare în 
comuna Curcani, judeţul Călăraşi 

Comuna Curcani şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

8 
Înf iinţare reţea de canalizare menajeră şi bazin 
vidanjabil, sat Drajna Nouă, comuna Dragalina, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Dragalina şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

9 
Înf iinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare 
în comuna Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi 

Comuna Dragoş 
Vodă şi Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

10 
Extindere reţea canalizare şi staţie de epurare 
în comuna Gălbinaşi, judeţul Călăraşi 

Comuna Gălbinaşi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

11 
Extindere reţea de canalizare şi staţie de 
epurare în comuna Mânăstirea, judeţul Călăraşi 

Comuna Mînăstirea 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
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multianuală 

12 
Înf iinţare reţea canalizare şi staţie de epurare 
biologică, comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi 

Comuna Săruleşti şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

13 
Înf iinţare reţea canalizare şi staţie de epurare în 
comuna Tămădău Mare, judeţul Călăraşi 

Comuna Tămădău 
Mare şi Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

14 

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

Comuna Ulmeni şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

15 
Înf iinţarea reţelei de apă uzată cu staţie de 
epurare şi modernizare alimentare cu apă, în 
comuna Valea Argovei, judeţul Călăraşi 

Comuna Valea 
Argovei şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

16 
Extindere canalizare sat Mihai Viteazu, comuna 
Vlad Ţepeş, judeţul Călăraşi 

Comuna Vlad Ţepeş 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

3.1.3. Investiţii în infrastructura de drumuri publice de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau 
drumuri publice din interiorul localităţilor 

1 
Modernizare şi asfaltare drumuri de interes local 
în comuna Frumuşani, judeţul Călăraşi 

Comuna Frumuşani 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

2 
Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Crivăţ, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Crivăţ şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

3 
Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Fundeni, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Fundeni şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

4 
Modernizare străzi în comuna Unirea, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Unirea şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

5 

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

Comuna Dragoş 
Vodă şi Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

6 
Modernizare strazi în comuna Independenţa, 
judeţul Călăraşi 

Comuna 
Independenţa şi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

7 
Asfaltare drumuri de interes local în comuna 
Mitreni, judeţul Călăraşi 

Comuna Mitreni şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

8 
Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Sohatu, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Sohatu şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

9 
Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi 

Comuna Alexandru 
Odobescu şi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

10 
Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Belciugatele, judeţul Călăraşi 

Comuna 
Belciugatele şi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 
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11 
Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Borcea, judeţul Călăraşi 

Comuna Borcea şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

12 
Asfaltare străzi şi drumuri locale în comuna 
Căscioarele, judeţul Călăraşi 

Comuna Căscioarele 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

13 
Asfaltare străzi în comuna Chiselet, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Chiselet şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

14 
Modernizare străzi în comuna Ciocăneşti,  
judeţul Călăraşi 

Comuna Ciocăneşti 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

15 
Modernizare străzi de interes local, comuna 
Crivăţ, judeţul Călăraşi 

Comuna Crivăţ şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

16 
Asfaltare străzi în comuna Curcani, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Curcani şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

17 
Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Cuza Vodă, judeţul Călăraşi 

Comuna Cuza Vodă 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

18 
Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Dichiseni, judeţul Călăraşi 

Comuna Dichiseni şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

19 
Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Dor 
Mărunt, satele Dor Mărunt, Dâlga şi Ogoru 

Comuna Dor Mărunt 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

20 
Modernizare străzi în sat Dorobanţu, comuna 
Dorobanţu, judeţul Călăraşi 

Comuna Dorobanţu 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

21 
Dezvoltarea inf rastructurii căilor de acces prin 
construcţia de poduri şi podeţe în comuna 
Dragoş Vodă,  judeţul Călăraşi 

Comuna Dragoş 
Vodă şi Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

22 
Modernizare drumuri în comuna Frăsinet, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Frăsinet şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

23 
Asfaltare şi modernizare străzi în comuna 
Frumuşani, judeţul Călăraşi 

Comuna Frumuşani 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

24 
Modernizare străzi şi drumuri locale în comuna 
Fundeni, judeţul Călăraşi 

Comuna Fundeni şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

25 
Asfaltare drumuri de interes local în comuna 
Gălbinaşi, judeţul Călăraşi 

Comuna Gălbinaşi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

26 
Modernizare străzi  în comuna Grădiştea, cu 
înveliş asfaltic, judeţul Călăraşi 

Comuna Grădiştea şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 
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27 
Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Gurbăneşti, judeţul Călăraşi 

Comuna Gurbăneşti 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

28 
Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local 
în comuna Ileana, judeţul Călăraşi 

Comuna Ileana şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

29 
Modernizare drumuri în comuna Independenţa, 
judeţul Călăraşi 

Comuna 
Independenţa şi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

30 
Modernizare drumuri de interes local, comuna 
Jegălia, judeţul Călăraşi 

Comuna Jegălia şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

31 
Modernizare drumuri locale în comuna Lehliu, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Lehliu şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

32 
Modernizare străzi în sat Radu Vodă şi sat 
Plevna, comuna Lupşanu,  judeţul Călăraşi 

Comuna Lupşanu şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

33 
Asfaltare străzi în comuna Mitreni, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Mitreni şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

34 
Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Modelu, judeţul Călăraşi 

Comuna Modelu şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

35 
Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local 
în comuna Nana, judeţul Călăraşi 

Comuna Nana şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

36 
Modernizarea drumurilor de interes local din 
comuna Perişoru, judeţul Călăraşi 

Comuna Perişoru şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

37 
Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local 
în comuna Plătăreşti,  judeţul Călăraşi 

Comuna Plătăreşti şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

38 
Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Roseţi, judeţul Călăraşi 

Comuna Roseţi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

39 
Asfaltare străzi în comuna Spanţov, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Spanţov şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

40 
Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Şoldanu şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

41 
Modernizare străzi în comuna Ştefan cel Mare,  
judeţul Călăraşi 

Comuna Ştefan cel 
Mare şi Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

42 
Modernizare străzi prin asfaltare în comuna 
Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi 

Comuna Ştefan 
Vodă şi Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 
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43 
Modernizare străzi în comuna Ulmeni, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Ulmeni şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

44 
Modernizare drumuri locale în satele Zimbru, 
Făurei, Chirnogi şi Ulmu în comuna Ulmu, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Ulmu şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

45 
Modernizarea drumurilor de interes local din 
comuna Unirea, judeţul Călăraşi 

Comuna Unirea şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

46 
Asfaltare străzi în comuna Valea Argovei, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Valea 
Argovei şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

47 
Modernizare străzi în comuna Vâlcelele judeţul 
Călăraşi 

Comuna Vîlcelele şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

48 
Modernizare drumuri locale în comuna Vlad 
Ţepeş, judeţul Călăraşi 

Comuna Vlad Ţepeş 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

3.1.4. Investiţii în infrastructura de învăţământ preuniversitar 

1 
Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program 
normal nr.3 Gălăţui, comuna Alexandru 
Odobescu, judeţul Călăraşi 

Comuna Alexandru 
Odobescu şi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

2 
Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program 
normal nr.1 sat Nicolae Bălcescu comuna 
Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi 

Comuna Alexandru 
Odobescu şi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

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

Comuna Chirnogi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

4 
Reabilitare şi modernizare  Şcoala Gimnazială 
Nr. 3, local 2, comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi 

Comuna Chiselet şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

5 
Modernizare şi reabilitare Grădiniţa nr. 2 în 
comuna Chiselet,  judeţul Călăraşi 

Comuna Chiselet şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

6 
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr.2, 
comuna Curcani,  judeţul Călăraşi 

Comuna Curcani şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

7 
Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială nr. 
1 în comuna Curcani, judeţul Călăraşi 

Comuna Curcani şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

8 
Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program 
normal nr.1 Dor Mărunt Sat, comuna Dor 
Mărunt, judeţul Călăraşi 

Comuna Dor Mărunt 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

9 

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

Comuna Dragalina şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

10 
Reabilitare modernizare Liceu Tehnologic 
"Duiliu Zamf irescu", din sat Dragalina, comuna 
Dragalina, judeţul Călăraşi 

Comuna Dragalina şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 
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11 
Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program 
normal nr. 2 Bogdana, comuna Dragoş Vodă,  
judeţul Călăraşi 

Comuna Dragoş 
Vodă şi Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

12 
Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială nr. 
1 cu clasele I-IV, în comuna Frumuşani,  judeţul 
Călăraşi 

Comuna Frumuşani 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

13 
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr. 4 
Pasărea în comuna Frumuşani,  judeţul Călăraşi 

Comuna Frumuşani 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

14 
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr. 6 
Postăvari în comuna Frumuşani, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Frumuşani 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

15 
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr. 5 
Pădurişu, în comuna Frumuşani, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Frumuşani 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

16 
Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială 1, 
sat Gostilele, oraş Fundulea,  judeţul Călăraşi 

Oraș Fundulea şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

17 
Reabilitare şi modernizare corp C1, Şcoala. 
gimnazială cu clasele I-VIII în comuna 
Gălbinaşi,  judeţul Călăraşi 

Comuna Gălbinaşi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

18 
Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I-
IV Constantin George Călinescu, sat 
Grădiştea,comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi 

Comuna Grădiştea şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

19 
Reabilitare şi modernizare grădiniţa cu program 
normal Cuneşti, comuna Grădiştea  judeţul 
Călăraşi 

Comuna Grădiştea şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

20 
Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele V-
VIII, sat Rasa, comuna Grădiştea judeţul 
Călăraşi 

Comuna Grădiştea şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

21 
Reabilitare şi modernizare Şcoala Primară nr. 1 
Florica în Comuna Ileana, judeţul Călăraşi 

Comuna Ileana şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

22 
Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială 
nr.2 Arţari şi Grădiniţa din sat Arţari, comuna 
Ileana, judeţul Călăraşi 

Comuna Ileana şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

23 
Reabilitare şi modernizare grădiniţa cu program 
normal nr.3 Degeţica - sat Vişini, în comuna 
Independenţa,  judeţul Călăraşi 

Comuna 
Independenţa şi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

24 
Reabilitare şi modernizare grădiniţa cu program 
normal nr.2 Albă ca zapada-sat Potcoava, în 
comuna Independenţa judeţul Călăraşi 

Comuna 
Independenţa şi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

25 
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr.1 
Constantin Brancoveanu-sat Potcoava, în 
comuna Independenţa,  judeţul Călăraşi 

Comuna 
Independenţa şi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

26 
Extinderea şi reabilitare Şcoala Gimnazială nr.1, 
Jegălia, comuna Jegălia 

Comuna Jegălia şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 
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27 
Construire grădiniţa nr.2 cu program normal 
strada Aurora nr.2, comuna Modelu, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Modelu şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

28 
Modernizare, extindere, dotare şi împrejmuire 
Grădiniţa cu program normal nr. 1 Modelu, 
comuna Modelu,  judeţul Călăraşi 

Comuna Modelu şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

29 
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr 1, 
Cucuieţi în comuna Plătăreşti,  judeţul Călăraşi 

Comuna Plătăreşti şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

30 

Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr.3, 
Dorobanţu şi grădiniţa cu program normal nr. 4, 
Dorobanţu din sat Dorobanţu, comuna 
Plătăreşti,  judeţul Călăraşi 

Comuna Plătăreşti şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

31 

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

Comuna Plătăreşti şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

32 
Reabilitare şi modernizare grădiniţa cu program 
normal nr.5 din sat Podul Pitarului, comuna 
Plătăreşti,  judeţul Călăraşi 

Comuna Plătăreşti şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

33 
Reabilitare şi modernizare Grădiniţa nr 3, 
Sănduliţa, comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi 

Comuna Săruleşti şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

34 
Reabilitare şi modernizare grădiniţa cu program 
normal nr. 2, sat Stancea, comuna Spanţov, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Spanţov şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

35 
Modernizare şi reabilitare grădiniţa  cu program 
normal nr. 4 şi Şcoala Primară nr. 3 Seinoiu, în 
comuna Tămădău Mare, judeţul Călăraşi 

Comuna Tămădău 
Mare şi Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

36 
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr.2 , 
sat Plumbuita, comuna Tămădău Mare,  judeţul 
Călăraşi 

Comuna Tămădău 
Mare şi Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

37 
Reabilitare Şcoala generală I-VIII, Grigore 
Moisil, comuna Ulmeni, judeţul Călăraşi 

Comuna Ulmeni şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

38 
Extindere Şcoala Gimnazială nr.1 Ulmu, cu 
grupuri sanitare 

Comuna Ulmu şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

39 
Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială 
Constantin Brâncoveanu, în comuna Vasilaţi, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Vasilaţi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

40 
Reabilitare şi modernizare Şcoala primară nr. 2 
Prozanic, în comuna Vasilaţi, judeţul Călăraşi 

Comuna Vasilaţi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

41 
Consolidare, reabilitare şi refuncţionalizare 
grădiniţa Mihai Viteazu, comuna Vlad Ţepeş, 
satul Mihai Viteazu, judeţul Călăraşi 

Comuna Vlad Ţepeş 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

42 
Reabilitare şi modernizare grădiniţă + şcoala cu 
clasele I-IV, sat Alexandru Odobescu, comuna 
Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi 

Comuna Alexandru 
Odobescu şi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 
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43 
Realizare şi dotare grădiniţă cu program 
prelungit în comuna Belciugatele,  judeţul 
Călăraşi 

Comuna 
Belciugatele şi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

44 
Construire grădiniţă cu program prelungit în 
comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi 

Comuna Chirnogi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

45 
Reabilitare şi modernizare grădiniţă Făt Frumos, 
comuna Crivăţ, judeţul Călăraşi 

Comuna Crivaţ şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

46 
Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială cu 
clasele I-VIII Nicolae Petrescu, comuna Crivaţ, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Crivaţ şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

47 
Înf iinţarea şi dotarea unei grădiniţe în comuna 
Cuza Vodă, judeţul Călăraşi 

Comuna Cuza Vodă 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

48 
Reabilitare termică, înlocuire învelitoare şi 
reparaţii curente - corp C1 Şcoala Gimnazială 
nr.1  Dorobanţu 

Comuna Dorobanţu 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

49 
Reabilitare şi modernizare grădiniţă cu program 
normal nr. 3 Socoalele, comuna Dragoş Vodă,  
judeţul Călăraşi 

Comuna Dragoş 
Vodă şi Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

50 
Extindere, reabilitare şi modernizare şcoala 
gimnazială nr. 1 cu clasele V-VIII  în comuna 
Frumuşani, judeţul Călăraşi 

Comuna Frumuşani 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

51 
Reabilitare şi modernizare şcoala primară nr. 3 
Câlnău în comuna Frumuşani, judeţul Călăraşi 

Comuna Frumuşani 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

52 
Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială 
nr.1, comuna Fundeni, judeţul Călăraşi 

Comuna Fundeni şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

53 
Reabilitare şi modernizare Şcoala Primară nr. 2 
Ştefăneşti  în comuna Ileana, judeţul Călăraşi 

Comuna Ileana şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

54 

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

Comuna Jegălia şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

55 
Dotare cu echipamente, mobilier specif ic didact 
şi dotări independente pentru Grădiniţa cu 
program normal  nr.1, Jegălia, judeţul Călăraşi 

Comuna Jegălia şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

56 
Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială 
nr.1 şi grădiniţa cu program normal nr.1 în 
comuna Luica, judeţul Călăraşi 

Comuna Luica şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

57 
Reabilitare şi modernizare şcoala primară nr.1 
sat Valea Stânii, comuna Luica, judeţul Călăraşi 

Comuna Luica şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

58 
Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială 
nr.1 - Corp 2 în comuna Nana, judeţul Călăraşi 

Comuna Nana şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 
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59 
Reabilitare şi modernizare Şcoală gimnazială 
Dimitrie Ion Ghica, comuna Radovanu, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Radovanu 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

60 
Reabilitarea, modernizare Şcoală gimnazială 
Iancu Rosetti, comuna Roseţi, judeţul Călăraşi 

Comuna Roseţi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

61 
Reabilitare scoală gimnazială nr.1, sat  Săruleşti 
Gară, comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi 

Comuna Săruleşti şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

62 
Construire grădiniţă cu program normal în 
comuna Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi 

Comuna Ştefan 
Vodă şi Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

63 
Modernizare şi reabilitare grădiniţa  cu program 
normal nr. 4 şi Şcoala Primară nr.3 Seinoiu, în 
comuna Tămădău Mare, judeţul Călăraşi 

Comuna Tămădău 
Mare şi Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

64 
Extindere Şcoala Gimnazială nr.1 Ulmu, cu 
grupuri sanitare, comuna Ulmu, judeţul Călăraşi 

Comuna Ulmu şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

65 
Extindere şi reabilitare Şcoala gimnazială 
Constantin Brancoveanu, str. Gării nr.17  în 
comuna Vasilaţi, judeţul Călăraşi 

Comuna Vasilaţi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

66 
Consolidare, reabilitare şi refunctionalizare 
Şcoala Vlad Ţepeş - Corp C1, comuna Vlad 
Ţepeş, judeţul Călăraşi 

Comuna Vlad Ţepeş 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

3.1.5. Investiţii în infrastructura de sănătate 

1 
Reabilitare şi modernizare dispensar uman în 
comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi 

Comuna 
Belciugatele şi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

2 
Reabilitare şi modernizare dispensar în comuna 
Chirnogi, judeţul Călăraşi 

Comuna Chirnogi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

3 
Construire unitate sanitară în comuna Chiselet, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Chiselet şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

4 
Inf iinţare dispensar uman în comuna Curcani, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Curcani şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

5 
Reabilitare şi modernizare unitate sanitară, în 
comuna  Cuza Vodă, judeţul Călăraşi 

Comuna Cuza Vodă 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

6 
Construire unitate sanitară în comuna 
Frumuşani, judeţul Călăraşi 

Comuna Frumuşani 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

7 
Extindere şi reabilitare dispensar în comuna 
Fundeni, judeţul Călăraşi 

Comuna Fundeni şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

8 
Extindere, reabilitare şi modernizare dispensar 
uman în comuna Ileana, judeţul Călăraşi 

Comuna Ileana şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 
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9 
Amenajare unitate sanitară în sat Iezeru, 
comuna Jegălia, judeţul Călăraşi 

Comuna Jegălia şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

10 
Reabilitare şi modernizare unitate sanitară în 
comuna Nana, judeţul Călăraşi 

Comuna Nana şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

11 
Extindere şi reabilitare, dispensar în comuna 
Radovanu, judeţul Călăraşi 

Comuna Radovanu 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

12 
Construcţie dispensar în comuna Vasilaţi, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Vasilaţi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

3.1.6 Alte investiţii: Clădiri publice, iluminat 

1 
Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în 
comuna Luica, judeţul Călăraşi 

Comuna Luica şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

2 

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

Comuna Lupşanu şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

3 
Lucrari de reabilitare reţea de iluminat public în 
comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Călăraşi 

Comuna Nicolae 
Bălcescu şi Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

4 
Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în 
comuna Sohatu, judeţul Călăraşi 

Comuna Sohatu şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

5 
Reabilitare şi modernizare sediul primăriei 
Spanţov, comuna Spanţov, judeţul Călăraşi 

Comuna Spanţov 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

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

1 
Reabilitare reţea de alimentare cu apă în oraşul 
Lehliu Gară, judeţul Călăraşi 

Oraşul Lehliu Gară şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

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

1 Canalizare sat Aprozi, Oraş Budeşti 
Oraşul Budeşti şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

2 Canalizare sat Buciumeni, Oraş Budeşti 
Oraşul Budeşti şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

3 Canalizare sat Gruiu, Oraş Budeşti 
Oraşul Budeşti şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

4 
Reabilitare reţea de canalizare în oraşul Lehliu 
Gară, judeţul Călăraşi 

Oraşul Lehliu Gară şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

3.2.3. Investiţii în infrastructura de drumuri publice de interes local, respectiv drumuri din interiorul 
localităţilor 

1 
Modernizare drumuri şi străzi în oraş Fundulea, 
sat Gostilele, judeţul Călăraşi 

Oraşul Fundulea şi 
Consiliul Judeţean 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

În funcţie de 
alocarea 
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Călăraşi domeniu f inanciară 
multianuală 

2 Modernizare străzi în municipiul Olteniţa 
Municipiul Olteniţa şi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 
Finalizat 

3 
Modernizare strada I.L.Caragiale, cuprinsă între 
Varianta Nord - Braţul Borcea, din municipiul 
Călăraşi, judeţul Călăraşi 

Municipiul Călăraşi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 
Finalizat 

4 
Execuţie lucrări Şoseaua Rocadă, Municipiul 
Călăraşi 

Municipiul Călăraşi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

5 
Modernizare străzi în orasul Lehliu Gară, judeţul 
Călăraşi 

Oraşul Lehliu Gară şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

6 
Modernizare sistem rutier străzi: Vânători, 
Agricultori, Izvorului, Morii, oraş Lehliu Gară, 
judeţul Călăraşi - executare strat BAD 25 

Oraşul Lehliu Gară şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

7 
Asfaltare şi modernizare străzi în oraşul 
Fundulea, judeţul Călăraşi 

Oraşul Fundulea şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

8 
Reparaţii capitale străzi în Municipiul Călăraşi - 
Lot.1,  judeţul Călăraşi 

Municipiul Călăraşi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

9 
Modernizare străzi în Municipiul Olteniţa, etapa 
a V-a 

Municipiul Olteniţa şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

3.2.2. Investiţii în infrastructura de învăţământ preuniversitar 

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

Oraşul Fundulea şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

2 
Înf iinţare creşă în Municipiul Călăraşi,  judeţul 
Călăraşi 

Municipiul Călăraşi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 

f inanciară 
multianuală 

8.4. Programul de dezvoltare a infrastructurii culturale şi sportive din spaţiul rural 
8.4.1. Infrastructură culturală 

1 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural  

Comuna Mânăstirea 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

2 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural  

Comuna Dor Mărunt 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

3 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural  Comuna Ciocăneşti 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

4 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural  

Comuna Dichiseni 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

5 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural  

Comuna Şoldanu 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

6 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural  

Comuna Alexandru 
Odobescu 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

7 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural  

Comuna Curcani 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 
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8 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural  Comuna Chirnogi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

9 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural  

Comuna Grădiştea 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

10 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural  

Comuna Săruleşti 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

11 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural Comuna Borcea 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

12 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Dragalina 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

13 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Crivăţ 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

14 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural Comuna Spanţov 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

15 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Jegălia 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

16 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna 
Independenţa 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

17 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural Comuna Luica 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

18 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Fundeni 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

19 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Mitreni 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

20 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural Comuna Vâlcelele 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

21 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Ştefan Cel 
Mare 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

22 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Lupşanu 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

23 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Tămădău 
Mare 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

24 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Ileana 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

25 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Vlad Ţepeş 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

26 Înf iinţarea căminului cultural Comuna Dorobanţu 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

27 Înf iinţarea căminului cultural Comuna Gălbinaşi 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

28 Înf iinţarea căminului cultural Comuna Grădiştea 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

29 Înf iinţarea căminului cultural Comuna Şoldanu Persoane cu în funcţie de 
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responsabilităţi în 
domeniu 

f inanţările CNI 

30 Înf iinţarea căminului cultural Comuna Crivăţ 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
f inanţările CNI 

8.4.2. Baze sportive 

1 
Bazin de înot didactic Municipiul Călăraşi, 
judeţul Călăraşi Municipiul Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

 în funcţie de 
f inanţările CNI 

Primăria municipiului Călăraşi a realizat în anul 2020 următoarele investiţii: 

Nr. 
Crt. 

Denumire obiectiv de 
investiţii 

Valoare totală 
investiţie 
(mii lei) 

Valoare decontată 
(mii lei) 

Stadiul fizic 
(%) 

1 
Execuţie ȋnvelitoare Centru 
de zi pentru persoane  cu 
handicap-reparaţii 

134,67 126,26 100 

2 

Amenajare trotuare strada 
Pescãruş şi str. Victoria 
(tronson str.Panduri –
str.Victoria ) 

85,77 80,80 100 

3 
Modernizare strãzi ȋn 
cartierul Mircea Vodã –Lot 
1 

7450,96 7448,03 100 

4 
Amenajare Parcare Zona 
Bloc I17 99,24 99,24 100 

5 
Ȋnf iinţare staţii de 
reȋncãrcare a vehiculelor 
electrice ȋn Mun. Cãlãraşi 

257,06 239,49 100 

6 
Grãdiniţa cu 8 grupe-audit 
energetic 5 3,5 100 

7 
Reparaţii capitale strãzi 
municipiul Cãlãraşi -lot 1 7087,83 5540 100 

8 
Reţeaua canalizare 
menajeră şi pluvialã str. 
Oborului 

428,11 428,11 100 

9 
DT + Execuţie reţea 
canalizare menajerã şi 
pluvialã strada SF. Nicolae 

171,88 151,16 100 

10 Amenajare parcare Bloc 
I20 

94,92 92,03 100 

11 
Amenajare parcare D19, 
D20 87,30 77,15 100 

12 
Reabilitare reţea apã 7 
cãmine de vane ȋn cartier 
Tineri 

29,15 28,36 100 

13 

Lucrãri de ȋntreţinere reţea 
apă B-dul Nicolae Titulescu 
(tronson str. Bucureşti – B-
dul Republicii) 

170,19 163,03 100 

14 
Racord canalizare Cimitir 
Central  32,49 13,36 100 

15 

Proiectare şi execuţie 
canalizare pluvialã strada 
Nãvodari, tronson 
Preungirea Luceafãrului –
str. Victoriei 

605,34 583,15 100 

16 
DT + Execuţie Canalizare 
str. Mãrãşti (B-dul 
Republicii –Str. Berzei) 

65,92 65,54 100 
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17 Lucrãri ȋntreţinere str. 1848 474,78 451,70 100 

18 
Amenajare parcare zona 
bloc A5 

98,76 73,87 100 

19 
Lucrãri de reparaţie parcare 
dale granit Primãria 
Municipiului Cãlãraşi 

14,96 12,05 100 

20 
Reparaţie instalaţie pluvialã 
interioarã demisol sediu 
Primaria Cãlãraşi  

4,06 3,12 100 

21 
Ȋntreținere reţea apă strada 
Actor Ştefan Bãnicã 127,30 127,27 100 

22 
Canalizare şi racorduri B-
dul Republicii, tronson str. 
Sloboziei –str. Pompieri 

82,11 78,42 100 

23 
Branşament reţea apă 
Grãdiniţa cu 8 grupe 11,30 10,98 100 

24 
Canalizare pluvialã parcare 
blocuri N23-N26 

46,09 46,09 100 

25 
Servicii supraveghere 
execuţie reţea canalizare 
pluvialã str. Locomotivei 

25,36 25,36 100 

26 
Reparaţii capitale şarpantã 
Grãdiniţa Voinicel (str. 
Crângului, nr. 20) 

45,90 34,17 100 

27 Reparaţii monumente 58,84 55,74 100 

28 

Lucrãri de ȋntreţinere reţea 
apă (B-dul N. Titulescu –
tronson  str. Bucureşti – B-
dul Republicii ) 

170,19 163,03 100 

Programe cu finanțare externă derulate   

Nr. 
crt 

Denumire obiectiv de 
investiţii 

Valoare totală  
(mii lei) 

Valoare decontată 
(mii lei) 

Stadiu fizic 
 (%) 

1 

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

11.563,56 8.429,07 72,89 

2 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
Reabilitare termică a 
Liceului Teoretic Mihai 
Eminescu din Călărași   

4.570,81 43,79 0,96 

3 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
Reabilitare termică a Școlii 
Gimnaziale Tudor 
Vladimirescu din Călărași 

4.472,18 28,62 0,64 

4 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
Reabilitarea termică a 
Grădinței cu program 
prelungit Țara Copilăriei  
din Călărași 

3.656,10 27,17 0,74 

5 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020    
Reducerea emisiilor de 
carbon în municipiul 
Călărași  prin modernizarea  
inf rastructurii căilor de 
rulare a transportului public 
local  

46.972,09 246,83 0,53 
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6 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
Reducerea emisiilor de 
carbon în municipiul 
Călărași  prin crearea unui 
spațiu urban pietonal 
multifuncțional în zona 
centrală a municipiului  

37.588,48 146,87 0,39 

7 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
Îmbunătățirea transportului 
public de călători în 
municipiul Călărași  și 
creșterea performanțelor 
acestuia prin crearea unui 
sistem inteligent de 
management al traf icului și 
monitorizare video, bazat 
pe instrumente inovative și 
ef iciente 

18.307,98 186,93 1,02 

8 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020     
Înf iințare  centru pentru 
activități educative și 
culturale în cartierul Livada 

2.359,43 35,58 1,51 

9 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020    
Modernizare Centru 
comunitar existent și 
amenajare zone adiacente 
(Oborul Nou) 

1.195,51 25,60 2,14 

10 

Proiect finanțat prin  
SUERD  
Reabilitarea termică a 
Căminului pentru persoane 
vârstnice Sfântul  Antim 
Ivireanul din Călărași 

2.720,10 0 0 

11 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
Creșterea atractivității, 
siguranței și ef icienței 
transportului public în  
municipiul Călărași prin 
modernizarea acestui mod 
de transport 

13.276,45 142,21 1,07 

12 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
Regenerarea f izică a zonei 
defavorizate Cărămidari ( 
Școala nr. 7) prin 
dezvoltarea bazei materiale 
destinate activităților 
educative, culturale și 
recreative 

4.578,54 58,91 1,29 

13 

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

6.194,44 91,73 1,48 
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14 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
Promovarea utilizării 
mijloacelor alternative de 
mobilitate și a 
intermodalității în municipiul 
Călărași prin amenajarea 
unei  rețele de piste de 
biciclete 

6.269,02 72,58 1,16 

15 

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 

3.631,54 49,47 1,36 

16 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
Regenerarea spațiului 
urban din municipiul 
Călărași prin amenajarea 
spațiilor verzi  din zona de 
vest  și a  spațiului verde 
din zona de locuit Navrom 

14.952,82 149,12 1,00 

17 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
Reabilitare inf rastructură 
educațională pentru 
învățământ antepreșcolar  
și preșcolar – Grădinița cu 
program prelungit nr.4 
STEP BY STEP Călărași 

2.347,57 0 0 

18 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
Dezvoltarea inf rastructurii 
educaționale 
antepreșcolară  și 
preșcolară din municipiul 
Călărași - Creșa 
Săptămânală 

5.022,67 0 0 

19 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
Modernizarea, reabilitarea 
și echiparea Liceului 
Danubius 

2.395,37 0 0 

20 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
Modernizarea, reabilitarea 
și echiparea Colegiului 
Agricol Sandu Aldea  
Călărași 

3.060,19 26,78 0,87 

21 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
Modernizare și extindere 
corp B Liceul Mihai 
Eminescu din municipiul 
Călărași, județul Călărași 

2.537,41 0 0 

22 

Proiect finanțat prin 
POPAM 2014-2020 
Promovarea incluziunii 
sociale prin înf iințarea unui 
Club al pescarilor dunăreni 

1.622,25 186,74 11,51 
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din municipiul Călărași 

23 

Proiect finanțat prin 
POCA 2014-2020 
Sistem integrat pentru 
simplif icarea procedurilor 
administrative și reducerea 
birocrației la nivelul 
municipiului Călărași 

2.932,48 151,74 5,17 

24 

Proiect finanțat prin 
POCA 2014-2020 
Fundamentarea deciziilor, 
planif icare strategică și 
măsuri simplif icate pentru 
cetățeni la nivelul 
administrației publice a 
municipiului Călărași 

3.046,76 60,79 2,00 

25 

Proiect finanțat prin 
INTERREG V-a Romania-
Bulgaria 
Managementul comun al 
riscului pentru reacții 
ef iciente ale autorităților 
locale în situații de urgență 

2.334,67 
(487,92 mii euro) 

2.247,15 96,25 

26 

Proiect finanțat din 
INTERREG V-a  RO- BG 
2014-2020 
Îmbunătățirea siguranței 
navigației pe Dunăre în 
regiunea transfrontalieră 
Călărași – Silistra 

15.425,05 
(3226,99 mii euro) 

89,86 0,58 

27 
Proiect finantat prin WiFi 
4 EU 
WiFi 4 EU 

71,70 
(15 mii euro) 

0 0 

28 

Proiect finanțat din 
Fondul de Mediu 
”Programul privind 
reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră în 
transporturi, prin 
promovarea inf rastructurii 
pentru vehiculele de 
transport rutier nepoluant 
din punct de vedere 
energetic: staţii de 
reîncărcare pentru vehicule 
electrice în municipiile 
reşedinţe de judeţ” 
Înf iințare stații de 
reîncărcare a vehiculelor 
electrice în municipiul 
Călărași 

794,54 
918,71 

(inclusiv neeligibil) 100% 

Primăria municipiului Olteniţa a derulat în anul 2020 următoarele investiţii: 

Nr. 
Crt. 

Denumire obiectiv de 
investiţii 

Valoare totală 
investiţie 
 (mii lei) 

Valoare decontată 
(mii lei) 

Stadiul fizic 
(%) 

1 
Modernizare străzi în zona 
de Nord a municipiului 
Oltenița 

870.350,35 617.669,83  85 

2 
Extindere rețea canalizare 
(PNDL) - stadiu C+M 

65.987.000 
 

3.500.283,57 55 

3 
Modernizare str. Digului 
între bld. Republicii și str. 

2.128.000,00 2.042.079,73 100 
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Dr. Lucian Poescu 

4 
Reabilitare trotuare în mun 
Oltenița, etapa a II- a 

160.000 155.675,98 100 

5 

Amenajare exterioară 
“Biblioteca municipală, 
muzeu de arheologie și 
sala de spectacole în 
municipiul Oltenița” 

440.387,63 465.996,26 100 

6 
Amenajare exterioară 
aferentă  Bl.B5 (ANL) 444.981,13 444.981,13 100 

Programe cu finanțare externă derulate 

Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului 
Valoare totală 

investiţie 
 (mii lei) 

Valoare decontată 
(mii lei) 

Stadiul fizic 
(%) 

1 

Reabilitarea, modernizarea 
și echiparea Ambulatoriului 
integrat al Spitalului 
Municipal Oltenița 
Proiect f inanțat prin POR 
2014-2020 
Proiect af lat în 
implemantare 

10.249.389,39 103.337,98 2 

2 

Simplif icare administrativă 
și reducerea birocrației 
pentru cetățenii municipiului 
Oltenița  
Proiect f inanțat prin POCA 
2014-2020 

2.958.812,50 2.554.678,97 80 

3 

 Reabilitare, modernizare, 
extindere(prin desf iințare 
corpuri anexa C2, C3, C4) 
și dotare Școala 
Gimnazială “Prof . Lucian 
Pavel”, municipiul Oltenița, 
judetul Călărași 
Proiect f inanțat prin POR 
2014-2020 (stadiu- 
implementare) 

14.719.674,40  - 0 

Primăria oraşului Fundulea a derulat în anul 2020 următoarele investiţii: 

Nr. 
Crt. 

Denumire obiectiv de 
investiţii 

Valoare totală 
investiţie 
 (mii lei) 

Valoare decontată 
(mii lei) 

Stadiul fizic 
(%) 

1 
Asfaltare și modernizare 
străzi în orașul Fundulea 

18,130 7,348 40,53 

2 
Extindere rețele electrice în 
orașul Fundulea 

50 13 26 

3 

Documentaţie și execuție 
“Racodare la sistemul de 
distribuție a  gazelor 
naturale în orașul 
Fundulea, județul Călărași” 

1.040 821 78,94 

4 
Lucrări de întreținere 
drumuri, oraș Fundulea, 
județul Călărași  

260 259 99,62 

5 

 Realizare teren 
multifunctional de sport în 
orașul Fundulea, județul 
Călărași 

604 604 100 
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Primăria oraşului Lehliu Gară a derulat în anul 2020 următoarele investiţii: 

Nr. 
Crt. 

Denumire obiectiv de 
investiţii 

Valoare totală 
investiţie 
 (mii lei) 

Valoare decontată 
(mii lei) 

Stadiul fizic 
(%) 

1 
Amenajare parc în orașul 
Lehliu - Gară 

681 437 95 

2 

Reabiltare reţea de 
alimentare cu apă orașul în 
Lehliu – Gară, județul 
Călărași 

2.815 2.012 79 

3 

Reabiltare reţea de 
canalizare apă menajeră în 
orașul în Lehliu – Gară, 
județul Călărași 

6.747 6.007 95 

Primăria oraşului Budești a derulat în anul 2020 următoarele investiţii: 

Nr. 
Crt. 

Denumire obiectiv de 
investiţii 

Valoare totală 
investiţie 
 (mii lei) 

Valoare decontată 
(mii lei) 

Stadiul fizic 
(%) 

1 
Progamul național de 
dezvoltare locală (PNDL) - 
Canalizare sat Aprozi 

13.307 9.916 100 

2 
Progamul național de 
dezvoltare locală (PNDL) - 
Canalizare sat Gruiu 

7.076 1.352 100 

3 
Progamul național de 
dezvoltare locală (PNDL) – 
Canalizare sat Buciumeni 

7.736 3.556 100 

Lucrările de investiţii realizate de ENEL Distribuţie Dobrogea S.A. – Zona Reţea 
MT-JT – Serviciul Secţiune Proiecte Zona Reţea Călăraşi Energetic Investiţii 

Nr. 
crt. 

Actiunea/Investitia 
Entitatea 

implicate in 
realizare 

Persoana responsabilă 
Termen de 
finalizare 

0 1 2 3 4 

1 
Modernizare PT Călărași 2020 - PCZ 
1882 - L20kV Dîrvari - Zonă Rețea 
Călărași 

SMCL Dobrogea Iacov Nelu 31.12.2020 

2 
Modernizare PT Călărași 2020 - PCZ 
3221 - L20kV Sticleanu - Zonă Rețea 
Călărași 

SMCL Dobrogea Iacov Nelu 31.12.2020 

3 
Modernizare  PT Călărași 2020 -  PCZ 
3185 - L20kV Uzina Apa Calarasi Zonă 
Rețea Călărași 

SMCL Dobrogea Iacov Nelu 31.12.2020 

4 
Modernizare  PT Călărași 2020 - PCZ 
2513 - L20kV Moara Dunărea Călărași - 
Zonă Rețea Călărași 

SMCL Dobrogea Iacov Nelu 31.12.2020 

5 
Modernizare PT Calarasi 2020 -  PCZ 
2947 - L20kV Siloz Oltenița - Zonă Rețea 
Călărași 

SMCL Dobrogea Iacov Nelu 31.12.2020 

6 
Modernizare  PT Călărași 2020 -   PCZ 
1949 - L20kV Pilot - Zonă Rețea Călărași 

SMCL Dobrogea Iacov Nelu 31.12.2020 

7 
Modernizare  PT Călărași 2020 -   PCZ 
1673 - L20kV Gostile - Zonă Rețea 
Călărași 

SMCL Dobrogea Iacov Nelu 31.12.2020 

8 
Reducerea CPT prin montare trafo 
pierderi reduse PTA 2634 

ZR MT JT 
Călărași 

Tudor Cristinel Daniel 31.12.2020 
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9 
Reducerea CPT prin montare trafo 
pierderi reduse PTA 2550 

ZR MT JT 
Călărași Tudor Cristinel Daniel 31.12.2020 

10 
Reducerea CPT prin montare trafo 
pierderi reduse PCZ 2506 
 

ZR MT JT 
Călărași 

Tudor Cristinel Daniel 31.12.2020 

11 
Reducerea CPT prin montare trafo 
pierderi reduse PTA 2700 

ZR MT JT 
Călărași Tudor Cristinel Daniel 31.12.2020 

12 
Modernizare LEA MT Bucuresti-derivații și 
racorduri, județul Călărași SMCL Dobrogea Iacov Nelu 31.12.2020 

13 
Montare (TELECONTROL) IMS L20kV 
Fundeni  - Zonă Rețea Călărași – 6 buc SMCL Dobrogea Iacov Nelu 31.12.2020 

14 Montare (TELECONTROL) IMS L20kV 
Malu - Zonă Rețea Călărași – 5 buc 

SMCL Dobrogea Iacov Nelu 31.12.2020 

15 
Montare IMS - Echipamente Telecontrol - 
Zonă Rețea Călărași (LEA 20kV Fundeni 
6 buc  

SMCL Dobrogea Iacov Nelu 31.12.2020 

16 
Modernizare LEA JT localitatea Oltenița 
vol.2, județul Călărași (PTA-2701, PCZ-
2708) 

ZR MT JT 
Călărași Tudor Cristinel Daniel 31.12.2020 

17 Modernizare LEA JT în localitatea 
Sărulești Gară 

ZR MT JT 
Călărași 

Tudor Cristinel Daniel 31.12.2020 

18 
Trecere în subteran LEA jt, str.Grivița, 
municipiul Călărași, județul Călărași 

ZR MT JT 
Călărași 

Tudor Cristinel Daniel 31.12.2020 

19 Reconstrucție LEA 20kV Irigații Tămădău SMCL Dobrogea Iacov Nelu 31.12.2020 

20 

Modernizare LEA MT Mînastirea, județul 
Călărași - vol 1 
Realizare bucle L 20kV Modelu 1, județul 
Călărași 

SMCL Dobrogea Iacov Nelu 31.12.2020 

21 Modernizare LEA MT Mânăstirea, județul 
Călărași - vol.2 

SMCL Dobrogea Iacov Nelu 31.12.2020 

22 Modernizare LEA MT Siderurgie, 
municipiul Călărași, județul Călărași  

SMCL Dobrogea Iacov Nelu 31.12.2020 

23 Modernizare LEA JT Cuza Vodă vol 2 ZR MT JT 
Călărași 

Tudor Cristinel Daniel 31.12.2020 

24 Modernizare LEA JT Rasa Cunești ZR MT JT 
Călărași 

Tudor Cristinel Daniel 31.12.2020 

25 Modernizare LEA JT Nicolae Bălcescu  ZR MT JT 
Călărași 

Tudor Cristinel Daniel 31.12.2020 
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11 .. 44 .. CC OO MM EE RR ŢŢ   ŞŞ II   PP RR OO TT EE CC ŢŢ II AA   CC OO NN SS UU MM AA TT OO RR UU LL UU II     

COMERŢUL INTERNAŢIONAL (date provizorii) 
În primele 9 luni ale anului 2020,  comerţul internaţional cu bunuri s-a concretizat într-

un volum al exporturilor FOB de 187,3 milioane euro şi în importuri CIF însumând 171,9 
milioane euro. 

        - milioane Euro - 

Nr. 
crt.  

1.01 – 30.09. 
2019 

1.01 – 30.09. 
2020 

Dinamica -% *) 
01.01-30.09 2020 
01.01-30.09.2019 

1. Export ( FOB ) 230,0 187,3  81,4 
2. Import  ( CIF ) 226,9 171,9 75,8 
3. Diferenţe ( E - I )            +3,1       +15,4 - 
4. Export/Import - %           +1,4 9,0 - 

    *) Calculată la valori exprimate în mii Euro 

    Notă: Date provizorii pentru anul 2019 şi date semidefinitive pentru anul 2019 

În perioada 01.01-30.09.2020 exporturile au devansat importurile cu 9,0% 
determinând  un sold pozitiv de 15,4 milioane euro. 

Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, în  primele 9 luni ale 
anului 2020 s-a înregistrat o scădere a exporturilor cu 18,6% (-42,7 milioane euro) şi respectiv 
a importurilor cu 24,3 % (-55,1 milioane euro). 

În perioada 1.01-30.09.2020, în structura exporturilor, ponderea au deţinut-o 
următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC): metale comune şi articole din acestea 
(36,1%), produse  vegetale  (23,0%),  articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi alte 
materiale similare (18,7%), materii textile şi articole din acestea (6,5%), maşini, aparate şi 
echipamente  electrice; aparate de  înregistrat  sau  de  reprodus sunetul  şi  imaginile (6,4%). 

În structura importurilor, în perioada 1.01-30.09.2020 ponderea a fost deţinută de 
următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea (35,3%), maşini, aparate şi 
echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (11,3%), 
articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi alte materiale similare (8,7%), pastă de lemn, 
deşeuri de hârtie sau carton; hârtie şi carton şi articole din acestea (6,0%), materii textile şi 
articole din acestea (5,3%), mijloace de transport (5,6%), produse ale industriei chimice şi ale 
industriilor conexe (7,4%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea  (6,3%), produse 
vegetale (4,3%). 

Analizând structura exporturilor şi importurilor, în perioada 1.01-30.09.2020, comparativ 
cu perioada corespunzătoare a anului precedent, se desprind următoarele concluzii: 

 a crescut ponderea exporturilor de produse vegetale (+0,5 puncte procentuale);   
 a scăzut ponderea  exporturilor  de metale comune şi articole din acestea (-2,4 puncte 

procentuale), materii textile (-3,8 puncte procentuale), maşini, aparate şi echipamente  
electrice; aparate  de  înregistrat  sau  de  reprodus sunetul  şi  imaginile (-0,1 puncte 
procentuale);  

 a crescut ponderea  importurilor de materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea 
(+1,9 puncte procentuale), metale comune şi articole din acestea (+5,7 puncte 
procentuale), produse vegetale (+0,7 puncte procentuale), produse ale industriei 
chimice şi ale industriilor conexe (+2,8 puncte procentuale); 

 a scăzut ponderea importurilor de articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi alte 
materiale similare (-6,6 puncte procentuale), mijloace de transport (-0,2 puncte 
procentuale), materii textile (-1,2 puncte procentuale), pastă de lemn, deşeuri de hârtie 
sau carton (-1,8 puncte procentuale), maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate 
de  înregistrat  sau  de  reprodus sunetul şi imaginile (-4,4 puncte procentuale).  
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PROTECŢIA CONSUMATORULUI 

În anul 2020, în domeniul protecţiei consumatorilor s-au realizat următoarele activităţi  
principale: 

 Efectuarea unui număr de 1079 de acţiuni de control pe piaţă, la instituţii publice, 
agenţi economici cu capital de stat sau privat şi persoane fizice autorizate; 

 Organizarea şi desfăşurarea unui număr de 39 de controale tematice complexe, unele 
dintre ele, în colaborare cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice; 

 Derularea la nivel judeţean a unui număr de 12 controale tematice proprii, rezultând, în  
principal, ca urmare a reclamaţiilor primite de la consumatori; aceste controale au vizat 
inclusiv supravegherea şi controlul produselor şi a calităţii serviciilor  în pieţele din 
judeţ; parte din aceste acţiuni s-au desfăşurat în colaborare cu celelalte organe cu 
abilităţi de control în domeniul legislaţiei protecţiei consumatorilor; 

 Cercetarea şi soluţionarea unui număr de 471 de reclamaţii şi sesizări primite din 
partea consumatorilor cu privire la calitatea produselor şi serviciilor, existenţa 
reclamaţiilor primite de la consumatori demonstrând că nivelul de informare  asupra 
cunoaşterii drepturilor pe care le au în calitate de consumatori, a crescut;  

 Prelevarea de eşantioane pentru analizarea lor în laboratoarele de specialitate, pentru 
verificarea calităţii produselor oferite consumatorilor;  

 Realizarea de acţiuni de informare, educare şi consiliere a consumatorilor şi agenţilor 
economici; 

 Sesizarea periodică a autorităţilor publice asupra modului de respectare a drepturilor şi  
intereselor consumatorilor; 

 Instruirea personalului propriu prin comunicarea şi prelucrarea noutăţilor legislative.  

Situaţia principalilor indicatori care dimensionează eficienţa activităţii Comisariatului 
Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor se prezintă astfel: 

Nr 
crt Denumirea indicatorului 

Valoarea obţinută 
în  2020  

1 Numărul total de acţiuni de control desfăşurate 1079 

2 Numărul total de procese verbale de constatare contravenţie încheiate  576 

3 Număr total sancţiuni aplicate 752 

4 Valoarea totală a amenzilor aplicate 2652000 lei 

5 Valoarea vărsămintelor la buget din amenzi 412950 lei 

6 Numărul total de sesizări şi reclamaţii primite din partea consumatorilor şi 
soluţionate 471 

7 Număr mediu de personal de inspecţie 3,31 

1. Activitatea de control 

Având la bază mijloacele instituite de lege, Comisariatul Judeţean Pentru Protecţia 
Consumatorilor Călăraşi (CJPC), a acţionat pentru depistarea şi sancţionarea 
comportamentului abuziv al agenţilor economici în relaţiile cu consumatorii, încheind în anul 
2020, un număr de 576 de procese verbale de constatare-contravenţie, din care, în domeniul 
produselor alimentare 48%, produselor nealimentare 28% şi prestărilor de servicii către 
populaţie (inclusiv servicii financiare) 24%. 

În vederea creşterii eficienţei activităţii de control şi aplicării unitare a politicii în 
domeniul protecţiei consumatorilor, 30 dintre acţiunile de control s-au desfăşurat în colaborare 
cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice cu atribuţii de control în acest 
domeniu (Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Direcţia de Sanitar Veterniară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, Direcţia de Sănătate Publică, etc.). 

În desfăşurarea acţiunilor de control s-a avut în vedere asigurarea protecţiei 
consumatorilor în municipiile, oraşele şi comunele judeţului. 
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Pentru dezvoltarea laturii preventive a activităţii, s-a avut în vedere extinderea 
controalelor direct la sursă - angrosişti, importatori, distribuitori. 

Cu ocazia controalelor efectuate, au fost identificate mărfuri cu abateri de la 
prevederile legale, în valoare de 112982 lei comunitare și extracomunitare.  

Principalele abateri constatate 
În activitatea de control desfăşurată în anul 2020, CJPC Călăraşi a identificat, în 

peste 53 % din cazuri, încălcări ale legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor. 
Principalele abateri constatate, au fost: 

 lipsa unor elemente pentru informarea corectă şi completă a consumatorilor, inclusiv 
netraducerea lor în limba română sau traducere inexactă; 

 parametri calitativi neconformi celor declaraţi sau prescrişi, inclusiv produse cu 
modificări organoleptice; 

 data durabilităţii minimale/data limită de consum/termene de valabilitate expirate; 
 neacordarea termenelor de garanţie în conformitate cu prevederile legale sau 

nerespectarea prevederilor legale la respectarea obligaţiilor, în cazul bunurilor de 
folosinţă îndelungată sau nerespectarea termenelor pentru remedierea deficienţelor la 
produsele în garanţie; 

 folosirea practicilor comerciale incorecte sau abuzive din partea unor agenţi economici 
sau persoane fizice, inclusiv utilizarea unor mijloace de măsurare nelegale;  

 prestarea unor servicii (furnizare utilităţi publice, transport persoane, schimb valutar, 
servicii de înfrumuseţare, servicii de reparaţii, servicii de alimentaţie publică, etc.)  
neconforme; 

 nerespectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiilor de funcţionare  la 
agenţi economici prestatori de servicii de alimentaţie publică, de desfacere a 
produselor agroalimentare; lipsa Registrului Unic de Control;   

 nerespectarea prevederilor legale la încheierea contractelor de credit, existenţa 
clauzelor potenţial abuzive în contracte. 

În domeniul produselor alimentare, cele mai multe abateri au fost depistate la: 
legume şi fructe, carne şi produse din carne, produse de morărit şi panificaţie, produse de 
patiserie, produse zaharoase, băuturi alcoolice, brânzeturi şi produse lactate, ingrediente 
alimentare. 

În domeniul produselor nealimentare, cele mai multe abateri au fost depistate la: 
încălţăminte din piele şi înlocuitori, produse textile, produse electrocasnice, electronice,  piese 
de schimb auto, jucării, produse financiare. 

Ponderea abaterilor cu privire la informarea consumatorilor se regăseşte la legume şi 
fructe, carne  şi produse din carne, produse de morărit şi panificaţie, produse textile, produse 
electronice, produse electrocasnice, încălţăminte, jucării. 

Principalele grupe de produse la care s-au constatat parametri calitativi neconformi 
celor declaraţi sau prescrişi, precum şi/sau modificări organoleptice şi termene de valabilitate 
depăşite au fost: legume şi fructe, carne şi preparate din carne, produse zaharoase, produse 
de morărit şi panificaţie, brânzeturi şi  lactate acide, condimente, produse textile, jucării. 

Măsuri stabilite 
Pentru încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la protecţia consumatorilor, 

în anul 20120 organele de control ale CJPC Călăraşi au dispus: 
 aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare de 2652000 lei; 
 oprirea definitivă de la comercializarea, interzicerea de la comercializare şi retragerea 

din circuitul consumului uman a unor produse periculoase în valoare de 112982 lei; 
 oprirea temporară a comercializării sau prestării serviciilor la operatori economici, până 

la remedierea deficientelor, în cazul în care produsele comercializate au fost 
considerate ca fiind potenţial periculoase sau nu erau testate şi/sau certificate con form 
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normelor legale, nu îndeplineau caracteristicile calitative prescrise sau declarate, nu 
prezentau elementele de identificare şi caracterizare, precum şi documentele de 
însoţire. 

Principalele acţiuni desfăşurate în anul 2020 
Activitatea CJPC Călăraşi s-a derulat în principal în baza tematicii de control iniţiate 

la nivel naţional de către ANPC şi a controalelor tematice proprii. Controalele au vizat o 
multitudine de aspecte, de la verificarea calităţii şi modului de comercializare a produselor 
alimentare şi nealimentare, până la verificarea calităţii serviciilor prestate către populaţie, 
inclusiv serviciile financiare. 

S-au efectuat activităţi de supraveghere şi control pe piaţa produselor şi serviciilor, 
efectuate cu ocazia sărbătorilor religioase, manifestărilor organizate de primării, etc.: 

 Controlul calităţii şi modului de comercializare a produselor alimentare specifice 
Sărbătorilor Pascale sau de iarnă; 

 Controlul calităţii şi modului de comercializare a produselor alimentare şi nealimen tare 
care se achiziţionează cu ocazia Zilei Copilului; 

 Controlul calităţii şi modului de comercializare a produselor alimentare, nealimentare şi 
a prestărilor de servicii în alimentaţia publică cu ocazia târgurilor, festivalurilor, etc.. 

S-a participat la acţiuni de supraveghere şi control în pieţele judeţului, alături de 
celelalte organe ale administraţiei publice descentralizate cu abilităţi de control în domeniul 
protecţiei consumatorilor.  

2. Informarea, educarea şi consilierea consumatorilor şi agenţilor economici 

Unul din obiectivele prioritare ale activităţii pe care o desfăşoară CJPC Călăraşi este 
apărarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor de a fi informaţi complet şi corect 
asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor, precum şi de a fi educaţi în 
domeniul consumului, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională între 
produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să le utilizeze potrivit destinaţiei acestora, în 
deplină securitate. 
Informarea consumatorilor prin elementele înscrise pe produs, etichetă, ambalaj sau alte 
documente care însoţesc produsul 

Informarea consumatorilor despre produsele oferite se realizează, în mod obligatoriu, 
prin elemente de informare şi caracterizare ale acestora înscrise la vedere, după caz, pe 
produs, etichetă sau ambalajul de vânzare. 

Controalele efectuate au pus în evidenţă următoarele abateri de la legislaţia privind 
etichetarea produselor şi informarea consumatorilor: 

 lipsa totală sau parţială a datelor pentru identificarea producătorului, importatorului sau  
distribuitorului, a ţării de origine, precum şi după caz, a ambalatorului; 

 neprecizarea termenului de valabilitate/data durabilităţii minimale la produse alimentare 
şi cosmetice; 

 neînscrierea condiţiilor de păstrare şi depozitare, a instrucţiunilor de folosire şi/sau a 
instrucţiunilor de întreţinere la produsele textile, produsele alimentare preambalate; 

 lipsa totală sau parţială a principalelor caracteristici tehnico-calitative, conform 
normelor metodologice specifice de etichetare (neprecizarea ingredientelor folosite sau 
precizarea incompletă, nedeclarearea completă şi precisă a valorii nutritive şi 
energetice la produse alimentare, nemarcarea sau marcarea incorectă a compoziţiei 
fibroase la produsele textile); 

 înscrierea unor valori ale parametrilor calitativi, altele decât cele efectiv realizate;  
 netraducerea informaţiilor în limba română la produsele din import verificate, de natu ră 

alimentară, textilă sau cosmetice; 
 comercializarea unor produse de folosinţă îndelungată fără certificat de garanţie sau 

instrucţiuni de folosire şi fără precizarea eventualelor riscuri ce pot apărea în urma 
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nerespectării acestora, lipsa informării consumatorilor asupra modului şi locului în care 
urmează să se asigure reparaţiile în termenul de garanţie; 

 informarea incompletă a consumatorilor în domeniul prestărilor de servicii, unde nu 
sunt afişate: categoria de calitate a serviciului, termenele de execuţie şi preţul lucrărilor 
executate (unităţi service auto, spălătorii şi curăţătorii chimice, reparaţii radio – TV). 

In concluzie, lipsa informaţiilor pentru identificarea producătorilor sau importatorilor, 
precum şi a elementelor referitoare la caracteristicile esenţiale ale produselor constituie o 
prezumţie serioasă asupra non-calităţii acestora, în cele mai multe cazuri dovedite ulterior 
prin analize şi teste de laborator. 
Consilierea consumatorilor si agenţilor economici 

Desfăşurată în completarea activităţii de supraveghere şi control, consilierea 
constituie o modalitate eficientă pentru informarea şi educarea cetăţenilor în calitatea lor de 
consumatori şi cunoaşterea obligaţiilor şi răspunderilor ce revin agenţilor economici în 
domeniul protecţiei consumatorilor. 

La nivelul consumatorilor, cunoaşterea cadrului juridic şi instituţional care le asigură şi 
le apără drepturile fundamentale, precum şi a modalităţilor legale pe care şi le pot exercita, 
constituie un element indispensabil pentru formarea unui consumator avizat care să poată 
contribui la combaterea practicilor comerciale neloiale şi abuzive.  

La nivelul agenţilor economici, cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei în 
domeniul protecţiei consumatorilor constituie o premisă esenţială pentru un comportament 
corect în relaţiile cu consumatorii.  

Consilierea consumatorilor s-a realizat atât individual, cu ocazia primirii unor sesizări  
şi reclamaţii, cât şi prin întâlniri organizate cu elevii din învăţământul gimnazial şi liceal sau cu  
pensionarii judeţului, asigurându-se astfel penetrarea informaţiei la nivelul unui număr mare 
de consumatori. 

Un înalt grad de protecţie a consumatorilor se  poate realiza acţionând în două mari 
direcţii: Consilierea operatorilor economici în vederea prevenirii încălcării legislaţiei specifice 
protecţiei consumatorilor; Educarea consumatorilor pentru cunoaşterea drepturilor 
consumatorilor - un consumator informat alege în cunostinţă de cauză. 

3. Cercetarea şi rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la consumatori 

Cercetarea şi rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor, primite direct de la persoane 
fizice, au constituit o preocupare majoră a CJPC Călăraşi, asigurându-se cu mijloacele oferi te 
de lege, dreptul cetăţenilor de a fi despăgubiţi pentru prejudiciile generate de calitatea 
necorespunzătoare a produselor şi serviciilor. 

În anul 2020, CJPC Călăraşi a primit şi soluţionat un număr de 471 de sesizări şi 
reclamaţii, din care 325 s-au dovedit a fi întemeiate. 

Din totalul reclamaţiilor concluzionate ca fiind întemeiate, 3% s-au referit la produse 
alimentare, 36% la produse nealimentare şi 61% la prestări de servicii, inclusiv financiare. 

Produsele şi serviciile la care s-au înregistrat cele mai frecvente reclamaţii au fost: 
 Carne şi produse din carne – modificări organoleptice (suprafaţa mâzguită, lipicioasă, 

gust şi miros nespecifice), termen de valabilitate expirat; 
 Produse de morărit şi panificaţie – modificări organoleptice; 
 Produse electrocasnice: defecțiuni în cadrul termenului de garanție sau neacordarea 

termenului legal de garanție; lipsa instrucțiunilor de utilizare în limba română; 
neremedierea defectelor apărute în termenul de garanție în termenul legal; 

 Servicii telecomunicaţii şi internet – facturare incorectă; servicii telefonice cu valoare 
adaugată, clauze contractuale; 

 Accesorii şi piese de schimb auto – defecte apărute în termenul de garanţie la baterii 
auto, piese auto; neeliberarea certificatului de garanţie la comercializare;  
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 Servicii de utilitate publică: asigurare a apei potabile, energiei termice, gazelor şi 
energiei electrice – facturări la o valoare mai mare decât consumul efectiv, practici 
comerciale incorecte; 

 Încălţăminte din piele şi înlocuitori – tălpi crăpate sau dezlipite, ruperea cusăturilor, 
refuzul înlocuirii produsului în termen de garanţie;  

 Servicii CATV – recepţie slabă a semnalului; întreruperi frecvente; refuzul operatorilor 
de a rezilia contractele de prestări servicii la solicitarea abonatului; facturări incorecte; 

 Furnizarea energiei electrice: erori în facturare, întreruperi în alimentare, taxe 
percepute; 

 Produse şi servicii bancare. 
Cu ocazia cercetării reclamaţiilor, organele de control ale CJPC Călăraşi au dispus, 

în conformitate cu prevederile legale, înlocuirea, remedierea sau restituirea contravalorii 
produselor sau serviciilor calitativ necorespunzătoare. Valoarea totală a despăgubirilor a fost 
de 41000 lei (inclusiv despăgubirile din contractele de credit).  

4. Informarea periodică a autorităţilor publice 

În cadrul şedinţelor Colegiului Prefectural şi Comisiei de Dialog Social a Judeţului 
Călăraşi, au fost dezbătute cazurile mai dificile, cu un potenţial ridicat de afectare a drepturilor 
consumatorilor, a sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale acestora şi cu impact în 
comunităţile locale, însă, în contextul pandemiei de COVID-19, pe perioada stării de 
urgență/aletă acestea au fost suspendate. 

5.Concluzii 

Numărul  de încălcări ale legislaţiei identificate în acest an, evidenţiază preocuparea, 
încă scăzută, din partea unor producători/importatori/prestatori de servicii privind asigurarea 
calităţi şi securităţii bunurilor şi serviciilor oferite populaţiei, în condiţiile în care consumatoru l, 
prin comportamentul său, începe să-şi revendice drepturile la o liberă alegere şi încredere. 

Problemele ridicate de calitatea produselor şi serviciilor se pot rezolva nu numai prin 
intensificarea acţiunilor de supraveghere şi control, cât şi prin creşterea nivelului de informare 
şi educare al consumatorilor, dezvoltarea a unui adevărat simţ civic în rândurile cetăţenilor, 
prin colaborarea cu asociaţiile profesionale şi patronale sau cu instituţiile de învăţământ din 
judeţ. 

În acelaşi timp, nivelul de eficienţă în domeniul protecţiei consumatorilor a fost 
influenţat şi de unele greutăţi pe care le-a întâmpinat CJPC Călăraşi, dintre care de menţionat 
sunt: insuficienta dotare cu  echipamente care să permită utilizarea TIC la nivelul parametrilor 
disponibili, echipamente de birou învechite, nefuncționale în parametri optimi. 

ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI  

În cursul anului 2020, Consiliul Concurenţei, prin Direcţia Teritorială, în vederea 
atingerii obiectivelor din domeniul specific şi în aplicarea prevederilor: 

 Legii concurenţei nr.21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
scopul protejării, menţinerii şi stimulării concurenţei şi a unui mediu concurenţial 
normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor; 

 Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

a asigurarat funcţionarea mecanismelor economiei de piaţă şi crearea unui mediu de 
afaceri prielnic atragerii investiţiilor, prin: 

- Efectuarea/participarea de/la investigaţii deschise prin Ordin al preşedintelui Consiliului 
Concurenţei, precum şi de/la inspecţii inopinate (2 acţiuni, respectiv participarea la 2 
inspecţii inopinate, conform Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei); 

- 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 (nu a fost cazul);  
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- Desfăşurarea de activităţi de cunoaştere a pieţelor în vederea detectării unor 
fenomene sau practici anticoncurenţiale (o acţiune); 

- 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 (2 acţiuni); 

- 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 (2 acţiuni); 

- 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. 

ACTIVITATEA DE METROLOGIE  

În cursul anului 2020 activitatea în acest domeniu a fost canalizată în scopul 
îndeplinirii următoarelor obiective: 

 Asigurarea exactităţii şi uniformităţii măsurătorilor şi legalitatea mijloacelor de măsurare 
independentă de conjunctura economică şi socială; 

 Oferirea unor servicii prompte şi de calitate deţinătorilor de mijloace de măsurare; 
 Ridicarea permanentă a nivelului de pregătire profesională a personalului din domeniul 

metrologiei legale  prin instruiri periodice; 
 Asigurarea cu asistenţă tehnică a potenţialilor clienţi în vederea dotării acestora cu 

mijloace de măsurare conforme. 

De asemenea, s-au efectuat controale tematice conform planificării, efectuate cu 
aprobarea Directorului General şi s-a acţionat pentru extinderea cooperării şi dialogului cu 
societatea civilă, cu celelalte instituţii ale statului care au atribuţii în domeniul de interes public 
privind: sănătatea şi siguranţa populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului, protecţia 
consumatorilor, perceperea taxelor şi impozitelor şi corectitudinea tranzacţiilor comerciale. 
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A.SĂNĂTATE 

Evoluţia principalilor indicatori demografici şi ai stării de sănătate 
Principalii indicatori demografici, Judeţ Călăraşi, 2010-2020 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020 
Natalitate 10,50 9,70 9,80 9,30 8,50 5,70 5,80 5,40 6,2 5,4 4,8 
Mortalitate 
generală 13,60 13,20 13,40 13,40 13,70 14,60 13,80 14,80 14,40 12,71 14,70 

Spor  
natural -3,10 -3,50 -3,60 -4,10 -5,20 -8,30 -8,00 -9,40 -6,90 -7,31 -9,90 

Mortalitatea  
infantilă 15,10 10,90 13,80 11,70 15,60 11,50 12,30 11,10 11,20 5,97 2,04 

Mortalitate 
maternă 

0 132,40 0 0 70,20 33,80 68,30 0 0 0 0 

2019*, indicatori provizorii 

 

Din analiza principalilor indicatori demografici se constată : 
 sporul natural negativ 
 trend evident descrescător al mortalității infantile. 

Deși mortalitatea infantilă a scăzut semnificativ în ultimii 10 ani, la nivelul județului  
Călărași, acest indicator are valori mult mai mari decât valorile medii naționale.  

Din analiza numărului gravidelor nou luate în evidenţa medicului de familie şi a 
numărului de naşteri (deşi aceşti indicatori nu pot fi superpozabili ) reiese că există un  număr 
important de gravide care nu se prezintă pe perioada sarcinii la un medic de familie pentru a fi 
monitorizată evoluţia sarcinii. 
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Distribuția  gravidelor luate în evidență, pe grupe de vârstă 

Anul Sub 15 
ani 

15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 

2010 6 358 826 577 267 45 2 0 

2011 57 405 698 447 206 40 0 0 

2012 2 292 683 427 265 101 4 0 

2013 26 227 563 412 226 176 34 0 

2014 62 376 530 221 93 138 14 0 

2015 1 119 697 594 218 103 12 0 

2016 3 98 568 594 256 135 10 0 

2017 0 138 537 599 213 107 16 0 

2018 3 108 370 620 209 75 13 0 

2019 0 76 178 450 441 203 51 4 

2020 11 178 408 339 183 77 20 1 

 

Se constată că dacă la nivelul județului până în anul 2015 cea mai mare pondere în 
numărul total al gravidelor nou luate în evidență revenea gravidelor din grupa de vârstă 20-24 
ani, în perioada 2016-2019 cea mai mare pondere a revenit gravidelor din grupa de vârstă 25-
29 ani. Se menține problema sarcinilor la vârste sub 15 ani, în anul 2020 înregistrându-se 11 
nașteri la această categorie.  

Evoluţia principalelor boli cronice 

Principalele 6 cauze de morbiditate prin afecţiuni cronice în judeţul Călăraşi sunt: 
bolile hipertensive, cardiopatia ischemică, tumorile maligne, diabetul zaharat, bolile 
pulmonare cronice obstructive şi tulburările mintale. Analizând tendinţa de evoluţie a 
prevalenţei  principalelor  cauze de morbiditate, se constată tendinţa ascendentă în perioada 
2010-2019 pentru toate aceste cauze de morbiditate. Cea mai mare creștere a prevalenței în 
perioada menționată s-a înregistrat în cazul tulburărilor mintale (creștere de 2,85 de ori a 
prevalenței în 2019 față de 2010) și cea mai mică în cazul tumorilor maligne (creștere a 
prevalenței de 1,22 ori în 2019 față de 2010). Dacă bolile hipertensive și cardiopatia 
ischemică au ocupat și continuă să reprezinte primele două două cauze de prevalență, 
tulburările mintale aflate până în anul 2016 pe locul 5-6, sunt din anul 2017 a treia cauză de 
prevalență la nivelul județului. 
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Principalele cauze de morbiditate (prevalenţa la 100 locuitori) în judeţul Călăraşi , în 
perioada 2010-2020 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Boli hipertensive 7,39 8,00 8,20 9,1 10,24 9,97 10,28 13,62 13,95 14,52 14,77 
Cardiopatie ischemică 3,88 4,40 4,36 4,77 5,02 4,88 4,72 6,64 6,84 7,05 7,52 
Tumori maligne 1,64 1,28 1,25 1,27 1,33 1,88 1,90 1,87 1,97 2,00 1,97 
Diabet zaharat 1,80 1,71 1,89 1,86 2,18 2,4 2,57 2,60 2,84 3,15 3,33 
Boli pumonare cronice 
obstructive 

1,21 1,37 1,39 1,52 1,67 1,63 1,82 2,61 2,85 2,96 3,14 

Tulburări mintale 1,16 1,40 1,40 0,98 1,48 1,44 1,62 2,66 3,11 3,31 3,41 

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

 
 

Specificare 
TOTAL 
CAZURI 

FORMA CLINICĂ DE BOALA 
Insulino 

dependent 
Insulino 

independent 
A 01 02 03 

Cazuri noi 558 251 307 

Rămaşi în evidenţă, 
din care în: 

8162 1306 6856 

Urban 4684 680 4004 
Rural  3478 626 2852 

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

Specificare 
TOTAL 
CAZURI 

FORMA CLINICĂ DE BOALA 
Insulino 

dependent 
Insulino 

independent 
A 01 02 03 

Cazuri noi 818 346 472 

Rămaşi în evidenţă, 
din care în: 

8846 1482 7364 

Urban 4962 753 4209 
Rural  3884 729 3155 

Evidenţa diabetului zaharat (în cabinetul de nutriţie şi diabet), la 31 decembrie 2019 
 
 

Specificare TOTAL 
CAZURI 

FORMA CLINICĂ DE BOALA 
Insulino 

dependent 
Insulino 

independent 
A 01 02 03 

Cazuri noi 486 220 266 

Rămaşi în evidenţă, 
din care în: 9693 1742 7951 

Urban 5157 957 4200 
Rural  4536 785 3751 
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Evidenţa diabetului zaharat (în cabinetul de nutriţie şi diabet), la 31 decembrie 2020 
 
 

Specificare 
TOTAL 
CAZURI 

FORMA CLINICĂ DE BOALA 
Insulino 

dependent 
Insulino 

independent 
A 01 02 03 

Cazuri noi 1371 581 790 
Rămaşi în evidenţă, 
din care în: 

10247 2008 8239 

Urban 5711 1024 4687 
Rural  4536 984 3552 

Se constată că diabetul zaharat a înregistrat creștere constantă, în ceea ce privește 
formele clinice de boală. De asemenea, se constată creșterea în ambele medii de rezidență. 

 

 

 
 

Există diferențe semnificative în ceea ce privește prevalența cazurilor de diabet 
zaharat aflate în evidență, pe medii de rezidență. 
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În ceea ce priveşte morbiditatea prin cancer, la 31 decembrie 2020  în evidenţa 

cabinetului de oncologie sunt 6082 de pacienţi, din care 3797 femei. 

Evidenţa bolnavilor de cancer (în cabinetul de oncologie)  

Anul 
Total cazuri nou 
luate în evidenţă 

Total bolnavi 
ramaşi în 
evidenţă 

Col uterin Piele 

Cazuri noi 
Rămaşi în 
evidenţă 

Cazuri noi 
Rămaşi în 
evidenţă 

2017 574 5863 23 735 8 532 

2018 835 6113 35 749 23 549 

2019 612 6162 23 752 11 301 

2020 549 6082 20 763 9 567 

 
Prostată Sân (la femei) Stomac Bronhopulmonar 

Cazuri noi 
Rămaşi în 
evidenţă 

Cazuri 
noi 

Rămaşi în 
evidenţă Cazuri noi 

Rămaşi în 
evidenţă Cazuri noi 

Rămaşi 
în 

evidenţă 

20 287 22 1194 29 308 160 895 

57 319 107 1261 36 303 142 875 
37 334 72 1299 31 308 109 826 
32 328 53 1305 20 302 119 791 

 
Colorectal Ficat Pancreas Vezica urinară 

Cazuri noi 
Rămaşi în 
evidenţă 

Cazuri 
noi 

Rămaşi în 
evidenţă Cazuri noi 

Rămaşi în 
evidenţă Cazuri noi 

Rămaşi 
în 

evidenţă 

60 618 44 584 25 184 29 229 

95 645 42 580 33 182 30 241 
69 667 23 566 27 183 28 251 
70 665 22 557 28 168 21 252 
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Decesele prin boli cardiovasculare deţin în continuare ponderea principală a 

deceselor. Cancerul reprezintă a doua cauză de deces la nivelul judeţului.  

Prinipalele cauze de deses (rata de mortalitate la 1000 de locuitori) în județul 
Călărași, 2010-2020  

Cauză deces 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2

2016 2017 2018 2019 2020 
Boli aparat 
circulator 893,1 816,12 949,35 766,65 786,83 763,6 

7
752,83 699,03 730,03 

 
712,07 787,46 

Tumori 232,5 215,43 260,66 245,78 233,34 218,49 
2

201,96 238,74 210,88 
 

201,96 210,75 
Boli aparat 
Respirator 63,8 68,71 72,14 65,43 86,16 81,77 

9
91,98 100,91 100,62 

 
108,13 103,91 

Leziuni 
traumatice şi 
otrăviri 69,5 41,74 63,48 48,83 44,06 49,98 

5
51,99 40,11 42,75 

 
44,48 40,59 

Boli ale 
aparatului 
digestiv 94,4 73,2 63,48 69,34 67,56 61,30 

5
53,99 47,75 52,72 

 
54,23 68,84 

Evoluţia bolilor transmisibile 

Evoluţia bolilor prevenibile prin vaccinare  

În România, evoluţia bolilor transmisibile prevenibile prin vaccinare a fost dramatic 
influenţată de vaccinarea sistematică gratuită în cadrul Programului Naţional de Imunizări, 
situaţie înregistrată şi la nivelul judeţului Călăraşi. 

În România, în prezent, Programul Naţional de Vaccinări garantează vaccinarea 
copiilor împotriva următoarelor boli: tuberculoză, hepatită cu virus hepatic B, difterie, tetanos, 
tuse convulsivă (tuse măgărească), poliomielită, rujeolă (pojar), rubeolă (pojărel), infecţie 
urliană (oreion), infecţie cu hemophilus influenzae B, infecţie cu streptococcus pneumoniae 
(introdus în Calendarul Naţional de Vaccinări din luna octombrie 2017), HPV (fete 11-14 ani). 

Anul Tetanos Difterie Poliomielită 
Tuse 

convulsivă Rujeolă 
Hepatită virală 
acută cu virus 

hepatitic B 

Infecţie 
urliană Rubeolă 

2010 0 0 0 0 0 11 8 0 
2011 0 0 0 2 9 10 3 1 
2012 0 0 0 3 103 4 0 894 
2013 0 0 0 0 51 5 0 0 
2014 1 0 0 0 1 4 3 1 
2015 0 0 0 2 0 6 0 0 
2016 0 0 0 1 6 8 6 0 
2017 0 0 0 0 446 4 9 0 
2018 0 0 0 0 136 2 0 0 
2019 0 0 0 4 21 0 1 0 
2020 0 0 0 0 0 1 0 1 
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Anul 2020 a fost marcat pe o parte de scăderea acoperirilor vaccinale la vaccinurile 

din PNV sub valorile din anii anteriori,  iar pe de altă parte de scăderea marcată a notificării 
bolilor prevenibile prin vaccinare. La scăderea acoperirilor vaccinale au contribuit temerile 
părinților/aparținătorilor de a accesa servicii de sănătate în contextul pandemiei de SARS- 
CoV-2. 

 În anul 2020, la nivelul judeţului Călăraşi, în cadrul Programului Naţional de 
Vaccinări şi pentru contolul focarelor de boală transmisibilă a fost realizat un număr de 
666.133 de vaccinări.  

Cele 666.133 de vaccinări au fost realizate astfel: 
 1.085 vaccinări BCG; 
 1.140 vaccinări antihepatită B; 
 5.557 vaccinări difterotetanopertussis- poliomielitic- hemophilus influenzae-hepatic B; 
 2.656 vaccinări difterotetanopertussis - poliomielitic; 
 4.518 vaccinări împotriva rujeolei-rubeolei-infecţiei urliene; 
 5.544 vaccinări cu vaccin pneumococic conjugat; 
 2.178 vaccinări difterotetanice; 
 43.100 vaccinări antigripale; 
 372 vaccinări HPV. 

În luna februarie 2020 s-a desfăşurat la nivel naţional acţiunea de evaluare a 
acoperirii vaccinale la vârsta de 18 luni (copiii născuţi în luna iulie 2018) precum şi acţiunea 
de estimare a acoperirii vaccinale la ALTE categorii de copii (vaccin ROR cohorta de născuţi 
2014, vaccin dT cohorta de născuţi 2005). 

Rezultatele anchetei de acoperire vaccinală la vârsta de 18 luni - februarie 2020 (copii 
născuţi în luna iulie 2018) 

Tip Vaccin şi nr.minim 
doze 

Acoperire vaccinală 
urban (%) 

Acoperire vaccinală 
rural (%) 

BCG-1 91,46 96,53 
HepB-4 69,51 74,30 
DTPa-3, VPI-3, Hib B-3 74,39 75,69 
Pneumo-3 73,17 74,30 
ROR-1 78,05 81,25 

                   Ponderea motivelor nevaccinării corespunzătoare 

Acoperirea vaccinală pe tipuri de vaccin şi pe medii la nivelul judeţului Călăraşi la 
ALTE categorii de copii, situaţie februarie 2020 

Tip Vaccin şi 
nr.doze 

Acoperire 
vaccinală urban 

(%) 

Acoperire 
vaccinală rural (%) 

ROR-2, cohorta 2014 68,46 74,62 
dT1-cohorta 2005 56,52 68,49 

 
Ponderea motivelor nevaccinării corespunzătoare 

Motivul 

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

urban (%) 

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

rural (%) 
Contraindicaţie medicală 9,75 0,69 
Refuz părinte/aparţinător 1,22 3,47 
Neprezentare 23,17 21,53 
Născut/plecat în străinătate 12,20 2,78 
Omisiune  0,00 0,00 
Lipsă vaccin 0,00 0,00 
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În luna august 2020 s-a desfăşurat la nivel naţional acţiunea de evaluare a acoperiri i  
vaccinale la vârsta de 12 luni (copiii născuţi în luna iulie 2019) precum şi acţiunea de estimare 
a acoperirii vaccinale la vârsta de 24 luni (copiii născuţi în luna iulie 2019). 

Rezultatele anchetei de acoperire vaccinală la vârsta de 12 luni – august 2020 (copii 
născuţi în luna iulie 2019) 

Tip Vaccin şi nr.minim 
doze 

Acoperire vaccinală 
urban (%) 

Acoperire vaccinală 
rural (%) 

BCG-1 95,95 89,55 
HepB-4 62,16 69,40 
DTPa-3, VPI-3, Hib B-3 64,86 70,15 
Pneumo-3 63,51 70,15 
ROR-1 58,11 71,64 

Ponderea motivelor nevaccinării corespunzătoare a fost următoarea : 

Motivul 

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

urban (%) 

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

rural (%) 
Contraindicaţie medicală 13,51 8,96 
Refuz părinte/aparţinător 0 1,49 
Neprezentare 18,92 33,57 
Născut/plecat în străinătate 10,81 22,39 
Omisiune  0 0 
Lipsă vaccin 0 0 

Rezultatele anchetei de acoperire vaccinală la vârsta de 24 luni – august 2020 
(copii născuţi în luna iulie 2018) 

Tip Vaccin şi nr.minim 
doze 

Acoperire vaccinală 
urban (%) 

Acoperire vaccinală 
rural (%) 

BCG-1 91,57 95,17 
HepB-4 77,11 77,93 
DTPa-3, VPI-3, Hib B-3 79,52 81,38 
ROR-1 84,34 82,76 

Ponderea motivelor nevaccinării corespunzătoare a fost următoarea : 

Motivul 

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

urban (%) 

Ponderea în rândul 
copiilor înscrişi pe 
listele medicilor de 

familie din mediul rural 
(%) 

Contraindicaţie medicală 0 0,69 
Refuz părinte/aparţinător 1,20 0,69 
Neprezentare 20,48 18,62 
Născut/plecat în străinătate 8,43 2,76 
Omisiune  0 0 
Lipsă vaccin 0  0 

Cauza principală a nevaccinării corespunzătoare vârstei o reprezintă neprezentarea 
(care de cele mai multe ori este de fapt refuz neasumat - părinții/aparținătorii nu se prezintă 
cu copiii la vaccinare dar nu acceptă nici să semneze refuzul). A doua cauză ca și pondere 
este reprezentată de plecarea copiilor din localitatea în care se află medicul de familie 
(plecarea din țară împreună cu părinții fără a fi scoși din evidențele medicului).  

Evoluţia principalelor boli transmisibile pe cale digestivă/hidrică în judeţul Călăraşi 

Factorii principali prin care teoretic se poate controla morbiditatea prin boli cu 
transmitere digestivă/hidrică sunt reprezentaţi de: calitatea apei de băut, nivelul de sanitaţie în 
colectivităţi şi comunităţi, nivelul de educaţie. 
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Experienţa a dovedit că, practic, impactul activităţii personalului medical din 
structurile preventive asupra acestor factori este aproape inexistent şi controlul bolilor cu 
transmitere digestivă/hidrică se limitează la controlul extinderii focarelor. 

De menționat că anul 2018 a fost anul în care au fost diagnosticate primele cazuri de 
listerioză la persoane domiciliate în județul Călărași. 

Lysterioza este o zoonoză, care se manifestă clinic extrem de proteiform (meningită, 
encefalită, septicemie, conjunctivită, adenopatii), afectând mai ales nou-născuţii, dar şi copiii 
şi adulţii cu imunitate deprimată.Toate cele 3 cazuri înregistrate în anul 2018 au fost la adulți, 
un caz evoluând spre deces. 
Boli transmisibile pe 
cale digestivă/hidrică 
(nr.cazuri) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BDA 1867 1618 2113 2233 1962 2379 2308 2244 2275 2533 1920 

Dizenterie 17 12 3 5 3 0 0 0 2 0 0 

Hepatită virală acută cu 
VHA 41 13 42 186 457 125 7 5 9 14 13 

Febră tifoidă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Infecţii cu salmonella  38 4 6 11 3 5 8 9 18 1 1 
Lysterioza 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 

Boala diareică acută  

Se menţine sezonalitatea cazurilor de BDA cele mai multe fiind înregistrate în 
sezonul estival, În anul 2019,din totalul de 2533 de cazuri BDA, numărul cel mai mare al 
cazurilor raportate a fost în luna august. 

În anul 2020, se constată pe de o parte scăderea semnificativă a numărului de cazuri 
de BDA notificate comparativ cu anii anteriori (cel mai mic număr din 2012 până în prezent), 
precum și faptul că cel mai mare număr de cazuri a fost raportat în luna iulie, urmând pe 
locurile următoarea luna iunie și respectiv luna mai. 
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Hepatita virală acută cu virus hepatic A 

Deşi în România vaccinarea împotriva hepatitei A nu este inclusă în Programul 
Naţional de Vaccinări, ea s-a desfăşurat ca măsură de sănătate publică, iar din anul 2019 a 
fost inclusă în programul național de supravegere  şi control al bolilor transmisibile prioritare, 
aplicată contacţilor din focare epidemice de hepatită A, în situaţii de urgenţă provocate de 
calamităţi naturale sau în grupuri populaţionale la risc de îmbolnăvire . 

În județul Călărași, din a doua jumătate a anului 2012 s-a constatat creşterea 
morbidităţii prin hepatită virală acută cu virus hepatic A, trend care a continuat în anul 2013, 
iar în anul 2014 la nivelul județului a evoluat epidemic. Astfel, în anul 2013 au fost con f irmate 
186 cazuri de hepatită virală acută cu virus hepatic A, iar în anul 2014  au fost confirmate 456 
de cazuri de hepatită virală acută cu virus hepatic A, cele mai multe focare continuând să 
evolueze și în anul 2015. În anii 2016-2019, s-au înregistrat cazuri sporadice de hepatită 
virală acută cu virus hepatic A sau în focare familiale. În anul 2020, s-au înregistrat 14 cazuri 
de hepatită virală acută cu virus hepatic A.  

 

 
Dizenteria 

În anul 2013 în judeţ s-au înregistrat 5 cazuri de dizenterie, patru cazuri în mediul 
rural (două cazuri din mediul rural având etiologie Shigella flexnery şi două cazuri Shigella 
sonnei) şi un caz în mediul urban ( etiologie Shigella flexnery).  

În anul 2014 s-au înregistrat 3 cazuri (toate având ca etiologie Shigella flexnery). În 
anii 2015, 2016 şi 2017 nu s-au înregistrat cazuri de dizenterie.  

În anul 2018 s-au înregistrat 2 cazuri (ambele având ca etiologie Shigella flexnery). 
Nu s-a înregistrat niciun caz de dizenterie în anii 2019 și 2020. 

Salmoneloza  

Semnalăm faptul că incidenţa morbidităţii prin salmonella a înregistrat creştere 
bruscă în anul 2010, an în care au fost confirmate 38 cazuri de salmoneloză  

În anul 2013, s-au confirmat 11 cazuri de salmoneloză, 6 cazuri fiind înregistrate la 
copii  şi 5 cazuri la adulţi ; 6 cazuri s-au înregistrat la persoane domiciliate în mediul urban şi 
5 cazuri s-au înregistrat la persoane domiciliate în mediul rural. 

În anul 2014 au fost notificate 3 cazuri de salmoneloză, dintre care 1 copil (mediul 
rural) şi 2 adulţi (1 caz în urban şi 1 caz în rural). 

În anul 2015 au fost notificate 5 cazuri de salmoneloză, dintre care 3 cazuri la copil (1 
mediul urban şi 2 mediul rural) şi 2 adulţi (1 caz în urban şi 1 caz în rural). 

În anul 2016 au fost notificate 8 cazuri de salmoneloză, dintre care 7 cazuri la copil (1 
mediul urban şi 6 mediul rural) şi 1 caz la adulţi (1 caz în rural). 

În anul 2017 au fost notificate 9 cazuri de salmoneloză, dintre care 6 cazuri la copil (1 
mediul urban şi 5 mediul rural) şi 3 cazuri la adulţi (în rural). 

În anul 2018 au fost notificate 18 cazuri de salmoneloză, dintre care 14 cazuri la copi l  
(2 mediul urban şi 12 mediul rural) şi 4 cazuri la adulţi (1 în mediul urban şi 3 în mediul rural). 
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În anul 2019 a fost notificat 1 caz de salmoneloză la copil (mediul rural) iar în anul 
2020 a fost notificat, de asemenea, 1 caz de salmoneloză la copil (în mediul rural). 

Evoluţia principalelor antropozoonoze în judeţul Călăraşi  

Antropozoonozele sunt boli infecţioase ce afectează diverse specii animale şi care 
accidental se transmit la om, Dintre acestea, cel mai frecvent implicate în patologia umană 
sunt trichineloza şi leptospiroza (antropozoonoze legate de prezenţa rozătoarelor), în prezent 
se constată emergenţa antropozoonozelor transmise prin căpuşe. 

Dacă anul 2009 a fost primul an în care au fost confirmate cazuri de febră butonoasă 
la pacienţi din judeţ (două cazuri), în anul 2011 s-a înregistrat primul caz confirmat de boală 
Lyme din judeţ, infecţie de asemeni transmisă prin înţepătura de căpuşe. 

În anul 2020 nu a fost notificat nici un caz suspect/confirmat de antropozoonoză la 
nivelul județului. 

Evoluţia principalelor antropozoonoze în judeţul Călăraşi (număr de cazuri) 

Boala 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Trichineloză 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Leptospiroză 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 

Febră 
butunoasă 

2 5 
0 0 1 1 2 4 1 

0 1 0 

Boala Lyme  0 0 1 6 1 0 0 1 0 0 3 0 

Evoluţia principalelor boli transmisibile aerogen  

Dintre bolile cu transmitere aerogenă, cele mai importante prin potenţialul epidemic, 
exceptând bolile transmisibile aerogen prevenibile prin vaccinurile asigurate prin Programul 
Naţional de Imunizări, sunt: gripa, virozele respiratorii acute, pneumoniile, varicela, scarlatina. 

În anul 2020, la nivelul județului Călărași, ca și la nivel național și internațional, 
infecția ce a dominat a fost infecția cu SARS-CoV-2. 

Evolutia principalelor boli transmisibile aerogen în judeţul Călăraşi (număr de cazuri) 

Boli infecţioase 
(număr de cazuri) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Gripă 18 5 1 7 9 24 11 124 110 529 

Viroze respiratorii 
37233 38089  

IACRIS 37074 40591 43396 43577 42407 43082 45321 40835 

 2365 
 IACRI 3091 3582 3799 3500 2409 2005 1944 1747 

Pneumonii 10261 10705 9205 8661 9040 8579 8686 8705 8685 7756 

Varicelă 283 441 467 692 614 376 315 365 262 55 

Scarlatină  30 12 7 5 5 16 10 16 16 0 

Gripa 

Cazurile clinice de gripă au predominat la persoanele între 5 și 19 ani, în mediul 
urban.  
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Virozele respiratorii 

În anul 2020 au fost notificate 40835 de cazuri de infecţii acute de căi respiratorii 
superioare (IACRS) şi 1747 de cazuri de de infecţii acute de căi respiratorii inferioare (IACRI). 

Pneumoniile 

În anul 2020 a fost notificat un număr de 7756 de cazuri de pneumonie. 
Distribuţia cazurilor de pneumonie pe grupe de vârstă se prezintă astfel: 

 

Se menține constatarea din anii anteriori că pneumoniile sunt mult mai frecvent 
înregistrate la persoane cu domiciliul în mediul urban. 

Varicela 

Varicela este boală contagioasă cu transmitere aerogenă, cu contagiozitate foarte 
mare (95-98%) din persoanele nevaccinate şi care nu au trecut prin boală care vin în contact 
cu un caz de varicelă, dezvoltă în interval de 14-21 zile varicela). În România, vaccinarea 
antivariceloasă nu este inclusă în calendarul naţional de vaccinări. Neincluderea vaccinării 
împotriva varicelei în Programul Naţional de Imunizări, contagiozitatea foarte mare a bolii şi 
transmiterea aerogenă sunt motivele principale care fac ca de regulă apariţia unui caz într-o 
colectivitate/comunitate să genereze izbucniri epidemice. 

În anul 2020 s-au înregistrat 55 de cazuri de varicelă, cele mai multe cazuri 
înregistrându-se la copii din grupa de vârstă 10-14ani, urmată de grupa de vârstă 5 -9 ani. 

 
Scarlatina  

Scarlatina este boală infecţioasă acută, determinată de tipuri toxigene de Streptococ 
beta hemolitic Grup A.   

Infecțiile cu Streptococ beta hemolitic Grup A reprezintă în continuare o importantă 
problemă de sănătate publică, deoarece incorect tratate şi supravegheate, pot evolua atât 
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spre complicaţii supurative (foarte grave cu un risc letal crescut) dar mai ales către complicaţii 
tardive nesupurative (Reumatism Articular Acut, Glomerulonefrită Acută, Cardită 
Reumatismală) ce pot lăsa sechele pentru toată viaţa. 

În anul 2019 au fost confirmate 16 cazuri de scarlatină dintre care 10 în mediul rural 
şi 6 în mediul urban. 

Cele mai multe cazuri s-au înregistrat la grupa de vârstă 5 - 9 ani (situaţie înregistrată 
în anii precedenţi). 

În anul 2020 nu a fost notificat niciun caz de scarlatină. 

Infecția SARS-CoV-2  

SARS CoV 2 este un coronavirus nou, identificat pentru prima oară în decembrie 
2019 într-un focar de pneumonie din China (orașul Wuhan, provincia Hubei), care nu a fost 
identificat anterior la om. 

Face parte din familia coronaviridae, din aceeaşi familie făcând parte şi virusurile care 
determină Sindromul Respirator Acut Sever (SARS) și Sindromul Respirator din Orientul 
Mijlociu (MERS). 

În județul Călărași primul caz confirmat a fost caz de import și s-a înregistrat la o 
persoană de sex masculin, la 3 zile după revenirea acestuia în țară din Anglia. 

Până la 31 decembrie 2020, în județulCcălărași au fost confirmate prin analize de 
laborator, 6650 de cazuri de COVID-19. 

 
  Dacă primele cazuri au fost cazuri de import și cazuri înregistrate la membri de 

familie ai acestora, ulterior infecția a devenit comunitară. 

 
Din totalul persoanelor confirmate cu infecție SARS-CoV-2, 235 de persoane au 

evoluat spre deces. 

 

 



 

 

  

113

 
Evoluţia infecţiilor neuroinvazive  acute 

Deşi sunt afecţiuni plurietiologice, supravegherea infecţiilor neuroinvazive acute 
(meiningite/meningoencefalite/encefalite) este justificată prin posibilitatea de control asupra 
extinderii focarelor prin chimioprofilaxia contacţilor (în cazul meningitei meningococice) şi 
respectiv prin controlul circulaţiei ţânţarilor în cazul infecţiilor neuroinvazive cu West Nile, 
meningita meningococică şi infecţia neuroinvazivă cu West Nile fiind forme de meningită cu 
risc de evoluţie letală sau de vindecare cu sechele importante. 

În anul 2020, la nivelul județului Călărași nu au fost notificate infecții neuroinvazive 
acute. 

Evoluţia meningitelor acute, în judeţul Călăraşi (număr de cazuri) 

Infecţii 
neuroinvazive   

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Meningite şi 
encefalite virale 

3 10 10 9 1 5 10 6 3 6 0 

Meningite West 
Nile 

4 0 0 0 0 0 1 2 2 8 0 

Bacteriene 11 10 10 9 1 6 8 3 5 5 0 

Evolutia infecţiilor cu transmitere sexuală 

Hepatitele Virale Acute cu virusuri hepatice B,C - Evoluţia HVA în judeţul Călăraşi 
(număr de cazuri) 

HVA   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Hepatită acută B 11 10 4 5 4 6 8 4 2 0 1 
Hepatită acută C 3 4 0 0 1 0 0 1 2 0 0 

În anul 2020,  la nivelul judeţului nu au fost notificate cazuri de hepatită virală acută 
cu virus hepatic B și/sauC.  

Sifilisul și gonoreea 

În anul 2020 la nivelul judeţului nu au fost raportate cazuri noi de sifilis și/sau cazuri 
de gonoree. Se apreciază că infecţiile cu transmitere sexuală rămân mult subraportate la 
nivelul judeţului. 
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Infecţia HIV/SIDA 

În anul 2020 au fost depistate 7 cazuri noi de infecţie HIV/SIDA, dintre care 6 la adulţi 
și 1 caz la nou născut de mamă seropozitivă (transmitere maternofetală).  

 
Evoluţia Tuberculozei 

Evoluţia morbidităţii prin T,B,C, (număr de cazuri noi) în judeţul Călăraşi în 
perioada 2010-2020 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
238 310 250 237 212 188 189 194 179 188 131 

Tuberculoza continuă să reprezinte o problemă importantă de sănătate publică la 
nivel naţional dar şi la nivel judeţean. Deşi trendul morbidităţii prin tuberculoză este 
descendent, incidenţa cazurilor noi de tuberculoză rămâne la valori crescute. Cea mai 
afectată grupă de vârstă a fost cea între 45-54 ani, urmată de grupa de vârstă 35-44 de ani şi 
55-64 de ani.  

 

Infecţiile asociate asistenţei medicale 

În anul 2020, unităţile sanitare cu paturi din judeţ au raportat un număr de 57 de 
infecţii asistenţei medicale (IAAM), formele clinice cu cea mai mare pondere fiind infecțiile 
respiratorii. 
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Asistenţa medicală primară - Casa de Asigurări de Sănătate Călăraşi 

Casa de Asigurari de Sănătate Călaraşi (CAS CL) este instituţie publică de interes 
local cu personalitate juridică,organizată în baza Legii 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,având rolul de a aplica politica şi 
strategia generală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) în cadrul sistemului de 
asigurări de sănătate la nivel local, respectând strategia şi politica unitare stabilită de CNAS. 

Casa de Asigurări de Sănătate Călaraşi administrează fondul de asigurări de 
sănătate, constituit din contribuţia asiguraţilor,contribuţia persoanelor fizice şi juridice care 
angajează personal salariat, subvenţii de la bugetul de stat şi alte surse. 

Obiectivele generale ale Casei de Asigurări de Sănătate Călaraşi 

 asigurarea funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în 
condiţii de eficacitate, la nivelul indicatorilor de performantă; 

 utilizarea raţională şi cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale a FNUASS la nivel 
local; 

 asigurarea accesului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi dispozitive 
medicale acordate de furnizorii cu care Casa de Asigurări de Sănătate Călaraşi a 
încheiat contracte specifice;  

 încheierea contractelor cu furnizorii, astfel încât să fie asigurat accesul la servicii 
medicale, medicamente şi dispozitive pentru toţi asiguraţii pe toată durata de 
valabilitate a contractelor; 

 întărirea disciplinei financiare şi contractuale la nivelul CAS; 
 creşterea gradului de satisfacţie a asiguraţilor; 
 creşterea gradului de informare a asiguraţilor; 
 respectarea termenelor stabilite pentru realizarea atribuţiilor care revin preşedintelui - 

director general al CAS Călăraşi; 
 monitorizarea şi controlul tuturor activităţilor ce se desfăşoară la nivelul CAS, pentru 

respectarea legalităţii; 
 implementarea standardelor de management în activitatea Casei de Asigurări de 

Sănătate şi urmărirea realizării acestora. 

Obiectivele specifice ale Casei de Asigurări de Sănătate Călaraşi 

 angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare 
repartizate şi aprobate; 

 realizarea veniturilor;  
 angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; 
 evaluarea calităţii serviciilor medicale şi analiza gradului de adresabilitate a bolnavilor 

la serviciile medicale; 
 asigurarea unui grad ridicat a asistenţei medicale primare, preventive şi curative; 
 monitorizarea asistenţei medicale preventive acordate omului sănătos, familiei şi 

colectivităţii; 
 asigurarea unui impact mediatic pozitiv al activităţii CAS Călăraşi; 
 construirea unui plan de management al resurselor umane, care are în vedere 

identificarea şi cuntificarea valorilor reale, caracteristice personalului, care să conducă 
la construirea unei politici de personal eficientă şi eficace; 

 monitorizarea evoluţiei consumului de medicamente şi luarea măsurilor 
corespunzătoare în situaţia abaterilor de la normele în vigoare; 

 implicare activă în promovarea şi utilizarea SIUI (Sistemului Informatic Unic Integrat); 
 analiza şi evaluarea sistemului de management al riscurilor în cadrul CAS Călăraşi, 

încluzând operaţiuni ca: analiza organizaţiei (politica organizaţiei, procese şi activtăţi 
specifice), identificarea, măsurarea şi ierarhizarea riscurilor, întocmirea cartografiei 
riscurilor, evaluarea eficacităţii controalelor, elaborarea de planuri de măsuri în scopul 
diminuării riscurilor; 
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 evaluarea furnizorilor care-şi exprimă intenţia de a intra în relaţie contractuală cu CAS 
Călăraşi ca şi evaluarea furnizorilor ale căror decizii de evaluare expiră; 

 urmărirea contractelor încheiate cu furnizorii pentru derularea programelor şi 
subprogramelor naţionale;  

 prelucrarea, monitorizarea şi controlul indicatorilor specifici programelor şi 
subprogramelor; 

 aplicarea politicilor UE cu privire la eliberarea formularelor europene şi a cardurilor 
europene de asigurări sociale de sănătate; 

 asigurarea unor servicii medicale de calitate atât asiguraţilor proprii, cât şi cetăţenilor 
străini, conform tratatelor UE; 

 îndeplinirea obligaţiilor contractuale, finanţarea furnizorilor de servicii medicale, 
medicamente şi dispozitive în raport cu activitatea prestată şi cu respectarea încadrării 
în bugetul aprobat. 

Indicatorii asociaţi obiectivelor generale   

 realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate 
pe total cheltuieli de sănătate; 

 realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise pentru 
prestațiile medicale acordate în baza documentelor internaționale;  

 realizarea trimestrialî și anuală a plăților față de prevederile aprobate pe total cheltuieli 
titlul VIII - Asisteță socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori; 

 realizarea trimestrială și anuală a plăților față de creditele bugetare deschise aprobate 
pe total cheltuieli titlul VIII - Asistență socială;  

 realizarea trimestrială și anuală a plăților (cumulate) față de creditele bugetare 
deschise la cheltuielile de administrare și funcționare a caselor de asigurări de 
sănătate;  

 planificarea procesului de contractare, cu respectarea termenelor de finalizare a 
procesului de contractare;  

 respectarea principiului liberei concurenţe între furnizorii care încheie contracte cu CAS 
prin respectarea criteriilor de repartizare a sumelor pe furnizori, conform prevederilor 
legale în vigoare; 

 evaluarea în termen a furnizorilor de servicii medicale; 
 monitorizarea sistemului de prescriere electronică prin: organizarea de întâlniri cu 

medicii prescriptori şi furnizorii de medicamente pentru sesizarea eventualelor 
disfunctionalităţi care pot apărea în utilizarea soluţiei informatice; monitorizarea 
respectării de către furnizori a obligaţiei privind raportarea electronică 
lunară/trimestrială a prescripţiilor off-line; monitorizarea semestrială a consumului de 
DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CNAS/CJAS; monitorizarea 
derulării contractelor;  

 monitorizarea organizării cadrului de implementare a sistemului naţional al cardului 
naţional de asigurări sociale de sănătate şi a  activităţilor legate de dosarul electronic al 
pacientului; 

 asigurarea respectării termenelor de raportare de către unităţile sanitare cu paturi, 
farmaciile cu circuit deschis şi centrele de dializă care au obligaţia raportării 
consumului de medicamente, în vederea stabilirii contribuţiei trimestriale datorate de 
deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă; 

 planificarea acţiunii de control la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi 
materiale sanitare, conform perioadei  de planificare comunicată de CNAS ;   

 obţinerea  celor  mai bune rezultate cu resursele financiare, materiale, umane, umane, 
de timp şi informatice disponibile, prin utilizarea eficientă a acestora ; 

 implementarea în timp util a modificărilor legislative; 
 asumarea responsabilităţilor; 
 informarea asiguraţilor conform prevederilor legale; 
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 evaluarea gradulului de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, 
aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS;  

 informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt în relaţie 
contractuală cu CAS Călăraşi;  

 respectarea termenelor de raportare a situaţiilor privind activitatea desfasurată de 
furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza 
contractelor încheiate de CAS cu aceştia; 

 recuperarea sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit 
din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii 
medicale, medicamente şi dispozitive medicale, amenzi contravenţionale, sancţiuni); 

 implementarea măsurilor dispuse în urma acţiunilor de control care au termen perioada 
de raportare; 

 respectarea cerinţelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin 
direcţiile de specialitate referitoare la corectitudinea conţinutului (respectarea 
formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări) şi a termenelor 
de raportare; 

 implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern; 
 promovarea imaginii sistemului de asigurări sociale de sănătate;  
 respectarea obligaţiilor de afișare publică şi actualizare pe site-ul CAS a tuturor 

informaţiilor conform prevederilor contractului-cadru şi normelor; 
 implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul CAS. 

Activitatea Compartimentului Control 

În anul 2020, compartimentul de control din cadrul CJAS Călăraşi a efectuat 67 de 
controale din care 38 controale tematice, 29 controale operative şi inopinate. În urma acestor 
controale a fost imputată şi recuperată în totalitate suma de 139330,43 lei din care 137994,60 
lei imputați și recuperați de la furnizorii de servicii medicale spitalicești. 

Controalele efectuate în anul 2020 au fost structurate după cum urmează: 
 Asistenţă medicală primară: la nivelul judeţului Călăraşi există un număr de 111 

contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale şi au fost prevăzute în planul anual 
de control un număr de 9 controale tematice, realizându-se un număr de 16 controale 
din care 9 controale tematice, 5 controale operative şi 2 controale inopinate ca urmare 
a sesizărilor venite din partea asiguraţior, a partenerilor contractuali precum şi a altor 
persoane fizice sau juridice cu privire la modul de acordare a serviciilor medicale sau 
de prescriere şi eliberare a certificatelor de concediu medical;  

 Asistenţă medicală în ambulatoriul de specialitate clinic: la nivelul judeţului Călăraşi 
există un număr de 54 de contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale şi au fost 
prevăzute în planul anual de control un număr de 9 controale tematice, fiind efectuate 
un număr de 14 controale, din care 9 tematice, 3 controale operative şi 2 controale 
inopinate; 

 Asistenţă medicală în ambulatoriul paraclinic: la nivelul judeţului Călăraşi există un 
număr de 19 contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale, fiind efectuate 5 
controale din care 3 controale tematice, 1 control operativ şi 1 controal inopinat; 

 Asistenţă medicală spitalicească: la nivelul judeţului Călăraşi există un număr de 7 
contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale şi au fost prevăzute în planul anual 
de control : 2 controale tematice, 8 controale operative și 2 controale inopinate;   

 Asistenţă medicală de îngrijiri medicale la domiciliu: la nivelul judeţului Călăraşi există 
un număr de 6 contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale și au fost prevăzu te 
în planul anual de control, 2 controale inopinate; 

 Asistenţă medicală de recuperare reabilitare: la nivelul judeţului Călăraşi există un 
număr de 7 contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale, fiind efectuate 2  
controale tematice; 
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 Furnizori de medicamente - la nivelul județului Călărași există un număr de 38 
contracte încheiate cu furnizori de medicamente și au fost prevăzute în planul anual de 
control 9 controale tematice, fiind efectuate 14 controale din care 9 tematice și 5 
inopinate. 

De asemenea, au fost verificate Progamele naţionale de sănătate, unde nu au fost 
constatate deficiențe. 

Activitatea Compartimentului Tehnologia Informaţiei 

Compartimentul Tehnologia Informaţiei a avut ca principal obiectiv buna desfăşurare, 
din punct de vedere informatic, a activităţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Călăraşi, 
obiectiv îndeplinit prin realizarea următoarelor: 

 administrarea serverelor de baze de date proprii, fişiere, în vederea funcţionării în 
parametrii optimi a reţelei de calculatoare a Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului 
Călăraşi (CASJ Călăraşi); 

 întreţinerea şi exploatarea componentei transport date (cablare, pachpanel-uri, prize, 
switch –uri);  

 asigurarea bunei funcţionări a tehnicii de calcul (computere, imprimante, copiatoare, 
servere) din cadrul CASJ Călăraşi; 

 configurarea cu aplicaţii şi sisteme de operare a staţiilor de lucru din cadrul 
departamentelor CASJ Călăraşi;  

 instalarea şi configurarea programelor de tip antivirus pe staţiile de lucru şi servere; 
 asigurarea supravegherii funcţionăriiechipamentelor de climă, securitate, monitorizare 

acces, grup generator în vederea asigurării condiţiilor optime de funcţionare a 
serverelor instalate la nivelul CASJ Călăraşi; 

 administrarea bunei funcţionări a echipamentelor alocate sistemului ERP–SIUI din 
Data Center; 

 asigurarea funcţionării sistemului informatic ERP;  
 asigurarea administrării aplicaţiei de legislaţie, Lege 5; 
 asigurarea actualizării permanente a nomenclatoarelor SIUI ale aplicaţiilor de 

raportare desktop ale furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive 
medicale; 

 generare fișiere liste medici în contract și personalizări, necesare aplicațiilor desktop 
ale furnizorilor; 

 asigurarea condiţiilor tehnice de funcţionare a activităţii de deblocare a cardurilor 
naţionale şi verificare a cardurilor cu probleme tehnice; 

 deblocare și activare carduri naționale de sănătate; 
 prelucrarea datelor primite de la IT CNAS cu privire la loturile de carduri duplicat şi 

carduri noi tipărite care sunt distribuite de către Poşta Română asiguraţilor; 
 asigurarea administrării aplicaţiilor specifice aflate în exploatare, întreţinerea în 

conformitate cu cerinţele exprimate în scris de utilizatorii din cadrul departamentelor 
casei de asigurări de sănătate; 

 realizarea de verificări încrucişate între servicii medicale şi spitalizare continuă sau 
între servicii medicale şi listele cu decedaţi. Evidențierea serviciilor efectuate pentru 
pacienți asigurări din alte state; 

 asigurarea asistenţei în exploatarea aplicaţiilor informatice în cadrul CASJ Călăraşi; 
 formularea de specificaţii tehnice pentru procurarea de echipamente şi tehnică de 

calcul, sisteme şi servicii IT pentru CASJ Călăraşi, pe baza cerinţelor funcţionale; 
 administrarea paginii web (www.cnas/cascl.ro) şi a adreselor de e-mail din domeniul 

casacl.ro; 
 postarea, pe site-ul casei de asigurări, la solicitarea scrisă a compartimentelor de 

specialitate, a informaţiilor de interes public, conform procedurilor în vigoare existen te 
la nivelul CASJ Călăraşi; 
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 aplicarea şi menţinerea măsurilor privind aprobarea cerinţelor minime de securitate a 
prelucrărilor de date cu caracter personal; 

 conceperea şi implementarea de politici de securitate IT; 
 propunerea actualizării tehnicii de calcul sau scoaterea acesteia din uz (casare) în 

condiţiile legii; 
 asigurarea folosirii eficiente a întregii dotări tehnice precum şi a altor resurse; 
 participarea la recepţia de produse şi servicii cu specific informatic achiziţionate la 

nivel CASJ Călăraşi; 
 furnizarea, la solicitare, de date statistice necesare factorilor de decizie ai CASJ 

Călăraşi şi CNAS, dacă aceste date pot fi colectate cu aplicaţiile existente; 
 asigurarea asistenţei tehnice în vederea desfăşurării în condiţii optime a 

videoconferinţelor organizate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

Compartimentul Tehnologia Informaţiei a avut un rol important în desfăşurarea 
activităţilor specifice funcţionării Sistemului Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate. 
În acest sens: 

 au fost realizate condiţiile optime de funcţionare a echipamentelor aferente Data 
Center prin asigurarea funcţionării în bune condiţii a echipamentelor de climă, 
securitate, monitorizare acces, grup generator; 

 a fost asigurată monitorizarea comunicaţiei, cu serverele SIUI/ERP CNAS; 
 a fost asigurată supravegherea bunei funcţionări a echipamentelor alocate sistemului 

ERP – SIUI din Data Center din punct de vedere hardware; 
 s-au analizat problemele semnalate pe SIUI şi ERP de către departamentele de 

specialitate şi în cazul în care nu au putut fi rezolvate la nivelul IT CASJ Călăraşi au 
fost semnalate CNAS în vederea rezolvării; 

 s-a asigurat actualizarea permanentă a nomenclatoarelor SIUI ale aplicaţiilor de 
raportare desktop ale furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive 
medicale; 

 s-a asigurat generarea de nomenclatoare şi personalizări SIUI ale aplicaţiilor de 
raportare desktop pentru furnizorii de servicii medicale, noi intraţi în relaţie contractuală 
cu CASJ Călăraşi; 

 s-a asigurat asistenţă tehnică furnizorilor de servicii medicale în utilizarea SIPE; 
 s-au analizat problemele semnalate de către furnizorii de servicii medicale şi în cazul în 

care nu au putut fi rezolvate la nivelul IT CASJ Călăraşi au fost semnalate prin e-mail 
la adresa suport.pias.se@casan.ro către Centrul regional de suport PIAS în vederea 
informării şi rezolvării; 

 s-a asigurat gestionarea informatică a utilizatorilor CASJ Călăraşi în sistemul SIUI; 
 au fost încărcate certificatele digitale de autentificare pentru furnizorii de servicii 

medicale. 

Compartimentul Acorduri, Regulamente Europene, Formulare Europene 
 

Misiunea compartimentului si obiectivele aplicarea regimurilor de securitate socială a 
asiguraților români și a membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul 
Comunitații precum și a cetățenilor străini din statele membre UE sau din statele cu care 
România are încheiate acorduri în domeniul sănătății, care beneficiază de servicii medicale în  
România. Sistemele de securitate socială sunt foarte diferite de la un stat la altul și dispozițiile 
comunitare de securitate socială, evoluând în permanență, urmăresc să le armonizeze. Unicul 
scop al acestor dispoziții este evitarea, în parte sau în totalitate, a pierderii drepturilor de 
securitate socială atunci cand se fac deplasări dintr-un stat membru în altul. Lucrătorii salariați  
și lucrătorii independenți, funcționarii, titularii unei pensii, studenții, turiștii și alte categorii de 
persoane care-și exercită dreptul lor de a se deplasa și de a rămâne un timp, în mod liber, în 
interiorul UE sau în alte state între care există acorduri bilaterale sunt confruntați cu aspecte 
și probleme legale de securitatea socială. Legislațiile naționale în domeniul securității sociale 
nu sunt întotdeauna capabile să răspundă în totalitate sau parțial la aceste intrebări: numeroși 
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lucrători se expun riscului să fie asigurați de două ori sau deloc, putând astfel să piardă 
drepturile de prestații de securitate socială când nu ar avea posibilitatea de a obține altele. 

Activitatea desfăşurată în anul 2020 a fost următoarea: 

 eliberarea unui număr de total de 358 de formulare de tip ”E”, respectiv “S”; 
 acordarea de consultanţă privind servicile medicale de care beneficiaza asiguraţii 

posesori ai CEASS în majoritatea statelor membre UE; 
 facilitatea accesului la servicii medicale pentru asiguraţii beneficiari ai formularelor 

europene; 
 accesul la servicii medicale acordate în străinătate pe baza formularului “S2”; 
 procesarea dosarelor aferente CEASS şi CIP şi emiterea acestora; 
 procesarea dosarelor aferente formularelor europene şi a celor emise în baza 

Acordurilor Internaţionale, precum şi emiterea/validarea respectivelor formulare; 
 elaborarea răspusurilor la solicitarile CNAS privind situaţia formularelor E125 emise de 

CAS Călăraşi în limita termenelor comunicate;  
 emiterea şi transmiterea către CNAS a formularelor E125/E127 emise de CAS Călăraşi 

în limita termenelor comunicate; 
 realizarea unei evidenţe a documentelor justificative pentru acordarea asistenţei 

medicale în România cetăţenilor statelor membre ale UE, cetăţenilor statelor cu care 
România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii şi protocoale internaţionale de 
reciprocitate în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, precum şi cetăţenilor români 
aflaţi pe teritoriul acestor state, în contra partidă; 

 întocmirea şi completarea corectă a formularelor specifice pentru cetăţeni străini şi 
români care beneficiază de asistenţă medicală în România, respectiv în străinătate în 
baza acordurilor internaţionale; 

 eliberarea şi expedierea formularelor specifice în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare;  

 realizarea unei comunicări clare şi complete, verbale şi scrise, ca răspuns la solicitări le  
persoanelor fizice şi juridice române şi străine, privind modul în care asiguraţii pot 
beneficia de asistenţă  medicală în baza regulamentelor şi acordurilor internaţionale; 

 realizarea evidenţei eliberării şi expedierii formularelor specifice în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 

 actualizarea permanentă a bazei de date în legătură cu CEASS/CIP, a formularelor 
europene şi celor în baza acordurilor internaţionale emise şi primite, cu listele de 
beneficiari ai diferitelor tipuri de formulare, liste ce urmează a fi comunicate altor 
servicii din cadrul instituţiei şi în vederea luării unor măsuri specifice; 

 realizarea activităţii de rambursare în conformitate cu Ordinul nr.729/2009, republicat, 
privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală 
acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care 
România este parte şi HG nr.304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind asistenţă medicală trasfrontalieră; 

 procesarea şi raportarea documentelor aferente dosarelor pensionarilor ce optează 
pentru contribuţia la asigurarea de sănătate într-un singur stat; 

 centralizarea raportărilor transmise de furnizori, privitoare la raportarea cetăţenilor 
străini care au beneficiat de asistenţă medicală în unităţi sanitare aflate în contract cu 
CAS Calaraşi; 

 realizarea conformă, corectă şi în termen a raportărilor periodice către CNAS privind 
situaţia formularelor şi a cardurilor; 

 redactarea şi transmiterea raportărilor către DRC şi DE cuprinzând liste cu Formularele 
E106 şi E121. 
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Compartimentul Acorduri Internaţionale: 

 asigură şi răspunde pentru evidenţa documentelor justificative emise pentru acordarea 
asistenţei medicale în România cetăţenilor statelor membre ale UE, cetăţenilor statelor 
cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale 
de reciprocitate în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, precum şi cetăţenilor 
români aflaţi pe teritoriul acestor state, în contra partidă; 

 asigură şi răspunde pentru emiterea CEASS/CIP precum şi pentru întocmirea şi 
completarea corectă a formularelor specifice pentru cetăţenii străini şi români care 
beneficiază de asistenţă medicală în România, respectiv în străinătate în baza 
acordurilor şi regulamentelor internaţionale; 

 asigură şi răspunde de evidenţa eliberării şi expedierii formularelor europene şi a celor 
în baza acordurilor internaţionale la care România este parte; 

 răspunde la solicitările cetăţenilor români şi străini, privind modul în care pot beneficia 
de asistenţă medicală în baza regulamentelor şi acordurilor internaţionale; 

 solicită de la serviciile de specialitate ale CAS Călăraşi acte, documente care să 
justifice eliberarea formularelor specifice; 

 colaborează cu DRC, DMS şi DE pentru procesarea dosarelor de ramburasare în 
conformitate cu Ordinul nr.729/2009, republicat, privind rambursarea şi recuperarea 
cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor 
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte şi HG 
nr.304/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală 
transfrontalieră, precum şi a metodologiei de rambursare a preţurilor/tarifelor 
reprezentând contravaloarea asistenţei medicale transfrontaliere, inclusiv la nivelul 
acestora; 

 asigură activitatea de soluţionare a petiţiilor cetăţenilor români şi străini referitoare la 
aplicarea regulamentelor din domeniul coordonării sistemelor de securitate socială 
precum şi acordurilor, protocoalelor, convenţiilor şi înţelegerilor cu prevederi în 
domeniul sănătăţii. 

Prezentarea realizărilor în raport cu obiectivele CAS Călăraşi: 

 au fost constituite dosarele aferente fiecărui tip de formular în parte,documente men ite 
să justifice emiterea/validarea formularelor; 

 au fost repectate termenele indicate pentru raportările solicitate de CNAS şi de 
conducerea CAS Călăraşi; 

 au fost elaborate toate procedurile privind emiterea/validarea formularelor europene 
precum şi rezolvarea cererilor de rambursare; 

 personalul DMS, DE şi DRC a manifestat siguranţă, promptitudine şi dinamism în 
rezolvarea problemelor apărute în derularea activităţilor specifice. 

Rezultatele activităţii desfăşurate în anul 2020 

 

 

 

 

 

Nr.total 
formulare CIP 

emise şi primite 

Nr.total 
CEASS 
emise 

Nr.total 
Formulare/ 

CEASS emise şi 
primite 

Nr.total dosare 
procesate 

conf,Ordinului 
nr. 163/2015 

Nr.total dosare 
procesate 

conf,Ordinului 
nr.729/2009 

84 799 1026 4 18 
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Situaţia plăţilor externe efectuate pe fiecare stat membru UE/SEE şi pe tipul 
documentului care a deschis prestaţia în anul 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Activitatea Direcţiei Economice 

Casa de Asigurări de Sănătate Călaraşi a asigurat, în anul 2020, finanţarea pe bază 
de contract a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, în baza 
prevederilor legale în vigoare. Veniturile colectate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
Călăraşi au fost înregistrate în contabilitatea CAS pe baza normelor Ministerului Economiei şi  
Finanţelor. 

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, priorităţile în activitatea C.A.S. Călăraşi au fost 
cu siguranţă legate de asigurarea unei cât mai bune relaţii cu furnizorii de servicii medicale în  
contextul asigurării unor servicii medicale de cât mai bună calitate pentru asiguraţi, 
implementarea şi aplicarea noilor acte normative şi organizarea de aşa natură a activităţii în 
cadrul instituţiei, astfel încât cu personalul existent să se asigure şi realizarea noilor atribuţiuni 
legate de apariţia şi aplicarea actelor normative. 

Concret, principalele priorităţi au fost: 
 studierea atentă şi analiza economico-financiară, pe domenii de asistenţă medicală, 

funcţie de bugetul alocat C,A,S, Călăraşi pentru anul 2020; 
 asigurarea continuităţii asistenţei medicale prin încheierea actelor adiţionale la 

contractele de furnizare servicii medicale pe anul 2029, şi a noilor contracte pe anul 
2020; 

 determinarea posibilităţii acoperirii cu resurse financiare a ofertei de servicii medicale şi 
a cererii formulate din partea asiguraţilor la toate domeniile de asistenţă medicală; 

 aplicarea prevederilor din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătaţii cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu prevederile Legii 
contabilităţii nr.82/1991, republicată cu modificarile şi completările ulterioare, a 
Ordinului M.F. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestora, precum şi a Ordinului 
M.F.nr.556/2006 de modificare şi completare a acestuia. 

Stat mebru UE/SEE 

Document care 
a deschis 
dreptul la 
prestaţie 

Credit/lei 

Austria S1/CIP/CEASS 160.640,17 
Belgia S1/CIP/CEASS 70.425,61 
Cipru S1/CIP/CEASS 8.608,25 
Croația S1/CIP/CEASS 302,84 
Elveția S1/CIP/CEASS 11.793,28 
Franța S1/CIP/CEASS 309.578,38 
Germania S1/CIP/CEASS 568.375,32 
Grecia S1/CIP/CEASS 23.688,41 
Italia S1/CIP/CEASS 190.849,74 
Marea Britanie S1/CIP/CEASS 38.399,87 
Portugalia S1/CIP/CEASS 342,01 
Spania S1/CIP/CEASS 515.819,70 
Suedia S1/CIP/CEASS 11.754,32 
Total General  2.150.000,60 
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În ceea ce privește organizarea si conducerea contabilității, aceasta s-a realizat prin: 
 respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajament, care prevede ca 

efectele tranzacțiilor și altor evenimente sunt recunoscute atunci când se produc și nu 
pe măsura plăților; în acest sens creanțele și obligatiile au fost recunoscute în 
momentul când acestea s-au născut; veniturile în momentul când au fost realizate, iar 
cheltuielile în momentul când au fost efectuate; 

 elementele de activ și de pasiv au fost evaluate separat, conform  principiului evaluării 
separate; 

 principiul permanenței metodelor, respectiv prin aplicarea acelorași reguli, metode, 
norme privind evaluarea și înregistrarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, 
asigurând comparabilitatea în timp. Metodele de evaluare se aplică consecvent de la 
un exercițiu financiar la altul; 

 principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că instituția își va continua în 
mod normal funcționarea în viitorul previzibil; 

 principiul prudenței în sensul că evaluarea s-a făcut pe o baza prudentă; 
 principiul independenței exercitiului – au fost luate în considerare toate veniturile și 

cheltuielile exercițiului, fără a se ține seama de data încasării sau de efectuare a plății; 
 principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii – componentele 

elementelor de activ sau/și de datorii au fost evaluate separat; 
 principiul prevalenței economicului asupra juridicului – informațiile prezentate în 

situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor, nu numai forma lor 
juridică, așa cum reiese din documentele justificative; 

 principiul pragului de semnificație – orice element care are valoare semnificativă este 
prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare. 

Elementele patrimoniale au fost evaluate la valoarea de intrare în patrimoniu, iar 
amortizarea s-a calculat conform prevederilor legale în vigoare utilizând regula de amortizare 
liniară. 

Veniturile au fost înregistrate pe grupe de venituri, iar cheltuielile s-au înregistrat pe 
grupe de cheltuieli, respectându-se clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, iar plăţi le 
s-au efectuat cu încadarea în prevederile bugetare aprobate pentru anul  2020. 

Înregistrările în contabilitate s-au efectuat cronologic, prin respectarea succesiunii 
documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic, în 
conturi sintetice şi analitice, în conformitate cu regulile stabilite pentru forma de înregistrare în  
contabilitate maestru – şah. Plăţile nete s-au încadrat în prevederile bugetare, atât pe total cât 
şi pe articole. 

În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, şi cu Ordinul 
Ministerului Finanţelor publice nr.1753/2004, a Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 
2941/2009, s-a efectuat inventarierea anuală a patrimoniului C.A.S. Călăraşi. 

Activitatea Direcţiei Relaţii Contractuale 

În anul 2020, în subordinea Directorului Direcţiei Relaţii Contractuale, activitatea a 
fost desfăşurată, conform Organigramei aprobate, prin Ordinul Presedintelui CNAS nr.405 din 
13.03.2020, pentru  apobarea organigramei şi structurii de funcţii publice şi contractuale, 
conform statului de funcţii al CAS Călăraşi, respectiv: 

 Serviciului Evaluare-Contractare/Analiză cereri şi eliberare decizii îngrijiri la domiciliu şi  
dispozitive medicale; 

 Serviciului Decontare Servicii medicale; 
 Compartimentului Acorduri/Regulamente Europene Formulare Europene. 

Principala activitate în anul 2020 a fost legată de derularea contractelor pe toate 
domeniile de asistenţă, pentru care CAS Călăraşi a prelungit valabilitatea acestora,conform 
adresei CNAS P/11195/23.12.2019 înregistrată la CAS Călăraşi nr.6325i/23.12.2019, 
respectiv: 
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- pentru furnizorii care la data de 31.12.2019 s-au aflat în relație contractuală cu CAS 
Călărași,contractele s-au prelungit prin acordul părților până la data de 31.03.2020, 
prin acte adiționale, în vederea asigurării continuității acordării asistenței medicale, cu 
îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale dintre 
CAS Călărași și aceștia; 

- pentru furnizorii noi care nu au fost în relație contractuală cu CAS Călărași, s-au 
încheiat contracte cu valabilitate până la data de 31.03.2020. 

Procesul de contractare la nivelul CAS Călărași s-a desfășurat pentru serviciile 
medicale, medicamente și materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, precum și de 
dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în 
ambulatoriu, în două etape: pentru intervalul 01.01.2020 – 31.03.2020, 01.04.2020-
31.03.2020. 

Cadrul legal care a stat la baza contractării serviciilor medicale l-au constiuit Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, modifiocată și completată, Ordinul 
MS/CNAS nr.397/836/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a HG 
nr.140/2018, privind condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-
2019, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr.962/2019 pentru prelungirea aplicării 
prevederilor HG nr.140/2018 privind condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor 
şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, până la data 
de 31.03.2020. De asemenea, procesul de contractare la nivelul CAS Călărași, s-a desfășurat 
pentru serviciile medicale, medicamente și materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, 
precum și de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau 
funcționale în ambulatoriu, pentru intervalul 01.04.2020 – 31.12.2020. 

Cadrul legal care a stat la baza contractării serviciilor medicale pentru perioada 
01.04.2020 – 31.12.2020, a fost următorul:  

 art.259 din  Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare;    

 HG nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului – cadru care 
reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigu rări  
sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul MS/CNAS nr.397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2018 a HG nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a 
Contractului –cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu 
modificările și completările ulterioare;  

 Ordinul MS/CNAS nr.539/437/2020 privind prorogarea unor termene și stabilirea unor 
măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul 
României; 

 Hotararea nr.252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada 
instituirii stării de urgență; 

 Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea  stării de urgență pe 
teritoriul României. 

Conform normelor în vigoare, a fost stabilită procedura generală de contractare a 
serviciilor medicale, medicamente şi dispozitive  medicale, pentru anul 2020, în baza deciziilor 
emise de către Preşedinte - Director General, constituindu-se, astfel, comisiile şi subcomisiile, 
în vederea desfăşurării procesului de contractare. De asemenea, s-au constituit comisiile 
mixte, conform prevederilor Contractului-cadru, au fost actualizate procedurile operaţionale 
privind contractarea şi decontarea serviciilor medicale şi au fost organizate grupuri de lucru, 
sub coordonarea Comisiei de contractare, pe tipuri de furnizori.  

Au fost stabilite valorile de contract pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice, 
de reabilitare medicală, pe baza  criteriilor din norme, şi a contractelor de furnizare de servicii 
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de medicină dentară şi spitaliceşti, în urma cărora au avut loc negocierile cu furnizorii 
declaraţi eligibili. 

Prenegocierea, negocierea şi încheierea contractelor cu furnizorii declaraţi eligibi l i s-
au realizat conform planificărilor comunicate, finalizându-se la data stabilită prin Decizia 
Preşedintelui - Director General, cu respectarea cadrului legal în vigoare. 

Astfel, la data de 31.12.2020 CAS Călăraşi are înregistrate 336 de contracte, situaţia 
contractelor încheiate pe categorii de furnizori prezentându-se după cum urmează: 

Domeniul de activitate 31.12.2020 
Asistenţă medicală primară 111 
Asistenţă medicală ambulatorie de 
specialitate pentru specialităţi clinice 54 

Asistenţă medicală ambulatorie de 
specialitate pentru specialitatea 
clinică de recuperare, medicină 
fizică şi balneologie 

7 
 

Ambulatoriu de specialitate 
medicină dentară 

15 

Asistenţă medicală ambulatorie de 
specialitate pentru specialităţi 
paraclinice 

21 

Asistenţă medicală spitalicească 7  
Ingrijiri medicale la domiciliu 6 
Dispozitive medicale destinate 
recuperării unor deficienţe organice 
sau funcţionale în  ambulatoriu 

76 

Medicamente cu şi fără contribuţie 
personală în tratamentul 
ambulatoriu, în cadrul sistemului de 
asigurări de sănătate 

39 

Activitatea Direcţiei Medic Şef 

Formulare Europene – E112 
 

2019 Nr. dosare depuse Nr. dosare 
aprobate 

Ţări europene în care şi-a produs efectul 
formularul E112 

 12 12 4-Italia, 6-Germania, 1-Franța, 1-Belgia 

2020 Nr.dosare depuse Nr. dosare 
aprobate 

Ţari europene în care şi-a produs efectul 
formularul E112 

 5 5 2-Italia, 2-Germania, 1-Franța 

Printr-o analiză simplă, se constată o scădere a numărului de dosare depuse în anul 
2020 față de anul 2019, dosare corecte şi complete ce au condus la emiterea de formulare 
europene, datorată situației pandemice. 

Evaluarea gradului de satisfacţie al asiguraţilor 

Aplicarea chestionarului privind evaluarea satisfacţiei asiguraţilor privind calitatea 
serviciilor medicale furnizate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, s-a efectuat 
în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui CNAS nr.740/15.09.2011, pentru anul 
2020, astfel: 

- CAS Călăraşi a utilizat chestionarele pe un eşantion de 800 de persoane; 
- selectarea eşantionului a fost aleatorie; 
- chestionarele au fost aplicate după metoda interviului realizat prin operator; 
- centralizarea şi analiza datelor: formularele aplicate au fost înregistrate într-o bază de 

date digitală; 
- intervalul temporal de culegere a datelor a fost ianuarie - decembrie 2020. 
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Programe naţionale de sănătate 

La nivelul judeţului Călăraşi, în anul 2020, s-au derulat 6 programe naţionale de 
sănătate cu următorii indicatori (număr pacient şi cost mediu  pacient): 

Denumire PNS 

Număr 
bolnavi 

beneficiari 
de PNS 
pentru 

anul 2019 

Număr 
bolnavi 

beneficiari 
de PNS 

pentru anul 
2020 

Cost 
mediu/ 
pacient 
pentru 

anul 2019 
(lei) 

Cost 
mediu/ 
pacient 
pentru 

anul 2020 
(lei) 

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele 
naţionale cu scop curativ, din care: 

Programul naţional de 
oncologie 
(Subprogramul de 
tratament al bolnavilor 
cu afecţiuni oncologice, 
Medicamente eliberate 
în baza contractelor 
COST-VOLUM, pentru 
bolnavii cu afecţiuni 
oncologie) 

 
 

463 
 
 
5 

 
 

489 
 
 
6 

 
 
 

6.635,95 
 
 

132.274,78 
 

 
 
8.557,77 

 
 

84.532,90 

Programul naţional de 
diabet zaharat 

8.948 9.366 1.362,72 1.532,13 

Programul naţional de 
transplant de organe, 
ţesuturi şi celule de 
origine umana – Stare 
posttransplant- 

52 53 8.637,08 9.184,68 

Programul naţional de 
tratament pentru boli 
rare: 

    

Mucoviscidoză copii 7 6 36.296,01 46.821,64 
Scleroză laterală 
amiotrofică 1 2 1.318,29 4.840,20 

Angioedem ereditar 2 2 158.410,98 225.319,50 
Materiale sanitare specifice utilizate in programele naţional cu scop curativ, 

din care: 
Copii cu diabet zaharat 
insulinodependent 
automonitorizaţi 

30 30 1.508,00 1.600,00 

Adulţi cu diabet zaharat 
insulinodependent 
automonitorizaţi 

1.868 1.992 407,79 416,74 

Programul naţional de 
ortopedie– 
Endoprotezaţi 

43 52 3.281,97 3.672,46 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă 
renală cronică 

 150 167 60.490,77 74.427,81 
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B.EDUCAŢIE 

1.STRUCTURA NUMERICĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, ÎN 
ANUL ȘCOLAR 2019-2020  

                                                       Reţeaua şcolară 2019-2020 

Unităţi de învăţământ cu 
personalitate  

juridică 

Grădinițe 9 

Şcoli gimnaziale 65 

Licee 17 

Şcoli postliceale 1 

Școală gimnazială specială 1 

Total 93 

Unităţi de învăţământ 
arondate 

Grădinițe 153 

Şcoli primare 36 

Şcoli gimnaziale 18 

Total 207 

TOTAL unităţi  de învăţământ  preuniversitar de stat 300 
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2. PROMOVABILITATEA ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 
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3. POPULAŢIA ŞCOLARĂ-NUMĂR ELEVI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE 
STAT  ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

 

... Total 
Învățământ masă 

Total 
Învățământ special 

Forma de învățământ Clase Elevi Clase Elevi 

TOTAL 1948 40305 16 105 
Preşcolar program normal 292.5 5553 3 21 
Preşcolar program prelungit 67.5 1434 0 0 
Preşcolar program săptămânal 0 0 0 0 
Primar - Zi 680 13568 7 43 
Primar - FR 0 0 0 0 
Gimnazial - Zi 543 10852 6 41 
Gimnazial - FR 0 0 0 0 
Liceu - Zi 243 6153 0 0 
Liceu - Seral 17 444 0 0 
Liceu - FR 2 57 0 0 
Invăţământ profesional 60.5 1336 0 0 
Invăţământ dual 0.5 14 0 0 
Postliceal - BUGET 3 71 0 0 
Postliceal - TAXA 22 555 0 0 
Maiştri - BUGET 2 59 0 0 
Maiştri - TAXA 0 0 0 0 
A doua şansă PRIMAR 4 51 0 0 
A doua şansă SECUNDAR INFERIOR 10 143 0 0 
Stagii de practică 1 15 0 0 

 
 

Nivel deînvățământ/ 
mediu de rezidență 

Elevi 
înscrişi la 
început de 

an 

Număr 
elevi 

promovaţi 
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ro
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il
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ți
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n
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 Total Total % Total  Total Total 
PRIMAR 13769 13191 95,80 193 553 8 131 

GIMNAZIAL 10908 10180 93,32 338 462 10 207 
LICEAL ZI 6695 6258 93,87 203 110 124 62 

PROFESIONAL 1374 1171 85,22 101 20 12 82 
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4. CONDUCEREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
În funcție de modul de ocupare a funcțiilor de conducere, la începutul semestrului al 

II-lea al  anului școlar 2019-2020, situația centralizată la nivelul județului Călărași se prezin tă 
astfel:  

 directori cu concurs - 74 /directori detașați în interesul învățământului - 27; 
 directori adjuncți cu concurs 17/directori adjuncți cu detașare în interesul 

învățământului - 16. 

Funcții de 

conducere –

directori cu 

concurs

Funcții de 

conducere –

directori detașați 

în interesul 

învățământului

 

Funcții de 

conducere –

directori adjuncți 

cu concurs

 
Conducerea şcolilor demonstrează preocupare pentru îmbunătăţirea dotării spaţiilor 

şcolare cu respectarea normelor igienico-sanitare/triaj epidemiologic preșcolari/școlari 
conform adresei DSP Călărași nr.3046/28.02.2020 înregistrată la ISJ Călărași nr. 
750/28.02.2020. Mediul educaţional în care s-a reluat procesul învăţării a respectat 
prevederile  Ordinului MEC-MS  nr.4.266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor 
privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României și a 
Ordinului MEC-MS  nr.4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și 
combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile 
publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației, a 
normelor instituite de autoritățile de resort privind asigurarea materialelor de igienă și de 
protecție sanitară necesare atât pentru elevi, cât și pentru personalul didactic/didactic auxiliar 
și nedidactic, precum și respectarea măsurilor igienico-sanitare, în contextul prevenirii și 
combaterii infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

5. REZULTATELE INVĂȚĂRII 

5.1. EVALUAREA NAȚIONALĂ LA CLASA A VIII-A 2020 
 

Evaluarea Naţională 2020 în judeţul Călăraşi s-a desfăşurat în 71 de centre de 
examen şi un centru zonal de evaluare, cu respectarea metodologiei de organizare şi 
desfăşurare şi a procedurilor ulterioare. Întreaga activitate desfăşurată în vederea organizării 
și susţinerii Evaluării Naţionale 2020 la clasa a VIII-a, s-a derulat în conformitate cu 
prevederile metodologiei în vigoare și a procedurilor, în condiţii bune, fără incidente. 

Comparativ cu anul trecut, rezultatele obținute de elevii din județul Călărași la 
Evaluarea Națională în acest an școlar au crescut cu aproximativ 2,07 procente, însă se 
situează sub procentul național, fiind mai mic cu 7,36 procente. Plecând de la o analiză 
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detaliată a rezultatelor și a cauzelor reale care au condus la aceste rezultate, fiecare unitate 
de învățământ a elaborat planul de măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor pentru anul 
școlar următor, măsuri care au în vedere și schimbarea atitudinii elevilor, respectiv a părinților 
în direcţia conștientizării importanței și consecințelor obținerii unor rezultate mai bune la 
viitoarele examene, implicarea familiei nu numai sub raportul informării cu privire la 
metodologia înscrierii în licee și școli profesionale, ci și o sporire a supervizării de către 
aceștia a activității de pregătire în vederea susținerii examenului final din clasa a VIII-a.  

La toate acestea, se adaugă măsurile stabilite la nivelul I.Ș.J. Călărași pentru 
monitorizarea unităților de învățământ prin inspecțiile de specialitate în școlile cu rezultate 
slabe la disciplinele de examen, sporirea exigenței, monitorizarea individuală a progresului 
școlar centrată pe disciplinele ce constituie probe de examen, organizarea de simulări 
multiple locale, programe de pregătire suplimentară și diferențiată cu elevii clasei, activitate 
de consiliere și orientare profesională, precum și alte măsuri pe care profesorii de specialitate 
le găsesc ca fiind necesare pentru creșterea nivelului performanțelor elevilor la Evaluarea 
Națională. 

                               Situație comparativă 2017- 2020 
 

DISCIPLINA 
Evaluarea 
Naţională 

2017 

Evaluarea 
Naţională 

2018 

Evaluarea 
Naţională 

2019 

Evaluarea 
Naţională 

2020 
Limba și literatura română      83,28%      77,46%      77,49%      78,25% 
Matematica      59,76%      47,81%      54,13%      61,20% 
Promovabilitate      72,19%      63,19%      66,77 %      68,84% 

Evaluarea Naţională 2020

Evaluarea Naţională 2018

78,25%

61,20% 68,84%

77,49%

54,13%
66,77%

77,46%

47,81%
63,19%

83,28%

59,76%
72,19%

 
 

5.2. EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALUREAT 2020 

 Total candidați prezenți la prima sesiune (iunie-iulie) – 1303; 
 Total promovați la prima sesiune – 779; 
 Procent de promovare – 62,37 %; 
 Total candidați prezenți la a doua sesiunea (august-septembrie) – 345; 
 Total promovați la a doua sesiune – 90; 
 Procent de promovare – 30,51 %. 

SESIUNEA IUNIE - IULIE BACALAUREAT 2020 

                   Situația numerică a candidaților, total și pe probe de examen 

Nr. 
elevi 

înscrişi 

Nr. 
elevi 

prezenţi 

Nr. 
elevi 

neprezentați 

Proba E a) Proba E c) Proba E d) 

înscrişi prezenţi absenţi înscrişi prezenţi absenţi înscrişi prezenţi absenţi 

1768 11641 127 1768 1424 64 1768 1667 101 1768 1687 81 
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Situația elevilor promovați, pe tranșe de medii 

Forma de 
învățământ  

Nr elevi 
inscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. elevi 
nepre 
zentați 

Nr. elevi 
eliminați  

Numar 
candidați 
respinși 

Din care cu 
medii: 

Nr. 
elevi 

reusiți 

Din care cu medii: 

< 5 5 – 
5,99 6 – 

6,99 
7 – 
7,99 

8 – 
8,99 

9 – 
9,99 10 

Zi 1717 1599  118  2  742  643  99  855  203  222  222  208  0  

Seral 8 5  3  0  5  5  0  0  0  0  0  0  0  
Frecvență 

redusă 43 37  6  0  28  23  5  9  6  2  1  0  0  
TOTAL 1768 1641  127  2  775  671  104  864  209  224  223  208  0 
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Zi Seral Frecventa Total

203
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209
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223
208

0 0

208

0 0 0 0

Situația elevilor promovaţi, pe tranşe de medii

 
Rezultate sesiunea iunie – iulie 2020 – promoția curentă 

Forma de 
învățământ  

Nr elevi 
inscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. elevi 
nepre 
zentați 

Nr. elevi 
eliminați  

Numar 
candidați 
respinși 

Din care cu 
medii: 

Nr. 
elevi 

reusiți 

Din care cu medii: 

< 5 5 – 
5,99 6 – 

6,99 
7 – 
7,99 

8 – 
8,99 

9 – 
9,99 10 

Zi 1286 1249  37  1  469  432  37  779  135  214  222  208  0  

Seral 0 0  0 0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  
Frecvență 

redusă 17 16 1  0  10  10  5  6  3  2  1  0  0  
TOTAL 1303 1265  38  1 479  442  37  785  138  216  223  208  0 
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Rezultate pe tranșe de medii promoția curentă 
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SITUAȚII COMPARATIVE – REZULTATE BACALAUREAT ANII ȘCOLARI  
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

Sesiunea Iunie – Iulie 
 

PROMOTIA CURENTĂ  
2017 

PROMOTIA CURENTĂ 
2018 

PROMOTIA CURENTĂ 
2019 

PROMOTIA CURENTĂ 
 2020 

Nr elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. 
elevi 

reușiți 

Nr elevi 
înscriși 

Nr. 
elevi 

prezenți 

Nr. 
elevi 

reușiți 

Nr elevi 
înscriși 

Nr. 
elevi 

prezenți 

Nr. 
elevi 

reușiți 

Nr elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

Nr. 
elevi 

reușiți 

1192 1138 
95,47% 

802 
70,47% 1299 1176 

90,53% 
764 

64,97% 1193 1176 
90,53% 

749 
66,28% 1303 1265 

97,08% 
785 

62,06% 
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Procentul de promovare obținut de candidații din seria curentă, în 

prima sesiune a examenului de bacalaureat, în anii 2017, 2018, 2019, 

2020

 
6.ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL ȘI PROFESIONAL DE STAT PENTRU ANUL 
ȘCOLAR 2020 – 2021 

Legislația în vigoare care a stat la baza organizării și desfășurării  admiterii în 
învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2020 – 2021, respectată întocmai. 
Materialele au fost postate pe parcursul anului școlar 2019 – 2020 pe site-ul I.Ș.J., în pagina 
dedicată acestui subiect, alături de alte materiale cu ajutorul cărora toți cei implicați în această 
amplă activitate, elevi, părinți, cadre didactice, directori etc., au lucrat. Admiterea în 
învățământul liceal de stat s-a desfășurat în 2 etape: 

 Etapa a I-a admiterii  în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020 - 2021 s-a 
desfășurat în perioada 2 iulie – 24 iulie 2020. Astfel, la nivelul județului Călărași au fost 
constituite 9 centre zonale de înscriere, pentru absolvenții care au participat la 
evaluarea națională din județul Călărași și un centru special de înscriere pentru 
absolvenții din afara județului  - organizat în sediul I.Ș.J. Călărași. 

 Au participat 1358 de candidați din județ și 14 din afara județului. 175 de absolvenți din  
județul Călărași au fost repartizați computerizat în alte județe, la liceele pentru care au 
optat. 

 Etapa a II-a a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020 - 2021 s-a 
desfășurat în perioada 24 iulie - 3 august 2020 și au participat, conform metodologiei, 
numai absolvenții care au fost repartizați computerizat în prima etapă, dar nu și-au 
despus/transmis dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat 
sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din 
diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, precum și a absolvenților clasei a 
VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.   

La învățământul profesional de stat au fost admiși în prima etapă 268 de 
absolvenți. 
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6.PROGRAME ȘI PROIECTE EUROPENE  

Proiecte ERASMUS+ implementate în județul Călărași 

Proiecte finațate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Nr. 
crt. Instituția Progr POCU Titlul proiectului Codul 

proiectului 

Perioada de 
implemen- 

tare 

Poziția în 
proiect 

(coordo- 
nator 

partener) 

Suma aprobată 

1. 

Școala 
Gimnazială 
Nr.1 
Gurbănești  

POCU  
“Ne asigurăm 
viitorul prin 
educație” 

POCU  
74/6/18/108350 2018-2021 partener 419.843,04 lei 

2.  

Școala 
Gimnazială  
Nr.1 
Belciugatele  

POCU  
“Școala noastră, 
școală 
prietenoasă” 

107098 2018-2021 partener 565.213,05 lei 
 

3. 

Școala 
Gimnazială 
 “Nicolae 
Petrescu 
Crivăț” 

POCU 

“Dezvoltarea 
comunei Crivăț 
prin măsuri 
integrate” 

SMIS 2014 
115020 2018-2021 partener 3.794.938,40 lei 

Nr. 
crt 

Instituția Programul 
ERASMUS+ 

Titlul  
proiectului 

Codul proiectului Perioada de 
implementare 

Poziția în 
proiect 

(coordonator/ 
partener) 

Suma aprobată 

1. 
Școala 
Gimnazială 
Nr. 1 Dichiseni 

Erasmus + 
 
KA229 

„Fit for future” 2018-1-PL01 
KA 229-050588_2 2018-2020 partener 32.415,000 euro 

2. Colegiul 
Economic  

Erasmus+ 
KA1 

„Mobilități europene 
pentru servicii de 
calitate” 

RO01-KA102-
062730 

În curs de 
contractare 

18 luni 
partener 305.386 lei 

3. 

Colegiul 
național 
„Neagoe 
Basarab” 
Oltenița  

Erasmus+ 
„Viitori informaticieni 
pentru Europa 
digitală” 

2019-1- 
RO01- 
KA102- 
062448 

2019-2020 coordonator 120.616,00 euro 

4. 
Liceul 
Tehnologic 
Nr.1 Fundulea 

Erasmus+ „Șanse pentru 
sucCES” 

2018-1- 
RO01- 
KA101- 
048192 

2018-2020 coordonator 4.230,00 euro 

5. 

Liceul 
Tehnologic  
„Duiliu 
Zamfirescu” 
Dragalina  

Erasmus+ 

„EuroVET- 
Competențe 
Europene pentru 
educație și formare 
de calitate în VET” 

2019-1 
RO01- 
KA102- 
062279 

2019-2021 coordonator 298.116 euro 

6. 

Liceul 
Tehnologic 
„Nicolae 
Bălcescu” 

Erasmus+ 

„Inteligența 
emoțională și 
prevenirea 
agresiunii, noi 
metode de predare 
prin includerea social 
media în lecții” 

2019-1- 
RO01- 
KA101- 
061591 

2019-2020 coordonator 31.980,00 euro 

7. 
Școala 
Gimnazială 
Nr. 1 Perișoru 

Erasmus+ 
„Healthy Live-
Healthy Kids-Healthy 
Future” 

2019-1 
BG01- 
KA229- 
062232_2 

2019-2021 partener 21.074 euro 

8. 
Școala 
Gimnazială 
Nr.1 Curcani 

Erasmus+ „O școală pentru 
viitor” 

2018-1- 
RO01KA229- 
049623 

2018-2020 coordonator 12.000 euro 

9. 
Școala 
Gimnazială 
Nr. 1 Unirea  

Erasmus+ 
KA229 

„Connected by the 
sea” 

2019-1 
NO01 
KA229- 
060262_5 

2019-2021 partener 30.641,00 euro 

10. 

Liceul 
Pedagogic 
„Ștefan 
Bănulescu” 

Erasmus+ 

„EuroVET- 
Competențe 
Europene pentru 
educație și formare 
de calitate în VET” 

2019-1- 
RO01- 
KA102 
062279 

2019-2020 partener 298.116 euro 
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4. 

Școala 
Gimnazială 
Nr.1 Dâlga-
Gară” 

POCU  
“Ne asigurăm 
viitorul prin 
educație” 

108350 2018-2021 partener 626.542,56 lei 

5. 

Liceul 
Tehnologic 
“Duiliu 
Zamfirescu” 
Dragalina  

POCU  
“Ne asigurăm 
viitorul prin 
educație” 

108350 2018-2021 partener 1.136.264,88 lei 

6. 
Școala 
Gimnazială 
Nr. 1 Luica  

POCU  “Merg la școală. 
Sunt puternic!” 

ID106886POC 
U/74/6/18/18 2018-2021 partener 1.259.460 euro 

7. 

Liceul 
Tehnologic 
“Matei 
Basarab” 
Oltenița 

POCU  

“I.D.E.I. 
“Integrare,  
Dezvoltare,  
Educație, 
Inițiativă” 

114940 2018-2021 partener 3.006.770,67 
lei 

8. 

Liceul 
Tehnologic 
Nr. 1 
Fundulea  

POCU  
“Școala noastră. 
Școala 
prietenoasă” 

POCU/74/6/18/ 
18/ 
107098 

2018-2021 partener 982.314,12 lei 

9. 
Școala 
Gimnazială 
Nr.2 Modelu  

POCU  “Cercul cu 
zâmbete” 106328 2018-2021 partener 9.182,124 lei 

10. 

Școala 
Gimnazială 
“Iancu 
Rosetti” 
Roseți  

POCU  
“Ne asigurăm 
viitorul prin 
educație” 

108350 2018-2021 partener 4.876.128.13 lei 

11. 

Școala 
Gimnazială 
 Nr.1 Curcani  

POCU  

“Măsuri privind 
creșterea 
participării la 
educație și 
prevenirea 
abandonului“ 

POCU/74/6/18/ 
106886 2018-2021 partener 255.719,98 lei 

12.  Școala 
Gimnazială nr 
1 Lehliu  

POCU  
“Ne asigurăm 
viitorul prin 
educație” 

108350 2018-2021 partener 315.740,64 lei 

13. 

Școala 
Gimnazială 
Nr. 1 
Gălbinași  

POCU  

“Competențe, 
Inovare și 
Profesionalism în 
Educație” 

ID 105682 2018-2021 beneficiar  

14. 

Școala 
Gimnazială 
Nr.1 Vlad 
Țepeș 

POCU  “PROCOMUNITA
TE” 102686 2017-2020 partener 1.272.585,58 lei 

15. 

Școala 
Gimnazială 
“Gheorghe 
Manu” 
Budești 

POCU “Vreau să 
schimb!” 114115 2018-2021 partener 403.765 euro 

16. 
Școala 
Gimnazială 
Nr.1 Răzvani  

POCU  

“Ketanes- Măsuri 
integrate pentru 
persoanele 
defavorizate din 
comunitatea 
marginalizată 
Răzvani” 

138/4/1/114631 2018-2021 partener 802.596 lei 

Proiecte europene implementate în județul Călărași 

Nr. 
crt. Instituția Program (Erasmus/ 

POCU/ altele) 

Titlul 
Proiectu 

lui 

Codul 
proiectului 

Perioada 
de 

implementare 

Poziția în 
proiect 

(coordonator 
partener) 

Suma 
aprobată 

1. 
Liceul Teoretic 
“Mihai 
Eminescu” 

Interreg-V-A  
România- 
Bulgaria  

“Young 
volunteer” 

ROBG-296 2018-2020 partener 45.368 euro 

2. 
Colegiul 
Național 
“Barbu Știrbei” 

Interreg-V-A  
Români -Bulgaria  

“Collective 
Education” 

ROBG-188 2017-2020 partener 1.245.000 lei 
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3. 
Colegiul 
Economic  

Interreg-V-A  
Români -Bulgaria  

“Collective 
Education” 

ROBG-188 2017-2020 partener 
1.175.810,19 
lei 

4. 

Liceul 
Pedagogic 
“Ștefan 
Bănulescu” 

Interreg V-A  
România- Bulgaria  

“Collective 
Education” 

ROBG-188 2017-2020 partener 451.290 lei 

5. 
Colegiul 
Economic 

Proiectul privind 
Învățământul Secundar 
(Rose) 
Schema de Granturi 
pentru Licee 

“Elevi 
Motivați- 
Absolvenți 
Pregătiți 
(EMAP) 

SGL/RI/95/ 
27.06.2017 

2017-2021 partener 450.050 lei 

6. 

Liceul 
Tehnologic 
“Duiliu 
Zamfirescu” 
Dragalina  

Proiectul privind 
Învățământul Secundar 
(Rose) 
Schema de Granturi 
pentru Licee 

Școala – 
acces spre 
viitor  

332/SGL/RII 2018-2022 coordonator 451.286 lei 

7. 

Liceul 
Pedagogic 
“Ștefan 
Bănulescu” 

Proiectul privind 
Învățământul Secundar 
(Rose) 
Schema de Granturi 
pentru Licee 

Învață! Școala 
are sens! 

1217 2018-2022 coordonator 451.290 lei 

8. 

Liceul 
Tehnologic 
 “Dan 
Mateescu” 

Cu finanțare de la Banca 
Mondială prin MEN-
UMPFE 

ROSE-
Implică-te 
astăzi pentru 
succesul de 
mâine 

333/SGL/RII 2018-2022 coordonator  688.217 lei 

Proiecte cu documentație depusă, aflate în proces de evaluare: 

 Proiect POCU “Restart-educație prin programul de a doua șansă în inima Bărăganului’’ 
 Proiect POCU “Întoarce-te la școală’’; 
 Proiect POCU „Educația schimbă lumea”; 
 Proiect POCU “Pregătiți pentru viitor”. 

Proiect în derulare: “Crescut pentru muzică”, secțiunea Patrimoniu imaterial, în parteneriat 
cu Ministerul Culturii 

Prioritățile Compartimenului proiecte educaționale sunt: 

 Dezvoltarea și promovarea spiritului european la nivelul comunităţii şcolare şi locale, 
asigurarea şanselor egale la educaţie şi formare a beneficiarilor educaţiei (elevi, tineri, 
cadre didactice, adulţi, părinţi); 

 Creşterea iniţiativei unităţilor de învăţământ din judeţul Călărași pentru realizarea de 
parteneriate în vederea elaborării/implementării de proiecte prin programe europene, 
care să contribuie la reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii, la prevenirea 
abandonului şcolar şi la creşterea performanţelor elevilor şi ale cadrelor didactice; 

 Creşterea iniţiativei unităţilor de învăţământ din judeţul Călărași pentru realizarea de 
parteneriate în vederea elaborării/implementării de proiecte prin programe europene, 
care să contribuie la reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii, la prevenirea 
abandonului şcolar şi la creşterea performanţelor elevilor şi ale cadrelor didactice; 

 Dezvoltarea strategiei de diseminare şi exploatare a rezultatelor proiectelor prin 
identificarea exemplelor de bună practică, a metodelor inovatoare şi a rezultatelor 
profesionale transferabile în domenii ale educației, formării și tineretului. 

8.ACTIVITATEA EDUCATIVĂ FORMALĂ ȘI NONFORMALĂ  

Activitatea extrașcolară 

Școala altfel 

Programul național „Școala altfelˮ s-a desfășurat, conform OMEN 3191/2019, în 
perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a 
căror planificare s-a aflat la decizia unității de învățământ. 
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În perioada aleasă nu s-au organizat cursuri conform orarului obișnuit al unității de 
învățământ, iar programul „Școala altfel”s-a desfășurat în conformitate cu un orar special. La 
nivelul fiecărei unități de învățământ, elevii au avut ocazia să aleagă diferite activități 
educative, care să le evidențieze talentul și în alt context decât cel curricular: activități 
culturale; activități sportive; activități tehnico – științifice; activități de educație pentru sănătate 
și stil de viață sănătos; activități de educație ecologică și protecția mediului; activități de 
orientare profesională; activități instructiv-recreative; activități antreprenoriale; activități de 
voluntariat. 

În vederea elaborării programului de activități, în timpul primului semestru, s-au 
solicitat propuneri elevilor, la orele de dirigenție, cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor 
comisiilor metodice, părinţilor, în cadrul şedinţelor cu părinţii, precum şi reprezentaţilor 
autorităţilor administraţiei publice locale/ai comunităţii, în cadrul şedinţelor consiliului de 
administraţie. 

După colectarea propunerilor s-au desfășurat dezbateri în colectivele de elevi, în 
consiliul elevilor, în consiliul profesoral și în comitetul reprezentativ al părinților, în vederea 
adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice. 

Cadrul didactic, pentru a-și îndeplini menirea de organizator și factor de decizie în 
stabilirea strategiilor educative, de mediator al accesului la informație și de evaluator al 
randamentului școlar, trebuie să se transpună în modul de a fi, de a simți și de a acționa al 
acestuia, trebuie să urmărească schimbarea locului și rolului elevului în actul educațional, să 
stimuleze activitatea și angajarea lui în procesul propriei formări, astfel încât toate acestea să 
conducă la eficiența activității educative, la participarea la procesul instructiv-eduvativ și la 
implicarea în activități educative extracurriculare și extrașcolare cu drag, într-un cuvânt la 
satisfacția școlară a elevului. În ceea ce privește satisfacția elevilor față de activitățile 
educative extracurriculare și extrașcolare desfășurate în această perioadă, elevii au stabilit 
scopuri, și-au dorit să le atingă și s-au bucurat de ceea ce au oferit. Aceste răspunsuri indică 
un respect de sine adecvat și o încredere în sine dezvoltată, dovedesc o bună înțelegere a 
propriilor puncte puternice și slabe, își prezintă ideile și atitudinile cu încredere, înțeleg și 
cunosc modul în care sentimentele și emoțiile le influențează activitatea, fiind capabile să 
faciliteze interacțiunile cu ceilalți oameni. 

Activitățile proiectate au investigat rolul propriu pe care trebuie să-l joace fiecare elev, 
de-a lungul vieții sale de școlar, pentru progresul propriei vieți, cu calități fizice, mentale, 
afective și spirituale, într-un cuvânt, un sentiment al importanței și al miracolului propriei vieți , 
fiind îndrumați de cadrele didactice care au dirijat activitățile, după cum urmează: activități 
culturale, activități sportive, activități tehnico – științifice, activități de educație pentru sănătate 
și stil de viață sănătos, activități de educație ecologică și protecția mediului, activități de 
orientare profesională, activități instructiv-recreative, activități antreprenoriale, activități de 
voluntariat 

Săptămâna educației globale  

Cea de-a 21-a ediție  a Săptămânii Educației Globale (GEW, Global Education 
Week 2019), facilitată de Centrul Nord-Sud al Consiliului  Europei, a avut loc în perioada de 
18 -24 noiembrie,  cu  tema „SCHIMBĂRILE CLIMATICE”, sub sloganul: ”Trezește-te! Acesta 
este apelul final pentru climă. ”, “Wake Up! This is the final call for climate”. 

Evenimentele s-au desfășurat  în toată Europa în cadrul unor activități atât formale, 
cât și nonformale.  Tema GEW se concentrează asupra stilurilor de viață durabile și se referă 
direct la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU (SDG), care au drept scop 
eliminarea sărăciei extreme, reducerea inegalităților și combaterea amenințării schimbărilor 
climatice până în 2030. 

Este o chemare să ne regândim obiceiurile și modurile de a trăi, de a cheltui și de a 
consuma, dar, de asemenea, de a găsi noi moduri de educare și socializare. Prin preluarea 
deșeurilor, poluării, emisiilor și utilizării resurselor naturale, stilurile de viață durabile sunt 
esențiale pentru protejarea mediului. 
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Tema solicită reflecții despre activitățile noastre de zi cu zi, aspirațiile viitoare și 
impactul pe care îl putem avea în influențarea schimbării.  

La cea de-a 21-a ediție  a Săptămânii Educației Globale  au participat 50 de unități de 
învățământ, 10843 de elevi și 922 de cadre didactice. 

9. ACTIVITATĂȚI/ACȚIUNI ALE CASEI CORPULUI DIDACTIC 

Concordanţa cu obiectivele strategice ale ISJ în domeniul dezvoltării resurselor umane: 
În anul școlar 2019 – 2020 Casa Corpului Didactic Călărași și-a desfășurat 

activitățile în concordanță cu obiectivele strategice ale MEC, IȘJ Călărași, dar și cu nevoile de 
formare exprimate de personalul din învățământul preuniversitar. Ca prioritate au fost 
considerate perfecționarea și formarea continuă a personalului didactic din județ. În acest 
sens, CCD Călărași a colaborat permanent cu IȘJ, bazându-se pe valorificarea potențialului 
uman al instituțiilor de învățământ din județ, cu care dezvoltă un parteneriat eficient. Toate 
activitățile proiectate/organizate/derulate au avut drept criterii următoarele componente: 
calitatea, echitatea și eficiența. 

Toate obiectivele propuse în Planul Managerial al Casei Corpului Didactic Călăraşi 
au derivat din Programul Inspectoratului Şcolar Judeţean în domeniul formării şi al dezvoltări i  
resurselor umane, astfel: 

 Creşterea rolului CCD în formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice din judeţ,ca 
principal ofertant de programe de formare continuă  în concordanţă cu nevoile 
profesionale ale cadrelor didactice;  

 Promovarea imaginii instituționale în rândul cadrelor didactice precum și în afara 
sistemului de învățământ; 

 Formarea cadrelor didactice în vederea utilizării unor practici didactice moderne şi a 
asumării responsabilităţii faţă de ameliorarea calităţii predării/învăţării/evaluării; 

 Dezvoltareainstituţională şi organizaţională a CCD pentru creşterea competenţelor de 
organizator de formare continuă pentru cursuri acreditate şi cursuri cu taxă; 

 Optimizarea managementului, a activităţii de formare şi dezvoltare profesională 
continuă; 

 Îmbunătăţirea managementului resurselor umane prin utilizarea optimă a potenţialului 
uman existent; 

 Menţinerea unei colaborări permanente şi eficiente între CCD şi ISJ, cât şi întărirea 
rolului CCD ca partener al ISJ, în vederea sprijinirii şi realizării acţiunilor de formare 
continuă la nivel local sau judeţean, prin cursuri de perfecţionare care să răspundă 
nevoilor de dezvoltare personală a cadrelor didactice din judeţ; 

 Focalizarea pe desfăşurarea activităţilor de formare continuă în CDI sau direct în 
unităţile şcolare; 

 Crearea de servicii de consultanţă şi consiliere în proiectarea şi organizarea activităţilor 
cu caracter formativ din şcoli, pe probleme de pedagogie, psihologie, metodică şi 
specialitate; 

 Creşterea accesului la informaţie, documentare şi formare continuă al cadrelor 
didactice;  

 Acreditarea unor programe de perfecţionare periodică pentru personalul didactic şi 
didactic auxiliar; 

 Diversificarea ofertelor de formare în funcţie de nevoile şi interesele beneficiarilor; 
 Realizarea parteneriatului cu comunitatea locală, unităţi şcolare, ONG, universităţi etc.; 
 Iniţierea cadrelor didactice în elaborarea şi implementarea de proiecte; 
 Orientarea programelor de formare pe dezvoltarea de competenţe şi nu pe acumularea 

de informaţii şi cunoştinţe academice; 
 Organizarea sesiunilor de comunicări metodico-ştiinţificeşi activităţilor culturale, pen tru  

asigurarea calităţii schimbului de experienţă.  
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Realizarea obiectivelor strategiei Casei Corpului Didactic Călăraşi presupune  şi 
stabilirea impactului pe care formarea continuă o va avea asupra carierei cadrelor didactice 
din judeţ, asupra dezvoltării profesionale a personalului didactic auxiliar şi nedidactic. 

Ansamblul măsurilor cuprinse în strategie trebuie să conducă la profesionalizarea 
cadrelor didactice, prin asimilarea celor mai bune practici în domeniul didacticii specialităţii, al  
managementului clasei şi organizaţiei, al școlii online si  al educaţiei. 

Strategiile au fost adaptate ca urmare a măsurilor  referitoare la desfășurarea 
programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul 
preuniversitar, în contextul pandemiei COVID-19. 

Având în vedere evoluția la nivel mondial și național a cazurilor de infecție cu 
coronavirus, începând cu data de 13 martie 2020, pe perioada stării de urgență,  au fost 
suspendate activitățile de formare și evaluare finală din cadrul programelor de formare 
continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar.  

Activităţile desfăşurate de CCD în parteneriat cu ISJ, care  au condus la creşterea 
calităţii actului didactic în şcolile din judeţ:: 

 În vederea creșterii calității actului didactic în unitățile de învățământ din județul 
Călărași, Casa Corpului Didactic Călărași a desfășurat o serie de acțiuni în parteneriat 
cu Inspectoratul Școlar  Județean Călărași; 

 Avand în vedere faptul că  în anul scolar 2019-2020, pe perioada semestrului al II-lea, 
întregul sistem educațional a avut de traversat o perioada dificilă din cauza măsurilor 
impuse odată cu declararea stării de urgență ca urmare a pandemiei de COVID 19,   
începând cu luna  martie 2020, activitățile  culturale, științifice și metodice  programate 
de C.C.D. în parteneriat cu I.S.J. pentru semestrul al II-lea, au fost suspendate.  

 Dintre activitățile culturale, științifice, și metodice programate pentru anul şcolar 2019-
2020, Casa Corpului Didactic Călăraşi a organizat în parteneriat cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean, următoarele activităţi: Manifestări dedicate Zilei Mondiale a Educaţiei; 
Concursul Internaţional „Ion Barbu – Dan Barbilian”; Manifestări dedicate Zilei Unirii – 
24 Ianuarie 2020; Simpozionul internaţional „Orizonturi Didactice"; Activitățile din cadrul 
Programului activităților metodico-științifice.  
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33%

50%

17%
Leadership și management educațional

Inovații curriculare în învățământul primar 

Oportunităţi egale în educaţie prin

valorizarea instruirii diferenţiate

150 de cadre didactice au participat la programe de formare acreditate M.E.N. de către alte instituții 

și derulate pri C.C.D. Călărași.

 

12%

64%

12%

12%

232 de cadre didactice au participat la cursuri de formare 

avizate M.E.N. și  acreditate A.N.C.

Metodist

Mediator social

Evaluator competențe 

profesionale

Formator 

8%

13%

8%

12%

5%

15%

31%

8%

323 de cadre didactice au participat la cursuri de 

formare din oferta de formare avizată MEN 

Pregătirea profesorilor pentru obținerea 

definivării/titularizării  în învățământ

Dezvoltarea competențelor de 

proiectare, organizare și evaluare a 

activității în vederea îmbunătățirii 

performanțelor elevilor la examenele 

naționale.
Abilitarea curriculară a cadrelor didactice 

din învăţământul primar pentru clasa 

pregătitoare”

 
În cadrul proiectului CRED –„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, la 

nivelul județului Călărași au fost formate 195 de cadre didactice din învățământul primar și 
114 cadre didactice din învățământul gimnazial, disciplinele Limba și literatura română și 
Matematică. 
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10. DOMENIUL ECONOMIC SI ADMINISTRATIV 

10.1 CHELTUIELI PUBLICE PENTRU EDUCAŢIE, AN 2020 
          

Categorii de cheltuieli AN BUGETAR 2020 SEMESTRUL II 2020 
Cheltuieli de la bugetul de stat - Total  269.573.888 201.454.361 
Titlul I – Cheltuieli de personal 259.391.487 196.797.263 
Titlul II – Bunuri şi servicii 3.625.207 517.972 
Titlul VII – Alte transferuri  
Programe din Fondul Social European   

0 0 

Titlul VIII – Asistenţă socială 1.807.394 873.560 

Cheltuieli de capital 
Titlul X – Active nef inanciare - Burse 3.886.800 2.923.566 

Titlul XIII – Active nef inanciare- investiții 863.000 342.000 
Titlul XIX – Rambursări de credite 0 0 

       

 10.2  CHELTUIELI PUBLICE PENTRU EDUCAŢIE, ISJ CĂLĂRAŞI ŞI UNITĂŢI CONEXE 
                      

CATEGORII DE CHELTUIELI AN BUGETAR 2020 SEMESTRUL II 2020 

Cheltuieli de la bugetul de stat - Total 12.171.477 6.197.341 

Titlul I – Cheltuieli de personal 7.025.011 4.991.752 

Titlul II – Bunuri şi servicii 3.625.207 517.972 

Titlul VII – Alte transferuri  
Programe din Fondul Social European   

0 0 

Titlul VIII – Asistenţă socială 658.259 345.617 

Cheltuieli de capital 
Titlul X – Active nef inanciare - Burse 

0 0 

Titlul XII - Împrumuturi 0 0 
Titlul XIII – Active nef inanciare - 
Construcții 

863.000 342.000 

 

10.3 PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROTECŢIE SOCIALĂ “BANI DE LICEU” – AN 2020 
Număr de beneficiari: 331.  
În anul şcolar 2019-2020 a continuat aplicarea prevederilor privind criteriile şi a 

cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului naţional de 
protecţie socială “Bani de liceu” conform HG nr.1488/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. În conformitate  cu Nota de aprobare MENCS  nr.54656/05.11.2016, în anul şcolar 
2019-2020 s-au aprobat 331 de burse, de care au beneficiat tot atâţia elevi de bursa socială 
lunară de 250 lei. În conformitate cu prevederile HG nr.1062/30.10.2012, privind modalitatea 
de subvenţionare de către stat  a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul 
profesional, s-a aprobat pentru anul şcolar 2019-2020 un număr de 1513 elevi care au 
beneficiat de un ajutor financiar lunar de 200 lei reprezentând cuantum protective socială 
“Burse profesionale”. 

În anul şcolar 2019-2020, 13 elevi din Republica Moldova au beneficiat de bursa 
specială pentru elevii străini de la bugetul de stat în urma aprobării Ministerului Educaţiei 
Naţionale. Cuantumul bursei acordate elevilor a fost de 308 lei lunar. 
 
10.4 PROGRAMUL NAŢIONAL “CALCULATOARE – EURO 200” 

În conformitate cu HG nr.1294/13.08.2004 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării  
achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare si a Legii nr. 
269/16.06.2004 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de 
calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare, 161 de elevi din învăţământul  
preuniversitar au beneficiat de ajutor financiar ce reprezintă echivalentul în lei a 200 euro 
pentru achiziţia unui calculator nou. 
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Minsterul Educaţiei Naţionale a alocat Inspectoratului Şcolar Călăraşi suma de 
155.848 lei necesară decontării facturilor echivalente achiziţiilor de calculatoare.                
                               
10.5  MANUALE ŞI RECHIZITE ŞCOLARE  

În conformitate cu OMEN nr.3057/16.01.2019, şi cu precizările din calendarul 
procesului de completare a stocurilor de manuale şcolare, prin retipărire, pentru anul şcolar 
2019 - 2020 s-au achiziţionat manuale şcolare pentru clasele VI-XII de la un număr de 26 de 
edituri, suma achitată de către ISJ Călăraşi fiind de 85.672 lei din totalul sumei  de 132.637 lei 
alocaţi de către Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Astfel, au fost achiziţionate manuale şcolare, a căror valoare pe fiecare clasă este 
următoarea: 

 pentru clasa a VI-a, suma achitată către edituri este de 21.054 lei; 
 pentru clasa a VII-a, suma achitată către edituri este de 18.052 lei; 
 pentru clasa a VIII-a, suma achitată către edituri este de 10.016 lei; 
 pentru clasa a IX-a, suma achitată către edituri este de 8.546 lei;  
 pentru clasa a X-a, suma achitată către edituri este de 11.302 lei; 
 pentru clasa a XI-a, suma achitată către edituri este de 11.751 lei; 
 pentru clasa a XII-a, suma achitată către edituri este de 4.951 lei.   

Până la 01 octombrie 2020 au fost distribuite de către Inspectoratul Şcolar toate 
manualele şcolare retipărite către toate unităţile de învăţământ. 

În anul bugetar 2020 au fost achiziţionate 3.810 pachete rechizite şcolare pentru 
elevi, conform Adresei MENCS nr.24/DGE/20.01.2020, după cum urmează: clasa 
pregătitoare – 590 pachete; clasa I – 560 pachete; clasele II- IV – 1.230 pachete; clasele V-
VII – 1.100 pachete; clasa VIII –330 pachete.   

Valoarea totală a rechizitelor achiziţionate este de 101.339 lei. 
            
10.6  INVESTIŢII 

În judeţul Călăraşi, în anul 2020 sunt în curs de execuție 3 grădiniţe cu program 
normal (construcţii noi cu trei săli de grupă), în cadrul Proiectului de Reformă a Educaţiei 
Timpurii finanţat de Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE): 

- Grădiniţa cu program normal Chiselet; 
- Grădiniţa cu program normal nr.4 Ciocăneşti; 
- Grădiniţa cu program normal Valea Roşie, comuna Mitreni. 

De asemenea, prin HG 479/2020, s-a alocat județului Călărași suma de 363 mii lei, în  
vederea amenajării unor grupuri sanitare corespunzătoare la 3 unități de învățământ:  

 Școala Gimnazială Stancea (121 mii lei); 
 Școala Gimnazială Spanțov (121 mii lei) ; 
 Școala Gimnazială Ștefan Vodă (121 mii lei). 

  
10.7 MICROBUZE ŞCOLARE - În anul 2020, în judeţul Călăraşi, nu au fost repartizate 
microbuze şcolare. 
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C.CULTURĂ 

Conform atribuţiilor şi competenţelor ce-i revin, Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
Călăraşi (DJC) monitorizează şi controlează activitatea culturală (instrument de monitorizare, 
promovare, informare şi mediatizare a activităţilor culturale) a tuturor instituţiilor publice de 
cultură şi artă din judeţ şi sprijină în mod direct activitatea acestora, sub forma asistenţei de 
specialitate, contribuind la creşterea cadrului afirmării tuturor creatorilor locali, precum şi 
accesul tuturor beneficiarilor la actul de cultură. 

Răspunzând cerinţelor politicii guvernamentale, a Ministerului Culturii, DJC Călăraşi a 
iniţiat şi sprijinit, în condiţiile legii, acţiuni de revitalizare a tradiţiilor şi obiceiurilor locale, a 
ocupaţiilor specifice tradiţionale, de formarea specialiştilor şi meseriaşilor în domeniul 
artizanatului şi meşteşugurilor tradiţionale pe teritoriul judeţului Călăraşi. 

În colaborare cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate acţionează pentru 
protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul naţional, aplicând în acest sens 
prevederile legale în domeniu.  

Proiectele propuse a fi iniţiate, au avut în vedere protejarea instituţiilor de cultură, a 
valorilor tradiţionale şi promovarea valorilor contemporane. 

În anul 2020, DJC Călăraşi a realizat o serie de acţiuni, proiecte şi programe 
culturale, pe domenii de activitate, elaborând obiective şi priorităţi în domeniul cultural şi 
patrimonial. 

În domeniul protejării patrimoniului 

Activitatea în domeniul monumentelor istorice  

Judeţul Călăraşi are cuprinse în Lista Monumentelor Istorice LMI-2015 - un număr de 
285 de monumente istorice, ansambluri şi situri. 

În cadrul acestui domeniu s-au desfăşurat mai multe activităţi: 
 Efectuarea de controale în teritoriu privind respectarea avizelor eliberate de Ministerul 

Culturii (MC) sau de DJC la obiectivele la care au fost eliberate autorizaţii de construire; 
 Verificări şi controale în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Călăraşi; 
 Verificări şi controale în colaborare cu autorităţile publice în localităţi din judeţ; 
 Eliberarea avizelor de specialitate pentru intervenţii la clădiri aflate în zone de protecţie, 

pentru intervenţii la monumente sau pentru planuri de urbanism; 
 Întocmirea documentaţiilor necesare pentru exercitarea dreptului de preemţiune pentru 

imobile monument istoric; 
 Pregătirea dosarelor spre avizare de către Comisia Zonală a Monumentelor Istorice 

(CZMI) şi participare la şedinţele CZMI Nr.4, în vederea eliberării avizelor privind 
protejarea Monumentelor Istorice; 

 Eliberarea avizelor privind Legea nr.17/2014; 
 Acordarea de consultaţii şi informaţii de specialitate pentru persoane care au solicitat 

personal sau telefonic cele sus menţionate. 

În perioada analizată – anul 2020, se constată menţinerea – chiar dacă s-au 
înregistrat şi ameliorări ale gradului de gravitate a unor disfuncţionalităţi în practica protejării şi 
conservării patrimoniului cultural, dintre care se menționează: 

 Insuficienta cunoaştere şi aplicare a problematicii contemporane şi a prevederilor 
legislative proprii acestui domeniu, atât de către beneficiari, cât şi de către factorii 
implicaţi/cu atribuţii în domeniu (autorităţi locale, instituţii publice, profesioniştii din 
arhitectură ş.a.). 

 Abuzuri şi nereguli ale factorilor cu responsabilităţi legale în domeniu concretizate în 
conţinut inadecvat al documentelor şi documentaţiilor (de ex.: Certificate de urbanism 
incomplete ori incorect completate, necorespondenţe între conţinutul certificatelor de 
urbanism, al părţii scrise în raport cu partea desenată a documentaţiilor de proiectare, 
între conţinutul documentaţiilor şi situaţia efectiv în teren ş.a.), nerespectarea 
propunerilor/deciziilor de specialitate adoptate (de ex. răspunsuri ale CZMI 4). 



 

 

  

143

 Deşi complexitatea activităţilor specifice compartimentului patrimoniu este deosebită, 
iar resursele de personal specializat în domeniu sunt subdimensionate în raport cu 
această complexitate şi dimensiunile ei, în scopul protejării patrimoniului cultural local 
reprezentat de monumentele istorice de la nivelul judeţului Călăraşi, a continuat: 
aplicarea riguroasă a legislaţiei aferente în vigoare; îndeplinirea obiectivelor 
propuse spre realizare în anul 2020; creşterea calităţii, eficienţei şi eficacităţii 
demersurilor noastre administrative şi practice, în domeniu. 

Activitatea în domeniul arheologiei 

- Avizarea PUG-urilor  care cuprind situri arheologice delimitate topografic, conform legii; 
- Participare la şedinţele Comisiei de Avizare Tehnică ale Grupurilor de lucru din cadrul 

Agenţiei de Protecţie a Mediului; 
- Verificarea lucrărilor autorizate de cercetare arheologică sistematică şi de cercetare 

preventivă. 

Activitatea în domeniul patrimoniului mobil şi al muzeelor 

 Efectuarea de controale periodice privind starea de conservare şi securitate la bunurile 
clasate aflate în baza de date la cele două muzee din judeţul Călăraşi, Muzeul Dunării 
de Jos din Călăraşi şi Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa; 

 Acordarea consultaţiilor de specialitate la solicitarea proprietarilor sau a titularilor altor 
drepturi reale. 

Activitatea în domeniul monumentelor de for public 

- Solicitări de informaţii despre monumentele de for public existente în teritoriul lor de 
competenţă a autorităţilor locale, obligate, conform Legii nr.120/2006 a monumentelor 
de for public, să întocmească această evidenţă. 

Cultură 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură (DJC) Călăraşi a avut o complexă activitate în 
domeniul administrării Culturii la nivel local, judeţean şi naţional. 

S-a instituit o permanentă colaborare cu factorii de conducere ai Consiliului Judeţean 
Călăraşi şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Călăraşi, astfel că în judeţul Călăraşi, activitatea 
profesională a instituţiilor de cultură s-a desfăşurat sub îndrumarea şi cu sprijinul Direcţiei 
pentru Cultură (DJC), sub autoritatea Ministerului şi a Consiliului Judeţean Călăraşi. 

Au fost promovate şi mediatizate evenimentele, activităţile din teritoriu în raport cu 
instituţiile superioare: Ministerul Culturii, Instituţia Prefectului-Judeţul Călăraşi, pentru 
asigurarea centralizării proiectelor şi programelor culturale (rapoarte/programe de activitate ale 
instituţiilor culturale din judeţ, calendare manifestări, informări, evenimente). 

Direcţiile de acţiune: 

- Administrarea proiectelor şi programelor culturale în domeniul cultural, în vederea 
consolidării unui mediu concurenţial care să asigure selecţia, promovarea şi finan ţarea 
acestora; 

- Administrarea normelor, normativelor şi metodologiilor obligatorii pentru toate instituţiile 
şi aşezămintele culturale, indiferent de subordonarea acestora; 

- Integrarea cu sisteme operate de administraţiile publice locale pentru cunoaşterea, 
respectarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural local; 

- Urmărirea respectării normelor, normativelor şi metodologiilor necesare în domeniul 
patrimoniului cultural naţional/zonal; 

- Coordonarea activităţilor de cercetare, proiectare, evidenţa, conservare, restaurare şi 
punerea în valoare a patrimoniului cultural zonal; 

- Coordonarea funcţionării instituţiilor şi asezămintelor culturale de interes judeţean sau 
local, precum şi a activităţilor de educaţie desfăşurate în folosul comunităţilor locale. 
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Direcţia Judeţeană pentru Cultură împreună cu instituţiile de cultură de interes 
judeţean şi local aflate sub autoritatea metodologică a DJC CĂLĂRAŞI – şi-au propus 
următoarele: 

În domeniul educaţiei permanente 

- Programe de diverstisment (spectacole de teatru, concerte corale, de muzică uşoară, 
populară, programe speciale organizate cu prilejul sărbătorilor, datini, obiceiuri). 

În domeniul promovării culturii şi protejării patrimoniului cultural: 

- Acţiuni de popularizare a patrimoniului cultural judeţean/local; 
- La nivelul fiecărei localităţi, primarii au fost informaţi în legătură cu obiectivele de 

patrimoniu de pa raza lor de competenţă, atât în legătură cu obligaţiile legale, cât şi cu 
elementele care privesc în mod direct această zonă de impact; 

- Direcţia pentru Cultură a monitorizat şi sprijinit acţiunile culturale din plan 
judeţean/local, implicând primăriile în acţiunile de cultură de nivel naţional, spri jin ind şi 
informând localităţile în legătură cu oportunităţile financiare pentru finanţarea de 
proiecte culturale; 

- Direcţia pentru Cultură a monitorizat şi promovat elementele spaţiului tradiţional din 
localităţile rurale, aducând la nivelul instituţiilor culturale valorile culturale existente în 
spaţiul rural; 

În domeniul promovării/informării/mediatizării 

Ca instrument de monitorizare, promovare, informare și mediatizare a activităților 
culturale, DJC Călărași a avut în vedere: 

- Promovarea şi mediatizarea proiectelor şi programelor culturale la nivelul judeţului – 
toate evenimentele, activităţile din teritoriu în raport cu instituţiile superioare: Ministerul 
Culturii, Prefectura, Consiliul Judeţean – pentru asigurarea centralizării proiectelor şi 
programelor culturale (rapoarte anuale/ programe de activitate ale instituţiilor culturale 
din judeţ, calendare manifestări, informări, comunicate evenimente); 

- promovarea şi mediatizarea activităţilor instituţiilor aflate în relaţie cu Direcţia, a 
proiectelor şi programelor culturale, a produselor şi serviciilor culturale diverse, 
conservarea, protejarea, transmiterea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a 
patrimoniului cultural imaterial. 

Alte activități   

 Urmărirea respectării îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural 
Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege; 

 Deplasări în judeţ pentru actualizarea Listei Monumentelor Istorice şi realizarea de 
fotografii la monumente istorice; 

 Colectare de date şi informaţii din judeţ pentru întocmirea evidenţei privind aplicarea 
însemnelor distinctive şi a siglelor de monumente istorice – în baza Legii nr.422/2001 
privind protejarea monumentelor istorice; 

 Şedinţele online a CZMI-4 CT, pentru care în anul 2020 au fost elibrate AVIZE 
FAVORABILE (22) privind intervenţiile, reparaţiile, construcţiile în zonele protejate sau 
la imobile monumente istorice; 

 Dezbateri şi consultări cu privire la elaborarea Strategiei naţionale privind 
monumentele istorice privind Proiectul „MONUMENTE ISTORICE–Planificare 
strategică şi politici publice optimizate”–proiect implementat de UMP a Ministerului 
Culturii, în parteneriat cu Institutul Naţional a Patrimoniului, responsabil de 
coordonarea ştiinţifică, având ca temă protejarea patrimoniului cultural imobil – 
inventarierea şi analiza legislaţiei în domeniul patrimoniului cultural, integrarea lor, 
prezentarea publică a acestora şi elaborarea Codului patrimoniului cultural; 

 Elaborare de FIŞE ANALITICE de inventariere a monumentelor istorice (10); 
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 Informarea UAT-urilor din judeţ şi a Consiliul Judeţean Călăraşi cu privire la OMC 
nr.2515/2018 privind tarifele pentru AVIZE în zone de protecţie a monumentelor 
istorice; 

 Inventarierea monumentelor istorice din judeţ, aflate în stare de colaps sau precolaps 
(22); 

 Solicitări privind exercitarea dreptului de preemțiune (2); 
 Timbrul monumentelor istorice – Informare Agenţii imobiliare şi Birouri notariale din 

judeţ; 
 Informare Birouri Notariale din judeţ pentru vânzarea imobilelor monumente istorice – 

preemţiune; 
 Avize de vânzare a terenurilor agricole extravilane în baza Legii nr.17/2014 – în anul 

2020 au fost eliberate avize favorabile (12); 
 Avizarea PUG-urilor  care cuprind situri arheologice delimitate topografic, conform legii; 
 Şedinţele de mediu online ale Comisiei de Avizare Tehnică (CAT), ale Grupurilor de 

lucru (PUG-uri, PUZ-uri) din cadrul Agenţiei de Protecţie a Mediului (APM); 
 Transmiterea punctelor de vedere pentru proiectele depuse la APM pentru Acord de 

mediu în baza Legii nr.292/2018; 
 În baza Ordonanţei nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea 

unor situri arheologice ca zone de interes naţional – în anul 2020 au fost luate 
următoarele măsuri:   
- Verificarea lucrărilor autorizate de cercetare arheologică sistematică şi de cercetare 

preventivă. 
- Eliberare certificate de descărcare de sarcină arheologică (6). 
- Pentru intervenţiile asupra patrimoniului arheologic, precum şi respectarea avizelor, 

au fost înştiinţaţi arheologii specialişti de la Muzeul „Dunării de Jos” Călăraşi şi 
Muzeul Civilizaţiei „Gumelniţa” Olteniţa să efectueze cercetări arheologice 
preventive sau supravegheri arheologice, ca urmare a cererilor unor firme şi 
persoane interesate. De asemenea, au fost înştiinţaţi solicitanţii privind obligaţii le ce 
le revin în eventualitatea descoperirii unor vestigii istorice. 

 Colaborarea cu alte instituţii în realizarea de inspecţii; 
 Timbrul monumentelor istorice – Informare Agenţii imobiliare şi Birouri notariale din 

judeţ; 
 Informaţii şi date privind actualizarea Listei monumentelor de for public din judeţul 

Călăraşi; 
 Colaborare cu Muzeul Viticulturii Goleşti referitor la Patrimoniul tradiţional construit din  

mediul rural; 
 Colaborare cu AISBERG CONSULTING SRL cu privire la sprijinul pentru elaborarea 

Strategiei Naţionale privind monumentele istorice şi a analizei ex-ante aferente 
acesteia; 

 Participare la dezbaterea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Călăraşi pentru 
perioada 2021-2027 realizată de Consiliul Judeţean Călăraşi; 

 Acţiuni şi informări în colaborare cu Institutul Naţional al Patrimoniului (INP), privind 
colectarea şi gestionarea Timbrului Monumentelor Istorice. 

Realizări ale Direcţiei Judeţene pentru Cultură în anul 2020 

Având în vedere existenţa unor spaţii – Sala Mare de spectacole „EUTERPE” şi 
„CASA EXPOZIŢIILOR” – Clădirea Corp B (Castel), cu spaţii expoziţionale permanente – ce 
permit desfăşurarea unor acţiuni, Direcţia Judeţeană pentru Cultură a fost gazda unor 
evenimente desfăşurate în parteneriat şi cu alte instituţii, astfel: 

IANUARIE 
1 – 31 ianuarie 2020 

 EXPONATUL LUNII „CANĂ DIN CERAMICĂ CU TOARTĂ” – în colecţia Muzeului 
„Dunării de Jos” – Secţia Tezaur şi Arheologie şi aparţine perioadei sec. II – I a.Ch./ 
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MARI PERSONALITĂŢI CĂLĂRĂŞENE: General NICOLAE TITULESCU (1888 – 
1946) 

15 Ianuarie 2020 
 «ZIUA CULTURII NAŢIONALE» – 15 IANUARIE – declarată în baza Legii nr.238/2010, 

art. 2 alin (2) Ediţia a X-a, 2020. Un complex de manifestări cultural-artistice dedicate 
sărbătoririi „ZILEI CULTURII NAŢIONALE” şi naşterea Poetului Naţional MIHAI 
EMINESCU – manifestări organizate de instituţiile culturale din judeţ (Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură Călăraşi (DJC), Biblioteca Judeteană, Muzeul Dunării de 
Jos, Muzeul Municipal Călăraşi); 

 DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ: ZIUA CULTURII NAŢIONALE – „ZIUA 
PORŢILOR DESCHISE”.; 

 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „ALEXANDRU ODOBESCU” CĂLĂRAŞI: 
 Evocare literară: „Mihai Eminescu în conştiinţa românilor – 170 de ani de la naşterea 

Luceafărului”/Expoziţie de carte: „Eminescu – 170”; 
 „ACORDURI CROMATICE” – eveniment cultural care a reunit arta vizuală şi poezia, pe 

acorduri muzicale. La vernisaj au participat artişti locali, membri ai Cenaclului Literar 
„Phoenix”, profesori Palatului Copiilor/Biblioteca Judeţeană – Sala Perspective. 

 MUZEUL MUNICIPAL CĂLĂRAŞI – Expoziţie de fotografie FLORIN RĂDULESCU–
Retrospectivă/Sala de expoziţii a Muzeului; 

 MUZEUL „DUNĂRII DE JOS” CĂLĂRAŞI – Expoziţie de ceramică sculpturală a 
artistului plastic „SILVIU IOAN SOARE – CERAMICĂ”. Cu această ocazie auexpus şi 
elevi ai claselor de arte plastice, Liceul „Ştefan Bănulescu”/Curatorul expoziţiei Ana 
Amelia Dincă, critic de artă. 

23 ianuarie 2020 
 Unirea Principatelor Române – manifestări dedicate Unirii – Biblioteca Judeţeană 

Călăraşi; 
 OAMENI ŞI VREMURI – Proiect organizat în colaborare cu Şcoala Gimnazială Carol I 

– la Secţia Arheologie şi Tezaur a Muzeului Dunării de Jos Călăraşi. 
24 ianuarie 20120 

 „ZIUA PRINCIPATELOR UNITE” – Spectacol folcloric „Mica Unire” – Recitaluri şi 
momente vesele susţinute de: Irina Loghin, Mioara Velicu, Floarea Calotă, Constantin 
Măgureanu, Valentina Fătu şi Vasile Murariu şi Ansamblul „Bărăganul” – Sala „Barbu 
Ştirbei” a Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi. 

FEBRUARIE 
1 februarie 2020 

 Expoziţie de pictură: CIOBAN MARIAN CĂTĂLIN – la Muzeul Dunării de Jos. Curatorul 
expoziţiei: Ana Amelia Dincă, critic de artă 

1 – 29 februarie 2020 
 EXPONATUL LUNII „PUTINEI” – în colecţia Muzeului „Dunării de Jos” Călăraşi/MARI 

PERSONALITĂŢI CĂLĂRĂŞENE – Episcop SOFRONIE VULPESCU CRAIOVEANU 
(1856 – 1923) 

14 februarie 2020 
 Trupa TAXI–20 de ani şi Trupa BAMBI–Raluca şi Denisa/Eveniment de Valentine’s 

Day – Sala „Barbu Ştirbei” 
21 febr. – 13 martie 2020 

 Expoziţia „Un secol de istorie a KIBBUTZ-urilor din Israel”. Expoziţie deschisă la 
Muzeul Municipal Călăraşi cu ocazia înfrăţirii dintre oraşele Călăraşi–România şi 
Gedera–Israel. Expoziţia a cuprins 22 de panouri, în care au fost prezentate imagini, 
însoţite de o scurtă descriere în limba română, ce au zugrăvit aspecte din viaţa zilnică 
a locuitorilor kibbutz-urilor (comunităţilor agricole). 

 Expoziţia și-a propus prezentarea fundamentului renaşterii Statului Israel şi al 
dezvoltării sale intense. Actuaalmente unele kibbutz-uri sunt unităţi economice de nivel 
mondial, iar altele contribuind la susţinerea şi dezvoltarea vertiginoasă a turismului în 
Ţara Sfântă. 
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24 februarie 2020 

 „De Dragobete, iubeşte româneşte !” –  Concert: Trupa DISTINTO, MIRCEA RUSU şi 
invitaţii săi: Călin Ionce, Emiliana Dumitran, Andrei Petruş – Sala „Barbu Ştirbei” a 
Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi 

24 – 28 februarie 2020 
 Atelierele lui Mărţişor – Secţia Etnografie şi Artă Populară (Arcadia)/„Să confecţionăm, 

să ne jucăm !” – Secţia Arheologie a Muzeului Dunării de Jos; 
 Atelier de mărţişoare – la Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie, în parteneriat cu 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Şcoala Gimnazială 
Specială Nr.1 Călăraşi; 

 Confecţionează mărţişoare şi felicitări, copiii din Complexul de Servicii Sociale pentru 
Copil şi Familie SERA, Centrul de Plasament Făurei şi Centrul de Plasament „Sf. 
Ştefan” Perișoru, Școala Gimnazială Specială Nr.1. Creaţiile au fost expuse în foaieru l 
Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi. 

28 februarie 2020 
 Teatru de comedie: „BĂRBAŢII LA 40 – FEMEILE LA 43”. Regia: Octavian 

Strunilă/Distribuţia: Leonid Doni, Andreea Mateiu, Octavian Strunilă  – Sala „Barbu 
Ştirbei”. 

MARTIE 
4 martie 2020 

 Lansare de carte:“SCAUNUL CU TREI PICIOARE” de MIRCEA DINESCU. 
Organizatori Biblioteca Judeţeană şi Muzeul Municipal Călăraşi/Sala Perspective – 
BJC; 

 „Eternul feminin” – Expoziţie de pictură la BJC/Grupul de artişti plastici OMNICRON – 
Curator Ana Amelia Dincă, critic de artă. 

6 martie 2020 
 Spectacol dedicat Zilei Femeii – Invitaţi speciali: CĂTĂLIN CRIŞAN, Constantin 

Măgureanu, IONUŢ GALANI–Sala „Barbu Ştirbei” 
8 Martie 2020 

 La Vie En Rose: EMY DRĂGOI & GRAND ORCHESTRA. Invitaţi speciali: ION 
CARAMITRU, AYLIN CADÎR, TONI GRECU, CORUL ALL’S CHOIR – Sala „Barbu 
Ştirbei” 

10 Martie 2020 
 Măsuri CORONAVIRUS – COVID-19/SITUAŢIA DE URGENŢĂ: 
 În urma evoluţiei la nivel mondial şi naţional a ameninţării create de infecţia cu 

CORONAVIRUS (COVID–19) şi pentru evitarea răspândirii infecţiei – DIRECŢIA 
JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ CĂLĂRAŞI a luat MĂSURI CU PRIVIRE LA 
SITUAŢIA GENERATĂ DE VIRUSUL COVID-19 : 

 Începând cu data de 10.03.2020–31.03.2020, cu posibilitatea prelungirii acestei 
măsuri, în funcţie de situaţie, activitatea de relaţii cu publicul pentru persoanele fizice 
se va face doar prin telefon/fax, prin corespondenţă electronică sau poştală. 

 Toate evenimentele culturale ale instituţiilor de cultură din sistem au fost suspendate. 
 Având în vedere SITUAŢIA DE URGENŢĂ decretată pe teritoriul ROMÂNIEI provocată 

de Coronavirus COVID-19, ţinând cont de deciziile Comitetului pentru Situaţii de 
Urgenţă, de Decretul Preşedintelului României nr.195/16.03.2020,de ordonanţele 
militare nr.1 şi 2, precum şi de Ordonanţa Militară nr.3/24.03.2020,au fost luate măsuri 
de prevenire a răspândirii COVID-19. 

MAI 
 Măsuri Coronavirus – SARS-CoV-2/STAREA DE ALERTĂ 
 HOTĂRÂREA nr.24/14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel 

naţional şi a măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor, în contextul situaţiei 
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epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 – hotărâre emisă de Comitetul 
Naţional pentru Situaţii De Urgenţă. 

 H.G. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

15 mai 2020 
 Expoziţie online: „SILVIU IOAN SOARE–ACUARELĂ” – la MUZEUL DUNĂRII DE 

JOS. Acuarelele expoziţiei online au fost realizate în perioada de izolare, determinată 
de pandemia de Covid-19.  

18 mai 2020 
 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ redeschide pentru public Serviciul de Împrumut documente 

la domiciliu. În vederea prevenţiei se decide trecerea de la starea de urgenţă, care a 
presupus  închiderea instituţiei pentru public, la starea de alertă. Au rămas închise 
pentru public: Sala de Lectură, Sala Multimedia şi Sala Presei. 

IUNIE 
1 – 30 iunie 2020 

 EXPONATUL LUNII de „Ziua Internaţională a Iei” – „IA MEHEDINŢEANĂ” – în colecţia 
Muzeului „Dunării de Jos” Călăraşi/PERSONALITATEA LUNII IUNIE – Prinţul 
ALEXANDRU CANTACUZINO (1901 – 1939) 

2 iunie 2020 
 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ redeschide pentru public serviciul de Împrumut la domiciliu. 

Pentru copii se redeschide Sala Regina Maria (etaj 3), iar pentru adulţi şi adolescenţi 
Sala Enciclopedia (etaj 2). De asemenea, s-a redeschis Filiala Orizont – cu 
respectarea distanţării. 

9 iunie 2020  
 Expoziţie online: „PARFUM DE EPOCĂ” – Colecţia CRISTIAN DUMITRU şi MIHAI 

DUMITRU – obiecte folosite odinioară de locuitorii României în perioada anilor 1900–
1950/Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, în parteneriat cu Asociaţia Muzeul Jucăriilor din 
Bucureşti 

15 iunie 2020 
 „SALONUL FLORILOR” – Vernisajul expoziţiei de artă plastică – la Muzeul „Dunării de 

Jos”, cu participarea expozanţilor din Călăraşi, Bucureşti, Slobozia, Lehliu. Curator, 
Ana-Amelia Dincă, critic de artă. 

24 iunie 2020 
 „ZIUA UNIVERSALĂ A IEI” /Expoziţie de ii tradiţionale la BJC. 

IULIE 
1 – 31 iulie 2020  

 EXPONATUL LUNII – GRUP  STATUAR  NEMESIS – în colecţia Muzeului „Dunării de 
Jos” Călăraşi 

AUGUST 
1 august 2020 

 „SALONUL ANUAL DE ACUARELĂ” – Ediţia a IV-a, 2020 – la Muzeul „Dunării de Jos”. 
Curator, Ana-Amelia Dincă, critic de artă. În cadrul vernisajului s-au respectat regulie 
impuse de starea de alertă în contextul pandemiei de Covid-19 

1 – 31 august 2020 
 EXPONATUL LUNII – Instrument pentru adunat cârceii de struguri – în colecţia 

Muzeului „Dunării de Jos” Călăraşi/PERSONALITATEA LUNII  – DUMITRU 
GHEORGHE – maestru emerit al sportului (1956 – 2012) 

3 – 28 august 2020 
 Bibliovacanţa/Şcoala valorilor/Lecturi online – la BJC: Clubul de lectură/Sănătate şi 

educaţie/Handmade şi creativitate/Prevenţie şi sănătate/Dezvoltare personală/Teatru şi 
improvizaţie/ Vânătoare de comori 
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10 – 21 august 2020  
 „ŞCOALA DE VARĂ” – Seria I: 10–14 august 2020/Seria II: 17–21 august 2020 – la 

Secţia Arheologie şi Secţia Etnografie a Muzeului „Dunării de Jos”, în cadrul Proiectului 
Pedagogie Muzeală: Cunoaşterea patrimoniului muzeal/Introducere în arheologie – 
aplicaţii practice/Activităţi de conservare şi restaurare a patrimoniului/Atelier de desen/ 
Atelier de modelaj în lut. 

15 – 21 august 2020 
 Expoziţia proiectului „Dunărea–un fluviu cu o bogată istorie comună” – machete cu 

obiective din România şi Bulgaria, parte a patrimoniului cultural şi istoric cu o istorie 
comună între cele două ţări; 

 Proiect implementat de Fundaţia „Mână Deschisă” din Pleven–Bulgaria, în calitate de 
beneficiar, în parteneriat cu Muzeul Judeţean Teleorman, în cadrul Programului 
Interreg România–Bulgaria, cofinanţat de Uniunea Europeană, prin Fondul Eu ropean 
de Dezvoltare Regională (FEDR), Axa2 „Regiunea verde”; 

 Muzeul Judeţean Teleorman, împreună cu Muzeul „Dunării de Jos” –  vernisează la 
CĂLĂRAŞI expoziţia „Dunărea–un fluviu cu o bogată istorie comună”. Expoziţia din 
ALEXANDRIA–Muzeul Judeţean Teleorman este prima din seria celor patru expoziţii 
ale proiectului ce vor fi organizate în oraşe din sudul României: CĂLĂRAŞI–Muzeul 
„Dunării de Jos”, CONSTANŢA–Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, CRAIOVA–
Muzeul Olteniei, în condiţiile respectării măsurilor pentru prevenirea contaminării cu 
noul coronavirus. 

31 august 2020 
 Concursul Naţional de Proză „Alexandru Odobescu” – Ediţia XXXX, 2020. Lucrările 

premiate vor apărea într-un volum editat de către organizatori, sub titlul “Scriitori în 
devenire”/iblioteca Judeţeană “Al. Odobescu” 

SEPTEMBRIE 
1 – 30 septembrie 2020 

 EXPONATUL LUNII – VAS DE PROVIZII – Neolitic, Cultura Boian – în colecţia 
Muzeului „Dunării de Jos” Călăraşi/PERSONALITATEA LUNII: MARIAN NEAGU – 
Doctor în arheologie, cercetător, istoric şi muzeograf (1954 – 2020) 

14 septembrie 2020 
 Lansare de carte: Volumul “POURQUOI MOI”? (“De ce eu”?), autor Alin-Doru PAVEL, 

pseudonim al dlui STOICA ANGHEL, comisar-şef de poliţie IPJ Călăraşi/Sala 
„Perspective” a BJC 

24 septembrie 2020 
 RECEPŢIE la terminarea lucrărilor de restaurare a monumentului istoric „POŞTA 

VECHE” – Primăria Municipiului Călăraşi: Proiectul „DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI 
CULTURAL PRIN RESTAURAREA MONUMENTULUI ISTORIC „POŞTA VECHE” DIN 
MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI”, situat pe Str. Bucureşti, nr.193 

25 septembrie 2020 
 „NOAPTEA BIBLIOTECILOR 2020” – eveniment iniţiat de Asociaţia Naţională a 

Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) cu motto-ul „Pe timp de noapte protejează-
te citind !”;  

 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „ALEXANDRU ODOBESCU” CĂLĂRAŞI a pregătit o seară 
culturală pentru cetăţenii oraşului printre diferite desene şi sculpturi ale artiştilor locali, 
întâlniri literare şi oameni citind;  

 Un TUR al Bibliotecii Judeţene cu dotări moderne: două săli cu computere 
performante, una conţinând Mediateca, iar cealaltă găzduind Smart Lab, un laborator 
cu proiectare şi printare 3D – tehnologie de realitate virtuală; 

 La  primul etaj „Sala Enciclopedia” şi „Clubul Artelor Nirvana”; la al doilea etaj „Sala 
Regina Maria” – loc destinat copiilor; la al treilea etaj „Sala Maria Cuţarida Crătunescu” 
– loc destinat cercetării, al patrulea etaj „Sala Presei Odobesciana” şi „Mediateca 
Millenium”, iar al cincelea etaj găzduieşte „Sala Himera”. Parterul clădirii – loc destinat 
întâlnirilor literare, cultural-artistice. 
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 În programul Nocturnei organizare de: ateliere de citit, expoziţii de pictură şi artă 
caligrafică, prezentări de carte, vizite ghidate, teatru-forum, ora de film, muzică 
ambientală, dezbateri libere. La evenimentul anual au fost aşteptaţi utilizatori ai 
bibliotecii, profesori, jurnalişti, scriitori şi toţi cei interesaţi, în limita locurilor disponibile 
şi a măsurilor impuse anti-covid, cu respectarea măsurilor de prevenire a pandemiei de 
COVID-19; 

 Expoziţia de caligrafie şi poezie „VIZIUNI NOCTURNE” a artistei Larisa Ana Gheorghe 
– vernisată online în cadrul evenimentului naţional „Noaptea Bibliotecilor”. 

28 septembrie 2020 
 Lansare de carte: „PERSONALITĂŢI EXEMPLARE: COPILĂRIA, ADOLESCENŢA, 

TINEREŢEA”, autor VICTOR CUTUŞ-MUREŞAN / Sala „Perspective” a BJC 
28 septembrie – 30 octombrie 2020 

 Expoziţia de artă plastică „MĂRTURII CROMATICE” – a fost deschisă la Biblioteca 
Judeţeană pe data de 28 septembrie 2020, urmând vernisarea, pe 10 octombrie 2020. 
Critic de artă, Ana-Amelia Dincă. Curatori: Florian Mihăilescu şi Victor Grigore. 

OCTOMBRIE 
1 – 31 octombrie 2020 

 EXPONATUL LUNII – ULCIOR DE VIN – în colecţia de Etnografie şi Artă Populară a 
Muzeului „Dunării de Jos” Călăraşi – o bijuterie realizată de meşterii olari din Centrul 
ceramic Turda/PERSONALITATEA LUNII: DRAGOŞ PROTOPOPESCU – anglist şi 
scriitor (1892 – 1948) 

3 – 4 octombrie 2020 
 Inaugurarea noului sediu al Casei de Cultură Olteniţa. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

OLTENIŢA a deschis oficial proiectul „Ziua Porţilor Deschise”, în cadrul căruia a fost 
inaugurat şi sediul Direcţiei Municipale de Cultură Olteniţa din str. Argeşului n r. 6A, cu  
inaugurarea investiţiei şi vizitarea expoziţiei permanente a Muzeului Civilizaţiei 
„Gumelniţa”, Sala de spectacole şi cinema a Casei de Cultură, precum şi Biblioteca 
Municipală Olteniţa 

17 octombrie 2020 
 Vernisajul expoziţiei de pictură şi ceramică: „IMPRESSION”. Expun artiştii ROXANA 

CĂLUŢĂ şi SILVIU IOAN SOARE – la Muzeul „Dunării de Jos”/Curator: Ana Amelia 
Dincă, critic de artă 

30 octombrie 2020 
 „ZIUA BIBLIOTECII” fiind promovate: cartea, lectura, cultura scrisă, arta, valoarea şi 

rolul bibliotecii în dezvoltarea comunităţii, prin următoarele evenimente: 
 Caravana/Autorulota cu ofertă specială „Cartea pe roţi în oraşul tău !” – proiect cultural 

naţional itinerant organizat de Librăriile Humanitas; 
 Premiera filmului documentar omagial „BJCL Marcă înregistrată”, realizat de Studio de 

producţie Jet-Set, Bucureşti, coordonator Rosana Achim; 
 Festivitatea de premiere a câştigătorilor din cadrul Concursului Naţional de Proză 

„Alexandru Odobescu” – Ediţia XXXX, 2020; 
 Vernisajul expoziţiei de artă neconvenţională „Wire Art” ce va cuprinde lucrările 

artistului vizual Ilie Şerb; 
 Expoziţia de carte „Noutăţi editoriale” şi expoziţia de artă „Mărturii cromatice” – 

deschise la Sala Enciclopedia, respectiv Sala Perspective; 
 Celebrarea unui an de la inaugurarea noului sediu – în organizarea Bibliotecii Judeţene 

„Alexandru Odobescu” – evenimente desfăşurate, în limita locurilor disponibile şi cu 
respectarea măsurilor de prevenire a pandemiei actuale. 

NOIEMBRIE 
1 – 30 noiembrie 2020 

 EXPONATUL LUNII: CANĂ – multifaţetată din sec. IV.p.Ch. în colecţia Secţiei Tezaur 
şi Arheologie a Muzeului „Dunării de Jos” Călăraşi, în cadrul expoziţiei „Evoluţia 
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comunităţilor umane la Dunărea de Jos”/PERSONALITATEA LUNII: MIHAIL 
ORZEAŢĂ – general de aviaţie 

9–13 noiembrie 2020 
 Proiectul ITINERAMA – „Explorator în Bărăgan” – Lansarea primului GHID TURISTIC 

MULTIMEDIA în format 3D, dedicat regiunii din sud-estul României – Regiunea 
Bărăganului (ghid audio, tururi virtuale digitale şi obiecte arheologice în format 3D) – 
accesibil pe site-ul: https://itinerama.ro/baragan/;  

 „Explorator în Bărăgan” – Primul muzeu 3D al Bărăganului şi tururi virtuale include şi 4 
tururi al regiunii: Bărăganul de sud (include cele mai importante obiective din Călăraşi 
şi Ialomiţa); Bărăganul de sud la Nord, pe Dunăre (obiective din Călăraşi, Ialomiţa şi 
Brăila); Turul conacelor din Bărăgan; Turul lăcaşurilor de cult din Bărăgan. 

 Prezentarea de vase de cult şi figurine vechi de peste 6000 de ani, tablouri la 
înc.sec.XIX, dar şi un pelican creţ, specie strict protejată – doar câteva dintre obiectele 
prezentate în format 3D pe platforma itinerama.ro/baragan; 

 În total, într-o primă fază cu prezentrea a 40 de obiecte, selectate din patrimoniul a 4 
muzee parnenere – Muzeul Judeţean Ialomiţa din Slobozia, Muzeul „Dunării de Jos” 
din Călăraşi, Muzeul „Carol I” din Brăila şi Muzeul Civilizaţiei „Gumelniţa” din Olteniţa; 

 Primul Muzeul 3D al Bărăganului şi tururi virtuale se lansează în cadrul conferinţei 
Re:Start Bărăgan !; 

 Tururi virtuale dedicate dirijorului Ionel Perlea şi sculptorul Nicăpetre; 
 Fie că vorbim despre reflectarea Bărăganului în literatură de către scriitorii locului – 

Ştefan Bănulescu (județul Ialomiţa), Alexandru Sahia (județul Călăraşi), Mihail 
Sebastian şi Fănuş Neagu (județul Brăila) şi, cel mai celebru exemplu, Panait Istrati, 
despre monumente arhitecturale ce trebuie salvate – Conacul Orezeanu (comuna 
Traian, județul Brăila), Ansamblul Conacului Bolomey (județul Ialomiţa), Biserica 
Măgureni (comuna Săruleşti, județul Călăraşi), Moara Violattos (Brăila) – sau despre 
potenţialul enorm pe care îl are această zonă, seria de evenimente online și-a dorit să 
ofere o privire de ansamblu asupra Bărăganului şi a comorilor sale; 

 Evenimentele cu invitaţi reprezentanţi ai muzeelor din regiunea Bărăganului, specialişti  
din industria turismului cultural şi experţi din domeniul cultural; 

 Toate dezbaterile transmise pe pagina facebook.com/itinerama, cu programul 
sesiunilor: Scriitorii Bărăganului (10 nov. între orele 18.00 şi 19.00); Ruinele turistice 
ale Bărăganului (11 nov.); Ionel Perlea–120 de ani de la naştere (13 nov.); Potenţialul 
turistic cultural al Bărăganului (13 nov.); Instantanee din Bărăgan –vernisaj expoziţie 
foto Adriana Lucaciu/Răzvan Voiculescu; 

 Proiectul Itinerama – „Explorator în Bărăgan” este un proiect cultural organizat de 
Agenţia de turism TRIPTAGO, cu sprijinul Muzeului Judeţean Ialomiţa, Muzeul „Dunării 
de Jos” Călăraşi, Muzeul Municipal Călăraşi, Muzeul „Carol I” Brăila, Centrul Cultural 
„Ionel Perlea” Slobozia, Muzeul Civilizaţiei „Gumelniţa” Olteniţa şi Muzeul Naţional al 
Agriculturii din Slobozia; 

 Proiectul este cofinanţat de AFCN – Administraţia Fondului Cultural Naţional. 
14 noiembrie 2020 

 NOAPTEA MUZEELOR 2020 – Ediţia XV – eveniment cultural prin care numeroase 
muzee, în  parteneriat cu diverse instituţii de cultură îşi deschid porţile până târziu în 
noapte, în cadrul Programului European „Noaptea Muzeelor”. Având în vedere situaţia 
epidemiologică pe plan naţional şi internaţional, precum şi măsurile de prevenire şi 
răspândire a infecţiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2, din respect pentru patrimon iu l 
cultural care îl administrează instituţiile muzeale, evenimentul din acest an organizat la 
Muzeul „Dunării de Jos” s-a desfăşurat cu măsurile impuse în perioada Stării de alertă, 
măsuri de protecţie pentru vizitatorii muzeului. 

Vernisaje ONLINE ale expoziţiilor: 
 „Salonul de Toamnă”, ediţia a IV-a; 
 „Colecţii şi colecţionari”, ediţia a VI-a; 



 

 

  

152

 „Artă şi meşteşug în miniatură - Expoziţie de păpuşi de colecţie în costume 
tradiţionale” – păpuşi din perioada anilor 1960-1980, expoziţie realizată la MDJ în 
colaborare cu Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti, înfiinţată de Cristian Dumitru. 
Peste 500 de păpuşi în costume tradiţionale din toate zonele etnografice ale ţării şi 
străinătate (mexicane, tiroleze, italiene, portugheze, nemţeşti, olandeze); 

 Lansarea online a filmului „Scoarţa”. Proiectul cultural „Scoarţe”, propus de Aurora 
Independent Film, realizat în colaborare cu partenerii săi – Muzeul Judeţean 
Ialomiţa şi Muzeul „Dunării de Jos” Călăraşi, cofinanţat de AFCN – propune 
realizara unei expoziţii documentare „Războiul de Acasă” (fotografii, tradiţie şi 
meşteşug). Prin filmul documentar s-a urmărit redarea tehnicii ţesutului, tainele 
acestui meşteşug, dragostea şi nostalgia ţesătoarelor povestitoare şi preţuirea lor 
pentru aceste scoarţe. Instituţia muzeală a invitat iubitorii de cultură călărăşeni să 
viziteze gratuit, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară, expoziţiile temporare 
organizate la sediul Muzeului „Dunării de Jos”, precum şi expoziţia: 

 „Evoluţia comunităţilor umane la Dunărea de Jos” – expoziţie deschisă la Secţia 
Tezaur şi Arheologie a Muzeului, în incinta Consiliului Judeţean Călăraşi.   

17 noiembrie 2020 
 Inaugurare SmartLab – al doilea laborator inteligent din ţară creat în afara şcolilor şi 

primul din Uniunea Europeană, amenajat într-o bibliotecă – Biblioteca Judeţeană 
„Alexandru Odobescu” Călăraşi, proiect iniţiat şi finanţat de Consiliul Judeţean şi 
Asociaţia INACO România; Un laborator digital inteligent cu tehnologie de ultimă 
generaţie: 30 de laptopuri cu licenţe şi softuri de design grafic, o tablă inteligentă, 30 
de ochelari VR, doi roboţi educaţionali multifuncţionali, două scannere 3D, 30 de 
creioane 3D, şase imprimante 3D. 

 Instruirea online a profesorilor din Județul Călăraşi, 23 noiembrie 2020 – pentru 
folosirea softurilor 3D necesare imprimării 3D, în module de câte zece persoane, în 
cadrul reţelei celor cinci SmartLab-uri deja create, cu sprijinul mai experimentatului 
deja SmartLab Măgurele. 

DECEMBRIE 
1 – 31 decembrie 2020 

 EXPONATUL LUNII: ICOANĂ PRAZNICALĂ „SF.NICOLAE” – în colecţia Secţiei 
Tezaur şi Arheologie a Muzeului „Dunării de Jos” Călăraşi, în cadrul expoziţiei „Evoluţia 
comunităţilor umane la Dunărea de Jos”/PERSONALITATEA LUNII: ION POENARU-
BORDEA – jurist şi om politic (1842–1918) 

21 decembrie 2020 
 „SALONUL DE ARTĂ CONTEMPORANĂ” Ediţia a I-a 2020 – Curator Ana-Amelia 

Dincă. Expoziţia de artă vizuală, rămâne deschisă la Biblioteca Judeţeană „Alexandru 
Odobescu” – Sala „Perspective”, până la sfârşitul lunii ianuarie 2021 şi va putea fi 
vizitată în regim muzeal, cu respectarea măsurilor sanitare împotriva SARS-CoV-2 

22 – 23 decembrie 2020 
 „Clinchet de Argint, pe Aripi de Colind” – tradiţii şi obiceiuri păstrate de Crăciun! Proiect 

finanţat şi organizat de Consiliul Judeţean Călăraşi, prin instituţiile din subordine: 
Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie, Biblioteca Judeţeană „Alexdandru Odobescu ”, 
Muzeul „Dunării de Jos”, în parteneriat cu Protoieria Călăraşi; 

 Având în vedere actualul context epidemiologic, măsurile ce se impun de evitare a 
răspândirii noului virus SARS-CoV-2 şi că unităţile de învăţământ sunt închise în 
această perioadă, proiectul „Clinchet de Argint, pe Aripi de Colind” al Centrului de 
Cultură şi Creaţie s-a desfăşurarat prin intermediul parohiilor din judeţul Călăraşi, cu 
respectarea măsurilor privind distanţarea fizică; 

 Astfel, Protoieria Călăraşi, prin intermediul preoţilor parohi din întregul judeţ, au 
identificat un numar de aproximativ 6000 de copii din familii nevoiaşe, care aşteptau cu  
nerăbdare şi bucurie să vină şi la ei Moş Crăciun cu mici daruri de Sărbătorile 
creştineşti; 
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 Dorinţele copiilor au fost ascultate, iar Moş Crăciun a fost prezent în parohiile din tot 
judeţul, unde cei mici l-au primit cu multă bucurie pe Moş Crăciun, cu cântece şi 
colinde – acţiune intrată deja în tradiţia Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie de 
peste 15 ani, sub denumirea “Clinchet de Argint, pe Aripi de Colind !” – continuând 
tradiţia şi aducând bucurie micuţilor care s-au întâlnit cu Moş Crăciun. 

Evenimentele/acţiunile instituţiilor de cultură din sistem s-au desfăşurat în condiţiile 
respectării măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiei cu SARS-CoV-2. 

Începând cu luna martie 2020, până la instaurarea stării de urgentă şi stării de alertă,  
evenimentele/acţiunile culturale, precum şi şedinţele CZMI-4 CT s-au desfăşurat în condiţiile 
respectării măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiei cu SARS-CoV-2, majoritatea 
evenimentelor/acţiunilor desfăşurându-se online.  

Activitatea în cadrul celor 4 compartimente, respectiv 3, s-a desfăşurat cu un număr 
mic de salariaţi ai instituţiei.  

Structura Bugetului în anul 2020 

Denumirea indicatorilor Credite definitive (mii lei) Plăţi efectuate (mii lei) 
Total cheltuieli 336,63 335,67 
Cheltueli de personal 128,23 128,05 
Bunuri şi servicii  208,40  207,62 

Activitatea DJC Călărași s-a desfășurat cu respectarea regulilor de disciplină sanitară, 
urmărind cu prioritate asigurarea prevenţiei şi reducerea riscului la îmbolnăvire, astfel încât să 
fie evitat pe cât posibil contactul direct între persoane, prin amenajarea spaţiilor destinate 
serviciilor de relaţii cu publicul, prin utilizarea mijloacelor electronice şi telefonice de 
comunicare, precum şi alte măsuri de prevenire a răspândirii infecţiei cu Sars-CoV-2. 

INSTITUŢII DE CULTURĂ DE INTERES JUDEŢEAN ŞI LOCAL  

CENTRULUI JUDEŢEAN DE CULTURĂ ŞI CREAŢIE CĂLĂRAŞI 

Cu adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Călăraşi nr.11/05.01.2020 s-a solicitat 
tuturor instituţiilor culturale din sistem propuneri pentru Calendarul proiectelor şi programelor 
culturale pentru anul 2021, precum și raportul de activitate pentru anul 2020, inclusiv 
Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, însă acestă structură nu a răspuns în 
niciun fel solicitărilor, cu toate că s-a revenit telefonic în repetatea rânduri. 

ACTIVITATEA BIBLIOTECII JUDEŢENE „ALEXANDRU ODOBESCU” CĂLĂRAŞI 

În anul 2020, Biblioteca Judeţeană “Alexandru Odobescu” Călăraşi, instituţie în 
subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi şi finanţată de aceasta, a desfăşurat o serie de 
activităţi sau în parteneriat cu alte instituţii. Evenimentele culturale cele mai importante au fost: 

 ZIUA CULTURII NAŢIONALE – 15 IANUARIE 2020; 
 UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE – 24 IANUARIE 2020; 
 ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CITITULUI ÎMPREUNĂ – 01 februarie 2020; 
 BIBLIOTECA SURPRIZELOR. MAGIA DIN CĂRŢI – ianuarie–decembrie 2020; 
 CLUBUL ISTEŢILOR – ianuarie–martie 2020; 
 CLUBUL DE LECTURĂ: ROMÂNIA CITEŞTE – ianuarie–martie 2020; 
 CLUBUL CULORILOR – ianuarie–martie 2020; 
 SĂ ÎNVĂŢĂM COREEANĂ – ianuarie-martie, august, septembrie, octombrie 2020; 
 DRAGOBETELE – 23 februarie 2020; 
 ZIUA MĂRŢIŞORULUI. ZIUA FEMEII – 1 – 8 Martie 2020; 
 ENGLISH LEARNING CLUB FOR BEGINNERS – februarie–octombrie 2020; 
 CURSURI IT JUNIOR –  ianuarie– martie 2020; 
 SÂMBĂTA COPIILOR – ianuarie– martie, septembrie–octombrie 2020; 
 BIBLIOVACANŢA – iulie–august 2020; 
 ŞCOALA VALORILOR – iulie–august 2020; 
 LECTURI ONLINE – iunie–septembrie 2020; 
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 LECTURI PENTRU MARI ŞI MICI – ONLINE – iunie–septembrie 2020; 
 ATELIER DE CITIT ŞI SCORNIT POVEŞTI – ianuarie–martie 2020; 
 FIRE DE POVESTE – ATELIER DE ÎNDEMÂNARE, TRICOTAT, CROŞETAT, 

CUSUT, ŢESUT ŞI POTRIVIT AŢE ŞI FIRE FERMECATE – săptămânal; 
 TEATRU-FORUM – septembrie 2020; 
 FANTEZII LITERARE – PROIECT NAŢIONAL– ATELIER DE SCRIERE – septembrie 

2020; 
 NOAPTEA BIBLIOTECILOR – octombrie 2020; 
 ZIUA BIBLIOTECII – octombrie 2020; 
 PLAY SET – CURSURI DE ACTORIE ŞI VIDEOGRAFIE – octombrie 2020; 
 ZIUA NAŢIONALĂ  A ROMÂNIEI – 1 Decembrie 2020; 
 OBICEIURI ŞI TRADIŢII ROMÂNEŞTI – Decembrie 2020. 

MUZEUL “DUNĂRII DE JOS” CĂLĂRAŞI 

Muzeul Dunării de Jos (MDJ), instituţie de cultură în subordinea şi finanţarea 
Consiliului Judeţean Călăraşi, a iniţiat în anul 2020 proiecte şi programe culturale de 
valorificare muzeală a pieselor de tezaur şi fond pe care le deţine în colecţiile sale pentru o 
mai bună cunoaştere a lor pe plan local, naţional şi european. În acelaşi timp specialiştii 
instituţiei noastre au acţionat pentru păstrarea şi cultivarea specificului cultural local, zonal şi  
transfrontalier ca spaţiu de confluenţă şi interferenţă.  

Începând cu luna martie a acestui an, Muzeul Dunării de Jos s-a confruntat cu o 
modificare dramatică a interesului publicului pentru consumul cultural în maniera clasică. 

În argumentarea acestei realităţi, s-au făcut analize comparative între anii 2017 şi 
2020, pentru aceleaşi repere de timp. Începând cu luna martie, pe fond de lockdown, stări de 
urgenţă şi alertă, comportamentul cultural s-a diminuat, intrările în unităţile muzeale ale MDJ 
fiind între 70 şi 90% mai mici faţă de anul precedent. În perioada ianuarie-iulie, deci într-o 
jumătate de an, dacă în 2018 un număr de 7459 de persoane au vizitat muzeul, în 2019 - 
9165, în anul 2020 au fost doar 1398 de vizitatori în intervalul menţionat. 
 
Programul Cercetare Ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural 
 
Subprogramul Cercetare arheologică sistematică 

Şantierul arheologic Măriuţa - La Movila, comuna Belciugatele, judeţul Călăraşi;  

Şantierul arheologic Sultana – Malu Roşu, comuna Mănăstirea, Judeţul Călăraşi; 

Şantierul arheologioc Gumelnița-Oltenițal, judeţul Călărași. 

Subprogramul – Supraveghere arheologică şi cercetare arheologică preventivă 

La solicitarea unor institţii publice sau private, precum şi la solicitarea persoanelor 
private am efectuat cercetări arheologice de salvare în mai multe locaţii din judeţele Călăraşi, 
Giurgiu, Tulcea, Galaţi, Ilfov. 

Evidența patrimoniului cultural mobil 

S-a efectuat inventarierea patrimoniului cultural al Muzeului Dunării de Jos, astfel: 

- Fișe Doctpat, 2300 buc.; 
- Foșe de conservare, 273 buc.; 
- Dosare de clasare, 100 buc.; 
- Dosare de evaluare, 600 buc. 

Programul Conservarea şi Restaurarea bunurilor muzeale 

Au fost efectute operațiunile de conservare primară, conservare preventivă și 
restaurare conform normelor legale în vigoare.  

Programul Valorificarea patrimoniului cultural 
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Subprogramul - Expoziţii,  simpozioane, mese rotunde, conferinţe, sesiuni ştiinţifice, 
materiale de popularizare 

Expoziţii temporare: 

Ciclul de expoziții “Mari personalități călărășene - 2020” 

 Ianuarie – General Nicolae T. Petrescu; 
 Februarie – Episcop Sofronie Vulpescu Craioveanu; 
 Martie – Estetician şi critic literar Mihail Dragomirescu; 
 Aprilie – Prof. Univ. Nicolae Tipei; 
 Mai – Muzeograf şi etnograf Liviu Mihăilescu;  
 Iunie – Poet şi prozator Dimitrie Batova; 
 Iulie – Poet şi prozator Eugen Todie; 
 August – Handbalist Dumitru Gheorghe; 
 Septembrie – Istoric şi arheolog Marian Neagu; 
 Octombrie – Anglist şi scriitor Dragoş Protopopescu; 
 Noiembrie – General Mihail Orzeaţă; 
 Decembrie – Jurist şi om politic Ion Poenaru Bordea. 

Ciclul de expoziții “Exponatul lunii - 2020” 

 Ianuarie – Cană cu toartă (sec. III p.Ch); 
 Februarie – Putinei (sec. XIX); 
 Martie – Pintaderă (mil. V a.Ch.); 
 Aprilie – Icoană pe sticlă Maica Domnului la mormânt (sec. XIX); 
 Mai – Tipar podoabe (sec. XIII); 
 Iunie – La mehedinţeană; 
 Iulie – Grup statuar NEMESIS (sec. II p. Ch); 
 August – Instrument pentru adunat cârcei de struguri; 
 Septembrie – Vas de provizii (mil. V a.Ch.;)  
 Octombrie – Ulcior (sec. XIX); 
 Noiembrie – Cană (sec. IV p. Ch); 
 Decembrie – Icoană praznicală Sf. Nicolae (sec. XIX). 

Altele 

 Ziua Culturii Naţionale la Muzeul Dunării de Jos – 15 ianuarie 2020; 
 Expoziţie de pictură Marian Cătălin Cioban; 
 Atelierele lui Mărţişor;  
 Salonul de Primăvară; 
 Expoziţie de acuarelă Silviu Ioan Soare;  
 Colecţii şi colecţionari - Ediţia a V a - Parfum de epocă; 
 Salonul Florilor; 
 Toată lumina pe care o putem vedea - Expoziţie de pictură Carmen Văideanu; 
 Salonul Anual de Acuarelă, ediţia a IV a; 
 Dunărea – Un fluviu cu o bogată istorie comună; 
 Saloanele Bărăganului; 
 IMPRESSION: Expoziţie de pictură şi sculptură; Roxana Căluţă - Victor Ioan Soare; 
 Noaptea Muzeelor; 
 Salonul de Toamnă; 
 Salonul Anual de Artă. 

Expoziţii permanente 

 Evoluţia comunităţilor umane la Dunărea de Jos;  
 Gospodăria Ţărănească din valea Dunării. 
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Programe și activități educative 

 Muzeul și școla; 
 Ziua Culturii Naţionale la Muzeul Dunării de Jos; 
 Simpozion “Oameni şi vremuri” – 24 ianuarie 1859; 
 Școala de vară. 

Promovarea în mass-media a activităţilor desfăşurate de Muzeul Dunării de Jos 

 Au fost publicate în presa naţională şi locală peste 350 de articole de popularizare şi 
comunicate de presă privind manifestările organizate de Muzeul Dunării de Jos. 

Proiecte trasfrontaliere: 

 "EasyGuide – aplicaţie mobilă interactivă pentru promovarea patrimoniului istoric şi 
cultural în regiunea Călăraşi şi Silistra": Medii LIVE, INTERACTIVE şi VIRTUALE 
pentru muzeele din zona transfrontalieră a Dunării de Jos; Numărul de vizitatori: 4650 
persoane, din care cu plată 3680 de persoane. 

Direcţia de Cultură Olteniţa este o instituţie publică de cultură prin care se oferă 
servicii culturale, de protejare a patrimoniului material şi imaterial, tangibil şi intangibil, 
instituţie-gazdă de spectacole şi/sau concerte, redare filme, de utilitate publică, având deplină 
autonomie în stabilirea şi realizarea strategiilor, programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale 
şi ştiinţifice proprii sau în colaborare, în consens cu politicile culturale şi de educaţie ale 
autorităţilor centrale sau locale, concepute pentru a răspunde nevoilor comunităţii, în 
asigurarea coeziunii sociale şi a accesului comunitar la informaţie. 

Aceasta are în administrare următoarele locaţii: 
 Clădire – str. Argeşului nr. 6A, municipiul Olteniţa – ce deserveşte ca sediu social şi în 

care se regăsesc spaţii expoziţionale cu caracter permanent şi temporar, depozit – pentru 
Biroul „Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa; Sală de spectacole şi cinema 3D cu depozite şi 
cabine pentru actori; spaţii de lectură şi împrumut pentru compartimentul „Biblioteca 
Municipală”; 

 Clădire (fostul sediu) – monument istoric de pe str. Argeşului nr. 101 – din municipiul 
Olteniţa, ce deserveşte ca punct de lucru al Biroului „Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa în  care 
se regăsesc spaţii expoziţionale cu caracter permanent şi temporar, depozite, laborator de 
restaurare; 

 Casa Memorială „Alexandru Sahia” din comuna Mânăstirea – județul Călăraşi – ca spaţiu 
de expoziţie permanent de etnografie; 

 Turnul de Apă – clădire monument istoric – ca spaţiu pentru expoziţii şi evenimente 
culturale cu caracter termporar, de pe str. Argeşului nr. 4-6 din municipiul Olteniţa. 

Instituţia îşi are sediul în municipiul Olteniţa, str.Argeşului, nr.6 A, în subordinea 
Consiliului local Olteniţa şi este finanţată din venituri proprii, din subvenţii de la bugetu l local, 
precum şi din alte surse potrivit prevederilor legale şi are în componenţă următoarele 
compartimente/birouri a căror activitate o coordonează: Biroul „Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa” 
Olteniţa; Compartimentul „Biblioteca Municipală Olteniţa”; Compartimentul „Sală de 
spectacole şi cinema”. 

Misiunea Direcţiei de Cultură Olteniţa, ca instituţie publică de cultură, prin activităţile 
pe care le desfăşoară, se adresează diverselor colectivităţi socio-profesionale, vizând: 
 Promovarea municipiului Olteniţa, a valorilor sale istorice, umane, culturale şi ştiinţifice, 

tangibile şi intangibile, la nivel naţional şi internaţional; 
 Asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la informaţie şi instrucţie culturală, contribuind la 

dezvoltarea intelectuală şi spirituală a personalităţii umane în domeniul cultură; 
 Acoperirea din punct de vedere ştiinţific a tuturor cerinţelor şi exigenţelor pieţei de profil, 

responsabilitatea ei fiind unicitatea pe plan local şi zonal. 
Având în vedere că instituţia noastră este o structură nou creată precum şi a 

blocajului cauzat de pandemia de COVID-19 în anul 2020, activitatea structurii cu publicul a 
avut de suferit. Prin urmare, începând cu perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020, 
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Direcția de Cultură Oltenița, prin intermediul compartimentelor/birourilor din subordine, a 
desfăşurat următoarele activităţi: 

Biroul „Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa” 

Activităţi de specialitate 

În conformitate cu strategia privind dezvoltarea şi extinderea muzeului, activitatea s-a 
desfăşurat pe mai multe coordonate:  

 organizarea expoziției permanente ,,Gumelniţa – o civilizaţie care transcende timpul”, 
din cadrul sediului Direcţiei de Cultură;  

 continuarea proiectelor şi temelor de cercetare; 
 optimizarea strategiilor de relaţionare, cooperare şi parteneriat muzeu – şcoală;  
 conservarea şi evidenţa bunurilor muzeale; 
 solicitări şi ofertare de servicii arheologice; 
 activitate de popularizare a noilor oferte de produse culturale; 
 reprezentarea instituţiei prin participarea specialiştilor la diverse dezbateri/conferinţe/ 

seminarii. 

Structura organizatorică a muzeului permite o cât mai corectă rezolvare a atributelor 
muzeale şi anume a acelora de: cercetare, conservare-restaurare, evidenţă, valorificare şi 
popularizare, toate acestea în vederea educării şi culturalizării publicului şi creşterea 
prestigiului cultural al instituţiei. 

Din această perspectivă, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa a avut o activitate 
intensă şi diversificată, concentrându-se în mod special pe amenajarea unui spaţiu 
expoziţional de 150 mp, format din 9 vitrine şi 3 diorame. 

Întrucât preluarea spaţiului ocupat de muzeu era complet nefinisat, s-a pornit cu 
lucrările de remodelare a vitrinelor, de repoziţionare a luminilor, care au fost greşit amplasate 
în interiorul vitrinelor. În momentul de faţă este necesară înlocuirea lămpilor care nu asigură 
un iluminat optim în conformitate cu normele de conservare. 

În urma documentării privind felul în care urma să fie mobilată expoziţia, s-a întocmit 
planul de executare a lucrărilor ce urmau să fie realizate. S-a început cu prospectarea 
achiziţionării de materiale necesare executării dioramelor şi a suporturilor pentru etalare. 

În paralel cu această activitate, s-a procedat la selectarea pieselor aflate în depozitele 
muzeului, fotografierea obiectelor, s-au întocmit listele de scoatere din inventar, au fost date 
spre restaurare piesele care necesitau întregire şi integrare cromatică. 

Prin urmare, s-a efectuat următoarele:   
 Analiza spaţiului expoziţional, gândirea şi realizarea ideii de prezentare a tematicii 

alese;  
 Întocmirea graficii de pe fundalul vitrinelor, a textelor explicative, lipirea materialului 

textil din interiorul vitrinelor;  
 Etalarea pieselor, întocmirea fişei de vitrină, a textelor pentru etichete, traducerea 

textelor în limba engleză; 
 Realizarea dioramelor prin alegerea materialelor necesare, confecţionerea obiectelor 

de mobilier din interiorul dioramei casei neolitice, a războiului de ţesut, a reproducerii 
sitului; 

 Realizarea dioramelor ce a presupus confecţionarea pereţilor din lut, pictarea pereţilor, 
lipirea podinei, acoperirea cu stuf a casei, confecţionarea cuptorului, a războiului de 
ţesut, a greutăţilor de lut, a veşmântului şi podoabelor;  

 Confecţionarea replicilor din aur a tezaurului neolitic aflat în patrimoniul muzeului; 
 Realizarea graficii de pe uşile muzeului din cadrul Direcţiei, a graficii de pe uşile 

Bibliotecii şi a ludotecii; 
 Asigurarea microclimatului (temperatură, umiditate) necesar conservării pieselor;  
 Întocmirea inventarului expozitiei, a fişelor analitice, a fişelor de conservare;  
 Realizarea filmului de prezentare a etapelor parcurse în munca de realizare a 

expoziţiei;   
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 Realizarea listei de inventar în format electronic cu piesele arheologice expuse în 
cadrul expoziţiei Gumelniţa o civilizaţie care transcende timpul. În această listă au fost 
trecute atribute de identificare pentru fiecare artefact, în ordinea următoare: număr de 
inventar conform marcajului de pe obiect, tipul de material din care a fost realizat 
obiectul, locul descoperii piesei, anul descoperirii şi contextul arheologic;  

 Introducerea fiecărui obiect din expoziția Gumelniţa o civilizaţie care transcende timpul , 
în programul DOCPAT; 

 Crearea  bazei de date, de evidenţă a obiectelor care fac parte din patrimoniul muzeal 
aflat în noul spaţiu expoziţional prin  operarea scoaterii din evidenţa înscrisă în registrul 
de inventar a acestor obiecte şi relocarea lor în momentul de faţă;   

 S-a continuat cu completarea şi actualizarea Registrului de inventar în format 
digitalizat. 

De altfel, activitatea din cadrul muzeului s-a desfăşurat în condiţii mai puţin favorabile, 
având în vedere noile condiţii de pandemie. 

În urma lucrărilor de amenajare a expoziţiei permanente din cadrul Directiei de 
Cultură a fost restrânsă activitatea muzeală, ceea ce a determinat restrângerea manifestărilor 
specifice. 

Totodată s-a impus asigurarea condiţiilor de pază şi supraveghere a patrimoniului 
muzeal în ambele localuri. 

Cercetare în domeniul arheologic   

Rezultatul cercetărilor efectuate pe Măgura Gumelniţa s-a concretizat atât în publicaţii 
ale muzeului – colaborator şi partener al  Muzeului Naţional de Istorie al României (MNIR) şi 
al Muzeului Municipului Bucureşti (MMB) cât şi ale altor instituţii (universitate, alte instituţii 
muzeale din ţară etc.). Cercetarea interdisciplinară, generată de caracterul complex al 
muzeului şi al specialiştilor s-a desfăşurat în principalele teme realizate după cum urmează:  
acelaşi muzeu, o nouă înfăţişare, documentare teoretică şi de teren; cercetare;  elaborarea 
tematicii pentru expoziţia permanentă.  

De asemenea, şi-a continuat colaborarea ştiinţifică prin întărirea următoarelor 
parteneriate: 

 Parteneriat cu Universitatea Valahia din Târgovişte în proiectul - Podoaba în preistoria 
teritoriului nord dunărean: simbol estetic sau socio-cultural? (Proiect de cercetare 
CNCS-UEFISCDI, tip Resurse Umane – Tinere Echipe, cod PN-III-P1-1.1-TE-2016-
0182, 2018–2020). Acesta are în vedere valorificarea materialului arheologic din 
muzeu prin participare la conferinţe şi publicarea în reviste de specialitate; 

 Parteneriat cu Muzeul Bucureştiului, Institutul Naţional al Patrimoniului, Institutul de 
Cercetare al Universităţii Bucureşti Cercetările interdisciplinare de la Măgura Gumelniţa 
din aşezarea de tip tell şi necropolă, proiect realizat pe o perioda de cinci ani (2017–
2021). Acesta are în vedere: 

- Prelucrarea materialului ceramic de la Măgura Gumelnița; 
- Cercetarea interdisciplinară a sitului; 
- Elaborarea raportului anual predat la Revista cercetări arheologice şi numismatice a 

Muzeului Municipiului București; 
- Realizarea de expoziții; 
- Realizarea a evenimentului anual Ziua Porţilor Deschise. 

Elaborarea monografiei sitului Măgura Gumelniţa 

 Parteneriat cu Muzeul Municipului Bucureşti (MMB), Institutul Naţional al Patrimon iului 
(INP), Institutul de Cercetare al Universităţii Bucuresti, Institutul Naţional de Arheologie 
„Vasile Pârvan”, pentru cercetarea sitului de la Sultana–Malul Roşu. Acesta are în 
vedere prelucrarea materialului din patrimoniul muzeului din sit în vederea înglobării 
acestuia în monografia sitului ce va fi publicată; 

 Parteneriat cu MMB în vederea expunerii pentru un an a unor vase ceramice şi altor 
artefacte din material din piatră, os, ce aparţin Culturii Gumelniţa; 
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 Parteneriat cu Institutul Naţional de Arheologie „Vasile Pârvan” pentru studiul 
materialului osteologic de la Radovanu „Gorgana I”, în vederea publicării în reviste de 
specialitate; 

 Vizite în urma sesizărilor pe şantierele arheologice de interes naţional din zona 
Olteniţei la Măgura Gumelniţa, Radovanu – pentru a se verifica dacă au fost realizate 
lucrări ilegale; 

 Digitalizare a 20 de artefacte dacice în parteneriat cu Institutul Național al 
Patrimoniului; 

 Participare online din cadrul Jornadas Europeas de Arqueologia 14-16.06.2020 – Paris 
cu expozitia Gumelnita. O civilizaţie veche de şapte milenii. 

 Participare la Simpozionul Cercetări arheologice şi numismatice al Muzeului 
Municipiului Bucureşti, 17.09.2020. 

 Realizare de fișe de obiect/conservare în vederea clasării în patrimoniul naţional. 

În aceasta perioadă s-a desfăşurat o intensă activitate de cercetare interdisciplinară 
în completarea temelor aferente şi anume:  

 Documentarea permanentă din cărţi de specialitate şi Internet, realizarea de traduceri 
din cărţi de specialitate, în vederea realizării materialelor şi a elaborării tematicilor 
pentru expoziţiile temporare şi itinerante organizate  în cadrul unor colaborari cu  MNIR 
și Muzeul Bucureștiului;  

 Realizarea unei propuneri tematice, plan, în vederea amenajării sălii de expunere de la 
Direcția de Cultură;  

 Elaborarea tematicii de expoziţie şi a textelor de prezentare pentru expoziţia Gumelnita 
o civilizatie care transcende timpul; 

 Documentare pe probleme de conservare  - monitorizarea şi verificarea zilnică a 
microclimatului din sălile de expunere; 

 Elaborarea de etichete, fişe de evidenţă ale pieselor depozitate conform 
tipodimensionării – cutie, raft, modul; 

 Realizarea fişelor analitice pentru piesele din colecţii în vederea realizării unei baze de 
date informatizată – evidenţă; 

 Întocmirea fişelor analitice şi de conservare pentru piesele participante la expoziţiile 
itinerante (fotografiere, măsurare); 

 Completarea Registrelor de evidenţă, Registrelor de mişcare a pieselor;  
 Revizuirea şi completarea pieselor cu numere noi de inventar şi cu etichete noi; 
 Completarea Registrului de inventar al cărţiilor din bibliotecă;  
 Completare bazei informatizate a bibliotecii;  
 Continuarea activității de restaurare a pieselor selectate pentru a fi expuse, prin 

întregirea cu ipsos și integrare cromatică; 
 S-au realizat fişe de evidenţă a patrimoniului, introducerea noilor numere de inventar, a 

fotografiilor. 

Activităţi de prestări servicii arheologice 

În lunile noiembrie–decembrie, Direcţia de Cultură Olteniţa, a fost solicitată de către 
compania ENEL pentru furnizarea de servicii de supraveghere arheologică în zona 
Gumelniţa. 

Prin urmare, s-a semnat contractul de supraveghere arheologică şi instituţia, prin 
intermediul Biroului „Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa”, va urma în anul 2021 să furnizeze 
serviciile contractate de către compania ENEL. 

Ofertare servicii de arheologie 

În data de 18.12.2020, Direcţia de Cultură Olteniţa a primit o solicitare de ofertă din 
partea companiei ECOAQUA pentru servicii de supraveghere arheologică pentru zona 
localităţilor Şoldanu şi Nicolae Bălcescu (județul Călăraşi). În data de 21.12.2020, i-a fost 
trasmisă oferta companiei ECOAQUA. 
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Activităţi de popularizare a noilor oferte de produse culturale 

În ultimele trei luni ale anului 2020, a fost realizat un material informativ de 
popularizare despre situl arheologic Măgura Gumelniţa şi despre expoziţia Gumelnița, o 
civilizație care transcende trecutul. 

De asemenea, în această perioadă s-au realizat fotografii şi s-a demarat prelucrarea 
acestora în vederea folosirii lor în proiectele de promovare ale patrimoniului arheologic 
gumelniţean. 

Totodată, s-a demarat şi o activitate de documentare în vederea realizării unui catalog 
al expoziţiei prin consultarea bibliografiei specifice şi stabilirea structurii şi capitolelor 
catalogului respectiv. 

De asemenea, instituţia a devenit partener în cadrul proiectului „Itinerama–Explorator 
în Bărăgan” ce îşi doreşte să iniţieze un proces de regenerare a imaginii Bărăganului ca 
destinaţie turistică locală, regională, naţională şi internaţională prin evidenţierea resurselor 
culturale materiale ale acestei zone geografice. 

Reprezentarea instituţiei prin participarea specialiştilor la diverse dezbateri/conferinţe/ 
seminarii  

Având în vedere contextul de pandemie Direcția de Cultură Oltenița, a considerat că 
este totuşi necesar să faciliteze accesul specialiştilor din cadrul muzeului participarea la 
diverse acţiuni online pentru a fi la curent cu noile date ştiinţifice precum să şi promoveze 
instituţia. 

Prin urmare, instituţia a fost reprezentată la următoarele dezbateri/conferinţe/ 
seminarii: 

 Seminarul Internaţional 3-D Galloway - LIDAR for archaeological survey - susţinut de 
către Dave Cowley (Scoţia) în data de 4.11.2020; 

 Seminarul Internaţional în cadrul platformei ArchaeoSciences, Universitatea Bucureşti , 
sustinuta de dr. Petya Georgieva (Universitatea Sofia) - Changes to Ceramic 
Production during the Eneolithic, First Signs of a Transition to Specialized Productio, în  
data de 6.11.2020; 

 Conferinţa Internaţională online „Ceramic Petrology Group" din cadrul Universității 
Cambridge, în perioada 9.11.2020 - 12.11.2020; 

 Conferinţa Naţională online „Cum apropiem publicul de patrimoniul cultural?” 
organizată de către Institutul Naţional al Patrimoniului în data 13.11.2020; 

 Dezbaterea online „Potenţialul turistic al Bărăganului” organizată de către ITINERAMA 
prin proiectul „Explorator în Bărăgan” în data de 13.11.2020; 

 Conferinţa Internaţională online  „Galloway Glens/Can You Dig It?” organiză de către 
Helen Keron, Galloway Glens Landscape , în data de 18.11.2020; 

 Conferinţa internaţională online „Ravenna. Capital of Empire”, de la Institutul Bizantin 
din Ankara în data 19.11.2020 organizată de Prof. Judith Herrin  de la Institutul Bizantin 
din Ankara; 

 Conferinţa Internatională online „Methodology and Archaeometry” organizată de către 
Universitatea  din  Zagreb în data de 3 - 4.12.2020. 

Conservare-restaurare 

Conservarea, păstrarea şi prelungirea vieţii colecţiilor este o activitate preventivă şi 
permanentă realizată de conservator si restaurator in domeniu arheologiei ce are în vedere:  

 menţinerea pieselor din patrimoniul muzeal constituit în colecţii (depozitate pe principiul 
tipodimensionării, sau a pieselor din colecţii etalate în muzeu şi direcție în condiţii 
optime de microclimat;  

 verificarea stării de conservare (sănătate), consemnarea în fişele de sănătate şi în 
registrele de colecţii, restaurarea pieselor întregibile, spălarea materialului arheologic. 

De asemenea, în programul de evidenţă, conservare şi asigurare a securităţii 
patrimoniului muzeal s-a realizat monitorizarea şi optimizarea condiţiilor de microclimat din 
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spaţiul de expunere, în funcţie de rezultatele înregistate cu higrometrele cu termometru af late 
în vitrine. Totodată, s-au efectuat lucrări de conservare preventivă a patrimoniului deţinut prin  
dezprăfuire şi pulverizare împotriva dăunătorilor. 

Activităţi în depozitele muzeului: 

 Verificarea şi înregistrarea factorilor de microclimat (U.R.% şi t°) în spaţiile de expunere 
şi depozitare; 

 În funcţie de natura pieselor ce aparţin colecţiilor existente, s-au realizat  în această 
perioadă activităţi de: desprăfuire, spălare, dezinfecţie, dezinsecţie prin pensulare cu 
White spirt, tratare cu naftalină, Raid gel, Raid granule, insecticide, separare şi 
ambalarea intermediară şi finală a pieselor depozitate, în funcţie de natura şi 
dimensiunea lor – netex, folie PVC, cutii carton - continuare etichetare piese, cutii şi 
moduli de depozitare - desprăfuire şi întreţinerea modulilor de depozitare;  

 Continuarea tipodimensionării şi aranjării colecţiilor în spaţiile de depozitare;  
 Completarea cu noile numere de inventar şi întocmirea listelor pe moduli/rafturi pe 

baza principiilor tipodimensionării, dar şi realizarea evidenţei computerizate pentru 
piesele reinventariate; 

 Întocmirea şi completarea fişelor de conservare; 
 Selectarea materialului arheologic pentru fiecare expoziţie temporară, organizată la 

sediul muzeului sau itinerantă, verificarea pieselor pe perioada expunerii;   
 Menţinerea curăţeniei permanente în spaţiile de depozitare; 
 Verificarea, măsurarea si fotografierea pieselor din depozitul de materiale; 
 Aerisirea și ventilarea spaţiului de depozitare.  

Pentru anul 2021, având în vedere finalizarea lucrărilor de amenajare a Muzeului 
Civilizației Gumelnița, se preconizează creşterea numărului de vizitatori din învăţământul 
gimnazial şi liceal cât şi din învăţământul superior şi de specialitate. Ca obiective pentru 
creşterea numărului de vizitatori, cât şi a calităţii serviciilor instituţiei în perioada următoare, se 
are în  vedere: 

 Promovarea unei imagini atractive a muzeului în relaţiile cu publicul larg prin 
elaborarea şi realizarea de materiale promoţionale – comunicate de presă, invitaţii, 
afişe, pliante;  

 Optimizarea relaţiei muzeu-public; 
 Dezvoltarea personalităţii muzeului, în vederea creşterii numărului de vizitatori;  
 Diversificarea acţiunilor instructive-educative pentru atragerea unui număr cât mai 

mare şi divers de public vizitator;  
 Creşterea numărului de piese muzeale din săpăturile arheologice care se fac la 

Măgura Gumelniţa.  

Compartimentul „Sală de spectacole şi Cinema” 

În această perioadă, pentru acest compartimet, s-a procedat la reglarea 
echipamentelor audio-video, precum şi a echipamentului de proiectare de filme 2D şi 3D. 

De asemenea, s-a implementat sistemul de numerotare a rândurilor şi a scaunelor, 
precum şi începerea demersurilor de externalizare a serviciului de ticketing. 

Pentru externalizarea acestui serviciu s-a luat în considerare importanţa canalelor de 
vânzare complete şi a variantelor de plată şi livrare, prin platformele online, precum şi 
expunerea mediatică a viitoarelor evenimente, însă din cauza pandemiei de COVID-19, 
demersul acesta s-a sistat temporar. 

Totodată, în această perioadă s-a reuşit în a se obţine înscrierea, conform legislaţiei în 
vigoare, a compartimentului în Registrul Naţional al Cinematografiei, precum şi obţinerea 
certificatului de clasificare a sălii de cinema (etapă premergătoare a înscrierii în Registru), 
instituţia obţinând cea mai bună clasificare, şi anume 0, comform grilei. 

Acest demers a fost de lungă durată şi din cauza restricţionării activităţilor de cinema şi 
a comisiei din cadrul CNC responsabile. 
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Compartimentul „Bibliotecă Municipală” 

Compartimentul „Bibliotecă Municipală”, în această perioadă, s-a transferat din 
vechea locaţie în noul spaţiu alocat. 

Prin urmare, în acest timp s-a întreprins următoarele activităţi: 
 au fost amenajate noile săli de lectură şi împrumut, precum şi biblionet-ul;  
 s-au organizat colecţiile şi evidenţa lor; 
 s-a analizat circulaţia documentelor şi au fost selectate cele care nu au fost puse în 

circulaţie pe o perioadă de 5 ani; 
 pentru documentele cu pagini lipsă, s-a procedat la copierea şi completarea lor; 
 s-a verificat starea colecţiilor pentru identificarea celor care necesită intervenţii; 
 s-a făcut o selecţie a documentelor care nu prezintă o stare avansată de degradare şi 

care nu prezintă un pericol pentru cititori; 
 s-au înregistrat donaţiile primite recent de la Biblioteca Judeţeană „Alexandru 

Odobescu” Călăraşi; 
 S-au instalat şi s-a făcut o întreţinere şi verificare a echipamentelor IT deja existente. 

De asemenea, în ultimele două luni ale anului 2020 s-a demarat achiziţia de fond nou  
de documente – cărţi pentru actualizarea colecţiei bibliotecii cu noile titluri editoriale. 

Totodată, s-a procedat la demararea procedurilor necesare în urma donaţiei de cărţi 
primite din partea familiei profesorului univ. dr. Alexandru Barnea şi a doamnei Manta Doiniţa, 
pentru biblioteca muzeului. 
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D.ACT IVITATEA ÎN DOMENIUL T INERETULUI ŞI SPORTULUI 

Direcţia Judeteană pentru Sport şi Tineret Călăraşi se organizează şi funcţionează ca  
instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Tineretului şi 
Sportului, desfășurându-și activitatea pe următoarele paliere:            

 activitatea de tineret; 
 activitatea de sport; 
 activitatea de tabere. 

În domeniul tineretului                                           

Activitatea de tineret are la baza proiectele Centrului de Tineret și proiectele proprii 
derulate de către Direcția Județeană pentru Sport si Tineret. De menționat este faptul că la 
Călărași funcționează din anul 2005 un Centru de Tineret, într-un imobil pus la dispoziție 
gratuit de către Primăria Municipiului Călărași. Imobilul indeplineste cerințele impuse pentru a fi 
funcțional și pentru a susține activități.   

Activitățile organizate/serviciile oferite în anul 2020, în cadrul Centrului de Tineret, 
Programul P1 au fost următoarele: 

 Informare şi documentare în diferite domenii de activitate: educaţie, piaţa muncii, 
sănătate, ecologie şi mediu, cultură şi timp liber, sport şi turism pentru tineret, 
asociativitate, viaţă practică etc.; 

 Consultanţă în diferite domenii: juridic (legislaţie în domenii de interes pentru tineri), 
managementul proiectelor, antreprenoriat etc.;  

 Consiliere privind orientarea în carieră, psihologică, relaţii interpersonale etc.; 
 Educaţie și învățare nonformală: învăţarea integrată în cadrul unor activităţi planificate, 

cu obiective de învăţare, care nu urmează în mod explicit un curriculum şi poate diferi 
ca durată. Acest tip de învăţare depinde de intenţia celui care învaţă şi nu conduce în 
mod automat la certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite. 

Activitățile organizate/serviciile oferite în cadrul centrelor de tineret se adresează unui 
grup țintă format din tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 ani, sunt gratuite, accesibile şi 
orientate către nevoile tinerilor.  

Personalul implicat în activitatea centrelor de tineret este reprezentat de: specialişti, 
personal DJST/DSTMB, voluntari (membri ai structurilor neguvernamentale de tineret și 
pentru tineret sau alte categorii). În anul 2020, Ministerul Tineretului și Sportului a alocat 
Centrului de Tineret Călărași un buget de 7483 lei. 

Activitățile cuprinse în calendarul aprobat de către Ministerul Tineretului și Sportului 
au fost în număr de 3, astfel: 

1. Promovare Centru de Tineret - campanie informativă adresată tinerilor cu privire la 
serviciile oferite de centru. Buget alocat, 2500 lei; suma încasată, 2500 lei; suma 
achitată, 2499,99 lei, perioda de desfășurare, octombrie 2020. Numărul de participanți 
a fost de 50, iar de beneficiari, 200. 

2. Stop violenței domestice-campanie pentru conștientizare a limitării violenței 
domestice în familie. Acțiunea s-a desfășurat în colaborare cu partenerii de la CPECA 
Călărași. Buget alocat, 2500 lei, suma încasată, 2500 lei, suma achitată, 0 lei. De 
menționat este că această acțiune nu s-a putut desfășura din motive independente de 
vointa DJST, suma fiind returnată la bugetul de stat. 

3. Cupa Voluntarilor – activități sportive desfășurate pentru a stimula și încuraja 
voluntariatul. Bugetul alocat a fost de 2483 lei, suma încasată de 2483 lei, suma 
achitată de 2481,74 lei. Perioada de desfășurare a fost  decembrie 2020. Participanții 
au fost în număr de 50, iar beneficiari, 200. 

În anul 2020 nu au fost acordate niciun fel de fonduri pentru susținerea activității 
Centrului de Tineret și aici facem referire la internet, telefonie, prestări de servicii 
echipamente electronice, fond documentar. Din acest punct de vedere, apreciem că este 
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nevoie de acordarea unor sume de bani pentru desfășurarea în condiții mai bune și deplină 
siguranță a activităților propuse. 

Cea de-a doua componentă a activității de tineret o reprezintă realizarea și 
desfășurarea proiectelor proprii P2 ale Direcției Județene pentru Sport și Tineret Călărași. 

Proiectele proprii sunt proiecte realizate de către MTS/DJST/DSTMB. Proiectele pot fi 
realizate și în colaborare cu autorități, instituţii, agenții naționale, organizații, organisme 
naționale și internaționale, denumite în continuare “structuri”, astfel:  

a. în cazul proiectelor organizate în colaborare cu structurile mai sus menționate, cu 
excepția organizațiilor neguvernamentale, în baza unei scrisori de intenție/invitații din 
partea MTS/DJST/ DSTMB și a unui protocol de colaborare, în care vor fi stipulate 
detaliat obligațiile și drepturile părţilor; 

b. în cazul organizațiilor neguvernamentale, alegerea partenerului se face prin selecție 
publică și se realizează în baza unui protocol de colaborare, în care vor fi stipulate 
detaliat obligațiile și drepturile părţilor. 

Proiecte eligibile: stagii/cursuri, concursuri, tabere, festivaluri, campanii, caravane, 
expoziții, târguri, manifestări sportive și turistice, cluburi de tineret, seminarii, simpozioane, 
mese rotunde, dezbateri, conferințe, centre de resurse, bănci de date, biblioteci electronice, 
conferințe de presă, eveniment; întâlniri de lucru, ateliere de lucru, schimburi internaționale de 
tineret, reprezentări internaționale. 

Bugetul alocat de către Ministerul Tineretului și Sportului DJST Călărași pentru 
proiectele proprii se ridică la suma de 19760 lei.  

 Proiecte desfășurate: 
 Alege să trăiești sănătos - campanie de conștientizare și prevenire a consumului și a  

riscului legat de substanțele pshihoactive ilicite. Acțiunea a avut un buget de 5000 lei; 
suma încasată, 5000 lei; suma achitată, 5000 lei. Perioada de desfășurare a fost 
septembrie 2020, numărul de participanți, 50; beneficiari, 200. 

 Cum te orientezi în cariera ta - campanie de informare și consiliere a tinerilor în 
carieră. Bugetul alocat a fost de 2500 lei, suma încasată de 2500 lei, suma achitată de 
1900 lei.  Perioada de desfășurare  a fost octombrie 2020; participanți, 30;  beneficiari, 
100. 

 Cupa Voluntarilor - campanie de informare și conștientizare a importanței activităților 
sportive în menținerea unui mod de viață sănătos. Acțiunea a avut un buget de 4000 
lei,  suma încasată a fost de 4000 lei, suma achitată a fost de 4000 lei. Perioada de 
desfășurare a fost noiembrie 2020; participanți,  50; beneficiari, 200. 

 Ziua Internațională a voluntariatului, campanie de promovare a voluntariatului, a 
educației civice și implicării sociale în rândul tinerilor. Bugetul alocat, 8260 lei; suma 
încasată, 8260 lei, suma achitată, 8257,20 lei. Perioda de desfășurare a fost în luna 
decembrie, cu un număr de 100 de participanți și 50 de beneficiari. 

Directia Județeană pentru Sport și Tineret Călărași a organizat și Concursul local de 
proiecte, un program de finanțare nerambursabilă bazat pe Legea nr.350/2005, fonduri 
publice alocate pentru activități non-profit de interes general. Suma inițială alocată pentru 
Concursul local de proiecte de tineret a fost de 36706 lei. S-au prezentat 2 ONG-uri care au 
solicitat finațare nerambursabilă: 

 Asociația Centrul de Proiecte Educaționale și Culturale (ACEPEC București) cu 
proiectul FII T.A.Re dacă ești din Călărași. Bugetul solicitat prin acest proiect DJST 
Călărași a fost de 11000 lei. 

 Asociația Centrul de Proiecte Educaționale și Culturale (ACEPEC București) cu 
proiectul  Consiliere școlară inovativă pentru o carieră de succes a tinerilor din 
Călărași. Bugetul solicitat de DJST Călărași a fost de 8800 lei. 

În urma jurizării, aceste 2 proiecte au fost respinse, neîndeplinind condițiile impuse de 
către metodologia de acordare a finanțării proiectelor de tineret. 
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Astfel sumele celor 2 proiecte, respectiv 18380 lei, au fost realocate, făcându-se o 
cerere în acest sens instituțiilor ierarhic superioare, astfel: pentru proiectul„Plantezi un pom, 
salvezi un om”, suma alocată a fost de 10380 lei, iar pentru proiectul „Voluntari în acțiune”, 
suma alocată a fost de 8000 lei. 

Primul Proiect „Plantezi un pom, salvezi un om” nu s-a mai putut desfășura din 
cauza condițiilor meteo nefavorabile și a unor situații subiective invocate de partenerii și 
colaboratorii prinși în proiect Romsilva, Primăria municipiului Călărași,ONG-urile participante). 
Suma de bani alocată proiectului a fost restituită bugetului de stat. 

Proiectul ”Voluntari în acțiune” a fost o campanie de dezvoltare și de promovare a 
serviciului de voluntariat. Bugetul alocat a fost de 8000 lei, suma încasată a fost de 8000 lei, 
iar suma achitată de 7000 lei. Perioada de desfășurare a fost decembrie, cu un număr de 50 
de participanți și 200 de beneficiari. 

Activitatea de tabere, tabere sociale tabere pentru copiii cu dizabilități, tabere 
tematice nu a mai avut loc datorită stării de urgență, urmată de starea de alertă, în contextul 
pandemiei de COVID-19. Acestea se desfășurau în centrele de agrement și bazele turistice 
ale MTS, dar acestea au fost puse la dispoziția celor carantinați, conform dispozițiilor 
ministerului și ale comisiilor județene pentru situații de urgență. 

În domeniul sportului 

În anul 2020, D.J.S.T. Călărași, prin Compartimentul Sport a avut ca obiective 
strategice prioritare următoarele: 

 Îmbunătăţirea colaborării cu alte servicii publice deconcentrate; 
 Sprijinirea acţiunii de transformare, reorganizare şi constituire a structurilor sportive în 

conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000; 
 Programul „Promovarea sportului de performanţă”; 
 Programul „Sportul pentru toţi”; 
 Programul „Mişcare pentru sănătate”; 
 Realizarea competiţiilor prevăzute în calendarul sportiv naţional şi în calendarul 

propriu; 
 Promovarea valorilor culturale, etice şi morale ale educaţiei fizice şi  sportului; 
 Promovarea programelor judeţene: Sport Şcolar, Combaterea Violenţei şi a Dopajului 

în Sport, Fair-Play în Sport în parteneriat cu serviciile deconcentrate cu atribuţii în sport 
şi administraţia locală;  

 Îmbunătăţirea bazei materiale. 

În anul 2020, în ceea ce privește activitatea sportivă, situația a fost extrem de grea, 
pe alocuri imposibil de gestionat în condiții optime. Pandemia de COVID 19 și starea de 
urgență, urmată de declararea succesivă a stărilor de alertă, au impus închiderea bazelor 
sportive și, implicit, a desfășurării activității sportive, situație regretabilă, cu puternic ecou în 
rândurile sportivilor, antrenorilor și tuturor celor ce activeaza în acest domeniu. 

Cu toate acestea, pînă la declararea stării de urgență, Direcția Judeteană pentru 
Sport și Tineret Călărași a reusit să sprijine desfășurarea următoarelor acțiuni sportive: 

 Faza zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar–handbal masculin licee. 
Acțiunea a fost organizată în colaborare cu Inspectotatul Școlar Județean Călărași și 
au participat echipe din Călărași, Ploiești și Alexandria. DJST Călărași a fost partener 
în acestă întrecere, acordând diplome echipelor câștigătoare. 

 Cupa Iernii - lupte libere, ediția a VI-a. Competiția a reunit copii, juniori,cadeți (băieți și 
fete) de la cluburile CSM Călărași,Tricolorul Jegălia, CS Rapid, CS Poseidon Limanu, 
CS Amara CS 23 August Constanța. Buget alocat 2500 lei, suma achitată, 1884 lei. 
Competiția a avut 80 de participanți și s-a desfășurat în luna februarie 2020. 

 Turneul Acerbis-fotbal-grupa 2010. Au participat: Atletic Junior Călărași, Academia 
Hagi, Luceafărul Constanța, Unirea Slobozia, Prosport Focșani, Luceafărul Brăila 1, 
Luceafărul Brăila 2,CS Medgidia, AJ Năvodari, Delta Tulcea. Echipele au fost împărți te 



 

 

  

166

în două grupe. Suma alocată a fost de 2500 lei, suma achitată fiind de 2499,32 lei. A 
fost o competiție de un real succes. 

 Olimpiada Națională a Sportului Școlar, etapa zonală la volei feminin-licee. S-au luptat 
pentru trofee, voleibalistele din Călărași, Ploiești, Alexandria și Brănești. Acțiunea a 
fost organizată în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Călărași și a avut un 
buget alocat de 2500 lei, iar suma achitată a fost de 2353,73 lei. 

În perioada de pandemiei de COVID 19 și ulterior, în stările de alertă, colectivul DJST 
Călărașia diseminat și pus la dipoziția tuturor celor interesați, normele și actele normative în 
domeniul sportului, emise de către MTS și Ministerul Sănătății. Astfel, au fost aduse la 
cunostința celor interesați, actele normative referitoare la: 

- Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 742/31.03.2020 și cel al Ministerului 
Tineretului si Sportului nr. 493/31.03.2020 cu privire la lista persoanelor care urmează 
să beneficieze de indemnizația acordată în baza art. XV alin.(2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.30/2020, cu modificările și completările ulterioare și a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2020, pe perioada suspendării temporare a 
contractului de activitate sportivă. 

- Ordinul comun al Ministerului Tineretului și Sportului nr.565/13.05.2020 și al 
Ministerului Sănătății nr.204/13.05/2020 privind condițiile necesar a fi respectate pentru 
reluarea cantonamentelor precum și condițiile necesare pentru cei ce practică sporturi 
individuale în aer liber. 

- Ministrul Tineretului și Sportului și Ministrul Sănătății, au semnat Ordinul comun pen tru  
modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și ministrului tineretului și 
sportului nr.780/1432/2020 pentru aprobarea Regulamentelor privind condițiile necesar 
a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, pentru practicarea sporturilor 
individuale în aer liber, a sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de 
performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber în 
România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de 
performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații 
închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și 
aerobic. 

- De asemenea, a fost publicat și Ordinul comun MTS - MS, cu modificări la Anexa 3, 
"Regulament privind competițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor 
de echipă în aer liber de către sportivii de perfomanță". 

- Ordinul comun al Ministerului Tineretului și Sportului nr 1219/2209/2020 și al 
Ministerului Sănătății nr.1634/23.09.2020 cu privire la aprobarea regulamentelor privind 
condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea 
practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în 
aer liber, pentru reluarea activităților de natație în bazinele acoperite și în aer liber, în 
vederea desfășurării activitîților sportive în spatii inchise, respectiv desfășurării 
activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic; 

- Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr.1199/ 15.09.2020 pentru aprobarea 
normelor metodologice a aplicare a prevederilor OUG nr.157/2020 cu privire la 
acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea 
copiilor în practicarea sportului de performanță. Voucherul este în valoare de 300 lei și 
se acordă copiilor născuți înte 1 ianuarie 2005 și 31 decembrie 2014.  

- In urma discuțiilor și a demersurilor efectuate de către DJST Călărași cu cluburile 
sportive interesate, au fost depuse de către aceștia 142 de solicitari eligibile, iar un 
număr de 90 de cereri depuse în urma analizelor efectuate de către personalul 
compartimentului sport au fost declarate neeligibile. Voucherele au fost primite de către 
cuburile sportive și înmânate mai departe beneficiarilor. 
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În urma ridicării și a relaxării unor restricții, au fost derulate următoarele acțiuni 
sportive: 

- Cupa 1 Decembrie – fotbal (18-35 ani). Competiția s-a desfășurat în luna decembrie 
2020 având un buget de 2500 lei, suma achitată fiind de 2307,90 lei. 

- Cupa Moș Crăciun – lupte libere (categoria 8-15 ani). Competiția s-a desfășurat în 
luna decembrie,  a avut 87 de participanți, bugetul alocat fiind de 2500 lei, iar suma 
achitată, 2500 lei. 

- Cupa Iernii – canotaj (categoria 14-35 ani). Competiția s-a desfășurat în luna 
decembrie și a  avut 20 de participanți, bugetul alocat a fost de 2650 lei, iar suma 
achitată a fost de 2636,36 lei (buget de stat) și 46 lei din venituri proprii. 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Călărași a avut o colaborare bună și foarte 
bună cu autoritățile administrației publice locale, Instituția Prefectului-Județul Călărași, 
primării, organizatii neguvernamentale, cluburi sportive private, asociații județene pe ramură 
de sport precum și cu cele două cluburi de drept public din județul Călărași, respectiv Clubul 
Sportiv Municipal Călărași și Clubul Sportiv Școlar Călărași. 

Situația a fost cumva mai dificilă în anul anterior, în sensul în care au fost restricții 
care au dus la o încetinire a ritmului de colaborare și dezvoltare a  acestor relații. 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Călărași nu are o baza materială proprie, 
fiind vitregită din acest punct de vedere.  

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Călărași a primit în anul 2020 de la bugetul 
de stat subvenții în valoare de 472417,35 lei, iar o sumă de 46 lei a fost încasată ca venit 
propriu, reprezentând 30% din cota de impozit de 2% perceput spectacolelor și evenimentelor 
sportive. În ceea ce privește dificultățile întâmpinate în desfășurarea activităților, de menționat 
sunt: 

 Insuficiența cronică a aparaturii tehnice, și referirea este cu privire la lipsa 
calculatoarelor, imprimantelor, perifericelor. Acestea sunt uzate fizic și moral, generând 
imposibilitatea de a desfășura activitatea prompt și în conditii normale.  

 Insuficiența sumelor pentru bunuri și servicii. Bugetul este insuficient pentru 
desfășurarea activității conform tuturor normelor și normativelor în vigoare, pentru 
calificarea personalului propriu al instituției. 

 Parc auto îmbătrânit. 
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22 .. 22 .. CC OO MM BB AA TT EE RR EE AA   SS ĂĂ RR ĂĂ CC II EE II   ŞŞ II   AA   ŞŞ OO MM AA JJ UU LL UU II                                        

 
Pe parcursul anului 2020, activitatea Agenției Judetene pentru Ocuparea Fortei de 

Muncă Călărași (AJOFM Călărași) a fost multiplicată și extrem de intensă, atât în starea de 
urgență cât și în starea de alertă, plecând de la creșterea înregistrărilor, persoanelor în 
căutarea unui loc de muncă (șomeri indemnizați/neindemnizați) în evidențele agenției și până 
la implementarea noilor măsuri de sprijin adoptate de Guvern. Echipa AJOFM Călărași a 
asigurat în această perioadă, implementarea extrem de rapidă a măsurilor de sprijin oferite 
angajatorilor, iar primele plăți au fost efectuate în cel mai scurt timp de la primirea 
documentelor în evidențele agenției.  

În situația nou creată pe piața muncii de pandemia COVID-19, tot mai mulți angajatori  
s-au confruntat cu reducerea drastică a activității, care le-a afectat și încă le afectează 
stabilitatea financiară și implicit, posibilitatea de a plăti salariile angajaților. În acest context, 
au fost adoptate, o serie de măsuri prin care statul a susținut din bugetul asigurărilor pentru 
șomaj, plata indemnizației aferentă șomajului tehnic pentru angajații firmelor afectate de 
pandemie, însă în limita a 75% din salariul mediu brut pe economie, pentru două categorii de 
angajatori: cei afectați direct de instituirea stării de urgență și cei afectați indirect, care își 
reduc activitatea, precum si alte măsuri active de sprijin imediat pentru angajatori, în vederea 
reluării și impulsionării activităţii economice și menţinerii forţei de muncă. 

Aceste măsuri au fost adoptate de Guvern, astfel încât impactul negativ asupra 
evoluției înregistrată pe piața muncii să fie unul cât mai redus, în contextul răspândirii 
coronavirusului SARS-CoV-2, prin stimularea angajatorilor de a încadra în muncă persoane 
care au împlinit vârsta de 50 de ani ale căror contracte individuale de muncă au încetat în 
perioada stării de urgență sau a stării de alertă, precum și tineri cu vârsta cuprinsă între 16 
ani și 29 de ani, categorii pentru care inserția/reinserția pe piața muncii este mai dificil de 
realizat. 

AJOFM Călărași a verificat și procesat în anul 2020, o serie de indemnizații/subvenții: 
 
OUG 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și 

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2: 

 2.500 de cereri pentru plata indemnizației privind întreruperea temporară a activității 
potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare (șomaj tehnic). Suma platită de AJOFM Călărași 
a fost de 15.500.000 lei pentru 12.700 persoane; 
 

Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea 
copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ: 

 115 cereri pentru decontarea indemnizației conform Legii nr.19/2020 privind acordarea 
unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare 
a unităţilor de învăţământ. Suma platită de AJOFM Călărași a fost de 300.000  lei 
pentru 300 persoane; 
 

OUG nr. 92 din 28 mai 2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate 
angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative 

 1.100 de cereri, pentru decontarea unei părți din salariu, reprezentând 41,5% din 
salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% 
din câștigul salarial mediu brut, angajaților care au avut o durată a suspendării 
contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau 
de alertă și au beneficiat de indemnizațiile prevăzute de art. XI și XV din OUG 
nr.30/2020, conf. art. 52 alin. (1) lit. c) și art. 53 din Legea nr. 53/2003. Suma plătită de 
AJOFM Călărași a fost de  8.500.000 lei pentru 7.900 de persoane; 
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 34 de convenții, semnate cu angajatorii care începând cu 1 iunie 2020 au încadrat în 

muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 
de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada 
stării de urgență sau a stării de alertă, înregistrați ca șomeri în evidența agemtiei, 
precum și tineri cu vârsta cuprinsă între 16 ani și 29 de ani, categorii pentru care 
inserția/reinserția pe piața muncii este mai dificil de realizat. Suma angajată de AJOFM 
Călărași a fost de 632.500 lei pentru 42 persoane pentru o perioadă de 12 luni. 

Guvernul a suplimentat măsurile de sprijin financiar destinate angajaților și 
angajatorilor, acestea avand ca scop, pe de o parte, menținerea sub control a ratei șomajului, 
care a înregistrat creșteri în ultima perioadă, și, pe de altă parte, susținerea companiilor 
pentru a-și asigura o funcționare optimă pe perioada de restrângere a activității.  

 
Prin OUG nr.132/2020, a fost aprobată aplicarea modelului nemțesc Kurzarbeit 

în România, care presupune subvenționarea de către stat a timpului redus de muncă.  
Acest model oferă angajatorilor a căror activitate a fost afectată de pandemia de 

COVID-19 posibilitatea de a reduce timpul de lucru al angajaților, astfel încât să nu fie nevoiți 
să recurgă la concedieri, fără a le afecta veniturile în prea mare măsură. Concret, pe baza 
acestui model, angajatorii pot diminua, în anumite condiții, timpul de lucru și remunerația 
angajaților cu cel mult 50%, pentru o perioadă de minimum cinci zile lucrătoare. Ca măsură 
de sprijin, statul decontează angajatorului 75% din diferența dintre salariul de bază brut in i țial  
și salariul de bază aferent zilelor lucrate. Indemnizația nu se cumulează cu alte ajutoare 
reglementate anterior în contextul pandemiei, iar procedura de decontare urmează a fi 
stabilită prin hotărâre de guvern. 

 14 cereri, pentru decontarea unei părți din salariu, 75% din diferența dintre salariul de 
bază brut inițial și salariul de bază aferent zilelor lucrate, dupa reducerea timpului de 
muncă. Suma platită de AJOFM Călărași a fost de 647.074 lei pentru 1.221 persoane. 

 

OUG nr.147/2020, privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea 
supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun 
prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie 
antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2: 

 AJOFM Călărași a decontat indemnizația persoanelor care au avut dreptul la zile libere 
plătite pe toată perioada în care s-a decis limitarea sau suspendarea activităților 
didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în 
unitățile de educație timpurie antepreșcolară. Indemnizația pentru fiecare zi liberă a 
fost în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu  
mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Tot în anul 2020, la nivelul activităţii AJOFM Călăraşi au fost respectate şi îndeplinite 
următoarele obiective, menite să contribuie la creşterea calitătii serviciilor de ocupare şi 
îmbunătăţirea activităţii desfăşurate: 

 Optimizarea relaţionării cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă prin 
stimularea tinerilor, şomerilor de lungă durată, şomerilor din mediul rural, a mobilităţii 
forţei de muncă;  

 Optimizarea relaţionării cu angajatorii prin stimularea locurilor de muncă; 
 Utilizarea eficientă a resurselor umane, financiare şi materiale alocate; 
 Coordonarea activităţii specifice din teritoriu în conformitate cu programele privind 

ocuparea şi formarea profesională; 
 Identificarea disfuncţionalităţilor şi luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp 

a acestora; 
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 Stabilirea măsurilor pentru o bună organizare a muncii în cadrul agenţiei şi urmărirea 
respectării normelor de conduită şi disciplină de către salariaţii acesteia şi a 
prevederilor RI şi ROF. 

Măsurile de sprijin privind ocuparea şi stimularea forţei de muncă, au avut ca scop: 
- prevenirea şomajului şi combaterea efectelor sociale ale acestuia; 
- încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă; 
- sprijinirea ocupării persoanelor aparţinând unor categorii defavorizate ale populaţiei; 
- asigurarea egalităţii şanselor pe piaţa muncii; 
- stimularea şomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă; 
- stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă; 
- îmbunătăţirea structurii ocupării pe ramuri economice şi zone geografice; 
- creşterea mobilităţii forţei de muncă în condiţiile schimbărilor structurale care se produc 

în economia naţională; 
- protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj. 

Măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă au vizat: 
- creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă; 
- stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri 

de muncă; 
- promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială. 

Măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă s-au adresat atât persoanelor în 
căutarea unui loc de muncă, cât şi angajatorilor şi au fost realizate prin servicii specializate, 
furnizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă ori de alţi furnizori de servicii din 
sectorul public sau privat.                            

Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă s-au 
realizat de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi, în principal, 
prin: 

a) informarea şi consilierea profesională; 
b) medierea muncii; 
c) formarea profesională/ucenicia la locul de muncă; 
c^1) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât 

cele formale; 
d) completarea veniturilor salariale ale angajaţilor. 

În cadrul Planului de formare profesională pentru anul 2020, compartimentul formare 
profesională al AJOFM Călăraşi a realizat următorii indicatori: 

Planificat pe anul 2020: 

 Organizarea a 41 de cursuri de formare profesională, din care:29 dintre acestea fiind 
programe de calificare sau recalificare (60%);12 programe de iniţiere, perfecţionare 
sau specializare (40%). Din cele 41 de programe de formare profesională, 38 de 
programe sunt finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, iar 3 programe de 
ucenicia la locul de muncă suportate din bugetul asigurărilor de șomaj/FSE/surse 
proprii ale agenților economici; 

 cuprinderea în programe de formare profesională a unui număr de 557 de persoane, 
şomeri aflaţi în evidenţele agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă din 
care: 21 de şomeri de lungă durată tineri, 45 de şomeri de lungă durată adulţi, 17 
persoane de etnie romă, 307 persoane din mediul rural, 25 de persoane beneficiare de 
formare profesională prin Planul Judeţean de Formare Profesională pentru anul 2020 
prin ucenicia la locul de muncă (ucenicie). 

Realizat pe anul 2020:  

 Numărul total al participanţilor la programele de formare profesională organizate de 
AJOFM Călăraşi, în anul 2020, a fost de 243 persoane, din care: 243 şomeri aflaţi în 
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evidenţele agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, prin Planul Judeţean 
de Formare Profesională pentru anul 2020, din care: 3 şomeri de lungă durată tineri, 6 
şomeri de lungă durată adulţi,  13 persoane de etnie romă,  125 persoane din mediul 
rural, 27 persoane beneficiare de formare profesională prin Planul Judeţean de 
Formare Profesională pentru anul 2020 prin ucenicia la locul de muncă (ucenicie). 

Din cele 243 de persoane care au participat la programe de formare profesională în 
anul 2020: 202 persoane (83,12% din total) au participat la programe organizate de centrele 
regionale de formare profesională (CRFPA Călăraşi), 14 persoane au participat la programe 
de formare profesională organizate prin intermediul furnizorilor de formare profesională 
autorizaţi, 27 de persoane au fost cuprinse în programe de ucenicie. 

Structura pe categorii de beneficiari se prezintă astfel:  
 pentru cursurile organizate prin centrele regionale: 202 persoane din rândul şomerilor; 
 pentru cursurile organizate prin intermediul furnizorilor de formare profesională 

autorizaţi: 14 persoane din rândul şomerilor. 

În anul 2020, 147 de persoane, aparţinând unor grupuri dezavantajate, au fost 
cuprinse în programe de formare profesională, după cum urmează: 3 şomeri de lungă durată 
tinerui; 6 șomeri de lungă durată adulți, 125 de persoane din mediul rural; 13 persoane de 
etnie romă. 

Structura pe sexe a celor 243 de persoane cuprinse în cursuri din perioada de 
raportare se prezintă astfel: 164 de cursanţi femei (67,43%, inclusiv femeile care au încheiat 
contracte de ucenicie la locul de muncă); 79 de cursanţi bărbaţi (32,52%). 

Analiza programelor de formare profesională gratuite 

În anul 2020 au fost organizate 21 de programe de formare profesională gratuite, 
după cum urmează: 14 dintre acestea au reprezentat programe de calificare sau recalificare 
(60%) iar 7 programe au fost de iniţiere, perfecţionare sau specializare (40%). Din cele 21 de 
programe de formare profesională, 18 programe au fost finanţate din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, iar 3 programe de ucenicie la locul de muncă suportate din bugetul asigurărilor 
de șomaj/FSE/surse proprii ale agenților economici. 

Analiza participării şomerilor, pe grupe de vârstă şi nivel de studii, la programele de 
formare profesională 

Analizând participarea celor 243 de şomeri la programele de formare profesională, 
organizate în anul 2020, se observă că o participare mai mare la programele de formare 
profesională se înregistrează în rândul șomerilor cu studii profesionale, liceale sau 
postliceale, 70 de persoane nivel primar-gimnazial (28,80%), urmate de cei cu nivel 
profesional, liceal sau postliceal 158 de persoane (65,02%), la polul opus aflându-se 
persoanele cu nivel universitar 15 persoane (6,18%).  

Explicaţia acestei repartiţii constă în faptul că AJOFM Călăraşi organizează 
programe de formare pentru calificări de nivel 2, 3 sau 4, programe la care participă în 
general persoane ce au studii gimnaziale şi/sau medii. Pe de altă parte, nivelul ocupabilităţii 
persoanelor cu studii superioare este mai ridicat şi de aceea reuşesc să ocupe un loc de 
muncă mult mai uşor. 

Structura celor 243 de şomeri participanţi la cursuri de formare profesională, pe 
categorii de vârstă, se prezintă astfel: 68 de persoane cu vârsta sub 25 de ani (27,98%), din 
care 62 de persoane în primele 4 luni de la înregistrare; 175 de persoane cu vârsta peste 25 
de ani (72,02%), din care 9 persoane cu vârsta peste 55 de ani, adică 5,14% din totalul de 
persoane cu vârsta peste 25 de ani. 

Se poate observa că majoritatea şomerilor participanţi la cursuri au vârste mai mari 
de 25 de ani, ceea ce evidenţiază disponibilitatea mai mare a acestor persoane de a participa 
la formare, spre deosebire de persoanele mai tinere. 
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Analiza programelor de formare profesională începute în anii anteriori, care au 
continuat şi în anul 2020 

O parte din programele de formare profesională începute în anul 2019 au continuat 
şi s-au finalizat în anul 2020. În aceste programe, au fost cuprinse 140 de persoane, după 
cum urmează: 144 de şomeri, din care, până la finele lunii decembre 2020, au absolvit 115 
persoane şi s-au încadrat 38 de persoane (144 de şomeri au fost participanţi la cursuri 
finanţate din alte fonduri decât bugetul asigurărilor pentru şomaj). 

Absolvenţii cursurilor de formare profesională sunt monitorizaţi 6, respectiv 12 luni de 
la finalizarea acestora. 

În urma absolvirii unui program de formare profesională, la sfârșitul anului 2020 au 
fost încadrate 192 de persoane, după cum urmează: 21 de şomeri absolvenţi ai cursurilor 
începute în anul 2018, finalizate în anul 2019 şi monitorizate în 2020; 38 de şomeri absolvenţi 
ai cursurilor organizate în anul 2019 şi aflate în desfăşurare şi/sau monitorizare în 2020; 125 
de şomeri absolvenţi ai cursurilor organizate și finalizate în anul 2019; 8 şomeri absolvenţi ai 
cursurilor organizate și finalizate în anul 2020. 

Din totalul de 192 persoane încadrate în anul 2020, 192 persoane au fost încadrate 
ca urmare a finalizării cursurilor de formare profesională finanțate din BAS. 

Analiza contractelor de ucenicie şi a convenţiilor realizat 

În anul 2020 au fost încheiate 27 de contracte de ucenicie, din care: 17 contracte de 
ucenicie pentru femei şi 10 contracte de ucenicie pentru bărbaţi. 

Până la data de 31 decembrie 2020, au fost încheiate 5 convenţii pentru persoane 
incluse în programele de ucenicie la locul de muncă. 

Principalele meserii/ocupaţii, în funcție de numărul de participanți, pentru care s-au 
organizat programele de formare profesională gratuite pentru şomeri, în anul 2019, în 
concordanţă cu cerinţele pieţei muncii de la nivel local: 

Nr. crt. Denumire program de formare 
1 Operator introducere. prelucrare şi validare date 

2 Frizer coafor manechiurist pedichiurist 

Programele de formare profesională s-au organizat ţinând cont, pe de o parte, de 
cerinţele angajatorilor, şi, pe de altă parte, de opţiunile şi aptitudinile persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă.  Nerealizarea Planului de formare profesională pentru anul 2020 
a fost determinată de contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2. 

Numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii noiembrie 2020 era de 3809 
persoane, în creștere cu 562 persoane comparativ cu luna noiembrie 2019.  

La aceeaşi dată, femeile reprezentau 50,9% din numărul total al şomerilor 
înregistraţi. 

                     Situaţia şomerilor înregistraţi (date la sfârşitul lunii) 

 Noiembrie 
2019 

Noiembrie 
2020 

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

3246 
     48,7 

        3,6 

        3,6     

  3809 
  50,9 
   4,2 

          4,4 

*)  Calculată cu populaţia activă civilă de la 1.01.2020 

La  sfârşitul lunii noiembrie 2020 se aflau în plată 958 persoane, reprezentând 25,2% 
din numărul total al şomerilor. Din acestea, 831 persoane beneficiau de indemnizaţie de 
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şomaj de 75% (21,8% din total şomeri) şi 127 persoane beneficiau de indemnizaţie de şomaj 
de 50 % (3,3 % din total şomeri).  

Numărul şomerilor neindemnizaţi, la sfârşitul lunii noiembrie 2020, era de 2851 
persoane, reprezentând 74,8% din totalul şomerilor înregistraţi - majoritatea (84,2%) fiind 
persoane cu studii primare, gimnaziale sau profesionale. 

Rata şomajului înregistrat la sfârşitul  lunii noiembrie 2020 a fost de 4,2% calculată 
în raport cu populaţia activă civilă totală, în creștere comparativ cu perioada corespunzătoare 
a anului precedent (3,6% în noiembrie 2019). Pentru femei, rata şomajului la sfârşitul lunii 
noiembrie 2020 a fost de 4,4%, mai mare cu 0,8 puncte procentuale faţă de cea înregistrată 
la 31.11.2019.      

      Rata şomajului în judeţul Călăraşi pe luni,  în anul 2020 comparativ cu anul 2019 

Situaţia şomajului şi evoluţia acestuia în anul 2020, faţă de anul 2019: 

Anul Total şomeri,  
din care: 

şomeri  
indemnizaţi 

şomeri  
neindemnizaţi 

2020         3890         1090           2800 

2019         3242         557           2685 

            Situaţia ratei şomajului şi evoluţia acestuia în anul 2020, faţă de anul 2019: 

Anul Rata şomajului 

2020         4,27% 

2019         3,56% 

Numărul total de şomeri în luna decembrie 2020, comparativ cu anul 2019: 

Anul  Stoc 
final 

Stoc 
final 
femei 

  Total indemnizaţi    Neindemnizaţi  

Stoc 
final 

Stoc final 
femei 

Stoc 
final 

Stoc 
final 
femei 

2020  3890 1889 1090        536   2800   1353 
2019  3242  1551  557        280   2685   1271 

 

  

Realizarea activităților EURES, în anul 2020 

Activități de promovare, informare și mediere EURES 

Activitate Realizat în anul 2020 
Articole cu subiecte EURES, YFEJ, Reactivate, acorduri 
bilaterale, mobilitate externă - Canal de comunicare  - Presa 
locală (TV, radio, video, on line)   

102 articole 

Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, cetățeni 
români, care au beneficiat de serviciile EURES 

   90 persoane 

4,3
3,5

4,3
3,4

4,1
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3,1
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Sesiunile de informare organizate în anul 2020: 

Sesiune de informare - orientări generale referitoare la rețeaua EURES și servciile de 
mobilitate, la măsurile de stimulare a mobilității la nivel national, CRFPA Călărași, în data de 
16 noiembrie 2020. La eveniment au participat 40 de persoane aflate în căutarea unui loc de 
muncă, persoane care participau la cursurile de formare profesională. 

Subiectele abordate de către consilierul EURES, au fost următoarele: 
- Serviciile și organizarea EURES la nivel naţional şi European; 
- Obiective operaţionale şi activităţi EURES 2018; 
- Orientări generale inclusiv asistență în ceea ce privește redactarea cererilor de locuri 

de muncă și a CV-urilor; 
- Your first EURES Job oportunitate de mobilitate în UE. 

Acțiunile de creștere a gradului de vizibilitate al serviciilor publice de ocupare, în  anu l 
2020: 

Tematica/Apariţii în mass media 
(presă scrisă, audio şi TV) cu privire la 

Numărul apariţiilor 
în 2020 

Rata şomajului 20 
Locuri de muncă vacante la nivelul judeţului 30 
Locuri de muncă vacante prin EURES 102 
Bursa Locurilor de Muncă 0 
Programe de formare profesională 10 
Realizările programului de ocupare a forţei de 
muncă/planului de formare profesională 1 

Proiecte 7 
Total 170 

Teme diverse Numărul apariţiilor 
Subvenții acordate angajatorilor 20 
Ucenicia la locul de muncă 0 
Absolvenții promoției 2020 8 
Economie socială 2 

Total 30 
Total General 200 

 
Alte activităţi Număr 

Interviu TV     0 
Solicitări de informații primite din partea reprezentanților mass-
media         2 

Comunicate de presă transmise către reprezentanții mass-media       20 
Materiale publicitare (pliante, broşuri)  100 

Asigurarea formării profesionale a personalului AJOFM Călărași 

În anul 2020, a fost asigurată pregătirea formării profesionale a personalului din 
cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași în baza proprunerilor 
solicitate prin Formatul standard de formare profesională a personalului propriu, cât și a 
chestionarului privind necesarul de formare profesională a personalului propriu din cadrul 
instituției, transmis Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu – 
Râșnov din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în vederea adaptări i  
ofertei de formare profesională a personalului propriu al Agenției Judetene pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Călărași pentru anul 2020, la nevoile de dezvoltare profesională ale 
angajaților.  

Au fost transmise propuneri concrete cu privire la cursurile și tematicile care au fost 
considerate de interes din punctul de vedere al activităților Serviciului Public de Ocupare pe 
fiecare domeniu în parte. 

Prin stabilirea nevoilor reale de formare profesională a personalului propriu din 
Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași, Centrul Național de Formare 
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Profesională a Personalului Propriu a reușit să vină în sprijinul angajaților prin cursuri  on l ine, 
programele și întâlnirele de lucru, pentru creșterea calității serviciilor în cadrul Serviciului 
Public de Ocupare, în special prin creșterea calității resursei umane. 

Pe parcursul anului 2020, personalul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Călărași a participat la 10 cursuri online - Centrul Național de Formare Profesională a 
Personalului Propriu Râșnov și 3 cursuri online – Institutul Național de Administrație. 

Activitatea specifică Compartimenului Relația cu Angajatorii și Economia Socială 

Din fonduri BAS, au fost încheiate:  conform art. 85 din Legea nr.76/2002, un număr 
de 241 de convenții pentru un număr de 321 persoane din care, peste 45 de ani – 286 de 
persoane, tineri NEETS – 35 de persoane, conform art. 80 din Legea nr.76/2002 au fost 
încheiate 3 convenții pentru un număr de 3 persoane tineri absolvenți. 

Conform OUG nr.92/2020, au fost încheiate:  34 de convenții pentru un număr de 42 
de persoane, din care: 11 persoane cu vârsta peste 50 de ani și 31 de persoane cu vârsta 
cuprinsă între 16-29 de ani. 

Din fonduri UE – Proiect PROACCES RMPD, au fost încheiate:  conform art. 85 din 
Legea nr.76/2002, 10 convenții pentru un număr de 13 persoane cu vârsta peste 45 de ani. 

Din fonduri UE – Proiect ACTIMOB NEETs au fost încheiate: conform art. 85 din 
Legea 76/2002, 63 de convenții pentru un număr de 72 de persoane  tineri până în 25 de an i: 
conform art. 80 din Legea nr.76/2002, 16 convenții pentru un număr de 17 persoane tineri 
absolvenți. 

Din fonduri UE – Proiect PROACCES 2 au fost încheiate: conform art. 85 din Legea 
nr.76/2002, 61 de convenții pentru un număr de 67 de persoane peste 45 ani, conform art. 80 
din Legea nr.76/2002 a fost încheiată o convenție pentru o persoană tânăr absolvent. 

Fonduri europene 

AJOFM Călărași a derulat în anul 2020 următoarele proiecte: 

 Proiectul “INTESPO – Înregistrarea Tinerilor În Evidenţele Serviciului Public de 
Ocupare”; 

 Proiect PROACCES RMPD ALTERNATIV 2014-2021 “Stimularea mobilităţii şi 
subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomeri şi inactivi”; 

 Proiectul “UNIT4-RMPD–Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din Regiunile 
mai puțin dezvoltate”; 

 Proiect „PROACCES 2– Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă 
pentru șomeri și inactivi" POCU/610/3/13/130167; 

 Proiectul „ACTIMOB NEETs – Activare şi mobilitate tineri NEETs"; 
 Proiectul „UNIT 5 RMD si RMPD - ucenicie și stagii pentru șomerii din regiunile mai 

dezvoltate și mai puțin dezvoltate”. 

Puterea de cumpărare a salariilor 

Principala categorie a forţei de muncă este constituită din salariaţi, iar sursa cea mai 
importantă de venituri pentru populaţie este salariul.   

Câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna noiembrie 2020 de salariaţii din 
judeţul Călăraşi, a fost de 2813 lei/persoană, cu 17,5% mai mic decât cel realizat la nivel 
naţional (3411 lei/persoană). 

Comparativ cu luna noiembrie 2019, câştigul salarial mediu nominal net realizat în 
luna noiembrie 2020 a fost mai mare cu 7,6%. 

Situaţia în termeni reali ne arată că, în luna noiembrie 2020, comparativ cu noiembrie 
2019, câştigurile salariale reale au crescut cu 5,3%. 
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Puterea de cumpărare a pensiilor 

Pensia  reprezintă sursa de  venit pentru 20,0% din populaţia judeţului Călăraşi.  
În trimestrul III 2020, pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat 

a fost de 1213 lei, cu 15,5% mai mare faţă de trimestrul III 2019, iar cea a pensionarilor 
agricultori (604 lei), s-a majorat cu 14,8 %.  

Procesul inflaţionist  din perioada analizată a făcut ca pensia medie pe sisteme de 
pensionare să crească în termeni reali cu 15,7% pentru pensia de asigurări sociale de stat  şi 
cu 15,0% pentru pensia de asigurări sociale agricultori.    

Numărul mediu al pensionarilor şi pensia medie lunară, după sistemul de pensionare, 
în trimestrul III 2020 se prezintă astfel: 

 
Trimestrul III 2020 

Trimestrul III 2020 în 
procente faţă de 

Trimestrul III 2019 

Număr 
mediu 

pensionari 

Pensia 
medie 
lunară  
(lei)  

Număr 
mediu 

pensionari 
(%) 

Pensia 
medie 

lunară (lei)  

Pensionari asigurări sociale de stat 60.619 1213 99,6 115,5 

Pensionari asigurări sociale agricultori 6.029 604 89,0 114,8 

Casa Judeţeană de Pensii  

Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi  este organizată şi funcţionează ca serviciu  
public descentralizat, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), fiind  investi tă 
cu personalitate juridică, în temeiul  prevederilor Legii nr.263/2010 privind  sistemul unitar de 
pensii publice și a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.118/06.03.2012 privind aprobarea 
Statutului CNPP. 

Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi ca instituţie publică cu rol fundamental în 
susţinerea financiară a persoanelor vârstnice, are misiunea de a furniza servicii publice de 
calitate, acordă pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale cuvenite persoanelor cuprinse în 
sistemul public de pensii şi al accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. 

În prezent, în România putem vorbi de un sistem de pensii multi pilon, cuprinzând 
pensiile de stat şi cele private. Datorită schimbărilor socio-demografice, dar şi economice, 
ţara noastră a fost nevoită să suplimenteze pensiile de stat cu introducerea unor fonduri de 
pensii administrate privat, în primul rând fiind vorba de pilonul II, ca pensii private obligatorii  şi  
pilonii III şi IV, ca pensii private facultative şi suplimentare.  

Pilonul I, pensii de stat, are un caracter obligatoriu şi se bazează pe redistribuirea 
banilor încasaţi şi este administrat de sectorul public. 

Pilonul II, pensii private obligatorii, vine în ajutorul pensiei de stat, aportul 
contribuabililor fiind acelaşi ca şi înainte, diferenţa fiind că prin această pensie, 2% din 
contribuţiile de asigurări sociale (majoraţi anual cu câte 0,5% până la atingerea unui plafon 
maxim de 6%) vor fi redirecţionate către un fond de pensii private.  

Contribuabilul nu va plăti mai mult, acest sistem venind doar în ajutorul statului prin 
preluarea unei  părţi din responsabilitate.  

Pilonul III, pensii private facultative, funcţionează pe lângă celelalte două tipuri de 
pensie care sunt obligatorii. Orice angajat poate contribui la o pensie facultativă, astfel 
asigurându-şi un venit suplimentar pentru bătrâneţe.  

Se poate contribui la un astfel de fond de pensii cu până la 15% din salariul brut şi un 
mare avantaj este o deducere fiscală pentru angajat, dar şi pentru angajator.  

În anul 2020 Legea nr. 263/2010 privind şi sistemul unitar de pensii publice  a fost 
modificată prin următoarele acte normative: 

- aplicarea prevederilor Legii nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2020; 
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- aplicarea, în anul 2020, a unor articole din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Alte prevederi aplicabile în anul 2020. 

 Atribuţiile instituţiei, stabilite prin Legea nr. 263/2010 şi prin Statutul Casei Naţionale 
de Pensii Publice, sunt, în principal, următoarele: 

- stabilirea cuantumului prestaţiilor de asigurări sociale şi plata acestora; 
- evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivel judeţean; 
- colectarea şi virarea contribuţiilor de asigurări sociale pentru asiguraţii care au încheiat 

contracte de asigurare socială; 
- dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului, precum şi asigurarea integrităţii 

acestuia; 
- evidenţa, în judeţ, a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii; 
- organizarea activităţii de expertiză medicală a capacităţii de muncă; 
- aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale de asigurări sociale, la care România 

este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltarea relaţiilor cu 
organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte ţări, în limita competenţelor 
prevăzute de lege; 

- exportul în străinătate al prestaţiilor stabilite potrivit reglementărilor legale; 
- selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu; 
- introducerea, extinderea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi de 

evidenţă; 
- reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care este parte; 
- orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale. 

Conducerea instituţiei este asigurată de către directorul executiv, exercitarea acestei 
prerogative făcându-se prin intermediul celor doi directori executivi adjuncţi coordonatori ai 
direcţiilor de specialitate, al compartimentelor funcţionale direct subordonate directorului 
executiv. 

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

Direcţia economică şi  evidenţă contribuabili având în subordine: 
- Biroul financiar-contabilitate şi administrativ;   
- Compartimentul evidenţă contribuabili;     
- Compartimentul bilete de tratament; 
- Compartimentul achiziţii publice;       
- Compartimentul arhivă; 
- Compartimentul informatică. 

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

Activitatea de comunicare 

Activitatea de comunicare a instituţiei este structurată în două direcţii principale: 
relaţiile publice (cu mass-media, cu instituţiile şi autorităţile publice, cu agenţii economici), şi 
relaţiile cu publicul beneficiar al serviciilor oferite de Casa Judeţeană de Pensii  Călăraşi, care 
după  cum se cunoaşte este un beneficiar sensibil cu multe probleme. 
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În anul 2020, directorul executiv a acordat 189 de audienţe. 
Relaţiile cu mass-media se realizează în baza prevederilor Legii nr.544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public şi ale normelor metodologice de aplicare a 
acesteia. În scopul derulării acestui proces, instituţia a desemnat un purtător de cuvânt care 
oferă informaţiile solicitate reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă prin diversele 
forme posibile (conferinţe de presă, declaraţii de presă, articole de presă, interviuri). 
Activitatea purtătorului de cuvânt vine în completarea relaţiilor cu mass-media susţinute de 
către persoanele din conducerea instituţiei. 

Reflectarea în mass-media a activităţii instituţiei  a fost prin: ştiri, articole şi interviuri 
publicate în presa scrisă.   

În vederea popularizării legislaţiei pensiilor, afişierul instituţiei prezintă principalele 
prevederi în domeniu şi noutăţile legislative, iar în sala de aşteptare există broşuri cu conţinu t 
specific, atât în domeniul pensiilor publice, cât şi al celor private. De asemenea, toate 
informaţiile şi noutăţile din domeniul specific de activitate se regăsesc şi pe noua pagina web 
a instituţiei. 

Relaţiile cu publicul  

Instituţia s-a organizat astfel încât prezenţa solicitanţilor la ghişee să fie cât mai 
scurtă, operativă şi eficientă. Sunt organizate 4 ghişee şi 2 birouri de lucru cu publicul, pe 
domenii specifice de activitate, cu spaţii (sală de aşteptare) dotată cu scaune şi bănci, dozator 
de apă, tv, încercând în permanenţă să se realizeze petrecerea timpului petrecut în cadrul 
instituţiei în mod cât mai plăcut şi cât mai scurt, pentru a nu face publicul să aştepte mult, fiind 
suplimentat numărul salariaţilor care oferă informaţii la ghişeu ori de câte ori a fost un aflux 
mare de solicitanţi (pensionari, asiguraţi, solicitanţi ajutoare de deces sau adeverinţe stagii).  

Pentru urmărirea operativă a deservirii optime a persoanelor care intră în contact 
direct cu funcţionarii ce deservesc activitatea cu publicul şi în scopul evitării unor posibile 
aglomerări de persoane în anumite perioade şi în anumite puncte de lucru, la Casa 
Judeţeană de Pensii Călăraşi, în permanenţă directorii instituţiei urmăresc desfăşurarea 
activităţii, iar atunci când este nevoie  s-a  suplimentat  numărul de funcţionari. 

Organizarea şi funcţionarea Casei Locale de Pensii Olteniţa a dus la eficientizarea 
activităţii instituţiei şi la evitarea unor drumuri lungi şi costisitoare pentru beneficiarii 
sistemului.  

În acest sens, la Casa Locală de Pensii Olteniţa funcţionează compartimente de 
stabiliri   a drepturilor, casierie şi ghişeu de relaţii cu publicul.  

Colaborarea cu Instituţia Prefectului - Judeţul Călăraşi, se realizează, în principal,  în  
următoarele domenii: 

- îndeplinirea măsurilor din Planul de acţiuni în vederea îndeplinirii obiectivelor  cuprinse 
în Programul de Guvernare la nivelul judeţului Călăraşi; 

- urmărirea realizării Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei (măsuri pe 
termen scurt, mediu şi lung); 

- monitorizarea realizării Planului judeţean de acţiuni de informare şi comunicare pe 
tematică europeană; 

- realizarea acţiunilor de modernizare organizatorică internă, a celor legate de 
managementul resurselor umane şi a celor privind informatizarea activităţilor; 

- vizarea, de către Instituţia Prefectului-Judeţul Călăraşi, a conturilor de execuţie. 
Activitatea de rezolvare a scrisorilor, sesizărilor, reclamaţiilor şi petiţiilor este 

organizată în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.27/2002. În anul 2020, au fost adresate 
instituţiei 279 de scrisori, sesizări, reclamaţii şi petiţii, toate fiind rezolvate în termenul de 
răspuns legal.  

Activitatea Compartimentului juridic 

Obiectul litigiilor în care CJP Călăraşi a fost şi este parte: 
 Obiectul principal al litigiilor îl constituie „obligaţia de a face”,  contestaţii la deciziile de 

pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parţial şi pensie de 
invaliditate gradul I, II sau III cu privire la cuantumul pensiilor rezultate, la valorificarea 



 

 

  

179

adeverinţelor pentru muncă în condiţii speciale şi deosebite (grupa I şi II de muncă) şi 
nevalorificarea adeverinţelor eliberate de angajatori privind unele sporuri acordate 
foştilor angajaţi şi care nu aveau caracter permanent aşa cum sunt cerute de legislaţia 
în vigoare precum şi sporurile acordate în acord global unor persoane, contestaţii ale 
deciziilor de debit; 

 Hotărâri de admitere sau respingere emise în baza Legii nr.189/2000 privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 
de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare sau ale Legii  
nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 
1950-1961; 

 În anul 2020 au fost susţinute 239 de litigii, atât cu persoane fizice, cât şi juridice. 
Dintre acestea, 84 de cauze au fost finalizate, în sensul că 57 de cauze au fost 
soluţionate în favoarea Casei Judeţene de Pensii Călăraşi şi 27 de cauze au fost 
soluţionate în defavoarea instituţiei. Pe rolul instanţelor de judecată se mai află 155 de 
cauze. 

Comisia pentru aplicarea prevederilor Legii  nr.189/2000: 

Legea nr.189/2000, modificată şi completată, privind aprobarea OG nr.105/1999 
pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 
06 septembrie 1940 până la 06 martie 1945 din motive etnice are aplicabilitate începând cu 
anul 2000. Soluţionarea cererilor depuse de către solicitanţi se face prin emiterea de către 
Comisia de specialitate a Hotărârilor de admitere sau de respingere a acestora şi stabilirea 
drepturilor cuvenite în cazul celor admise. În anul 2020 au fost înregistrate un număr de 18 de 
astfel de cereri, toate fiind soluţionate. 

Comisia pentru aplicarea prevederilor Legii  nr.309/2002: 

Prevederile Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi 
persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii  în  
perioada 1950-1961 sunt aplicate prin intermediul unei Comisii desemnate în acest sens, 
activitatea acesteia constând, în anul 2020, în înregistrarea şi soluţionarea unui număr de 10 
de astfel de cereri. 

Activitatea de executare silită 

Cauzele care generează necesitatea recuperării de la persoane fizice a unor sume 
cu titlul de debite, majorări şi penalităţi sunt: 

- nedeclararea decesului titularului dreptului de pensie şi ridicarea pensiei de la 
bancomat de către urmaşi; 

- plata  unor drepturi necuvenite   din cauza unor  erori în programul informatic; 
- nedepunerea în termen a adeverinţelor de la unitatea şcolară a elevilor, beneficiari ai 

unor pensii de urmaş după unul din părinţi; 
- hotărâri judecătoreşti contradictorii pe diverse niveluri ale instanţelor; 
- valorificarea, la stabilirea drepturilor de pensie, a unor adeverinţe false de vechime în 

muncă (şi pentru aceste situaţii s-a procedat la introducerea de plângeri penale); 
- incompatibilităţi, în sensul că persoana beneficiază de pensie din sistemul unitar de 

pensii publice şi realizează şi venituri din activităţi salariale. 

Activitatea de colectare şi stingere a debitelor faţă de bugetul asigurărilor sociale este 
o operaţiune complexă şi se execută prin organele proprii de executare silită, în baza titlurilor 
executorii emise în acest sens.Temeiul legal conform căruia se desfăşoară această activitate, 
este Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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Conform procedurii de executare silită pentru dosarele aflate în această  procedură, 
s-au luat măsuri asiguratorii în sensul de înfiinţării de popriri pe drepturile de pensie existen te 
în evidenţa instituţiei, concomitent cu popriri pe salarii la cei ce lucrează,  de mai multe ori   pe 
săptămână un executor bugetar se deplasează pe teren pentru recuperarea debitelor, atât în 
municipiul Călăraşi, cât şi în localităţile din judeţ.  

În anul 2020 s-a declanşat procedura de executare silită sau a fost continuată,  
pentru 11 debitori persoane fizice, pentru o sumă de 33.553 de lei, fiind recuperată prin 
încasări (urmare a deplasării în teren sau prin reţineri) din totalul debitelor constituite atât în 
anul 2020 cât şi din anii anteriori, suma de 3.590 lei. 

Informatică 

Dotarea cu echipamente 

În cursul anului 2020 nu au fost repartizate CJP Călăraţi noi calculatoare sau alte 
sisteme periferice în scopul îmbunătăţirii activităţii instituţiei.  

Sistemul de comunicaţii 

Serviciile de comunicaţii de date sunt asigurate de Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale (STS), constând în servicii de tip Intranet VPN şi servicii de tip Internet, începând cu 
data de 06.08.2009, în baza unui protocol încheiat între CNPP şi STS. Comunicaţia este 
asigurată pentru CJP Călăraşi şi CLP Olteniţa. Domeniul la care CJP Călăraşi acces este 
cnpp.ro, iar pentru e-mail se foloseşte programul Microsoft Outlook. 

Pagina WEB 

Pagina web a Casei Judeţene de Pensii Călăraşi este  www.cjpcalarasi.ro. 
Întreţinerea şi actualizarea paginii web sunt făcute prin intermediul compartimentului 
informatică, la solicitarea compartimentelor CJP Călăraşi. 

Produsul informatic legislativ LEGIS 

CNPP a achiziţionat, la nivel central, produsele informatice legislative LEGIS şi 
Eurolegis. Acestea sunt instalate în reţea şi actualizarea bazei de date se face zilnic. 

Software 

Soft-ul este asigurat în sistem centralizat de CNPP, programele primite şi structurile 
bazelor de date fiind obligatoriu de folosit. Faţă de aceste programe, la nivelul CJP Călăraşi, 
pentru buna desfăşurare a activităţii, au fost dezvoltate programe independente, cu 
respectarea structurilor bazelor de date impuse de CNPP (acolo unde este cazul). 

SEPAS–Sistemul Electronic de Pensii şi Asigurări Sociale a intrat în exploatare cu 
modulele: FIS (financiar-contabil), SPA (bilete de tratament), AMBP (accidente de muncă şi 
boli profesionale), SICA (declaraţii şi contracte de asigurare), SICA (stagii cotizare), MERCUR 
(pensii comunitare), EPBAS (stabiliri şi plăţi pensii) şi DOMINO – sistemul informatic integrat 
de management al documentelor, iar începând cu anul 2017, sistemul informatic BALANCE 
SINTEC BAIA MARE. 

Stabiliri prestaţii  

La nivelul Casei Judeţene de Pensii Călăraşi activitatea de stabilire a drepturilor de 
pensii şi indemnizaţii s-a realizat prin Direcţia stabiliri prestaţii şi prin Casa Locală de Pensii  
Olteniţa unde se lucrează  şi dosare de pensii. În anul 2020 s-a asigurat plata integrală şi la 
termen a pensionarilor aflaţi în evidenţă la nivelul judeţului Călăraşi. 

Situaţia dosarelor de pensionare şi a cererilor de recalculare soluţionate în intervalul 
01.01.2020 – 31.12.2020, la nivelul întregului judeţ, se prezintă astfel: 
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Dosare de pensii – cazuri noi 

Anul Cereri înregistrate Cereri soluţionate 
Grad de 

soluţionare 
2020 4150 3692 88,96% 

Cereri de recalculare a pensiilor 

Anul Cereri înregistrate Cereri soluţionate 
Grad de 

soluţionare 
2020 2986 2811 94,13% 

Evoluţia numărului de pensionari şi a pensiei medii în anul 2020 

La sfârşitul anului 2020, situaţia numărului de pensionari aflaţi în plată la Casa 
Judeţeană de Pensii Călăraşi, se prezintă astfel: se aflau în plată 66779 de pensionari, din 
care: 60663 de pensionari în sistemul de stat şi 6116 pensionari în sistemul agricol (pensii 
CAP). 

Categoria de pensionari 
Pensionari aflaţi 

în plată 
Pensia medie 

(lei) 
I.PENSIONARI  DE  STAT 60663 1212 
Limită de vârstă 45360 1386 
 Anticipată 119 1668 
 Anticipată parţială 970 1174 
Invaliditate, din care: 5987 612 
      Gradul I 511 501 
      Gradul II 2199 629 
      Gradul III 3277 618 
Urmaşi 8228 683 
II.PENSIONARI 
AGRICULTORI 

6116 
604 

Limită de vârstă, din care: 5728 624 
 Invaliditate, din care: 25 302 
      Gradul I 3 360 
      Gradul II 22 294 
      Gradul III 0 0 
  Urmaşi 363 306 

Şi în anul 2020 pentru protejarea puterii de cumpărare a pensiilor/pensionarilor, a fost 
continuată măsura de acordare a indemnizaţiei sociale pentru pensionari, astfel încât, 
împreună cu cuantumul pensiei, să nu fie sub valoarea de 704 lei până la data de 01.08.2020 
şi de 800 lei începând cu data de 01.09.2020. 

De aceste drepturi a beneficiat un număr de 13368 de pensionari din sector de stat şi  
3319 pensionari din sector agricol din judeţul Călăraşi. 

Ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor a fost acordat pentru 2178 de persoane 
îndreptăţite în temeiul Legii nr. 578/2004. 

Au fost în plată, la sfârşitul anului 2020, 370 pensii pentru invalizi, orfani şi văduve de 
război. 

Conform prevederilor unor legi speciale  astfel cum sunt enumerate  în tabelul de mai 
jos, Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi stabileşte şi plăteşte indemnizaţiile prevăzute de 
acestea.  

În anul 2020 erau în plată un număr de 13 indemnizaţii prevăzute de legi speciale, 
astfel:  



 

 

  

182

Tipul indemnizaţiei 
Total Pensia medie 

(lei) 
IOVR 13 183 
IOVR invaliditate 2 215 
Ajutor social -1 0 
IOVR urmaş 11 177 

Activitatea de stabiliri prestaţii are şi o altă componentă  care o reprezintă acordarea 
indemnizaţiilor prevăzute de Legea nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii 
care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. Erau în plată, la sfârşitul anului 2020, 55 de 
beneficiari ai prevederilor actului normativ menţionat.  

În anul 2020, conform dispoziţiilor art. 139 din Legea nr.127/2019 privind sistemul 
public de pensii, prin care deciziile emise de către casele teritoriale de pensii pot fi contestate, 
în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă, au fost 
înregistrate un număr de  91 contestații depuse la instanța competentă. 

Activitatea în domeniul pensiilor internaţionale 

Începând cu aderarea României la Uniunea Europeană, Casa Judeţeană de Pensii 
Călăraşi are obligaţia aplicării dispoziţiilor Regulamentelor nr.1408/71 şi nr.574/1972, 
nr.883/2004 şi nr.987/2009 privind acordarea pensiilor comunitare. 

Avându-se în vedere prevederile Regulamentelor europene referitoare la 
coordonarea sistemelor de securitate socială, Casa Judeţeană de pensii Călăraşi stabileşte şi 
plăteşte pensii comunitare persoanelor cu domiciliul/rezidenţa în ţări ale Uniunii Europene şi 
care au desfăşurat activitate/au fost asiguraţi în România. 

În acest domeniu, în anul 2020 au fost prelucrate 215 dosare. 
Soluţionarea dosarelor de pensie pentru persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în 

străinătate care au desfăşurat activitate şi în România, se desfăşoară mai greu din cauza 
procedurilor deosebit de complexe a numărului mare de dosare faţă de un număr redus de 
personal dedicat acestei activităţi, dar şi inexistenţei la nivel naţional a unor soft-uri 
performante şi a dotărilor tehnice, fapt ce a afectat această activitate. 

Evidenţă contribuabili 

Compartimentul evidenţă contribuabili gestionează bazele de date cuprinzând venitul 
lunar realizat, numărul de zile lucrate, numărul de zile de prestaţii de asigurări sociale, stagiu l 
de cotizare etc., informaţii utilizate la stabilirea cuantumului prestaţiilor de asigurări sociale, la 
eliberarea adeverinţelor privind stagiul de cotizare realizat dar şi pentru întocmirea diverselor 
situaţii, informări şi rapoartări solicitate de CNPP şi de alte autorităţi şi instituţii naţionale sau 
locale. 

Declaraţii privind obligaţiile de plată, contracte de asigurări sociale 

Compartimentul evidenţă contribuabili înregistrează, actualizează şi administrează 
lunar registrul angajatorilor care au sediul social în judeţul Călăraşi, angajatori care depun 
lunar declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi registrul asiguraţilor pe baza de declaraţii 
individuale de asigurare sau contracte de asigurare socială. 

Numărul de contracte de asigurare socială a evoluat în anul 2020 după cum urmează: 
număr contracte în evidenţă la 01.01.2020 - 308; număr contracte noi încheiate în cursul 
anului - 75; număr contracte reziliate în cursul anului - 110; număr contracte în evidenţă la 
31.12.2020 -  240. În fiecare lună pot interveni diverse modificări, atât în declaraţiile nominale, 
cât şi în contractele de asigurări sociale, modificări care se aduc la cunoştinţa CJP Călăraşi şi 
se operează conform legii, baza de date transmiţându-se lunar la CNPP. 

În anul 2020 au fost înregistrate şi operate declaraţii rectificative depuse de angajatori  
pentru următoarele motivele: 
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- CNP-uri greşite, cu implicaţii mari asupra stabilirii corecte a stagiului de cotizare; 
- omisiuni de asiguraţi; 
- fond salarii declarat eronat; 
- număr de zile lucrate sau de prestaţii greşit; 
- nume, prenume comunicate greşit; 
- norma de lucru eronată. 

În anul 2020, urmare a intrării în vigoare a prevederilor OUG nr.163/2020 pentru 
completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum 
și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de 
pensii, au fost înregistrate un număr de 14 contracte de asigurare. 

Activitatea serviciului economic 

În anul 2020, Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi şi-a desfăşurat activitatea 
respectând atât legislaţia în vigoare privind gestionarea, la nivel judeţean şi în limita 
competenţelor atribuite, a bugetului asigurărilor sociale de stat, a bugetului asigurărilor de 
accidente de muncă şi boli profesionale şi a bugetului de stat cât şi cea  europeană în materie.  

Instituţia nu realizează venituri economice proprii şi nu a beneficiat, în această 
perioadă, de venituri din sponsorizări sau de la instituţii comunitare ale Uniunii Europene.   

Execuţia bugetară a cheltuielilor 

Bugetul asigurărilor sociale de stat 

An 
PREVEDERI  
BUGETARE CHELTUIELI REALIZATE (lei) % 

2020 871.376.818  870.897.574 99,95  

Bugetul pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

An 
PREVEDERI  
BUGETARE CHELTUIELI REALIZATE (lei) % 

2020 710.334  703.266 99,00  

Bugetul de stat 

An 
PREVEDERI  
BUGETARE CHELTUIELI REALIZATE (lei) % 

2020 195.795.810  194.680.874   99,44 

Bilete de tratament 

Număr 
cereri 

înregistrate 

Număr bilete 
primite 

Număr bilete 
vândute 

Grad de 
valorificare a 

biletelor 

Grad de 
satisfacere a 

cererilor 
2020 1956 1236 63,19%  59,48%  

Activitatea de accidente de muncă şi boli profesionale 

- Număr de accidente de muncă comunicate, 30;    
- Număr de accidente de muncă confirmate, 30;   
- Număr de accidente cu incapacitate de muncă, 21;   
- Număr de accidente cu invaliditate, 0;   
- Număr de accidente cu deces, 5;    
- Număr de accidente de traseu, 3;  
- Număr de accidente de circulație, 2;     
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- Întocmirea documentelor pentru plata despăgubirii pentru deces (1 caz), în valoare de 
20360 lei; 

- Întocmirea documentelor pentru plata compensaţiei pentru atingerea integrităţii: 2 
cazuri în valoare de 14.500 lei; 

- Facturi către CJAS, 30 de cazuri în valoare de 39746,71 lei; 
- Facturi migranți, 1 caz în valoare de 4673,29 lei; 
- Concedii medicale, 11 cazuri în valoare de 21384 lei; 
- Transmiterea situaţiilor prevăzute de lege către instituţiile în drept (CNPAS, CJAS 

Călăraşi, ITM Călăraşi, INEMRCM); 
- Desfăşurarea de vizite de consiliere a agenţilor economici din punct de vedere al 

prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale care nu s-au putut realiza din 
cauza contextului pandemic generat de răspândirea virusului SARS-CoV-2; 

- Întocmirea documentelor europene pentru avizarea şi punerea în plată a accidentelor 
de muncă şi a bolilor profesionale suferite pe teritoriul altor state europene  de către 
lucrătorii români care lucrează prin firme autorizate şi de către lucrătorii  independenţi 
care desfăşoară activităţi în aceste state. 

Colaborarea cu alte instituţii 

În îndeplinirea atribuţiilor sale, compartimentul AMBP colaborează cu: direcţia de 
specialitate din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, Casa Judeţeană de Asigurări de 
Sănătate Călăraşi, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Călăraşi, Inspectoratul Teritorial 
de Muncă Călăraşi, Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a  Capacităţii de 
Muncă şi angajatorii. 

Expertiza medicală a capacităţii de muncă 

Principalul obiectiv al reţelei de expertiză medicală a capacităţii de muncă (EMCM) 
constă în expertizarea, revizuirea şi recuperarea capacităţii de muncă a persoanelor cu 
invaliditate, conform Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi în baza 
Criteriilor de diagnostic clinic, funcţional şi al capacităţii de muncă adoptate în 2011. 

Cabinetele EMCM realizează eliberarea avizelor de prelungire de concedii medicale, 
eliberarea certificatelor de constatare a capacităţii de muncă conform prevederilor Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, efectuarea de expertize medicale asupra 
capacităţii de muncă la cererea Institutului de Medicină Legală, încadrarea în grad de 
invaliditate a persoanelor cu rezidenţă intracomunitară, cu stagii de cotizare realizate în 
România şi care au avut ultimul domiciliu în judeţul Călăraşi, conform regulamentelor 
europene şi realizarea de expertize medicale conform Legii nr.346/2002 cu privire la 
accidentele de muncă şi bolile profesionale. Serviciul EMCM a funcţionat, în anul 2020, prin 
intermediul a 3 cabinete EMCM în municipiul Călăraşi, municipiul Olteniţa şi un cabinet în 
oraşul Lehliu Gară.  

Compartiment  audit 

În cadrul acestui compartiment au fost desfăşurate următoarele activităţi : 
- întocmirea indicatorilor de performanţă; 
- efectuarea  misiunilor de audit intern cuprinse în planul de audit; 
- urmărirea impementării măsurilor dispuse de Camera de Conturi. 

Activitatea Casei Locale de Pensii Olteniţa 

Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru casele locale de pensii, 
precum şi specificităţii Casei Locale de Pensii Locală Olteniţa, atribuţiile principale ale acesteia 
sunt următoarele: 

- stabilirea cuantumului drepturilor de asigurări sociale individuale, potrivit legii;  
- preluarea, înregistrarea şi predarea către Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi a cererilor 

de bilete de tratament balnear; 
- desfăşurarea activităţii de relaţii cu publicul.  
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La nivel central, se au în vedere şi sistemele publice de pensii din ţările Uniunii 
Europene  care se află într-un sever proces de reformare având drept obiectiv asigurarea 
securităţii, eficienţei şi sustenabilităţii, pensii adecvate şi accesibile astăzi şi în viitor. Criza 
financiară şi economică a acutizat cu brutalitate o stare cunoscută a sistemelor publice de 
pensii, extrem de complexă şi sensibilă politic, sistematic amânată în căutarea soluţiilor şi 
luarea deciziilor de către guverne. Sistemele finanţate public de tip pay-as-you-go îşi arată 
limitele în transferurile inter-generaţionale, prin deficite, şi asistăm la preocupări prudente de 
introducere a fondurilor de pensii de capitalizare (obligatorii şi/sau voluntare), Antolin (OECD), 
2008. 

Creşterea speranţei de viaţă şi a numărului de ani trăiţi după pensionare a schimbat 
dramatic raportul dintre numărul populaţiei în vârstă de muncă şi numărul populaţiei vârstnice, 
conferind acestui raport de dependenţă a vârstnicilor valori nesustenabile economic în viitor 
fără creşterea vârstelor la pensionare ori schimbări la nivelul cuantumului cotizaţiilor şi chiar al 
nivelului pensiilor. 

Punctul la care s-a ajuns este cel la care adoptarea de politici concrete pentru 
îmbunătaţirea sustenabilităţii pe termen lung a finanţelor publice este apreciată a fi crucială 
(European Commission, 2010a; 2010b; 2010c). Aproape toate ţările UE au majorat în anul 
2010 vârsta standard de pensionare şi durata stagiului de cotizare pentru pensie completă.  

Acest context european general ar putea oferi termeni de comparaţie şi de corectă 
înţelegere a dezvoltărilor care au avut loc în România în ceea ce priveşte numărul de 
pensionari în ultimele două decenii şi, mai ales, asupra evoluţiilor care se prefigurează în 
acest deceniu şi în cel care va veni. Vom putea sesiza influenţe deja menţionate ale creşterii 
speranţei de viaţă, ale ajungerii la vârstele de pensionare a generaţiilor mari din anii de baby 
boom. Paralela se opreşte însă aici pentru că natalitatea a avut o evoluţie atipică în România 
începând cu a doua parte a anilor 1950, iar această evoluţie va marca spectaculos dinamica 
numărului de pensionari, îndeosebi în perioada 2020-2030. 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

Derularea programelor guvernamentale specifice 
 Promovare politicii elaborate de minister cu aplicabilitate la nivel local care să faciliteze 

elaborarea de analize pentru fundamentarea politicilor şi programelor în domeniul 
prestaţiilor 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: îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea dreptului; existenţei 
actelor doveditoare privind componenţa familiei, stabilirii datei de începere a plăţilor, 
modificarea, sistarea sau încetarea dreptului; 

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

 Prelucrarea datelor din domeniul asistenţei şi prestaţiilor sociale la nivelul judeţului şi 
transmiterea periodic Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie  Socială şi Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale pentru urmărirea indicatorilor sociali; 

 Organizarea şi urmărirea plăţii drepturilor de asistenţă socială şi asigurarea fondurilor 
necesare; 

 Gestionarea eficientă a creditelor bugetare pe anul 2020 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 2019-20120 în baza prevederilor OUG nr.70/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a unor facilităţi ale populaţiei pentru 
plata energiei termice; 
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 Aplicarea instrucţiunilor la unele prevederi din Normele metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor; 

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

 Aplicarea prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001  
privind venitul minim garantat, modificată şi completată; 

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

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

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

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

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

 Identificarea familiilor şi persoanelor singure aflate în dificultate prin evaluarea situaţiei 
socio-economice a acestora pe bază de anchetă socială; propunerea, în condiţiile legii, 
măsurilor de asistenţă socială pentru prevenirea/diminuarea consecinţelor unor 
evenimente considerate drept riscuri sociale; 

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

Activitatea Comisiei judeţene privind  incluziunea socială 

Comisia judeţeană privind incluziunea socială a fost constituită în baza Ordinului 
Prefectului 100/11.03.2020 și 256/01.08.2019 privind actualizarea Comisiei Judeţeane de 
Incluziune Socială a judeţului Călăraşi, conform art.11 din Hotărârea Guvernului nr.1217/2006 
privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale. Comisia este 
formată din 32 de membri. 

Coordonarea acestei comisii este asigurată de Prefectul judeţului Călăraşi, 
conducerea operativă este asigurată de catre subprefectul judeţului Călăraşi, iar secretariatul 
tehnic al Comisiei judeţene privind incluziunea socială este asigurat de Compartimentul 
Incluziune Socială din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi. 

Datorită măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -
19 conform Legii nr.55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID -19 și HG nr.394/2020, pentru declararea stării de alertă și măsurile 
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID -19, în anul 2020, comisia nu s-a întrunit. 

La nivelul anului 2020, Planul judeţean privind incluziunea socială a fost împărţit pe 6 
domenii cheie: Protecţie socială, Ocuparea forţei de muncă, Educaţie, Sănătate, Locuinţe, 
Participare socială. 

În urma solicitării Comisiei de incluziune judeţeană, prin secretariatul tehnic, cu 
adresa nr.374/06.01.2020, au fost transmise de către instituţiile publice, realizările obiectivelor 
și acţiunilor pe anul 2020. Secretariatul tehnic a întocmit  Planul judeţean privind incluziunea 
socială pe anul 2020. 

În anul 2020, au fost transmise raportările anuale privind incluziunea socială şi Legea 
nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizirii sociale la nivelul judeţului 
Călăraşi, solicitate de MMJS şi ANPIS. 
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Activitatea Comisiei judeţene pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi  

În conformitate cu prevederile Legii nr.202/19.04.2002 ***Republicată privind 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, AJPIS Călăraşi asigură conducerea şi secretariatul 
tehnic al Comisiei judeţene pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.  

În anul 2020, în contextul pandemiei de COVID-19, Comisia județeană pentru 
egalitatea de șanse între femei și bărbați Călărași nu s-a întrunit niciodată. 

Număr total de ajutoare de urgenţă  acordate 

În anul 2020, au fost acordate 2 ajutoare de urgenţă în baza Legii nr.416/2001, prin 
hotărâri de guvern, suma totală plătită 3.000 lei.  

Număr total de persoane beneficiare ale Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat şi 
plata drepturilor aferente 

În anul 2020, au beneficiat de prevederile Legii nr.416/2001, în medie 2.863 de familii 
şi persoane singure, pentru care s-a plătit  8.704.412 lei. 

Situaţia acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei 

În anul 2020, la nivelul judeţului Călăraşi, situația ajutoarelor pentru încălzirea 
locuinţei a fost următoarea: 

Perioadele de acordare 
Numărul mediu  

de  ajutoare 
plătite 

Total sume plătite 
lei 

    Total an 2020, din care: 4038 969.041 
energie termică furnizată în sistem 
centralizat 7 6.367 

   gaze naturale 132 92.334 

   lemne, cărbuni şi combustibil petrolier 3890 863.184 

   încălzire electrică 9 7.156 

Administrare şi gestionare prestaţii sociale 

În anul 2020, la nivelul judeţului Călăraşi, au beneficiat de alocaţii şi beneficii sociale 
un număr mediu de 99.785 de beneficiari, suma totală plătită pentru alocaţii şi beneficii 
sociale fiind de 302.422.734 lei. Situaţia pe fiecare alocaţie şi prestaţie socială a fost 
următoarea: 

Nr. 
crt. 

Prestaţii sociale Beneficiari Suma (lei) 

1 Alocaţii de stat pentru copii  56.303 126.432.380 

2 Alocaţii susţinere a familiei  3.399 7.032.380 

3 Alocaţii de plasament 499 4.842.600 

4 Indemnizaţii creştere copil OUG 111/2010 1.744 41.740.010 

5 Ajutoare refugiaţi 0 0 

6 Stimulent creştere copil OUG 111/2010  965 7.473.763 

7 Indemnizaţii si ajutoare OUG 111 art.31,32 124 773.333 

8 Indemnizaţii lunare concediu în vederea adopției  5 58.383 

9 Indemnizaţii lunare de hrană HIV/SIDA  154 902.351 

10 Ajutoare sociale (VMG) 2.863 8.704.412 

11 PAID  268 13.302 

12 Ajutoare de urgenţă  2 3.000 

13 Ajutoare încălzire -Energie termică furnizată în sistem 
centralizat 7 6.367 

14 Ajutoare încălzire -Gaze naturale  132 92.334 



 

 

  

188

15 
Ajutoare încălzire -Lemne, cărbuni şi combustibil 
petrolieri 3.890 863.184 

16 Ajutoare încălzire -Energie electrică 9 7.156 

17 Drepturi persoane cu handicap  (ind.+buget+însoţ.+HIV) 27.924 93.382.940 

18 Depunere cont junior copii ocrotiți prin serviciile publice 
și private specializate 648 782.400 

19 Indemnizație întrerupere temporară OUG nr.30/2020 – 
profesionisti, drepturi de autor 809 7.746.389 

20 Indemnizație întrerupere temporară OUG nr.30/2020 – 
cooperații 28 218.977 

21 Indemnizație reducere activitate OUG nr.132/2020  64 282.485 

22 
Transferuri către beneficiarii de lucrări pt.sume acordate 
persoanelor care desfășoară activități necalif icate 
(zilieri) 

35 42.347 

23 Transferuri către cooperații aferente indemnizațiilor 
acordate pe perioada reducerii temporare a activitații  4 24.783 

24 Structuri sportive în subordinea administrației locale 177 1.267.648 

La nivelul judeţului Călăraşi, nu au fost acordate subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor, 
potrivit Legii nr.34/1998, în anul 2020. Pe tot parcursul anului 2020, dosarele pentru stabil i rea 
şi plata drepturilor de alocaţii şi prestaţii sociale au fost prelucrate şi puse în plată în 
termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, neexistând întârzieri la plata drepturilor de 
asistenţă socială. 

Formulare europene - alocaţiile de stat privind lucrătorii migranţi în baza prevederilor 
Regulamentului Consiliului European nr.1408/1971, modificat prin Regulamentului Consiliului 
European nr.883/2004 și 988/2009 

Atribuţia repartizată cuprinde „Asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului 
Consiliului European nr.1408/1971, referitor la regimul de securitate socială a salariaţilor, 
lucrătorilor independenţi şi membrilor de familie ai acestora, care se deplasează în  interiorul 
comunităţii şi ale Regulamentului Consiliului  European nr. 574/1972, privind  modali tăţi le de 
aplicare şi a Ordinului ministrului  muncii  familiei şi egalităţii de şanse pentru aprobarea  
Instrucţiunilor de aplicare a regulamentelor în materie de securitate socială. 

Pentru desfăşurarea activităţii de acordarea beneficiilor familiale ANPIS a emis 
următoarele  proceduri  operaţionale : 

 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ – COD PO 34 privind activitatea de stabilire şi punere 
în plată a alocaţiei de stat internaţională; 

 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ – COD  SPRCLM 3  privind stabilirea  şi recuperarea 
debitelor pentru lucrătorii migranţi  care  intră sub incidenţa regulamentului (CE)  
883/2004.         

În anul 2020, au fost primite de la instituţiile de asistenţă socială din alte ţări un număr 
de 835 de formulare privind acordarea beneficiilor familiare. Au fost inițiate de România 
documente privind acordarea beneficiilor familiale un număr de 801 formulare.  

 În total, pe anul 2020 s-au completat şi iniţiat, un număr de 1.656 de formulare 
europene privind acordarea beneficiilor  familiale. 

În urma primirii formularelor din alte ţări privind acordarea beneficiilor familiale de 
către instituţiile acestora au fost suspendate din România un număr de 251 de drepturi privind 
alocaţia de stat pentru copii, și 172 de încetări la cerere. 

Au fost deschise drepturi unui număr de 123 de cazuri de alocaţie de stat pentru copi i  
în România şi au fost iniţiate formulare E 402 unui număr de 78 de persoane solicitante. 
Alocaţiile acordate în cele 29 de cazuri în care beneficiarii urmează cursuri universitare în 
România, primesc alocaţii europene din statele respective. 

Au fost respectate prevederile Regulamentului Consiliului European nr.1408 din 14 
iunie 1971, modificat prin Regulamentul European nr.987/2009. Justificarea eliberării şi 
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transmiterii formularelor către persoanele/instituţiile care le-au solicitat –s-a făcut prin poștă 
sau electronic cu confirmare de primire a instituţiei ţării respective. 

Toate cele 1.656 de formulare primite au fost completate şi transmise instituțiilor care 
le-au solicitat. 

În cursul anului 2020 nu au fost acordate  sume  necuvenite cu titlul de beneficiu 
familial, astfel nu au fost constituite şi înregistrate  debite. 

Comunicare şi relaţii cu publicul 

În anul 2020 s-a înregistrat un număr de 18.560 de adrese, din care 14.183 de petiţii 
înregistrate şi soluţionate în termen de către compartimentele competente şi un număr de 311 
audienţe. 

S-a realizat monitorizarea articolelelor apărute în mass-media locală şi s-a informat 
atât conducerea AJPIS Călăraşi cât şi Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice din 
cadrul ANPIS.  

S-au transmis reprezentaţilor mass-media comunicatele de presă transmise de către 
ANPIS şi s-a monitorizat difuzarea acestora .  

S-au transmis periodic şi la cerere către ANPIS, informări cu privire la difuzarea 
materialelor publicate în presa locală având ca subiect activitatea agenţiei, raportări privind 
activitatea instituției. 

S-a întocmit, redactat şi transmis lunar Instituţiei Prefectului - Judeţul Călăraşi, 
următoarele: Note de informare privind evoluţia instituţiei . 

 Activitatea comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor şi a 
secretariatului tehnic 

În anul 2020, Comisia de autorizare a judeţului Călăraşi s-a întrunit la sediul Agenţiei 
Judeţene de Prestaţii Sociale Călăraşi într-un număr de 16 ședinţe. 

Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor a emis 629 de 
decizii de examinare, monitorizare, evaluare, actualizare a Listei de specialiști si actualizare a 
Registrului evaluatorilor de furnizori de formare. 

Au fost autorizaţi în total 5 furnizori de formare profesională a adulţilor pentru 16 
programe de formare. 

În vederea autorizării programelor de formare, s-au efectuat 32 de rapoarte de 
evaluare la 9 furnizori de formare profesională a adulţilor. 

În baza graficelor de monitorizare aprobate de Comisia de autorizare a furnizorilor de 
formare profesională a adulţilor, s-au efectuat 56 de rapoarte de monitorizare la 7 de furnizori 
de formare profesională a adulţilor autorizaţi. 

Comisia de autorizare a dispus prin decizii numirea specialiştilor în 141 de comisi i  de 
examinare, din care 67 în alte județe. 

În 2020, au fost înscrise la programe de formare 2.166 de persoane din care au 
absolvit cursurile 2.023 de persoane (din care 1.018 femei), pentru carea au fost eliberate 
1.069 de certificate de calificare şi cu 972 de certificate de absolvire (438 iniţiere, 326 
perfeţionare, 208 specializare). 

Au fost primite 45 de notificări însoțite de documente justificative pentru organizarea 
de programe în alte județe, de la furnizorii autorizați, pentru care au fost transmise comunicări  
de primire a documentelor care susțin notificările. 

Pentru 14 furnizori de formare din alte județe au fost eliberate 47 de acorduri pentru  a 
organiza cursuri în județul Călărași. 

 În anul 2020, au fost primite și înregistrate de la furnizorii de formare, de la AJPIS-uri, 
de la ANC si de la MMJS, 1.606 de adrese cu solicitări de situații, rapoarte, comisii 
examinare, adiționale la dosarele de autorizare, solicitări de specialiști din Lista specialiștilor, 
propuneri de specialiști din alte județe, etc. 

Secretariatul tehnic al Comisiei de autorizare a acordat consultaţii de specialitate 
privind formarea profesională a adulţilor, furnizorilor de formare profesională din judeţul 
Călăraşi. 
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În total, la data raportării, sunt 22 de furnizori de formare profesională a adulţilor 
autorizaţi pentru 89 de programe de formare. 

Juridic şi contencios 

În cursul anului 202, AJPIS Călăraşi a fost în litigiu cu un număr de 2 dosare astfel: 
- dosar a avut ca obiect cheltuieli de judecată pe cale separată, dosar care este în curs 

de soluționare la Tribunalul Călărași, aflat pe rol; 
- 1 dosar a avut ca obiect acordarea indemnizației SARS-COV -19 – AJPIS Călărași 

pârât, iar Tribunalul Călărași a dispus respingerea acțiunii reclamantului ca 
neîntemeiată. 

Conform HG nr.1615/2003 a fost înfiinţată Comisia de mediere socială prin decizia 
nr.6/18.02.2004. Nu au fost situaţii care să fie mediate de comisia de mediere socială. 

A fost emis un număr de 206 de admiteri conform Legii nr. 232/2020 privind stabilirea 
drepturilor conform Decretului Lege nr.118/1990, și 126 au fost respingeri. 

Au fost întocmite 134 răspunsuri la adresele de înfiinţare a popririi de la organele de 
executare. 

Au fost vizate pentru legalitate un număr de 16.225 de dosare. 

Activitatea de inspecţie socială  

Principalele activități realizate pe parcursul anului 2020 

La nivelul județului Călărași, activitatea de inspecție socială în domeniul beneficiilor și  
serviciilor sociale este organizată la nivel de compartiment cu un număr de 3 posturi 
aprobate. 

În anul 2020, situația privind fluctuația de personal din cadrul Compartimentului de 
Inspecție Socială, se prezintă astfel:  număr posturi aprobate/număr posturi ocupate - 3/3; (din 
anul 2016-2018 a funcționat cu 2 inspectori sociali, iar în anul 2018 a funcționat cu 1 inspector 
social până în luna august și în luna octombrie când au fost angajati alți 2 inspectori sociali).  

Conform Planului anual de control al Inspecției sociale, au fost demarate următoarele 
campanii: 

 Certificarea funcționării serviciilor sociale destinate protecției copilului și/sau familiei  cu  
respectarea legislației în vigoare din domeniul asistenței sociale, respectiv a 
prevederilor Legii asistenței sociale nr.292/2011 și a legislației subsecvente, de către 
furnizorii de servicii sociale (ianuarie-decembrie 2020); 

 Certificarea funcționării serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice și adulte în 
dificultate cu respectarea legislației în vigoare din domeniul asistenței sociale, respectiv 
a prevederilor Legii asistenței sociale nr.292/2011 și a legislației subsecvente, de 
cătrefurnizorii de servicii sociale (ianuarie-decembrie 2020); 

 Certificarea funcționării serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități  cu  
respectarea legislației în vigoare din domeniul asistenței sociale, respectiv a 
prevederilor Legii asistenței sociale nr.292/2011 și a legislației subsecvente, de către 
furnizorii de servicii sociale (ianuarie-decembrie 2020); 

 Certificarea funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice cu 
respectarea legislației în vigoare din domeniul asistenței sociale, respectiv a 
prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și a legislației subsecvente, de către 
furnizorii de servicii sociale (ianuarie-decembrie 2020); 

 Verificarea asigurării accesului persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional 
și comunicațional (ianuarie-decembrie 2020). 

Activitatea de control, evaluare și monitorizare a serviciilor sociale desfășurată în anul 
2020: 

În anul 2020 în domeniul serviciilor sociale, au fost efectuate 7 evaluări, 6 
monitorizări, 10 monitorizări în vederea relicențierii, și 0 controale inopinate astfel: 

a) evaluări: 
- Centru de zi de integrare/reintegrare socială Vlad Țepeş; 
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- Centrul comunitar social de zi ”Ova-Ketanes; 
- Centrul de consiliere şi sprijin – Serviciu social acordat în comunitate peroanelor 

adulte,  din cadrul Protopopiatului Lehliu Gară - Biroul de Asistență Socială; 
- Ansamblul rezidențial de îngrijire și asistență socială persoane vârstnice Moșia 

Bunicilor Casa Brazi-Castani; 
- Ansamblul rezidențial de îngrijire și asistență socială persoane vârstnice Moșia 

Bunicilor Casa Sălcii; 
- Ansamblul rezidențial de îngrijire și asistență socială persoane vârstnice Moșia 

Bunicilor Casa Nuci; 
- Serviciul social asistenti maternali. 
b) monitorizări: 
- Serviciul de asistență comunitară pentru adulți;  
- Centrul de zi pentru primire copii şcolari şi preşcolari Dragoş-Vodă;  
- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere  Antidrog  Călărași; 
- Serviciul de îngrijire medico-socială pentru bolnavi cronici; 
- Căminul pentru persoane vârstnice “Sf. Maria” Unirea; 
- Căminul pentru persoane vârstnice “Sf. Antim Ivireanul” Călăraşi. 
c) Monitorizari în vederea relicențierii: 
- Serviciul asistenţă maternală; 
- Centrul de recuperare de zi pentru copilul cu handicap sever din cadrul complexului de 

Servicii comunitare pentru Copii cu handicap Sever Călărași; 
- Centrul de plasament pentru copilul cu handicap sever din cadrul complexului de 

Servicii comunitare pentru Copii cu handicap Sever Călărași; 
- Centru maternal Călărași; 
- Centrul de primire in regim de urgență "Sfanta Maria" Călărași; 
- Căminul pentru persoane vârstnice "Sf. Maria" Unirea; 
- Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie Sera Călăraşi (Centrul rezidenţial); 
- Centrul de ingrijire și asistență pentru persoane adulte cu handicap Ciocănești; 
- Centrul de zi Sera; 
- Cantina de ajutor social. 

Din cele 10 servicii monitorizate în vederea relicențierii, doar Centrul de ingrijire și 
asistență pentru persoane adulte cu handicap Ciocănești - furnizor DGASPC Călărași, nu a 
primit licență de funcționare deoarece nu deține avizul de funcţionare eliberat de către ANPH 
și nu s-au conformat Deciziei Președintelui ANPD nr.878/2018 pentru aprobarea Metodologiei 
de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu 
handicap, care are ca obiectiv general servicii specifice în alternative de tip familial sau 
rezidențial cu capacitate maximă de 50 locuri, adaptate nevoilor lor. 

În urma actvităților de evaluare, monitorizare etc. au fost dispuse un număr de 11 
măsuri de remediere a deficiențelor constatate, măsuri care au fost îndeplinite. 

Toate aceste controale au fost efectuate în afara stării de urgență declarate prin 
Decretul nr.195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României. 

De menționat este faptul că, la nivelul serviciilor sociale de pe raza Județului Călărași 
în decursul anului 2020 au fost transmise machetele săptămânale privind situația personalului 
și/sau a beneficiarilor  infectați cu COVID 19. 

d) Controale inopinate.  

Având în vedere creșterea și dinamică a numărului de beneficiari încadrati în grad de 
handicap raportat la numărul de locuitori, ca urmare a evenimentelor mediatízate cu privire la 
cazul de corupțiesemnalat la DGASPC Timiș - SECPAH Timiș, înperioada 04-18.12.2020, în 
baza deciziei directorului executiv AJPIS Călărași nr.77/04.12.2020, echipa de inspectori 
sociali s-a deplasat la sediul DGASPC Călărași – SECPAH pentru a verifica și analiza 
aspectele semnalate. 

A fost dispusă o singură recomandare cu privire la participarea unor specialiști din 
cadrul DGASPC Călărași și ai altor instituții în vederea efectuării misiunilor de inspecţie 
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pluridisciplinare conform procedurii de lucru ”Procedura operațională privind cooptarea în 
echipe pluridisciplinare COD:PO-I.S.–05”, în scopul verificării în teren a persoanelor încadrate 
în grad de handicap vizual, după încetarea stării de urgență/alertă pe teritoriul României. 

În completare se fac următoarele precizări: 
Pentru stabilirea eșantionului au fost analizate și încrucișate  datele existente la data 

de 30.11.2020 în următoarele instituţii: DGASPC Călărași – D-Smart; AJPIS Călărași – 
Diamant. 

În urma analizarii bazelor de date (D-Smart) furnizate de către DGASPC Călărași cu 
privire la situația persoanelor cu handicap pe tip și grad a situației transmisă electronic de 
ANPIS și a bazei de date Diamant AJPIS Călărași, au reieșit  următoarele suspiciuni în 2 
localități de pe raza județului Călărași: Ulmu și Nana. 

1.La data de 30.11.2020, la nivelul comunei Ulmu județul Călărași, din totalul de 109 
persoane încadrate în grad de handicap, 103 beneficiază de indemnizație cuvenită persoanei 
cu handicap plătită de AJPIS Călărași, din care 66 sunt încadrate în grad grav de handicap 
(65 cu asistent personal și 1 fără asistent personal), 36 sunt încadrate în grad accentuat și 
doar 1 în grad mediu. 

În ce priveste situația persoanelor încadrarte în grad de handicap cu domiciliul în 
comuna Ulmu, județul Călărași, AJPIS Călărași a analizat situatia transmisă de către ANPIS, 
din care a reieșit o creștere a numărului de persoane cu handicap grav și accentuat cu 246 
beneficiari la lunile noiembrie 2019-decembrie 2019 (grad accentuat, 114 și grad grav,132) 
motiv pentru care a solicitat DGASPC Călărași situația beneficiarilor în plată aferenta anilor 
2019 și 2020. 

În urma analizarii bazelor de date furnizate de DGASPC Călărași din programul de 
lucru D-Smart, în comparație cu baza de date AJPIS –Diamant, a reieșit că începand cu luna 
decembrie 2019 și până în luna noiembrie 2020, au fost plătiți conform datelor existente, circa 
106 beneficiari încadrați în grad de handicap. Ca urmare a rezultatelor obţinute în urma 
încrucişării bazelor de date, s-a concluzionat faptul că, există o eroare de raportare între 
datele existente la nivelul AJPIS Călărași și situația transmisă de către ANPIS, respectiv 
raportarea plăților pe site-ul instituției. Se vor efectua verificări suplimentare în vederea 
remedierii acestor aspecte. 

De precizat este faptul că, în urma verificărilor efectuate în fișierele de plăți, s-a 
constatat că plata drepturilor a fost efectuată corect conform datelor transmise, iar 
suspiciunea de fraudă nu s-a confirmat. 

2. Analizând  numărul beneficiarilor încadrați în grad de handicap raportat la număru l 
de locuitori,  s-a constatat faptul că, în comuna Nana din județul Călărași, există un număr de 
248 de beneficiari încadrați în grad de handicap, aproximativ 10% din populația existentă. 

În urma analizării bazelor de date (D-Smart) furnizate de către DGASPC Călărași cu 
privire la situația persoanelor cu handicap pe tip și grad au reieșit următoarele: 

La data de 30.11.2020, la nivelul comunei Nana, județul Călărași din totalul de 248 de 
persoane încadrate în grad de handicap, 227 beneficiază de indemnizația cuvenită persoanei 
cu handicap plătită de AJPIS Călărași, din care 150 de persoane sunt încadrate în grad grav 
de handicap (65 cu asistent personal și 1 fără asistent), 76 sunt încadrate în grad accentuat și  
doar 1 în grad mediu. 

În urma analizării bazelor de date furnizate de DGASPC Călărași din programul de 
lucru D-Smart în comparație cu baza de date AJPIS –Diamant, a reieșit faptul că începând cu  
luna decembrie 2019 și până în luna noiembrie 2020, au fost plătiți conform datelor existente  
circa 260 de beneficiari încadrați în grad de handicap. 

Având în vedere că din încrucișarea bazelor de date s-a constatat faptul că, la nivelul 
comunei Nana, numărul de persoane nevăzătoare încadrate în grad de handicap este mult 
crescut față de persoanele încadrate în grad de handicap cu alte afecțiuni, au fost identificate 
și verificate administrativ un număr 138 de dosare medicale beneficiari grad de handicap cod 
4 (nevăzător), din care 92 de dosare grad grav (46 cu asistent personal și 46 fără asistent 
personal) și 46 de dosare grad accentuat. 
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În urma verificării administrative a dosarelor medicale selectate, s-a constatat faptul 
că tóate dosarele conţin toate documentele prevăzute de lege. 

De asemenea s-au constatat următoarele aspecte: 
 la toate cele 138 de dosare din eşantionul verificat există concordanţă între ancheta 

socială întocmită de reprezentanţii SPAS şi Raportul de evaluare complexă întocmit de 
SECPAH; 

 la toate cele 138 de dosare verificate există concordanţă între propunerea specialiştilor 
din cadrul SECPAH în ceea ce priveşte încadrarea în grad de handicap şi gradul 
acordat de către comisia de evaluare; 

 nici un medic specialist care a elaborat documente medicale pentru beneficiarii de grad 
de handicap nu a fost membru al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap Călărași; 

 Programul individual de reabilitare şi integrare socială a adultuluicu handicap este 
întocmit pentru tóate dosarele verificate; 

 din dosarele verificate, s-a constatat că, pentru beneficiarii care au depus 
contestaţie/sesizare cu privire la certificatul de încadrare/încadrarea în grad de 
handicap şi tip de handicap, s-a respectat termenul în ceea ce priveşte reevaluarea 
persoanei cu handicap. 

Echipa de inspectori sociali a mai constatat următoarele aspecte: 
Din totalul de 138 de dosare medicale verificate, 64 dosare au în componență 

documente medicale (bilet de externare, referat medical, prelungire CM/pensii) eliberate de 
Spitalul Universitar de Urgență București/Fundația Sf. Spiridon, toate semnate și parafate de 
către medicul primar oftalmolog Dr.Stana Daniela cod parafă 799482 care profesează în 
ambele instituții. 

În continuare, s-a mai constatat și faptul că, mai mulți membrii ai aceleiași familii 
beneficiază de certificat de încadrare în grad de handicap vizual- toate documentele medicale 
semnate și parafate de către același specialist: Dr. Stana Daniela (de exemplu, membrii ai 
familiilor: Aceleanu-6 persoane, Enache-7 persoane, Cristea-4 persoane, Duinea-4 
persoane,Aron-4 persoane , Pripas-3 persoane, Stolea-3 persoane, Barbu -3 persoane). 

Totodată, DGASPC Călărași, în baza notei interne nr.42507/22.10.2015 emisă ca 
urmare a publicării unor articole în presă apărute la acea dată cu privire la sesizarea unor 
aspecte legate de încadrarea în grad de handicap a mai multor persoane beneficiare de grad 
de handicap vizual domiciliate în comuna Nana județul Călărași, s-a solicitat constituirea a 2 
echipe de profesioniști în vederea monitorizării și verificării în teren, analizării și soluționării 
aspectelor sesizate. 

Astfel, au fost verificate la domiciliu 87 de persoane încadrate în gradul I (grav) de 
handicap vizual, finalizat cu  propunere de reevaluare a situației medico-psiho-sociale pen tru  
un număr de 59 de beneficiari. Urmare a deplasărilor în teren, 40 beneficiari care au fost 
verificați la acea dată, se regăsesc și în lista de suspiciuni extrasă cu ocazia controlului 
echipei de inspectori sociali, beneficiari care dețin documentele necesare pentru încadrare în  
grad și tip de handicap, conform HG nr.430/2008. 

Avand în vedere controlul efectuat de DGASPC Călărași în anul 2015,  s-a constatat 
ca persoanele încadrate în grad de handicap vizual, dețin mai multe certificate de încadrare în 
grad de handicap ca urmare a reevaluărilor repetate.  

Concluzie: 
Din analiza dosarelor din eşantionul selecționat de către echipa de inspectori sociali, 

verificate administrativ, echipa de inspecţie a constatat faptul că dosarele depuse 
spresoluţionare de către Serviciului de evaluare complexă conţin documéntele prevăzute de 
art. 6, alin. (4) şi (5) din HG nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 
funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Certificatele de 
încadrare în grad de hándicap eliberate de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap Călăraşi sunt transmise prin corespondenţă la domiciliul persoanei cu handicap, 
evitându-se înacest mod deplasarea persoanei cu handicap la sediul CEPHA Călăraşi. 
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Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale. Nu au fost sesizate alte instituţii de 
control. 

În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, au fost respectate măsurile prevăzutede Ordinul comun nr.3.577/831/2020 
emis de ministrul muncii și protecției sociale și ministrul sănătății,  publicat în Monitorul Oficial 
al României nr.403 din 16 mai 2020. De asemenea, s-au respectat și instrucțiunile privind 
utilizarea echipamentului individual de protecție, acolo unde a fost necesară folosirea 
acestuia. 

Inspectorii sociali au consiliat, monitorizat (telefonic, on-line) și raportat săptămânal la 
ANPIS situația personalului și beneficiarilor serviciilor sociale rezidențiale publice și private. 

De asemenea, s-a efectuat monitorizarea tuturor măsurilor dispuse în anul 2019 fără 
a se încheia procese verbale de control. Măsuri dispuse, 73; Măsuri îndeplinite, 66; Măsuri în 
curs 7- aflate în termen. 

Verificare privind accesul persoanelor cu handicap la mediul fizic, informațional și 
comunicațional. 

În luna martie 2020, a demarat Campania tematică „Verificarea respectării drepturilor 
persoanelor cu dizabilități la un mediu accesibilizat la nivelul instituțiilor publice (AJOFM, 
Casa Județeană de Pensii, judecătorii, tribunale, secții de poliție), precum și la nivelul stați i lor 
de transport în comun, a vehiculelor destinate transportului public și a trotoarelor” la un număr 
de 37 de entități. 

În urma verificărilor efectuate în anul 2020 la: Şcoala Gimnazialã nr.2 Dor Mãrunt 
Garã; Şcoala Gimnazialã Nicolae Petrescu sat Crivãț; CJP Călărași; Școala Gimnazială 
"Gheorghe Manu" Budești; Şcoala Gimnazialã „Profesor Lucian Pavel” Oltenița; Şcoala 
Gimnazialã nr.1 Lehliu Garã; Şcoala Gimnazialã nr.1, sat Gostilele, oraş Fundulea; Școala 
Gimnazială nr.1, Plătărești; Şcoala Gimnazială nr.2 Mitreni, Primăria Mitreni, Primăria 
Plătărești; echipa de inspecție a constatat că nu îndeplinesc, în totalitate, asigurarea 
respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi la un mediu accesibilizat. Au fost dispuse 71 
de măsuri de remediere a deficiențelor constatate care au avut termen de realizare  
31.12.2020 (din care 3 îndeplinite și 68 în curs de îndeplinire).  

În vederea realizării obiectivelor campaniei tematice, inspectorii sociali au înaintat 
către toate cele 37 de entități care fac obiectul controlului și care se regăsesc în metodologia 
de lucru aprobată, spre completare, chestionarele de evaluare a accesibilizării mediului fizic, 
informațional și comunicațional și încarcarea acestora în aplicația informatică dezvoltatăîn 
colaborare cu experții Băncii Mondiale. 

Până la sfârșitul anului  2020 au fost primite și introduse în aplicația informaticătoate 
cele 37 de chestionare aflate în eșantion. 

Monitorizarea măsurilor dispuse în cadrul controalelor tematice și inopinate privind 
accesul persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional și a 
sancțiunilor aplicate 

Totodată, în anul 2020 au fost monitorizate prin activitate de birou toate cele 91 de 
măsuri aflate în curs de îndeplinire dispuse în cadrul controalelor tematice privind accesul 
persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional efectuate în perioada 
2014-2020. Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale. 

Activitatea de control desfășurată în domeniul beneficiilor de asistență socială, precum și 
stadiul implementărilor măsurilor dispuse, debitelor constituite și sancțiunilor aplicate 

La nivelul anului 2020, compartimentul Inspecție socială nu a avut nici o 
sesizare/petiție înregistrată.  

Procese - verbale de constatare a contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale 

Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale. 
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Alte activități 

Compartimentul de Inspecție socială a desfășurat în anul 2020 și următoarele 
activități: 

 S-a ocupat de gestionarea, înregistrarea și soluționarea tuturor cererilor înregistrate 
privind acordarea indemnizației COVID conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu 
modificările şi completările ulterioare și a OUG nr.132/2020 din 7 august 2020 privind 
măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi 
pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (martie 2020 – 509; aprilie 2020 – 
585; mai 2020 – 572; iunie 2020 – 109; iulie 2020 – 116; August 2020 – 122 cereri 
OUG nr. 30/2020 și 15 cereri OUG nr.132/2020;  Septembrie 2020 –131 cereri OUG 
nr.30/2020 și 32 cereri OUG 132/2020; Octombrie 2020 - 141 cereri OUG  nr.30/2020 
și 52 cereri OUG nr.132/2020; Noiembrie 2020 - 169 cereri OUG nr.30/2020 și 79 
cereri OUG nr. 32/2020); 

 Prin adresa ANPIS nr.2348/DIS/16.04.2020, s-a dispus ca inspectorii sociali să 
monitorizeze și să transmită săptămânal, modul în care au aplicat prevederile 
ordonanței militare de către centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor 
vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și 
pentru alte categorii vulnerabile din subordinea autorităților publice locale și private; 

 Monitorizarea telefonică a serviciilor sociale și raportarea săptămânală a informațiilor 
către DIS-ANPIS: în județul Călărași, au fost monitorizate săptămânal, 10 servicii 
sociale, după cum urmează: Căminul pentru persoane vârstnice "Sf. Maria" Unirea; 
Căminul pentru persoane vârstnice Sf. Gheorghe Olteniţa; Căminul pentru persoane 
vârstnice Sf. Antim Ivireanul Călăraşi; Unitatea de asistență medico-socială; Serviciul 
de ingrijire medico-socială pentru  bolnavi cronici; Adăpostul de noapte; Ansamblul 
rezidențial de ingrijire și asistență socială persoane vârstnice Moșia Bunicilor Casa 
Nuci; Ansamblul rezidențial de îngrijire și asistență socială persoane vârstnice Moșia 
Bunicilor Casa Brazi-Castani; Ansamblul rezidențial de îngrijire și asistență socială 
persoane vârstnice Moșia Bunicilor Casa Sălcii Centrul familial Rasa. 

Ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul nr.195 din 
16 martie 2020, și a adresei ANPIS nr.180/DIS/24.03.2020, inspectorii sociali au avut 
obligația monitorizării telefonice și prin internet a serviciilor sociale din județ.  

Astfel, inspectorii sociali s-au concentrat pe contactarea telefonică (sau e-mail) a 
serviciilor sociale din județul Călărași, indiferent dacă acestea erau sau nu licențiate, prioritate 
având serviciile sociale rezidențiale. 

De asemenea, în timpul controalelor efectuate la serviciile sociale destinate 
persoanelor vârstnice, inspectorii sociali au folosit costumul de protecție individuală pe toată 
durata controalelor. 

În timpul verificării celorlalte entități s-au folosit măștile, mănușile, botoșii și 
dezinfectantul din dotare. 

S-a ocupat de soluționarea privind recomandarea Instituției Avocatului Poporului nr. 
151/07.09.2020, înregistratã la ANPIS sub nr.5834/ DIS/10.09.2020 şi la AJPIS Cãlãraşi sub 
nr. 10871/15.09.2020 și sub nr.22016/07.12.2020 înregistrată la AJPIS Călărași sub nr. 
15357/11.12.2020.  

S-a ocupat de soluționare cererilor privind acordarea unui ajutor de urgență de la 
bugetul de stat. Din totalul de 9 cereri înregistrate, s-a cordat ajutoare de urgență doar pentru 
2 persoane, în sumă totală de 3000 de lei. 
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Concluzii 

În anul 2020, Compartimentului de Inspecție Socială Călărași a realizat, în termen, 
toate sarcinile de serviciu dispuse de conducerea instituției și de ANPIS. Nu au fost 
semnalate, înregistrate petiții și/sau reclamații adresate de cetățeni/instituții cu privire la 
activitatea compartimentului Inspecție socială.  

Menționăm faptul că așa cum reiese și din Raportul de audit, Compartimentul 
Inspecție socială este subdimensionat, motiv pentru care nu există timpul fizic pentru a 
monitoriza în teren măsurile dispuse și realizarea altor sarcini atribuite.  

Activitatea Comisiei de dialog social 

Comisia de Dialog Social funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 62/10 mai 2011, 
Legea dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate 
cu Ordinul Prefectului nr.70/19.12.2020, având în componenţă un număr de 48 de membri, 
titulari şi supleanţi, permanenţi şi invitaţi.  

Comisia de dialog social are caracter consultativ şi activitatea sa vizează, în special, 
următoarele: 

 asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, organizaţiile patronale şi 
organizaţiile sindicale, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra 
problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor 
sociali, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate socială; 

 consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă 
natură cu caracter economico-social; 

 alte probleme din sfera de activitate a administraţiei publice asupra cărora partenerii 
sociali convin să discute. 

În cursul anului 2020 Comisia de Dialog Social s-a întrunit în 2 şedinţe ordinare.  
Subiectele dezbătute au făcut obiectul propunerilor realizate de membrii Comisiei la 

începutul anului. Pentru predictibilitate a fost realizat de către secretariatul comisie, proiectul 
planului de teme, pe baza propunerilor înaintate în mare parte de instituțiile partenere şi care 
a fost înaintat membrilor spre adoptare, în prima şedinţă din an. În plenul întrunirilor au fost 
abordate subiecte privitoare la informări asupra activităților derulate de instituţii publice 
deconcentrate. Au mai fost abordate probleme cu care se confruntau diverse categorii 
profesionale în vederea informării asupra prevederilor legale ori pentru rezolvarea/clarificarea 
unor aspecte punctuale semnalate de partenerii de dialog. Periodic, cu o frecvenţă lunară, au  
fost informaţi partenerii de dialog social asupra posibilităţilor de finanţare, europene și 
naționale. Toate subiectele au făcut parte din domeniul de interes al administraţiei sau al 
partenerilor sociali, sindicate şi patronate. 

Temele dezbătute pe parcursul anului 2020 în cadrul şedinţelor de dialog social au 
fost:  

 Noutăţi fiscale ale anului 2020; 
 Creșterea gradului de siguranță rutieră; 
 Prezentarea și adoptarea propunerilor de teme pentru dezbatere în anul 2020; 
 Prezentarea și adoptarea propunerilor de teme pentru dezbatere în anul 2020; 
 Informare privind activitatea desfășurată de Direcția pentru Agricultură Județeană 

Călărași în 2019; 
 Informare privind activitatea desfășurată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Călăraşi în 2019; 
 Precizări legate de insolvența persoanei; 
 Implicarea instituțiilor publice locale în controlul asupra pericolelor de accident major în  

care sunt implicate substanțe periculoase; 
 Informare privind activitatea desfășurată pe parcursul anului 2019; 
 Situaţia socio-economică a judeţului Călăraşi în anul 2019, în cadrul Regiunii Sud 

Muntenia; 
 Modul de comercializare și etichetare al preparatelor din carne și al produselor lactate; 



 

 

  

197

 Realizarea planului de şcolarizare pentru învăţământ profesional şi tehnic în judeţul 
Călăraşi, în anul şcolar viitor; 

 Măsuri active oferite agenților economici și persoanelor în căutarea unui loc de muncă; 
 Condiţii privind distribuirea biletelor de tratament şi odihnă în anul 2020 şi stadiul 

numărului de cereri înregistrate şi soluţionate până la sfârşitul semestrului I 2020; 
 Planul de menținere a calității aerului( factorilor de mediu) responsabilitatea autorităţilor 

publice locale şi a agenţilor economici din judeţul Călăraşi; 
 Ucenicia la locul de muncă conform Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de 

muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Încheierea campaniei de irigaţii din anul 2020 şi pregătirea Sistemelor hidro-

ameliorative pentru activitatea de desecare; 
 Procesul de contractare al serviciilor medicale, medicamente și dispozitive medicale în 

anul 2020; 
 Combaterea violenței domestice(25 noiembrie); 
 Cuantumul plăţilor avansului acordat în Campania 2020 şi stadiul acestora. 

Semnalarea problemelor întâmpinate în campania de primire a cererilor în 2020; 
 Formulare europene pentru de Asigurări de Sănătate. 

Din cauza introducerii măsurilor de protecție impuse de starea de alertă adoptată pe 
întreg teritoriul național în cursul anului 2020, pentru combaterea virusului SARS–CoV-2, 
întrunirile s-au putut organiza și desfășura doar până în luna martie. 

În concluzie, doar două întruniri ale membrilor Comisiei de Dialog Social a județului 
Călărași s-au desfășurat pe parcursul întregului an, abordându-se temele aferente celor două 
luni. 

Acțiuni de protest 

În cursul anului 2020, nu au avut loc acţiuni de protest ale membrilor sindicatelor din 
județ. Aceasta, deoarece Prefectul județului Călărași a primit în audiență pe toți cei care au 
dorit să prezinte problemele/aspectele apreciate ca necorespunzătoare. În acest sens, au fost 
primiți reprezentanți ai USJ Sanitas, membri ai CNSLR.Frăția și pe cei ai Sindiatului Liber din  
Învățământ, membrii ai CSDR. În ambele situații aspectele sesizate au fost soluționate, 
conform precizărilor liderilor participanți. 

Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice 

Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice 
funcţionează în baza prevederilor HG nr. 499/07.04.2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice 
în cadrul prefecturilor. Comitetul  are un număr de 24 membri în conformitate cu Ordinul 
Prefectului nr.8/15.01.2020, cât și a Ordinului Prefectului nr.41/06.02.2020, precum şi un 
număr de 14 invitaţi permanenţi. 

În luna februarie au fost invitați să participe toți parlamentarii județului Călărași. Însă 
a  fost prezent un singur senator, care a preluat o serie din problemele cu care se confruntau 
vârstnicii din județ. 

Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 
Vârstnice vizează: 

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

 consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte 
normative care urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter 
economic, social, medical şi cultural, de interes al acestora; 

 monitorizarea aplicării măsurilor stabilite. 

În componenţa Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 
vârstnice fac parte reprezentanţi ai: organizaţiilor judeţene de pensionari, Agenţiei Judeţene 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi, Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Călăraşi, 
Casei Judeţene de Pensii, Direcţiei de Sănătate Publică, Direcţiei Generale de Asistenţă 
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Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi –componenta Adulţi, Comisariatului Judeţean pentru 
Protecţia Consumatorilor, Poliţiei de Proximitate-Serviciul de Ordine Publică, Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Călăraşi,  Direcţiei Judeţene pentru Cultură Călăraşi, precum şi ai  Agenţiei 
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi şi ai Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Călăraşi - numiţi prin ordin de către prefect, la propunerea conducerilor 
instituţiilor publice. Componenţa a avut în vedere realizarea Strategiei Guvernului pentru 
îmbătrânire activă. Acestora li s-au alăturat invitaţi permanenţi care prin participare pot 
contribui la bunul mers în soluționarea problemelor semnalate de vârstnici. Printre invitații 
permanenți se mai numără și reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, reprezentanţi ai societăţii 
civile, a căror activitate acoperă aria nevoilor vârstnicilor, precum şi ale autorităţilor publice 
locale: Asociaţia Comunelor – Filiala Călăraşi, Filiala de Cruce Roşie Călăraşi, Asociaţia 
pentru Dezvoltare Durabilă Dunărea de Jos şi Asociația pentru Dezvoltare, Inovație, Cultură și 
Antreprenoriat (ADICA), alături de specialiști care prin expertiza lor pot contribui la identificare 
soluțiilor la problemele ridicate: șef secție geriatrie - SJU Călărași, reprezentanți ai căminelor 
pentru persoane vârstnice din județ, reprezentanți ai centrelor medico-sociale din județ, ai 
Direcției de Asistență Socială din municipiul Călărași. La aceștia se alătură, după caz, funcție 
de aspectele discutate specialiști din diversele domeniile la solicitarea membrilor Consiliului 
Județean al Persoanelor Vârstnice de la nivelul județului Călărași. 

Organizațiile de pensionari membre ale comitetului sunt: Sindicatul judeţean al 
pensionarilor Călăraşi, al cărui președinte este și Preşedintele Consiliului Judeţean al 
Persoanelor Vârstnice Călăraşi, Federaţia «Unirea» a Pensionarilor - Filiala Călăraşi, al căru i 
reprezentant deține și calitatea de vicepreşedinte al Consiliul Judeţean al Persoanelor 
Vârstnice Călăraşi, Asociaţia Natională a Veteranilor de Război şi a urmaşilor acestora din 
M.Ap.N. -  Filiala Călăraşi, Asociaţia Cadrelor Militare în retr. şi rez. din M.A.I.- Filiala Călăraşi, 
Asociaţia Veteranilor de Război din MAI – Filiala Călăraşi, Uniunea Veteranilor de Război şi  a 
Urmaşilor Veteranilor, afiliată la Federaţia Europeană a Foştilor Combatanţi, Asociaţia 
municipală a pensionarilor – Călăraşi, Asociaţia judeţeană a pensionarilor Călăraşi, CARP 
Călăraşi și CARP Olteniţa. 

În cursul anului 2020 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 
Persoanelor Vârstnice s-a întrunit în 2 şedinţe lunare, până la instituirea stării de urgență 
impusă pentru combaterea pandemiei de COVID-19. 

Temele abordate în timpul şedinţelor, au fost: 

 Informarea privind situaţiile în care persoanele vârstnice din judeţul Călăraşi au fost 
victime ale infracţiunilor în anul 2019 şi măsuri pentru diminuarea acestui gen de fapte 
în anul 2020;  

 Implicarea Bisericii şi a Societăţii Civile în ajutorarea semenilor. 

La fiecare din ședințe, s-a realizat bilanțul solicitărilor înregistrate în ședința 
anterioară și precizarea în dreptul fiecăreia, a gradului de soluționare. Prefectul județului, 
urmare a aplicării măsurilor de protecție, celei mai expuse categorie de populație la pandemie 
- vârstnicii, a dispus sistarea întrunirilor lunare ale membrilor Comitetului. Prin intermediul 
secretariatului a fost ținută, în permanență, legătura cu membrii acestuia, prin președintele 
Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice. 

Măsuri în vederea implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor 
români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020 - Activitatea Biroului 
Județean pentru Romi: 

- Asistență acordată pentru întocmirea actelor de identitate și proprietate a persoanelor 
de etnie romă (certificate de naștere, de căsătorie, cărți de identitate, pașapoarte, 
permise de conducere, titluri de proprietate, ordine de terenuri, cărți funciare, apostilare 
documente); 

- Acordare de sprijin pentru întocmire de dosare pentru locuințe sociale; 
- Sprijin în cursuri de voluntariat pentru calificare ca experți locali pe problemele romilor; 
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- Rezolvare favorabilă, prin colaborare cu Consulatul României în Franța, secția 
Conflicte de Muncă, privind viramentele salariale restante ale unor angajati de etnie 
romă în domeniul construcții, din județul Călărași, care își desfășurau activitatea pe 
teritoriul Franței și nu își primeau salariile de 7 luni de zile;  

- Înscrierea  elevilor de etnie romă aflați în abandon  școlar în vederea reluării cursurilor 
de gimnaziu și liceu ; 

- Sprijin în rectificarea actelor de identitate a persoanelor de etnie romă care, din 
anumite și diverse motive, erau completate/editate eronat; 

- Acordare de sprijin ajutor de urgență din motive medicale minorilor de etnie romă cu 
paralizie; 

- Înscrierea elevilor romi în programul Șansa a doua în clasa a -8-a ; 
- Rezolvarea favorabilă, prin colaborare și implicare a Ambasadei României în Franța, 

respectiv Spania, privind repatrierea corpurilor neînsuflețite a unor cetățeni de etnie 
romă decedați în țările precizate, ale căror rude nu-și permiteau costurile repatrierii, 
prin identificarea unor sponsori care au achitat aceste costuri; 

- Sprijin în întocmirea documentației cât și distribuirea ajutoarelor de rechizite școlare 
pentru copiii romi; 

- Eliberarea de recomandări, în colaborare cu Asociația Partida Romilor Pro Europa, 
pentru înscrierea la licee și universități a elevilor de etnie romă pe locurile speciale 
alocate acestora;  

- Sprijin întocmire dosare pentru acordarea ajutorului social, personelor de etnie romă; 
- Implementarea proiectului CIPE “Competență, inovare și profesionalism în educație” 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020, proiect ce a promovat modelul educației interculturale în școală prin susținerea 
procesului de transformare a mediului educațional într-unul familiar indiferent de 
apartenența etnică, într-un spațiu în care elevii să-și poată exprima identitatea; 

- Transferul  elevilor de etnie romă la diverse licee pe locurile alocate special pentru 
romi; 

- Întocmirea și finalizarea petițiilor către CNCD - Consiliul Național pentru Combaterea 
Discriminării a cazurilor de discriminare sesizate de persoane de etnie romă;  

- Participarea la proiectul Platforma Națională de Bune Practici pentru Romi, pe 
parcursul anului 2020; 

- Mediere conflicte între soții familiilor de romi, violență domestică, evitarea situației de 
divorț; 

- Facilitarea accesului pe piața muncii al persoanelor de etnie romă; 
- Acordare de sprijin în elaborarea cardului european de sănătate pentru  etnicii romi; 
- Acordare de asistență în vederea obținerii ajutoarelor de urgență pentru persoanele de 

etnie romă;  
- Acordare de sprijin preluare tutelă minori de etnie roăa de către bunici cu ambii părinți 

decedați; 
- Acordare de sprijin persoanelor de etnie romă pentru realizarea serviciilor funerare 

pentru rudele decedate; 
- Acordare de sprijin persoanelor vârstnice de etnie romă în vederea achiziționării celor 

necesare traiului, în contextul pandemiei COVID-19; 
- Acordare de sprijin constând în hrană, persoanelor carantinate, distribuire supliment 

hrană persoanelor de etnie romă; 
- Acordare de sprijin familiilor de etnie romă în vederea curățeniei și dezinsețtiei 

gospodăriei pentru a nu fi evacuțti din locuintele sociale aflate în administrarea 
SPCTAFL  - Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ, precum și 
a sterilizării animalelor de companie ale acestora și predării lor către adăpostul de 
animale; 

- Acordare de sprijin în vederea întocmirii documentației pentru luarea în evidență a 
pesoanelor de etnie romă cu handicap la DGASPC; 
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- Sprijin pentru întocmirea documentației de înhumare a persoanelor de etnie romă 
decedate de Covid 19 în alte țări și, ulterior, repatriate în România (județul Călărași); 

- Întocmirea de caracterizări ale persoanelor de etnie romă aflate în cursul proceselor de 
judecată;  

- Efectuarea de vizite în localități cu pondere de romi pentru consiliere în vederea 
combaterii răspândirii pandemiei de COVID-19 și cu privire la drepturile fundamentale 
ale omului căt și cu privire la discriminare; 

- Convocarea de ședinte cu lideri ai romilor spoitori  pentru decalajul nunților tradiționale, 
precum și analizarea altor probleme derivate din contextul pandemiei COVID-19; 

- Acordare de sprijin în obținerea actelor de identitate a unor copii romi născuți în Italia și  
Franța; 

- Sedință cu lideri din localități cu pondere de romi pentru abordarea și analizarea 
problemelor cu care se confruntă comunitățile de romi precum și elaborarea unor 
soluții pentru rezolvarea acestora; 

- Organizarea unui recital și interpretare de colinde de Crăciun traditionale rome 
realizate în colaborare cu Organizația de Tineret Partida Romilor Pro Europa; 

- Distribuire de pachete de Crăciun copiilor defavorizați de etnie romă prin identificare de 
sponsori și colaborare cu ONG-uri și Organizația de Tineret Partida Romilor Pro 
Europa; 

- Reprezentarea cu onoare a Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale în 
organizarea alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020. 

Formarea profesională a adulţilor 

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi este o instituţie 
publică de interes regional  care are misiunea de a contribui la dezvoltarea capitalului uman 
prin furnizarea de servicii de instruire de calitate. 

Formarea profesională reprezintă un element esențial al sistemelor de învățare pe tot 
parcursul vieții, ajutând beneficiarii să obțină cunoștințe, abilități și competențe cerute de 
anumite ocupații  pe piața muncii, în condițiile unei migrări de populație dintr-un oraș în altul 
sau chiar în spațiul european. 

Formarea profesională oferită de Centrul Regional de Formare Profesională a 
Adulților Călărași, răspunde nivelului economiei actuale dar, în același timp, oferă cursan ți lor 
competențele importante de care au nevoie pentru a se dezvolta pe plan personal și pentru a 
deveni cetățeni activi , atât în România, cât și în spațiul european. 

De asemenea, contribuie la creșterea performanțelor întreprinderilor și a 
competitivității, susține cercetarea și inovarea, fiind un element central al politicii sociale și de 
ocupare a forței de muncă. 

Principalele obiective ale Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor 
Călăraşi pentru anul 2020 au fost: 

 furnizarea de servicii de formare profesională de calitate în vederea creşterii  
competenţelor profesionale ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, 
selecţionate de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă 
arondate/nearondate şi a altor persoane care pot participa la programe de formare 
profesională în condiţiile prevăzute de OUG nr.129/2000 privind formarea profesională 
a adulţilor; 

 autorizarea ca furnizor de formare profesională pentru noi ocupaţii solicitate pe piaţa 
muncii; 

 evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite; 
 întărirea colaborării interinstituţionale la nivel regional şi naţional prin implementarea 

strategiilor de formare profesională împreună şi pentru agenţiile judeţene pentru 
ocuparea forţei de muncă; 

 creșterea gradului de vizibilitate a CRFPA privind serviciile acordate, precum şi 
rezultatele obţinute ca urmare a implementării acestora; 

  creşterea ponderii veniturilor proprii în total venituri. 
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Planul de formare profesională pentru anul 2020 al CRFPA Călăraşi a fost structurat astfel: 

- 3125 de persoane au beneficiat de servicii gratuite de formare profesională conform 
Legii nr.76/2002 cu modificările şi completările ulterioare; 

- 250 persoane care au suportat contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare. 

Structura realizării Planului de formare profesională pentru anul 2020 a fost 
următoarea:  

 Au fost organizate 126 de cursuri pe diferite ocupații solicitate, în conformitate cu 
Planul anual de formare profesională; 

 2024 de persoane au beneficiat de servicii gratuite de formare profesională conform 
Legii nr.76/2002 cu modificările şi completările ulterioare; 

 478 de persoane care au suportat contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare; 
 A fost cuprins la cursuri de formare profesională un număr total de 2024 de şomeri din 

care 1351 femei, structurat astfel: 990 şomeri indemnizaţi, 1034 şomeri neindemnizaţi; 
 Din punct de vedere al formelor de pregătire la care au participat şomerii, situaţia se 

prezintă astfel: 746 de persoane au participat la cursuri de iniţiere, 1045 persoane au 
participat la cursuri de calificare, 233 persoane au participat la cursuri de perfecţionare; 

 Împărţirea pe categorii de vârstă a şomerilor beneficiari ai serviciilor de formare este 
următoarea: 554 de persoane cu vârsta sub 25 ani, 395 de persoane cu vârsta între 
25-35 ani, 476 de persoane cu vârsta între 35-45 ani şi 599 de persoane cu vârsta 
peste 45 ani. 

Realizarea indicatorilor de performanţă pentru CRFPA Călăraşi în anul 2020 

Evaluarea activităţii CRFPA Călăraşi s-a făcut pe baza indicatorilor de performanţă 
stabiliţi prin Contractul cadru încheiat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.  

Indicatori 

Valoarea 
indicatorului 
anual stabilită 
prin contract 

Valoare de 
realizat la 

data 
raportării 
(cumulat) 

Punctaj 
maxim 

acordat/ 
indicator 

Realizat 
(cumulat) 
Valoare 

 
Procent 

(%) 

A 1 2 3 4 5 

1.Număr total de șomeri cuprinși 
la cursuri de formare 
profesională/evaluare și certificare 
de competențe desfășurate prin 
CRFPA pentru AJOFM-uri 

3125 3125 3 2024 65 

Număr total șomeri cuprinși la cursuri 
de formare profesională desfășurate 
pentru AJOFM Brăila 

292 292 0,28 181 62 

Număr total șomeri cuprinși la cursuri 
de formare profesională desfășurate 
pentru AJOFM Bucuresti 

210 210 0,20 26 12 

Număr total șomeri cuprinși la cursuri 
de formare profesională desfășurate 
pentru AJOFM Buzau 

28 28 0,03 11 39 

Număr total șomeri cuprinși la cursuri 
de formare profesională desfășurate 
pentru AJOFM Călărași 

476 476 0,46 456 96 

Număr total șomeri cuprinși la cursuri 
de formare profesională desfășurate 
pentru AJOFM Călărași pentru 
AJOFM Constanța 

333 333 0,32 207 62 
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Număr total șomeri cuprinși la cursuri 
de formare profesională/evaluare și 
certif icare de competențe 
desfășurate pentru AJOFM Galați 

582 582 0,56 396 68 

Număr total șomeri cuprinși la cursuri 
de formare profesională desfășurate 
pentru AJOFM Giurgiu 

112 112 0,11 41 37 

Numîr total șomeri cuprinși la cursuri 
de formare profesională/evaluare și 
certif icare de competențe 
desfășurate pentru AJOFM Ialomița 

532 532 0,51 279 52 

Număr total șomeri cuprinși la cursuri 
de formare profesională desfășurate 
pentru AJOFM Tulcea 

210 210 0,20 147 70 

Număr total șomeri cuprinși la cursuri 
de formare profesională desfășurate 
pentru AJOFM Vrancea 

350 350 0,34 280 80 

Număr total șomeri cuprinși la cursuri 
de formare profesională  desfășurate 
pentru AJOFM-uri care nu sunt 
cuprinse în Contractul de 
Performanță Managerială 

0 0    

2.Numărul total de persoane care 
beneficiază  de servicii gratuite de 
formare profesională, altele decât 
șomerii,conform Legii nr. 76/2002,  
cuprinse la cursuri în anul curent 

211 211 1 26 12 

Numărul total de persoane care 
benef iciază  de servicii gratuite de 
formare profesională, altele decât 
șomerii,conform Legii nr. 76/2002, 
cuprinse la cursuri, în anul curent, 
desfășurate pentru AJOFM Brăila 

42 42 0,20 14 33 

Numărul total de persoane care 
benef iciază  de servicii gratuite de 
formare profesională, altele decât 
șomerii,conform Legii nr. 76/2002, 
cuprinse la cursuri, în anul curent, 
desfășurate pentru AJOFM Galați 

15 15 0,07 0 0 

Numărul total de persoane care 
benef iciază  de servicii gratuite de 
formare profesională, altele decât 
șomerii,conform Legii nr. 76/2002, 
cuprinse la cursuri, în anul curent, 
desfășurate pentru AJOFM Giurgiu 

42 42 0,20 0 0 

Numărul total de persoane care 
benef iciază  de servicii gratuite de 
formare profesională, altele decât 
șomerii,conform Legii nr. 76/2002, 
cuprinse la cursuri, în anul curent, 
desfășurate pentru AJOFM Ialomița 

56 56 0,27 0 0 

Numărul total de persoane care 
benef iciază  de servicii gratuite de 
formare profesională, altele decât 
șomerii,conform Legii nr. 76/2002, 
cuprinse la cursuri, în anul curent, 
desfășurate pentru AJOFM Tulcea 

28 28 0,13 12 43 

Numărul total de persoane care 
benef iciază  de servicii gratuite de 
formare profesională, altele decât 
șomerii,conform Legii nr. 76/2002, 
cuprinse la cursuri, în anul curent, 
desfășurate pentru AJOFM Vrancea 

28 28 0,13 0 0 
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Numărul total de persoane care 
benef iciază  de servicii gratuite de 
formare profesională, altele decât 
șomerii, conform Legii nr. 76/2002, 
cuprinse la cursuri, în anul 
curent,desfășurate pentru AJOFM-uri 
care nu sunt cuprinse în Contractul 
de Performanță Managerială 

0 0    

3. Numărul total de persoane care 
nu beneficiază de servicii gratuite 
de formare profesională, conform 
Legii nr. 76/2002, cuprinse la 
cursuri în anul curent (plătitori) 

250 250 1,5 478 191 

4. Rata de promovare a 
examenului de absolvire pentru 
cursuri începute în anii anteriori și  
finalizate în anul curent 

95% 95% 1 - 95 

5. Rata de promovare a 
examenului de absolvire pentru 
cursuri începute și finalizate în 
anul curent 

95% 95% 1 - 95 

6. Grad de satisfacție a clienților 85% 85% 1 - 85 

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

100% 107,000 1,5 328,052.00 307 

PUNCTAJ FINAL 10.00  

La momentul raportării, CRFPA Călărași deține un număr de 55 de autorizații. 
Autorizații calificare NIVEL 2 
Condiție acces – învățământ gimnazial 

1 Ajutor mecanic auto - cod N.C. 7231.1.1 360 ore 
2 Brutar - cod N.C. 7412.1.1 360 ore 
3 Cofetar  - cod N.C. 7412.1.2 360 ore 
4 Confecţioner asamblor articole din textile - cod  N.C. 8286.1.2 360 ore 
5 Confectioner constructii metalice - cod N.C. 7214.1.4 360 ore 
6 Frizer - cod  N.C. 5141.1.3 360 ore 
7 Gaterist - cod N.C. 8141.1.2 360 ore 
8 Lucrator f inisor pentru constructii - cod N.C. 7132.1.1 360 ore 
9 Lucrator instalator pentru constructii - cod N.C. 7136.1.1 360 ore 
10 Lucrator in alimentatie - cod N.C. 5122.1.1 360 ore 
11 Lucrator in comert - cod N.C. 5220.1.1 360 ore 
12 Lucrător in creşterea animalelor - cod N.C. 6121.1.1 360 ore 
13 Lucrător in cultura plantelor  - cod N.C. 6111.1.1 360 ore 
14 Lucrător în structuri pentru construcţii - cod N.C. 7122.1.3 360 ore 
15 Lucrator in tamplarie - cod N.C. 7422.1.4 360 ore 
16 Macelar – cod N.C. 7411.1.2 360 ore 
17 Manichiurist pedichiurist – cod N.C. 5141.2.1 360 ore 
18 Patiser – cod N.C. 7412.1.3 360 ore 
19 Sudor oxi-gaz cod NC 7212.1.2 360 ore 

Autorizaţii calificare NIVEL3 
Condiţie acces – învăţământ gimnazial sau general obligatoriu* 
*10 clase 2003 – prezent, 1974 – 1990 
8 clase 1990 – 2002, 1965 – 1974 

1 Bucătar – cod N.C. 5122.2.1 720 ore 
2 Comerciant vânzător mărfuri alimentare – cod N.C. 5220.2.1 720 ore 
3 Comerciant vânzător mărfuri nealimentare – cod N.C. 5220.2.2 720 ore 
4 Confecţioner tâmplărie din aluminiu si mase plastice – cod N.C.  7134.2.3 720 ore 
6 Dulgher tamplar parchetar – cod NC 7214.2.1 720ore 
7 Electrician constructor – cod N.C. 7137.2.1 720 ore 
8 Electrician electronist auto – codN.C. 7231.2.1 720 ore 
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9 Fierar betonist, montator prefabricate – cod N.C. 7123.2.1 720 ore 
10 Filator – cod N.C. 7431.2.1 720 ore 
11 Frizer coafor manichiurist pedichiurist  - cod N.C. 5141.2.1 720 ore 
12 Instalator instalaţii tehnico sanitare si de gaze – cod N.C. 7136.2.2. 720 ore 
13 Maşinist utilaje cale si terasamente – cod N.C. 8332.2.1. 720 ore 
14 Mecanic agricol – cod N.C. 7233.2.2 720 ore 
15 Mecanic auto – cod N.C. 7231.2.2 720 ore 
16 Montator pereţi si plafoane din ghips carton  - cod N.C. 7134.2.2 720 ore 
17 Mozaicar faiantar – cod N.C. 7132.2.3 720 ore 
18 Operator introducere, validare şi prelucrare date – cod N.C. 4113.2.1 720 ore 
19 Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – cod N.C. 5123.2.1 720 ore 
20 Zidar pietrar tencuitor – cod  N.C. 7122.2.1 720 ore 

Autorizaţii calificare NIVEL 4 
Condiţie acces – învăţământ liceal 

1 Cosmetician – cod N.C. 5141.3.1 1080 ore 

Autorizaţii INIŢIERE 
Condiţie acces – învăţământ obligatoriu/ * învăţământ gimnazial 
10 clase 2003 – prezent, 1974 – 1990 
8 clase 1990 – 2002, 1965 – 1974 

*1 Barman – cod COR 513201 300 ore 
2 Comunicare în limba engleză 150 ore 
*3 Laminator – cod COR 812136 240 ore 
*4 Machior – cod COR 514205 60 ore 
5 Maseur – cod COR 325501 240 ore 
*6 Mecanic de exploatare în cultura mare – cod COR 833104 360 ore 
7 Operator introducere, validare şi prelucrare date – cod N.C. 4113.2.1 150 ore 
8 Ref lexoterapeut – cod COR 325504 240 ore 
9 Stilist protezist – cod COR 514208 100 ore 

Autorizaţii INIŢIERE 
Condiţie acces – învăţământ primar 

1 Comunicare în limba română 150 ore 

Autorizaţii PERFECŢIONARE 
Condiţie acces – studii superioare 

1 Formator – cod COR 241205 60 ore 
2 Manager proiect – cod COR 242101 60 ore 

Autorizaţii PERFECŢIONARE 
Condiţie acces – invatamant liceal 

1 Inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca – cod COR 325723 80 ore 
2 Inspector/referent resurse umane – cod COR 333304 180 ore 
3 Instructor/preparator formare– cod COR 333309 60 ore 

Concluzii 

Una dintre cele mai importante măsuri active, formarea profesională a adulților este 
una specifică, bazându-se pe dezvoltarea competențelor necesare pentru integrarea pe piața 
forței de muncă, diferită de educația din sistemul formal (elevi, studenți) unde se realizează 
educația de bază sau generală. 

Sistemul public de ocupare este orientat către persoanele aflate în cautarea unui loc 
de muncă, dintre care unele aflate în risc de excluziune socială. 

CRFPA Călărași, prin parteneriatele încheiate, organizează programe de formare și  în 
medii mai puțin atractive, respectiv în mediul rural, penitenciare, cât și pentru grupuri 
dezavantajate. De asemenea, CRFPA organizează cursuri pentru diverse ocupații/calificări (în  
domeniul industrial, construcții, înfrumusețare, IT,alimentație publică și turism, agricultură)  
unde se utilizează echipamentele existente în dotarea acestuia. 

Odată cu implementarea  proiectelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de 
Muncă, privind ucenicia la locul de muncă și a măsurilor acordate de către AJOFM-uri,  
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CRFPA Călărași a venit cu oferte către angajatori și a reușit să încheie mai multe contracte de 
ucenicie începând cu anul 2018, unele dintre ele fiind în derulare până în anul 2021-2022. 

Numărul mare de contracte încheiate pe aceste măsuri oferite angajatorilor, a făcut ca 
Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Călărași să devină foarte cunoscut pe 
piața forței de muncă. 

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Călărași va continua seria 
demersurilor în ce privește incluziunea persoanelor considerate vulnerabile și să își 
stabilească indicatorii în funcție de specificul economic și social al zonei arondate, astfel ne 
vom  adapta serviciile pe necesitățile agenților economici dar și a persoanelor care doresc să 
obțină o nouă calificare profesională și să se integreze pe piața muncii. 

În acest sens, pe viitor, se va pune accent pe medierea de competențe și anume , pe 
diferențierea persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă în funcție de nivelul de studii  
și de calificare.   

Inspecţia Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă 

ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ 

SERVICIUL CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ ȘI COMPARTIMENT CONTROL MUNCĂ 
NEDECLARATĂ 

Pentru realizarea obiectivelor stabilite prin Programul Cadru de Acţiuni al 
Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi pe anul 2020, aprobat de Inspecţia Muncii, 
Serviciul Control Relaţii de Muncă şi Compartimentul Control Muncă Nedeclarată au obţinut 
următorii indicatori de performanţă monitorizaţi lunar de Inspecția Muncii, astfel: 

- 1198 de controale efectuate; 
- 101 de angajatori sancționați; 
- 122 de sancțiuni contravenționale aplicate, din care: 60 de amenzi și 62 de 

avertismente scrise; 
- 759.800 lei valoarea amenzilor aplicate; 
- 1097 de măsuri dispuse ca urmare a neconformităților dispuse. 

Acţiunile de control în domeniul relaţiilor de muncă au fost, în principal, de tipul: 
 Controale de fond având ca obiectiv principal verificarea respectării prevederilor legale 

în domeniul relațiilor de muncă cu privire la încheierea, modificarea, suspendarea şi 
încetarea contractelor individuale de muncă și a a conştientizării acestora pentru 
respectarea legislaţiei muncii, în special privind depistarea angajatorilor ce folosesc 
munca nedeclarată şi diminuarea fenomenului de muncă nedeclarată şi a 
consecinţelor negative asupra persoanelor care lucrează fără încheierea unui contract 
individual de muncă anterior începerii relaţiilor de muncă; 

 Controale legi speciale (tematice), inopinate şi tip campanie care vizează respectarea 
legislaţiei muncii prin controlul aplicării legilor specifice. În cadrul controalelor inopinate 
şi a celor de tip campanie organizate la nivel naţional pe diferite domenii cu incidenţă 
majoră au fost urmărite cu prioritate obiectivele privind identificarea cazurilor de muncă 
nedeclarată. 

Depistarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată: 
 1039 de controale efectuate; 
 20 de angajatori sancționați; 
 24 de persoane depistate că desfășoară muncă nedeclarată, din care: 21 de persoane 

depistate fără forme legale de angajare și 3 persoane depistate fără transmiterea 
raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua 
anterioară începerii activităţii; 

 20 de sancțiuni aplicate, din care: 17 – sancţiuni aplicate pentru primirea la muncă a 
persoanelor fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua 
anterioară începerii activităţii, conform prevederilor art. 260 alin. 1 lit. e din Legea nr. 
53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 3 – sancţiuni aplicate 
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pentru primirea la muncă a persoanelor fără transmiterea raportului de muncă în 
registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii 
activităţii, conform prevederilor art. 260 alin. 1 lit. e^¹) din Legea nr. 53/2003 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 480.000 lei valoarea amenzilor, din care: 420.000 lei pentru primirea la muncă a 
persoanelor fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua 
anterioară începerii activităţii; 60.000 lei pentru primirea la muncă a persoanelor fără 
transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel 
târziu în ziua anterioară începerii activităţii. 

Aplicarea prevederilor Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare – Codul Muncii 

În anul 2020, activitatea de control care a avut ca obiectiv urmărirea respectării de 
către angajatori a prevederilor Codului Muncii, s-a concretizat prin următoarele rezultate: 

 1129 de controale efectuate; 
 64 de sancţiuni aplicate, din care: 44 amenzi și 20 de avertismente scrise; 
 538.800 lei valoarea totală a amenzilor aplicate; 

Sancţiunile contravenţionale au fost aplicate după cum urmează: 
- conform art. 260 alin.(1) lit.a), au fost aplicate 8 amenzi pentru nerespectarea 

dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară; valoarea totală a 
amenzilor aplicate a fost de 14.300 lei; 

- conform art. 260 alin.(1) lit.e), au fost aplicate 17 amenzi pentru primirea la muncă a 
persoanelor fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua 
anterioară începerii activităţii, în valoare de 420.000 lei; 

- conform art. 260 alin. (1) lit e^¹), au fost aplicate 3 amenzi primirea la muncă a 
persoanelor fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a 
salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, în valoare de 60.000 lei; 

- conform art. 260 alin. (1) lit.i), a fost aplicată 1 amendă pentru nerespectarea 
prevederilor privind munca suplimentară, în valoare de 3.000 lei; 

- conform art. 260 alin. (1) lit.m), au fost aplicate 15 amenzi pentru faptul că angajatorul 
nu a respectat obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare 
salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, în  
valoare totală de 43.500 lei. 

În urma controalelor efectuate pentru deficienţele constatate, au fost dispuse măsuri 
care au vizat în principal neconformităţi cu privire la munca nedeclarată, timpul de muncă şi 
timpul de odihnă, încălcarea prevederilor legale privind munca suplimentară, a repausului 
săptămânal, acordarea drepturilor salariale, acordarea concediului de odihnă. 

Controale  în baza HG nr.905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, 
modificată și completată  

În anul 2020, au fost efectuate 913 controale, fiind verificate prevederile legale privind 
obligaţia angajatorilor de a înfiinţa şi transmite la Inspectoratele teritoriale de muncă registrul 
general de evidenţă a salariaţilor, respectiv, datele privind încheierea, modificarea, 
suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, corectitudinea datelor transmise 
şi alte obligaţii ce decurg din legea specială. Un număr de 37 angajatori au fost sancţionaţi şi 
au fost aplicate 37 de sancţiuni contravenţionale: 6 amenzi, în valoare de 37.000 lei şi 31 de 
avertismente scrise. Pentru neconformităţile constatate s-au dispus 348 de măsuri. 

Împiedicarea exercitării controlului și neîndeplinirea măsurilor dispuse către inspectorii 
de muncă-Legea nr.108/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare   

În anul 2020, au fost sancţionaţi 14 angajatori, aplicându-se 16 sancţiuni 
contravenţionale, din care: 8 sancţiuni contravenţionale (2 amenzi în valoare de 10.000 lei şi 
6 avertismente scrise) aplicate pentru încălcarea prevederilor art. 23 alin. 1 lit. b), respectiv 
pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă; 8 
sancţiuni contravenţionale (5 amenzi în valoare de 40.000 lei şi 3 avertismente scrise) 
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aplicate pentru nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 1 lit. c, respectiv pentru nepunerea la 
dispoziţia inspectorilor de muncă a documentelor solicitate. 

Controale  în baza Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între 
femei și bărbați, republicată,  cu modificările și completările ulterioare 

În anul 2020, au fost efectuate 214 controale. Pentru neconformităţile constatate au 
fost dispuse 49 de măsuri de remediere şi nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale.  

Controale efectuate în baza O.G. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea 
străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind regimul străinilor în România 

În anul 2020, au fost efectuate 8 controale, din care 5 împreună cu reprezentanţii IGI - 
Biroul pentru Imigrări al Judeţului Călăraşi. A fost aplicată o amendă în valoare de 100.000 lei 
pentru primirea la muncă a unui număr de 34 cetăţeni străini fără aviz de angajare şi s-a 
dispus o măsură de remediere a neconformităţii constatate. 

Controale efectuate în baza dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi alin. (2) din Legea 
dialogului social nr. 62/2011 

În anul 2020, au fost efectuate 26 de controale şi au fost dispuse 20 măsuri privind 
respectarea acestor prevederi. 

Controale efectuate în baza dispoziţiilor Legii nr. 52/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare 

În anul 2020, au fost efectuate 37 de controale sub aspectul respectării dispoziţiilor 
Legii nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aplicate 2 amenzi în 
valoare de 12.000 lei şi un avertisment scris şi au fost dispuse 27 măsuri de remediere a 
neconformităţilor constatate. 

Controale efectuate cu privire la modul în care au fost respectate prevederile legale 
prevăzute de alin (1), art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice 

În anul 2020, au fost efectuate verificări cu privire la modul în care au fost respectate 
prevederile legale prevăzute de alin(1) și art.33 din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, referitoare la obligaţia de a publica la sediu l 
propriu şi pe pagina proprie de internet o listă a tuturor funcţiilor din autorităţilor sau 
instituţiilor publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice. Au 
fost efectuate 13 controale la sediul autorităţilor sau instituţiilor publice, s-a dispus 1 măsură 
şi nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale. 

Controale efectuate în baza Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

În contextul evoluţiei pandemiei de COVID-19, pe toată perioada stării de alertă, au 
fost efectuate 47 de controale şi au fost dispuse 6 măsuri de remediere a neconformităţilor 
constatate. 

Campanii naţionale desfăşurate conform dispoziţiilor Inspecţiei Muncii: 

 În perioada 13-23 ianuarie 2020 s-a desfăşurat Campania naţională privind verificarea 
modului de respectare de către angajatori a prevederilor legale referitoare la 
încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea şi transmiterea în 
registrul general de evdienţă a salariaţilor a contractelor individuale de muncă cu timp 
parţial. În cadrul campaniei au fost verificaţi 49 de angajatori, s-au aplicat 2 sancţiuni 
contravenţionale: o amendă în valoare de 20000 lei, pentru identificarea unei persoane 
fără contract individual de muncă încheiat în formă scrisă şi un avertisment; 

 În perioada 24.02 – 06.03.2020 s-a desfăşurat Campania naţională pentru verificarea 
respectării prevederilor legale cu privire la condiţiile de funcţionare şi procedura de 
înregistrare a persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României 
ca agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate. În cadrul campaniei au fost 
verificaţi 3 angajatori care au activitatea principală cod CAEN 7810, pentru care s-a 
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constatat la data controlului că nu prestează activitate de plasare. La ITM Călăraşi nu 
sunt înregistraţi agenţi de plasare forţă de muncă în străinătate. 

 În perioada 11-22 mai 2020, Inspecţia Muncii a desfăşurat Campania naţională pentru 
verificarea respectării de către persoanele juridice care desfăşoară activităţi de 
mediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate, a prevederilor Legii nr.156/2000 
privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi a Normelor 
Metodologice de aplicare aprobate prin HG nr.384/2001. Nu s-au efectuat controale 
deoarece la ITM Călăraşi nu sunt înregistraţi agenţi de plasare forţă de muncă în 
străinătate, iar ca urmare a controalelor efectuate în perioada 24.02-06.03.2020 în 
cadrul campaniei anterioare, s-a constatat că angajatorii cu cod CAEN 7810, 
înregistraţi la Registrul Comerţului pe raza judeţului Călăraşi, nu desfăşoară această 
activitate. 

 În perioada 18-20 mai 2020, s-a desfăşurat acţiunea de conştientizare a angajatorilor 
cu privire la necesitatea stabilirii de programe individualizate de muncă, în vederea 
reducerii riscului de contaminare cu COVID-19, pe durata stării de alertă. În cadrul 
acestei acţiuni, au fost comunicate 61 de scrisori de atenţionare cu privire la 
respectarea art. 21 din Legea nr.55/2020, din care 49 de angajatori au răspuns, iar 
dintre aceştia un număr de 7 au luat măsuri de individualizare program de muncă. 

 În perioada 18-23 mai 2020 s-a desfăşurat Campania naţională pentru identificarea 
cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniile construcţii – cod CAEN 41, 42, 43 şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor 
– cod CAEN 452. Au fost verificaţi 48 de angajatori, în cazul a doi angajatori au fost 
aplicate 2 sancţiuni contravenţionale – amenzi, în valoare de 40.000 lei, pentru 
identificarea a două persoane care prestau activitate fără a avea încheiate contracte 
individuale de muncă în formă scrisă. 

 În perioada 02-06 iunie 2020, s-a desfăşurat Campania naţională pentru identificarea 
cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispoziţiile 
legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatori care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniile fabricarea şi comercializarea produselor textile, confecţii, 
pielărie şi încălţăminte (cod CAEN 13, 14 şi 15), cu participarea celor două corpuri de 
control (SCRM şi CCMN). În cadrul campaniei au fost verificaţi 26 de angajatori, s-au 
dispus 7 măsuri şi nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale; 

 În perioada 04-16 iunie 2020 s-au desfăşurat controale privind verificarea respectării 
prevederilor art. 5 alin. 1 lit.e) din Legea nr.55/2020 (măsuri pentru diminuarea 
impactului de răspuns), cu privire la adaptarea programului de lucru sau 
permanentizarea activităţii serviciilor de asistenţă social. Au fost verificare 12 unităţi, în  
conformitate cu Panul de control întocmit pe perioada stării de alertă şi au fost dispuse 
2 măsuri. 

 În perioada 15 iunie – 24 august 2020, în contextul prelungirii stării de alertă pe 
teritoriul României pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
s-a desfăşurat Campania naţională privind verificarea modului în care angajatorii 
respectă prevederile legale referitoare la suspendarea şi executarea contractelor 
individuale de muncă. În cadrul campaniei au fost  efectuate 215 controale, din cele 
238 de unităţi programate, din care 37 de controale au fost efectuate în zilele de 
sâmbătă şi 18 au fost controale de noapte. Au fost aplicate 12 sancţiuni 
contravenţionale: 7 amenzi în valoare de 115000 lei şi 5 avertismente scrise şi au fost 
dispuse 102 măsuri. Au fost identificare 5 persoane care prestau activitate fără a avea 
încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă şi 3 angajatori au fost 
sancţionaţi cu amenzi conform prevederilor art. 260 alin.1 lit.e) din Legea nr.53/2003 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Codul Muncii, în valoare de 
100.000 lei. 

 În contextul măsurilor publice speciale stabilite prin Decretul nr.195/16.03.2020 privind 
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, acţiunea prevăzută la punctul nr. 9 
din Planul de cooperare operativă pentru depistarea angajaţilor străini ilegali şi 
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combaterea muncii nedeclarate a străinilor, organizată împreună cu IGI - Biroul pentru 
Imigrări al Judeţului Călăraşi nu s-a mai desfăşurat. 

 În perioada 20-22 iulie 2020 s-a desfăşurat Campania naţională pentru identificarea 
cazurilor de muncă nedeclarată şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în 
muncă, la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor – cod 
CAEN 41, 42, 43. Au fost verificaţi 12 angajatori. Un angajator a fost sancţionat 
contravenţional cu amendă în valoare de 20.000 lei, pentru identificarea unei persoane 
care presta activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă. 

 În perioada 24-28 august 2020, în baza Planului de cooperare operativă pentru 
depistarea angajaţilor străini ilegali şi combaterea muncii nedeclarate a străinilor, s-au 
desfăşurat acţiuni de control, împreună cu IGI - Biroul pentru Imigrări al Judeţului 
Călăraşi care au avut ca scop combaterea muncii nedeclarate şi angajarea ilegală a 
străinilor pe teritoriul României, fiind vizaţi, în principal, angajatorii pentru care 
prestează activitate cetăţeni indieni. În cadrul acţiunii au fost efectuate 2 controale. Nu  
s-au dispus măsuri, nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale. 

 În perioada 14-19 septembrie 2020, s-a desăşurat Campania Naţională privind 
verificarea modului de respectare de către beneficiari a prevederilor Legii nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Au fost verificaţi 19 beneficiari şi 
s-au dispus 14 măsuri. Nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale. 

 În perioada 21-26 septembrie 2020, s-a desfăşurat Campania Naţională pentru 
identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi respectarea normelor de securitate şi 
sănătate în muncă, la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de 
activitate: fabricarea  produselor de brutărie şi a produselor făinoase – cod CAEN 107 
şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor – cod CAEN 452. S-au efectuat 30 de 
controale şi s-au dispus 17 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate. Au fost 
aplicate 3 sancţiuni contravenţionale: 1 amendă în valoare de 3.000 lei şi 2 
avertismente scrise. 

 În perioada 26-30 octombrie 2020, Serviciul Control Relaţii de Muncă a desfăşurat 
Campania Naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor 
legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a 
timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislaţiei  şi  a 
directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 
transnaţionale transpuse în legislaţia naţională. În cadrul campaniei au fost verificaţi 26 
de angajatori, din care 20 care prestează activităţi de transporturi rutiere de mărfuri 
(cod CAEN 4941) şi 6 transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători (cod 
CAEN 4931). În urma verificărilor efectuate au fost constatate 28 de deficienţe în 
domeniul relaţiilor de muncă pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost 
aplicate 2 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 3000 lei. Inspectorii de muncă au 
desfăşurat controale comune (identificări pe teren), în colaborare cu reprezentanţi ai 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transport Rutier (ISCTR). 

 În perioada 10-24 noiembrie 2020 s-a desfăşurat Campania Naţională pentru 
verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, 
telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea şi sănătatea la locul de muncă, 
în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19. În cadrul campaniei au  fost 
controlaţi 35 de angajatori cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, atât din sistemul 
privat cât şi de stat. Au fost dispuse 26 de măsuri cu termene precise de remediere a 
neconformităţilor constatate şi s-a aplicat o amendă în valoare de 3.000 lei. 

 Având în vedere evoluţia pandemiei de COVID-19, în perioada 21-25 septembrie 2020, 
Campania europeană de conştientizare a lucrătorilor şi a angajatorilor cu privire la 
beneficiile muncii declarate (#EU4FairWork) s-a desfăşurat prin publicarea materialelor 
elaborate în cadrul Platformei europene pentru intensificarea colaborării în materie de 
muncă nedeclarată (UDWP) pe site-ul instituţiei şi afişare la sediul instituţiei, precum şi 
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diseminate în mediul on-line, inclusiv partenerilor sociali (Consiliului Consultativ 
Tripartit). 

În anul 2020, au fost adresate Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi 268 de 
petiţii/sesizări, din care 258 au fost repartizate Serviciului Control Relaţii de Muncă, acestea 
reclamând următoarele aspecte : 

- neacordarea drepturilor salariale pentru perioada lucrată şi a garanţiilor reţinute de 
către angajator; 

- neacordarea timpului liber corespunzător şi sporurilor pentru lucru în repausul 
săptămânal, pentru orele de noapte şi pentru orele suplimentare; 

- neacordarea concediilor de odihnă sau necompensarea concediului de odihnă 
neefectuat; 

- nerespectarea timpului de lucru şi de odihnă; 
- neeliberarea de către angajator a unei adeverinţei la încetarea activităţii; 
- aspecte privind încetarea contractelor individuale de muncă; 
- neeliberarea de către angajator a unei adeverinșe la ăncetarea activității; 
- aspecte privind încetarea contractelor de muncă. 

CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ ŞI MONITORIZARE RELAŢII DE MUNCĂ 

La nivelul judeţului Călăraşi sunt înregistraţi 5340 de angajatori, dintre care un număr 
de 382 au peste 21 salariaţi, din care 161 de angajatori sunt cu capital de stat (inclusiv 
bugetari), 3 angajatori cu capital mixt şi 218 angajatori cu capital privat.  

În evidenţa Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi sunt înregistrate şi active 63 
de contracte colective de muncă.  

De la intrarea în vigoare a Ordinului nr.1140/13.07.2020 privind aprobarea 
Metodologiei de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, la 
nivelul inspectoratului au fost eliberare 22  de nume de utilizator şi parolă. 

La nivelul judeţului Călăraşi nu sunt înregistraţi în evidenţele inspectoratului, ca agenţi 
de plasare a forţei de muncă în străinătate în baza Legii nr.56/2000, agenţi economici care şi-
au declarat la ORC Călăraşi ca obiect principal de activitate „activităţi ale agenţiilor de plasare 
a forţei de muncă - 7810”. 

În anul 2020, s-au înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi 8 detaşări 
transnaţionale, potrivit Legii nr.16/2016 şi HG nr.337/2017. Astfel, un număr de 5 angajatori 
au detaşat pe teritoriul României un număr de 12 lucrători.  

Urmare solicitărilor în anul 2020, au fost eliberate 63928 de certificate/rapoarte, cu 
informaţii extrase din baza de date gestionată de Inspecţia Muncii şi 38 de adeverinţe, în baza 
documentelor existente în arhiva Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi. 

La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi au fost preluate 650 de registre 
electronice şi au fost eliberate un număr de 702 de parole pentru transmiterea on-line a 
registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.  

În cursul anului  2020, un angajator a fost înregistrat la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi, în baza Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. Au fost 
înregistrate un număr de 16  contracte de ucenicie. 

Au fost eliberate 2 dovezi de reprezentativitate, solicitate de către sindicate. 
În ceea ce priveşte activitatea de înregistrare la Inspectoratul Teritorial de Muncă 

Călăraşi a prestatorilor de servicii, reglementată de prevederile HG nr.905/2017, au fost 
depuse 198 de notificări privind încheierea contractelor de prestări servicii şi 29  de notificări 
privind încetarea contractelor de prestări servicii.     

În evidenţele Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi există un număr de 405 
angajatori care utilizează în mod frecvent muncă de noapte.  

Pe parcursul anului 2020, au fost eliberate titularilor un număr de 91 de Carnete de 
Muncă. 

 

 



 

 

  

211

COMPARTIMENTUL SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

Rezultatele activității de control desfășurate de inspectorii de muncă din cadrul 
acestui Compartiment, în anul 2020, sunt prezentate în tabelul următor: 

 Indicatori  specifici anul 2020 
1 Fond de timp disponibil 2110 

2 

Unităţi vizitate: 981 
■ Control preventiv 487 
■  Campanii 442 
■  Alte activităţi 52 

3 
Număr controale  
■ Planif icat 901 
■ Realizat 981 

4 

N. zile utilizate pentru control: 1186 
■ Controale programate (zile) 1078 
■ Controale pentru verif icare măsuri (zile) 16 
■ Controale în vederea autorizării (L 126, L 319, etc.) (zile) 92 
■ Determinări de noxe (zile) 0 
■ Sesizări (zile) 45 

5 Nr. zile utilizate  pentru cercetare evenimente  şi avizare 
dosare de cercetare cu ITM (zile): 

323 

6 Nr. zile utilizate pentru instruiri în domeniul SSM (zile) 83 

7 

Nr. zile utlizate pentru lucrări de birou în domeniul SSM 211 
■ Soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii (zile) 31 
■ Prestări servicii, în condiţiile legii (zile) 4 
■ Alte lucrări de birou (zile) 162 
■ Perfecţionare profesională (zile) 14 

8 

Fond de timp neutilizat  
■ Număr zile de concediu de odihnă (zile) 165 
■ Număr zile concediu medical (zile) 142 
■ Număr zile concediu fără plată (zile) 0 

9 Număr evenimente comunicate de angajatori: 105 

10 
Număr de  evenimente cercetate de angajatori şi avizate de 
ITM  

11 Număr evenimente cercetate de ITM şi avizate de IM 13 

12 

Număr total de accidentaţi pentru care s-a stabilit caracterul 
accidentului, din care: 

47 

■ Accidentaţi în muncă mortal 4 
■ Accidente de muncă cu invaliditate conf irmată 1 
■ Accidentaţi în muncă cu incapacitate temporară de muncă 42 

13 Număr total de accidente de muncă colective: 3 

14 

Total accidentaţi în muncă în urma accidentelor de muncă 
colective, din care: 

14 

■  Accidentaţi în muncă mortal 1 
■ Accidente de muncă cu invaliditate conf irmată 0 
■ Accidentaţi în muncă cu incapacitate temporară de muncă 13 

15 
Opriri funcţiune  
■ Unităţi 0 
■ Echipamente 0 

16 Număr de incidente periculoase: 0 
17 Număr de propuneri de urmărire penală inaintea instituţiilor 1 

18 Sancţiuni contravenţionale  

 
 

■ Număr 1661 

Valoare (lei) 187000 

■ Aplicate - 
■ Amenzi 39 
■ Avertismente 1622 
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Indicatori specifici domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă 

În cursul anului 2020, inspectorii de muncă din domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă au controlat 981 de societăți comerciale, numărul angajaților din unitățile controlate 
fiind de 29155. 

Totodată, inspectorii de muncă au continuat acţiunile de informare şi conştientizare a 
angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanţilor din CSSM-uri, reprezentanţilor lucrătorilor, medicilor 
de medicina muncii, reprezentanţilor patronatelor, sindicatelor privind necesitatea  dezvoltării 
culturii de prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Indicatori pentru domeniul agricultură 

Numărul de unităţi existente în cursul anului 2020 a fost de 667, iar numărul mediu 
de angajaţi în unităţile din agricultură a fost de 5438, iar distribuţia angajaţilor a fost 
următoarea: 4282 bărbaţi, 1156 femei, 0 tineri (15 -18 ani). 

Numărul de unităţi controlate în cursul anului 2020 a fost de 54, iar  numărul de 
unităţi controlate mai mult de o dată a fost de 6, numărul persoanelor angajate în unităţile 
controlate fiind de 1966. 

Indicatori pentru domeniul transporturi 

Numărul de unităţi existente în cursul anului 2020 a fost de 377, iar numărul mediu 
de angajaţi în unităţile din transporturi a fost de 2310, iar distribuţia angajaţilor a fost 
următoarea: 2098 bărbaţi, 212 femei, 0 tineri (15-18 ani). 

Numărul de unităţi controlate în cursul anului 2020 a fost de 46, iar numărul de unităţi 
controlate mai mult de o dată a fost de 2, numărul persoanelor angajate în unităţile controlate 
fiind de 1143. 

Indicatori pentru domeniul industrie, comerţ, alte domenii 

Numărul de unităţi existente în cursul anului 2020 a fost de 4514, iar număru l mediu  
de angajaţi în unităţile din industrie, comerţ şi alte domenii a fost de 35224, iar distribuţia 
angajaţilor este următoarea: 23700 bărbaţi, 11524 femei, 0 tineri (15-18 ani). 

Numărul de unităţi controlate în cursul anului 2020 a fost de 881, iar numărul de 
unităţi controlate mai mult de o dată a fost de 117, numărul persoanelor angajate în unităţile 
controlate fiind de 26016. 

Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punct de vedere al 
securităţii şi sănătăţii în muncă 

În cursul anului 2020, ITM Călăraşi a autorizat sau a avizat, după caz: 
 funcţionarea agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în 

muncă, conform Legii nr.319/2006 modificată; 
  producerea, prepararea, deţinerea, transportarea, comercializarea, folosirea şi 

depozitarea materiilor explozive, în baza Legii nr.126/1995 actualizată. În acest sens, 
inspectorii de muncă au acordat consultanţă şi/sau au efectuat expertiză pentru 
verificarea îndeplinirii, de către agenţii economici, a condiţiilor impuse de legislaţie 
pentru obţinerea autorizaţiilor/avizelor. 

Număr total 
unităţi 

autorizate/ 
avizate 

Număr unităţi autorizate/avizate în baza unor legi speciale 

Legea nr. 319/2006 
modificată 

Legea nr. 
126/1995 

actualizată 
Alte legi 

117 14 11 92 

Sancţiuni aplicate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

În vederea remedierii neconformităţilor constatate în timpul controlului sau în timpul 
cercetării accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, inspectorii de muncă pot recurge la 
următoarele mijloace juridice: 
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- aplicarea de măsuri (stabilite prin procesul de control), cu termene precise de realizare 
şi raportare, în vederea  remedierii neconformităţilor cu prevederile legale; 

- aplicarea de sancţiuni contravenţionale principale sau complementare, stabilite prin 
procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. Sancţiunile   
contravenţionale principale sunt avertismentul şi amenda contravenţională. În funcţie 
de natura şi gravitatea faptei, inspectorii de muncă pot să aplice una sau mai multe 
sancţiuni contravenţionale complementare, cum ar fi: anularea sau retragerea 
autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, 
sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor de muncă atunci când 
se constată  o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională 
cu înscrierea măsurii de sistare a activităţii în Certificatul Constatator; 

- sesizări ale organelor de urmărire penală cu privire la cazurile de abateri prevăzute de 
lege ca infracţiuni; 

- cereri de radiere a persoanei juridice din Registrul Comerțului, în cazul săvârșirii 
repetate de către angajatori a unor abateri grave de la pervederile legislației muncii sau 
de la normele de securitate și sănătate în muncă. 

Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate în cursul anului 2020 a fost de 39, iar 
cuantumul valoric al sancţiunilor aplicate a fost de 187000 lei. Activitatea desfăşurată de ITM 
Călăraşi în cursul anului 2020, pentru realizarea obiectivelor şi a indicatorilor în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, se prezintă astfel: 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele acţiunilor planificate 

Activitatea Compartimentului de Securitate şi Sănătate în Muncă din cadrul 
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi, în cursul anului 2020 s-a desfăşurat în 
baza Programului Cadru de Acţiuni transmis de către Inspecţia Muncii, fiind realizate toate 
măsurile cuprinse în acesta. 

Începând cu data de 15 mai 2020 şi până la 31decembrie 2020, ITM Călăraşi a 
efectuat controale la unităţi privind verificarea respectării prevederilor Legii nr.55/2020 
actualizată, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 şi Ordinul nr.3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul 
coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în 
condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă. 

Au fost controlate 636 de unităţi, fiind dispuse 625 de măsuri, cu termene precise de 
rezolvare şi au fost aplicate 625 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 63.000 lei. 

Dintre neconformităţile constatate se menţionează: 
 nu s-a consemnat în fişele de instruire la instruirea periodică suplimentară reinstru irea 

lucrătorilor cu IPSSM privind noul coronavirus SARS-CoV-2 şi măsurile stabilite pen tru  
combaterea răspândirii virusului cuprinse în planul de prevenire şi protecţie revizuit; 

 unitatea nu a luat măsura acordării tuturor materialelor igienico-sanitare şi a 
echipamentului de protecţie adecvat, pentru evitarea răspândirii coronavirusului SARS-
CoV-2 şi nu a asigurat o comunicare permanentă cu medicul de medicina muncii 
pentru identificarea riscurilor specifice de contaminare epidemiologică, conform 
Ordinului nr.3577/2020; 

 nu au fost identificate riscurile specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică şi nu  
a fost actualizat documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea 

Indicatori Anul 
2020 

Număr sancţiuni contravenţionale aplicate 1661 
Număr amenzi 39 
Număr avertismente 1622 
Valoare amenzi aplicate (lei) 187000 
Număr măsuri dispuse pentru neconformităţi depistate 1659 
Număr sistări de activitate 0 
Număr echipamente de muncă oprite din funcţionare 0 
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angajaţilor la noile condiţii de desfăşurare a activităţii, în vederea luării măsurilor 
necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2; 

 revizuirea planului de prevenire şi protecţie în baza evaluarii riscurilor de accidentare şi 
îmbolnăvire profesională, la noile condiţii de desfăşurare a activităţii; 

 unitatea nu a completat lista internă de acordare a EIP cu echipamentul de protecţie 
specific evitării răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2; 

 grupurile sanitare nu erau dotate cu toate materialele igienico -sanitare cuprinse în lista 
internă de acordare a acestora (dezinfectanţi, şerveţele de hârtie); 

 angajatorul nu a aplicat benzi de marcare a distanţei recomandate (1,5 metri) în 
locurile de muncă în care se lucrează cu publicul, pentru persoanele care aşteaptă la 
rând să intre în incintă, recomandând, în măsura în care condiţiile meteorologice 
permit, ca persoanele care aşteaptă la rând să rămână în afara clădirii, tot la o distanţă 
de minimum 1,5 m; 

 nu au fost completate instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă  cu 
măsurile luate la nivel de unitate în noile condiţii de desfăşurare a activităţii, pentru 
evitarea răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2; 

 planul de prevenire şi protecţie revizuit şi completat cu măsurile stabilite pentru 
combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 (întocmit în baza evaluării riscurilor 
revizuită pentru SARS-CoV-2) să fie adus la cunoştinţa lucrătorilor în cadrul efectuării 
unei instruiri periodice suplimentare; 

 angajatorul nu a afişat la intrare în unitate regulile de conduită obligatorie pentru 
angajaţii şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul organizat de angajator, cu 
privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2; 

 tematica de instruire periodică nu a fost completată cu instrucţiunile proprii privind 
riscurile de infectare cu coronavirus şi măsurile luate pentru evitarea răspândirii 
acestuia. 

CAMPANII ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ  

 Campanie naţională privind obligaţiile angajatorilor de a implementa, pe baza 
principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea 
securităţii şi protecţia lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în şantierele 
temporare sau mobile. La cele doua şedinţe de conştientizare organizate de ITM 
Călăraşi cu unităţi din domeniul construcţiilor, au participat 30 agenţi economici, unde 
au fost prezentate următoarele materiale: rezultatele controalelor efectuate în anul 
2019, neconformităţile constatate şi sancţiunile contravenţionale aplicate; metodologia 
acţiunii de control în domeniul construcţiilor care se va desfăşura în anul 2020; 
prezentarea unor evenimente produse pe şantiere; documentele care trebuie să fie 
prezentate inspectorilor de muncă la controalele efectuate pe un şantier de construcţi i . 
În cursul anului 2020 au fost controlate un număr de 74 societăţi comerciale, au fost 
constatate 199 deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de rezolvare, cu termene 
precise, au fost aplicate 199 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 34500 lei. Din tre 
măsurile dispuse menţionăm: societatea va marca clar zona de lucru din cadrul 
şantierului; societatea va înlocui sortimentele de echipamnet individual de protecţie, 
care nu mai prezintă calitatea de protecţie şi va urmarii purtarea lui în integralitate; 
societatea va adapta planul de securitate al şantierului în funcţie de evoluţia lucrărilor, 
îl va aviza şi îl va prezenta la ITM Călăraşi; societatea va marca şi semnaliza cu toate 
dispozitivele zonele cu acces limitat din cadrul şantierului; societatea va numi prin 
decizie internă lucrătorul/lucrătorii care acordă primul ajutor pentru fiecare şantier 
mobil; angajatorul va numi, prin decizie, personalul care să acorde primul ajutor 
medical, evacuarea lucrătorilor etc. şi va asigura instruirea acestora; angajatorul va 
asigura intregul sortiment de EIP conform riscurilor şantierului, respectiv a condiţiilor de 
muncă; panourile de prezentare a şantierului şi cel de semnalizare se vor monta la 
intrarea în şantier; angajatorul va lua măsuri de refacere a panoului de prezentare a 
şantierului, respectiv a riscurilor de accidentare de pe şantier; angajatorul va elabora 
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tematica de instruire introductiv generală şi cea pentru locul de muncă în conformitate 
cu prevederile legale; se vor asigura semnalizările de securitate şi sănătate în muncă, 
pentru căile de circulaţie interioare; se vor dota elementele mobile ale EM care au risc 
de contact mecanic cu protectori şi dispozitive de protecţie care să împiedice accesul 
lucrătorilor în zona periculoasă; echipamentele de munca vor fi verificate periodic 
privind integritatea lor. 

 Campanie naţională de control în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă la 
angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii de activitate: 
fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte, cod CAEN 13 - 
Fabricarea produselor textile, cod CAEN 14 – Fabricarea articolelor de 
imbrăcăminte și cod CAEN 15 – Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea 
articolelor de voiaj şi marochinărie,  harnaşamentelor şi încălţămintei. În perioada 
02.06-06.06.2020 în cadrul campaniei de control în domeniul fabricării produselor 
textile, confecţii, pielarie şi încălţăminte, inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi 
au urmărit cu precădere modul în care angajatorii respectă prevederile legale în 
domeniul  securităţii şi sănătăţii în muncă, fiind controlaţi un număr de 22 de agenţi 
economici, au fost constatate 47 de neconformităţi pentru care au fost dispuse măsuri 
de rezolvare, fiind aplicate un număr de 47 de sancţiuni contravenţionale. Dintre 
neconformităţile constatate menţionăm: angajatorul nu a luat măsurile necesare pentru  
a asigura purtarea EIP în integralitatea sa de către toţi lucrătorii (ex. încălţăminte de 
protecţie); fişele de aptitudini prezentate la control aveau termen de valabilitate expirat 
(20.05.2020) ; unitatea nu a efectuat reinstruirea lucrătorilor cu IPSSM privind noul 
coronavirus SARS-CoV-2 şi cu măsurile stabilite pentru combaterea răspândirii 
coronavirusului cuprinse în planul de prevenire şi protecţie revizuit; societatea nu a 
consemnat în toate fişele de instruire rezultatul însuşirii cunoştinţelor de SSM; la nivelul 
societăţii nu au fost amplasate şi inscripţionate în mod corespunzător trusele sanitare 
din dotare; sociatatea nu a luat măsura ca toate căile de circulaţie să fie în permanenţă 
libere; căile de ieşire în caz de urgenţă nu sunt semnalizate în mod corespunzător; nu 
au fost identificate riscurile specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică şi nu a 
fost actualizat documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea 
angajaţilor la noile condiţii de desfăşurare a activităţii, în vederea luării măsurilor 
necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2; angajatorul a intocmit 
programul de instruire –testare la nivelul unității, dar în caz general și nu pe 
meserii/activități pentru  lucrători și separat pentru conducătorii locurilor de muncă; 
maşina de cusut nasturi nu avea apărătoare de protecţie; maşina de croit fixă nu avea 
apărătoare de protecţie la cuţitul bandă; societatea nu a luat măsura de a ancora în 
mod corespunzător rafturile de depozitare a materialelor utilizate în procesul de 
producţie, pentru evitarea căderii acestora; lista internă de acordare a EIP nu a fost 
completată cu echipamentul de protecție adecvat pentru noul coronavirus SARS-CoV -
2. 

 Campanie naţională de control în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă la 
angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, cod CAEN 
41, 42, 43 şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor, cod CAEN 452. În perioada 
18-23.05.2020 s-a desfăşurat Campania naţională având următoarele obiective: 
diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea 
prevedrilor legale, de către angajatorii din domeniul construcţiilor şi întreţinerii şi 
reparării autovehiculelor; luarea măsurilor specifice pentru diminuarea răspândirii 
COVID-19; inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi au urmărit cu precădere 
modul în care angajatorii respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă şi dacă au fost luate toate măsurile pentru prevenirea răspândirii 
coronavirusului SARS-CoV-2, în domeniul construcţiilor fiind controlaţi 31 de agenţi 
economici, au fost constatate 74 de neconformităţi pentru care au fost dispuse măsuri 
de rezolvare, fiind aplicate un număr de 74 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 
7500 lei; Dintre măsurile dispuse se menționează: schela metalică va fi asigurată 
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corespunzător pentru evitarea deplasărilor involuntare; angajatorul va instrui lucrătorii 
cu privire la măsurile luate împotriva răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; 
angajatorul va organiza în mod corespunzător, activitatea de acordare a primului ajutor 
medical la şantierul controlat; angajatorul va lua măsuri pentru asigurarea şi 
supravegherea folosirii de către lucrători a întregului sortiment de EIP; se va prezenta 
la inspectoratul teritorial de muncă autorizaţia ISCIR a lucrătorului care exploatează 
încărcătorul frontal echipat cu furci de stivuitor; societatea va aviza în mod 
corespunzător planul propriu de securitate şi sănătate în muncă şi îl va păstra pe 
şantier; unitatea va efectua revizuirea evaluării riscurilor pentru SSM şi revizuirea 
planului de prevenire şi protecţie, bazat pe evaluarea riscurilor ţinând cont de riscurile 
specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică cu SARS-CoV-2; societatea va 
marca şi semnaliza în mod corespunzătoar toate zonele de lucru periculoase din 
incinta şantierului; instruirea lucrătorilor se va efectua în mod corespunzător, în baza 
tematicii de control întocmită pe fiecare meserie/loc de muncă şi nu la modul general. 
În domeniul reparaţiilor şi întreţinerii autovehiculelor au fost controlate 14 societăţi 
comerciale, au fost constatate 27 de neconformităţi pentru care au fost dispuse măsuri 
de rezolvare, fiind aplicate 27 de sancţiuni contravenţionale. Dintre măsurile dispuse se 
menționează: se va afişa la intrarea în unitate şi în cele mai vizibile locuri regulile de 
conduită obligatorie pentru lucrători şi pentru toate persoanele care intră în unitate cu 
privire la prevenirea apariţiei şi răspândirii infectării cu SARS-CoV-2; conducerea 
societăţii va reface şi completa semnalizarea de securitate şi sănătate în muncă la 
toate locurile de muncă; conducerea societăţii va identifica riscurile specifice condiţiilor 
de contaminare epidemiologică şi va actualiza documentul de evaluare a riscurilor 
pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor la noile condiţii de desfăşurare a activităţii; 
se vor revizui instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru personalu l 
societăţii şi vor fi completate cu măsurile care se iau pentru prevenirea răspândirii 
virusului SARS-CoV-2 şi vor fi aduse la cunoştinţa angajaţilor; se va elabora planu l de 
măsuri de urgenţă, pentru cazul de suspiciune la prezenţa virusului SARS-CoV-2 și  se 
va transmite electronic o copie la ITM Călăraşi; angajatorul este obligat să ia măsurile 
necesare pentru ca echipamentele de muncă a căror securitate depinde de condiţiile 
de instalare să fie supuse unei verificări iniţiale, după instalare şi înainte de prima 
punere în funcţiune şi unei verificări după fiecare montare într-un loc de munca nou 
sau pe un nou amplasament, efectuate de persoane competente, în conformitate cu 
legislaţia şi/sau cu practicile naţionale, în scopul asigurării unei instalări corecte şi a 
bunei funcţionari a acestor echipamente de munca. Lucrătorii care utilizează acest 
echipament trebuie instruiți privind securitatea și sănătatea în muncă și evitarea 
riscurilor de accidentare; conducerea societăţii va verifica toate sortimentele de EIP 
acordate angajaţilor proprii, iar cele cu uzură avansată vor fi înlocuite imediat cu altele 
noi cu proprietăţi de protecţie superioare. 

 Campanie naţională de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la 
angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii de activitate: 
fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, cod CAEN 107 şi 
întreţinerea şi repararea autovehiculelor, cod CAEN 452. În perioada 21-
26.09.2020 s-a desfăşurat campania, având următoarele obiective: diminuarea 
consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevedrilor 
legale, de către angajatorii din domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor 
făinoase şi întreţinerii şi reparării autovehiculelor; luarea măsurilor specifice pentru 
diminuarea răspândirii COVID-19; Inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi au 
urmărit cu precădere modul în care angajatorii respectă prevederile legale în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă şi dacă au fost luate toate măsurile pentru prevenirea 
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, în domeniul fabricării produselor de brutărie şi 
a produselor făinoase, cod CAEN 107, fiind controlaţi 13 agenţi economici, fiind 
constatate 23 de neconformităţi pentru care au fost dispuse măsuri de rezolvare, fiind 
aplicate un număr de 23 de sancţiuni contravenţionale. Dintre neconformităţile 
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constatate se menționează: persoanele numite prin decizie să acorde primul ajutor nu 
au fost instruite în acest sens; la întocmirea instrucţiunilor proprii de SSM nu s-a ţinut 
seama de toate echipamentele de muncă aflate în dotarea locului de muncă (ex. 
opăritor de covrigi, cuptor de covrigi); căile şi ieşirile de urgenţă care necesită iluminare 
nu sunt prevăzute cu iluminat de siguranţă/urgenţă de intensitate suficientă în cazu l în  
care se întrerupe alimentarea cu energie electrică; unitatea nu a completat lista internă 
de acordare a EIP cu echipamentul de protecţie specific evitării răspândirii noului 
coronavirus SARS-CoV-2, deşi echipamentul de protecţie exista şi era utilizat de către 
salariaţi; angajatorul nu a afişat la intrare şi în cele mai vizibile locuri din unitate regulile 
de conduită obligatorie pentru angajaţii şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul 
organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-
CoV-2. În domeniul reparaţiilor şi întreţinerii autovehiculelor au fost controlate 17 
societăţi comerciale, fiind constatate 32 de neconformităţi pentru care au fost dispuse 
măsuri de rezolvare, fiind aplicate un număr de 32 desancţiuni contravenţionale, în 
valoare de 5000 lei. Dintre neconformităţile constatate se menționează: la nivelul 
unităţii nu se ţine o evidenţa a locurilor de muncă cu risc ridicat şi specific; unitatea nu  
a luat măsura ca salariaţii să poarte tot echipamentul de protecţie (ex. încălţăminte de 
protecţie); pentru echipamentul de ridicat, tip elevator fix cu 2 coloane, societatea a 
întocmit documentaţia pentru avizarea ISCIR prin intermediul personalului autorizat 
desemnat la nivel de unitate, dar nu a fost depusă la CNCIR teritorial această 
documentaţie în vederea autorizării instalaţiei pe perioada exploatării; angajatorul nu  a 
luat toate toate măsurile necesare pentru a asigura în permanenţă la grupul sanitar 
dezinfectant de mâini şi montarea posterelor cu modul corect de spălare a mâinilor; 
planul de prevenire şi protecție revizuit şi completat cu măsurile stabilite pentru 
combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 (întocmit în baza evaluării riscurilor 
revizuită pentru SARS-CoV-2) nu a fost adus la cunoştinţa lucrătorilor în cadrul 
efectuării unei instruiri periodice suplimentare. 

 Campanie naţională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale 
privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, 
securitatea şi sănătatea la locul de muncă în vederea reducerii riscului de 
contaminare cu COVID-19. În perioada 10.11-24.11.2020, în cadrul Campaniei, 
declanşată de Inspecţia Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi a controlat 
35 de angajatori, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi. În domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă au fost dispuse 75 de măsuri cu termene precise de remediere a 
neconformităţilor constatate şi s-au aplicat 2 amenzi în valoare de 8000 lei. Dintre 
neconformităţile constatate se menționează: societatea a asigurat EIP-ul conform 
normativului dar unele sortimente prezentau uzură (mănuşi, încălţăminte); societatea a 
numit prin decizie lucrătorii care acordă primul ajutor dar nu face dovada instruirii lor de 
către o persoană competentă; nu există viziera de protecţie la maşina de cusut nasturi 
din secţia de producţie; nu s-a mai verificat şi efectuat igienizarea periodică a 
instalaţiilor de aer condiţionat (clima), conform instrucţiunilor producătorului; 
instrucţiunile proprii de SSM pentru activităţile de igienizare, dezinsecţie, dezinfecţie nu 
corespund cu activităţile concrete desfăşurate de către lucrătorii echipei de igienizare 
hale păsări; angajatorul a asigurat echipamente individuale de protecţie specifice 
împotriva răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (masca de protecţie), însă nu era 
purtat de către toţi salariaţii; instruirea lucrătorilor s-a efectuat în mod necorespunzător; 
instrucţiunile proprii privind modul de prevenire a infecţiei cu COVID-19 nu cuprind 
măsuri specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru spaţiile de 
servire a mesei (acordarea pauzei de masă eşalonat, respectarea principiului o masă 
ocupată, o masă liberă, dezinfecţia suprafeţelor după fiecare serie, etc); nu s-a revizuit 
tematica privind instruirea periodică a lucrătorilor, având în vedere documentele 
întocmite pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2. 
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CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI 

 Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din 
domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial 
pentru anul 2020, coordonat de către Comisia Europeană În cursul anului 2020, 
ITM Călăraşi a efectuat 39 de controale în domeniul supravegherii pieţei, identificând 
291 de produse în societăţi care comercializează produse din domeniile reglementate. 

ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

 Acţiune de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor 
minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei 
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici periculoşi. 
Pe parcursul anului 2020, acţiunea a avut următoarele obiective: prevenirea 
îmbolnăvirilor profesionale şi a accidentelor de muncă generate de substanţele 
periculoase prezente la locurile de muncă; creşterea gradului de conştientizare cu 
privire la importanţa prevenirii riscurilor prezentate de substanţele periculoase; 
monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea  
securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la substanţelor periculoase. Etapa de con trol a 
unităţilor care deţin, depozitează, manipulează şi utilizează substanţe chimice 
periculoase s-a desfăşurat în perioada 02.06-31.07.2020. Au fost efectuate 6 controale 
la unităţi care deţin, depozitează, manipulează şi utilizează substanţe chimice 
periculoase, fiind constatate 7 deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de 
rezolvare, cu termene precise, aplicâdu-se 7 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 
5000 lei. Dintre neconformităţile constatate menţionăm: staţia de tratare a apei, la care 
se folosesc substanţe chimice periculoase nu este inclusă în zonele cu risc ridicat si 
specific; măsurile dispuse în PVC 29111/12.03.2020 nu au fost rezolvate în mod 
corespunzător; în  magazia de produse fitosanitare sunt depozitate şi alte materiale 
care nu au legătură cu activităţile fitosanitare (ex: anvelope auto); ochelarii de protecţie 
pentru activităţi cu produse fitosanitare sunt în cantităţi insuficiente; nu au fost 
identificate toate locurile de muncă cu risc ridicat şi specific şi nu au fost luate măsuri le 
de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea riscurilor de accidentare şi 
îmbolnavire profesională; societatea nu a revizuit evaluarea pentru cazul existenței 
unui risc nou și emergent, adică suspiciunea de prezenţa a virusului SARS-CoV-2, 
elaborat în baza recomandărilor medicului de medicina muncii cu care angajatorul are 
contract; o parte din EIP este uzat şi nu mai îndeplineşte  calităţile de protecţie. 

 Acţiune de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru 
îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui 
potenţial risc datorat atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de 
produse de brutărie şi produse de panificaţie, nutreţuri pentru hrana animalelor, 
băuturi alcoolice, mobilă şi staţiile de distribuţie a carburanţilor auto. Pe 
parcursul anului 2020, acţiunea a avut următoarele obiective: diminuarea consecinţelor 
sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de 
către angajatorii care efectuează activităţi  de  recepţionare,  condiţionare,  păstrare şi  
valorificare  a  produselor  agricole,  fabricare  a  nutreţurilor combinate, fabricare a 
produselor de brutărie, fabricare a băuturilor alcoolice, fabricare a mobilei şi distribuţie 
a carburanţilor auto; creşterea  gradului  de  conştientizare  a  angajatorilor  şi  a  
lucrătorilor  în  ceea  ce  priveşte  necesitatea respectării prevederilor legale referitoare 
la sănătatea şi securitatea în muncă în societăţile comerciale din domeniile de 
activitate sus-menţionate; eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul  
securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă  în  activităţile specifice ale societăților comerciale 
din domeniile de activitate vizate de acţiune. Etapa de control la unităţile care au ca 
profil de activitate activităţi de  recepţionare,  condiţionare,  păstrare şi  valorificare  a  
produselor  agricole,  fabricare  a  nutreţurilor combinate, fabricare a produselor de 
brutărie, fabricare a băuturilor alcoolice, fabricare a mobilei şi distribuţie a carburanţi lor 
auto s-a desfăşurat în perioada 02.06-31.07.2020. În cadrul campaniei au fost 
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efectuate 27 de controale şi au fost constatate 67 de neconformităţi, pentru care au 
fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare, au fost aplicate 67 de sancţiuni 
contravenţionale. Dintre neconformităţile constatate menţionăm: nu este actualizat 
documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor, 
respectiv de contaminare epidemiologică pentru combaterea răspândirii 
coronavirusului SARS- CoV-2; nu se asigură la toate locurile de muncă semnalizarea 
de securitate şi sănătate, nu toţi lucrătorii purtau EIP (ex. încălţamintea de protecţie), 
societatea nu a afişat reguli de conduită pentru evitarea răspândirii coronavirusului 
SARS-CoV-2, societatea nu a întocmit grafic de mentenanţă pentru EM din dotare, nu 
s-au consemnat în fişele de instruire, la instruirea periodică suplimentară, materialele 
privind prevenirea şi combaterea răspândirii infecţiei SARS-COV-2, întocmite de 
angajator (evaluare riscuri, plan de prevenire şi protecţie, instrucţiuni proprii), nu au 
fost identificate riscurile specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică şi nu a fost 
actualizat documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea 
angajaţilor la noile condiţii de desfăşurare a activităţii, în vederea luării măsurilor 
necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2; unitatea nu a luat măsura 
echipării lucrătorilor cu EIP adecvat pentru toate sarcinile de muncă; fişele de post nu 
au fost completate cu atribuţiile şi responsabilităţile pe linie de securitate şi sănătate în  
muncă; nu s-au luat măsuri pentru asigurarea, marcarea şi întreţinerea căilor de acces 
şi circulaţie, care să permită evacuarea în caz de pericol iminent de acidentare; 
societatea nu a actualizat planul de zonare al staţiei de carburanţi. 

 Acţiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă 
afecţiuni musculo-scheletice (AMS), precum şi a măsurilor luate de angajatori în 
vederea prevenirii acestora. Pe parcursul anului 2020 s-a desfăşurat acţiunea având 
următoarele obiective: furnizarea de informaţii legate de apariţia afecţiunilor musculo - 
scheletice la diferite locuri de muncă; promovarea utilizării unor instrumente simple şi 
practice pentru angajatori şi lucrători în vederea identificării şi gestionării problemelor 
generate de AMS; conştientizarea şi consultarea angajatorilor, cât şi a lucrătorilor 
privind  implementarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă;  conştientizarea 
lucrătorilor asupra riscurilor la care se expun ca urmare a apariţiei afecţiunilor musculo-
scheletice; încurajarea schimbului de informaţii şi bune practici. Întreprinderile 
selectate pentru desfăşurarea proiectului, în număr de 19, au fost informate şi vor fi 
îndrumate, monitorizate şi controlate în vederea eliminării deficienţelor identificate de 
către inspectorii de muncă şi îmbunătăţirii stării de securitate şi sănătate în muncă. 
Unităţile selectate au fost: cod CAEN 46/47: SC Lacto Bar Agneza SRL Călăraşi şi SC 
Rek Evolution SRL Olteniţa; cod CAEN 4941: SC Expert Software Companz SRL 
Olteniţa şi SC Alexnel SRL Călăraşi; cod CAEN 86: Spitalul de Psihiatrie Săpunari şi 
SC Apha Medical Invest SRL Olteniţa; cod CAEN 13: SC Baden International SRL 
Călăraşi şi SC BD Internaţional SRL P.L. Olteniţa; cod CAEN 293: SC Dobre Prod SRL 
Lehliu Gară; cod CAEN 01: Soc. Agricolă Grasica Grădiştea şi Societatea Agricolă 
Agromixt Cuza Vodă; cod CAEN 24: SC Donalam SRL Călăraşi şi SC Tenaris SRL, 
P.L. Călăraşi; cod CAEN 41/42/43: SC TQM Services SRL Călăraşi şi SC Dalcons 
Construct SRL Călăraşi; cod CAEN 10: SC Maribo Prodcarn SRL, P.L. Frumuşani şi 
SC YGEC Comimpex SRL Călăraşi; cod CAEN 38: SC Remat SA Călăraşi şi SC 
Ecosal Servicii Olteniţa SRL Olteniţa.  Etapele de desfăşurare a campaniei europene: 
Etapa I – Informarea angajatorilor selectaţi referitor la modalitatea de desfăşurare a 
acţiunii. Unităţile selectate pentru această acţiune au primit o scrisoare de intenţie în 
care au fost informate asupra modului de desfăşurare a acesteia, precum şi asupra 
etapelor care vor fi parcurse. După primirea scrisorii de intenţie, conducătorul unităţii, 
lucrătorul cu responsabilităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/reprezentan ţi i 
serviciului intern de prevenire şi protecţie/reprezentanţii serviciului extern de preven ire 
şi protecţie, cât şi medicul de medicina muncii care asigură supravegherea medicală a 
lucrătorilor, de comun acord, s-au ifdentificat grupurile de lucrători, care au fost 
chestionaţi cu privire la condiţiile de muncă de la locul de muncă, în baza unui 
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chestionar pus la dispoziţie de ITM Călăraşi  în etapa următoare. Prin scrisoare de 
intenţie unităţile au fost informate şi asupra perioadei când se vor face vizetele de lucru 
în care vor fi repartizate chestionarele, menţionându-se faptul că aceste chestionare 
sunt anonime. Următoarele etape ale acţiunii s-au desfăşurat în semestrul II 2020, 
anume: Etapa II – vizita de lucru la angajatorii selectaţi pentru aplicarea chestionarelor 
de evaluare de către lucrători a condiţiilor de muncă de la locul desfăşurării activităţii. 
Vizita de lucru s-a efectuat în perioada 01.07-14.09.2020. Etapa III – vizita de inspecţie 
pentru identificarea neconformităţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu 
accent pe aspectele rezultate în urma analizării chestionarelor de evaluare. Vizitele de 
inspecţie privind verificarea respectării cerinţelor legale impuse la locurile de muncă s-
au efectuat în baza tematicilor de control întocmite în urma analizării chestionarelor 
completate de către salariaţi. Prin anexele de constatare a neconformităţilor s-au 
dispus măsuri de remediere cu termene precise de rezolvare. Vizita de inspecţie s-a 
efectuat în perioada 15.09 – 14.10.2020. Etapa IV - Monitorizarea măsurilor dispuse cu 
ocazia vizitelor de inspecţie de la  etapa III şi verificarea modului de îndeplinire a 
acestora.  Inspectorii de muncă s-au asigurat că angajatorii au îmbunătăţit condiţiile de 
muncă la locurile de muncă, în special pentru grupurile de lucrători care au făcut 
obiectul grupului ţintă al acţiunii. S-a organizat o dezbatere cu  lucrătorii chestionaţi şi 
conducerea societăţii în cadrul căreia s-a evaluat impactul realizării măsurilor de 
îmbunătăţire a condiţiilor de muncă. Datele centralizate, analizate de către inspectorii 
de muncă au fost prezentate actorilor implicaţi în vederea: creşterii gradului de 
conştientizare a riscurilor privind apariţia afecţiunilor musculo - scheletice; identificării 
măsurilor ce pot fi luate pentru a preîntâmpina aceste afecţiuni ale organismului;  
găsirii de soluţii pentru reintegrarea în muncă a celor care suferă deja de afecţiuni 
musculo - scheletice. Verificarea modului de îndeplinire a măsurilor dispuse în etapa III 
s-a realizat printr-un control efectuat în perioada 15.10 -15.11.2020. Inspectorii de 
muncă din cadrul ITM Călăraşi au efectuat vizite de lucru la 18 societăţi selectate, în 
cadrul cărora, de comun acord cu conducerea unităţilor au fost identificate grupurile de 
lucrători, care au completat chestionare de evaluare a gradului de conştientizare a 
condiţiilor de muncă şi a riscurilor la locul de muncă. Aceste chestionare au fost 
anonime. În urma analizării chestionarele completate au fost efectuate vizite de 
inspecţie la unităţile selectate în vederea controlării modului cum sunt respectate 
cerinţele legale de SSM impuse la locurile de muncă. Pentru neconformităţile 
constatate au fost dispuse măsuri de remediere, astfel încât să se realizeze un mediu 
de muncă sigur şi sănătos tuturor lucrătorilor, mai ales prin asigurarea unor condiţii de 
muncă sigure şi sănătoase şi prin promovarea unei culturi de prevenire a riscurilor 
profesionale. Dintre măsurile dispuse se menționează: îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă la locurile de muncă unde nivelul noxelor este depăşit (zgomot, vibraţii, etc.);  
îmbunătăţirea iluminatului; completarea semnalizărilor de SSM (ex. cădere de la 
acelaşi nivel, purtare echipament de protecţie, panou limitare viteză, pericol de 
electrocutare, etc.); revizuirea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii şi utilizarea 
lor la instruirea lucrătorilor (ex. completarea instrucţiunilor proprii pentru instalaţia de 
climatizare);  societatea nu a cuprins în planul de prevenire şi protecţie toate măsurile 
tehnice, sanitare şi organizatorice care conduc la afecţiuni musculo – scheletice 
(AMS); lucrătorii să poarte echipamentul individual de protecţie. La finalizarea 
campaniei, la nivelul ITM Călăraşi a fost întocmit un raport în care a fost prezentat 
impactul măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în cadrul controalelor efectuate 
asupra persoanelor chestionate şi cum acest lucru a dus la îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă. 

 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. Obiectivul proritar al acţiunii este de a conştientiza cei 
doi angajatori implicaţi (transportatorul şi beneficiarul serviciilor transportatorului) 
asupra necesităţii în a lua în considerare specificul activităţilor de încărcare/descărcare 
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mărfuri şi de a: coopera în vederea implementării prevederilor privind securitatea şi 
sănătatea în muncă; coordona acţiunile în vedere aprotecţiei lucrătorilor şi prevenirii 
riscurilor profesionale; se informa reciproc despre riscurile profesionale; informa 
lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale. În cursul anul 
2020 în cadrul acţiunii 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 de mărfuri, inspectorii de muncă din cadrul ITM 
Călăraşi au efectuat controale la beneficiarii  serviciilor de transport rutier de mărfuri 
care desfăşoară următoarele activităţi: cod CAEN 1413 - Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp), cod CAEN 2313  - Fabricarea articolelor din 
sticlă, cod CAEN 3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase, cod CAEN 4634 - 
Comerţ cu ridicata al băuturilor,  cod CAEN 4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de 
produse alimentare, băuturi şi tutun, cod CAEN 4711 - Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi 
tutun, cod CAEN 4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi  al 
produselor derivate, cod CAEN 2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază 
(produse farmaceutice veterinare) şi la transportatorii rutieri de mărfuri, cod CAEN 
4941 – transporturi rutiere de mărfuri. Au fost efectuate controale la 27 de societăţi 
comerciale, fiind constatate un număr de 53 de neconformităţi, pentru care au fost 
dispuse măsuri cu termene de rezolvare. Dintre deficienţele constatate în urma 
controalelor efectuate la beneficiari menţionăm: unitatea nu a completat lista internă de 
acordare a EIP cu echipamentul de protecţie specific evitării răspândirii noului 
coronavirus SARS CoV-2, deşi echipamentul de protecţie exista şi era utilizat de către 
salariaţi; la data controlului efectuat pe teren la societate - 01.10.2020, echipamentul 
de muncă aflat în dotare – stivuitor care avea expirată verificarea ISCIR (09.05.2020), 
iar la data verificării documentelor la sediul ITM Călăraşi -15.10.2020 fusese efectuată 
verificarea ISCIR a stivuitorului, întocmindu-se raportul de inspecţie nr.1040-
459/12.10.2020; în urma verificării prin sondaj a fişelor de instruire a lucrătorilor s-a 
constatat că la instruirea periodică nu există semnătura persoanei care a verificat 
modul de însuşire a cunoştinţelor în domeniul SSM, se face o verificare prin sondaj, 
fără a se efectua şi o verificare de către seful ierarhic superior al celui care a efectuat 
instruirea; numărul panourilor de semnalizare la punctul de lucru controlat este 
insuficient (ex: cădere de la acelaşi nivel, purtare echipament de protecţie, panou 
limitare viteză); unitatea avea contract de prestări servicii cu mai multe societăţi de 
transport deşeuri, însă nu a prezentat fişa de instruire colectivă a şoferilor acestor 
societăţi; semnalizarea privind protecţia personalului la locul de muncă nu era 
efectuată conform HG 971, art. 6 și art.7 (ex: căi de acces nemarcate); planul de 
prevenire şi protecţie revizuit şi completat cu măsurile stabilite pentru combaterea 
răspândirii virusului SARS-CoV-2 (întocmit în baza evaluării riscurilor revizuită pentru 
SARS CoV-2) nu a fost adus la cunoştinţa lucrătorilor în cadrul efectuării unei instruiri 
periodice suplimentare; nu s-au prezentat instrucţiunile proprii SSM pentru conducătorii 
auto care participă la activităţile de încărcare/descărcare de mărfuri; nu au fost 
identificate riscurile specifice condiţiilor actuale de desfăşurare a activităţii, de 
contaminare cu coronavirusul SARS-COV-2; nu s-a prezentat contractul de prestări 
servicii de transport rutier de mărfuri; în buletinul de verificare nr. 108/17.06.2020 
pentru măsurarea rezistenţei de dispersie la priza de pământ nu s-a consemnat 
verificarea continuităţii circuitului; au fost găsite fişe de instruire în care nu s-a 
consemnat în mod corect data instruirii - ziua, luna, anul şi fişe de instruire care nu 
sunt semnate de către persoana care a efectuat şi verificat instruirea introductiv 
generală; nu s-a asigurat instruirea în mod corespunzător a lucrătorilor care 
desfăşoară activităţi în magazinul KAUFLAND Călăraşi pe baza unor contracte de 
prestări servicii (ex: conducătorii autovehiculelor care livrează marfa, agenţi de pază, 
etc.). S-a prezentat tematica de instruire pentru lucrătorii firmelor externe  care 
desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de prestări servicii; autorizaţia unui 
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stivuitorist nu a fost vizată pe anul 2020 (expirat la 07.09.2020); nu sunt afişate regulile 
de conduită obligatorie pentru combaterea infecţiei cu SARS-COV-2 la toate uşile de 
acces în unitate; unitatea nu a luat măsuri pentru verificarea instalaţiei electrice (sistem 
de prindere neon deteriorat, cabluri electrice nefixate și neprotejate, etc.); instruirea 
lucrătorilor nu s-a efectuat în mod corespunzător (nu s-a consemnat prelucrarea 
materialelor întocmite pentru combaterea infecţiei cu SARS-COV-2 la instruirea 
periodica suplimentară, nu se consemnează tot materialul predat, au fost găsite fişe 
care nu sunt semnate de persoana care a efectuat şi a verificat instruirea, nu s-au 
consemnat rezultatele testelor în fişele de instruire); căile de acces pentru accesul 
autovehiculelor avea marcajul şters în diferite locuri; la verificarea prin sondaj a foilor 
de parcurs prezentate la control s-a constatat că în unele dintre acestea nu apare 
semnătura şoferului referitoare la menţiunea privind starea tehnică a autovehiculului 
înainte de plecarea în cursă, iar în altele semnătura coordonatorului de transport; nu 
au fost identificate toate locurile de muncă cu risc ridicat şi specific şi nu au fost luate 
măsurile de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea riscurilor de accidentare 
şi îmbolnăvire profesională; evaluarea riscurilor de îmbolnăvire profesională specifice 
condiţiilor de contaminare epidemiologică cu coronavirusul SARS-CoV-2 nu este 
completată, la fel instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă nu sunt 
completate cu regulile de conduită obligatorie cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu 
coronavirus; nu se asigură mentenanţa lisei pentru transportul paleţilor în depozit şi la 
rampele de încărcare-descărcare mărfuri; marcajele la rampele de 
încărcare/descărcare precum şi căile de acces a autovehiculelor sunt în mare parte 
şterse, iar indicatorul pentru limitare viteză deteriorat; unitatea nu a prezentat la control 
evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru toate locurile de 
muncă: operator transport şi distribuire butelii de GPL, agent vânzări, care să ţină cont 
de riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională la manipularea maselor, la 
încărcarea şi descărcarea mărfurilor; la instruirea periodică suplimentară nu s-a 
consemnat prelucrarea IPSSM privind prevenirea infecţiei cu SARS-COV-2 (întocmite 
de angajator). Dintre deficienţele constatate în urma controalelor efectuate la 
transportatori se menționează: în fişele de instruire a doi şoferi aflaţi la descărcat marfă 
la beneficiar, s-a constatat că la instruirea periodică nu apare pe toate lunile anului 
2020 semnătura persoanei care a verificat modul cum s-a efectuat instruirea; unitatea 
nu a luat măsura verificării dotării autovehiculelor înainte de plecarea în cursă (trusă 
medicală şi stingător în termen, cric corespunzător tonajului maşinii, 2 triunghiuri 
reflectorizante, etc.); planul de prevenire şi protecţie revizuit şi completat cu măsurile 
stabilite pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 (întocmit în baza 
evaluării riscurilor revizuită pentru SARS-CoV-2) nu a fost adus la cunoştinţa 
lucrătorilor în cadrul efectuării unei instruiri periodice suplimentare; nu a fost întocmit 
programul de instruire testare pentru conducătorii locurilor de muncă, separat de 
celelalte meserii/ocupaţii, ci la modul general; unitatea nu a completat lista internă de 
acordare a EIP cu echipamentul de protecţie specific evitării răspândirii noului 
coronavirus SARS CoV-2, deşi echipamentul de protecţie exista şi era utilizat de  către 
salariaţi; instruirea lucrătorilor nu s-a efectuat în mod corespunzător (nu se pot descifra 
menţiunile din fişa de instruire  la materialul predat în luna septembrie 2020, una dintre 
fişele de instruire nu era semnată de persoana care a efectuat instruirea); la verificarea 
prin sondaj a foilor de parcurs prezentate la control s-a constatat că în unele dintre 
acestea nu apare semnătura şoferului referitoare la menţiunea privind starea tehnică a 
autovehiculului înainte de plecarea în cursă, iar în altele semnătura coordonatorului de 
transport; nu se asigură mentenanţa lisei pentru transportul paleţilor în depozit şi la 
rampele de încărcare-descărcare mărfuri; evaluarea riscurilor de îmbolnăvire 
profesională specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică cu coronavirusul 
SARS-CoV-2 nu conţine regulile de conduită obligatorie cu privire la prevenirea 
îmbolnăvirilor cu coronavirus, deasemenea planul de prevenire şi protecţie nu este 
completat cu măsurile de sănătate pentru protecţia sănătăţii angajaţilor; marcajele la 
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rampele de încărcare/descărcare marfă, semnalizările de securitate a muncii, 
marcajele care delimitează căile de acces şi de circulaţie auto şi pietonală erau şterse 
în diferite locuri; căile de acces pentru accesul autovehiculelor avea marcajul şters în 
diferite locuri, nu erau semnalizate corespunzător locurile de încărcare/descărcare 
marfă; unitatea nu a prezentat la control evaluarea riscurilor de accidentare şi 
îmbolnăvire profesională pentru toate locurile de muncă: operator transport şi 
distribuire butelii de GPL, agent vânzări, care să ţină cont de riscurile de accidentare şi 
îmbolnăvire profesională la manipularea maselor, la încărcarea şi descărcarea 
mărfurilor; nu a fost completată lista internă de acordare a echipamentului individual de 
protectie pentru şoferi şi cu acordarea măştilor şi mănuşilor de protecţie, neexistând 
dovada acordării acestora; lista internă de acordare a materialelor igienico - sanitare 
nu a fost completată şi cu acordarea  de substante dezinfectante salariaţilor; unitatea 
nu a prezentat la control instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă privind 
încărcarea/descărcarea cu marfă a autovehiculelor.  

 Acţiune de informare și control pentru verificarea modului în care sunt 
respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de beneficiari – 
așezăminte de cult şi prestatorii în domeniul construcţiilor care desfășoară 
activităţi pe teritoriul acestora. Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi 
a respectat toate etapele de derulare a acţiunii nr. 15, din Programul cadru al Inspecţiei 
Muncii, respectiv transmiterea grupului de lucru, postarea de materiale informative pe 
site-ul instituţiei, cât şi a scrisorilor de intenţie, până la primirea adresei 
nr.148/DCSSM/23.06.2020, care prevede amânarea etapei de control. Scrisorile de 
intenţie au fost transmise către următoarele entităţi: Consiliul Judeţean Călăraşi – 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional; Centrul 
Eparhial al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, județul Ialomiţa; Protoieria Călăraşi; 
Protopopia Lehliu; Protopopia Olteniţa; Protopopiatul Feteşti, județul Ialomiţa. Din 
datele primite, rezultă un număr de 166 de parohii, din care numai la un număr de 6 
parohii se fac lucrări de remediere a picturilor. Menţionăm că nu s-a primit răspuns de 
la Centrul Eparhial al Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor şi Protopopiatul Feteşti, județul 
Ialomiţa. ITM Călăraşi a reluat corespondenţa cu entităţile respective pentru 
identificarea tuturor aşezămintelor de cult, astfel încât, prin îndrumare şi conştientizare, 
să fie evitate producerea unor evenimente cu consecinţe  grave. 

 Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile 
legale la comercializarea articolelor pirotehnice. În perioada 02.12.2020 – 
31.12.2020, s-a desfăşurat acţiunea de control pentru verificarea modului în care se 
respectă prevederile legale la comercializarea articolelor pirotehnice, acţiune care a 
fost motivată de unele evenimente grave petrecute în anii anteriori în țară şi străinătate 
care s-au soldat cu explozii şi incendii de mari proporţii la depozite de articole 
pirotehnice, ce au fost distruse în totalitate. Aceste evenimente au provocat mari 
pagube materiale şi chiar umane, repercusiunile făcându-se resimţite pe o suprafaţă 
considerabilă în  jurul acestor depozite. Un alt motiv care a dus la desfaşurarea 
aceastei acţiuni a fost faptul că, în perioada de sărbători se înregistreaza cazuri 
frecvente de vătămări corporale produse prin utilizarea articolelor pirotehnice de catre 
copii sub vârsta de 18 ani. La nivelul judeţului Călăraşi au fost controlaţi 8 agenţi 
economici. În momentul depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de 
comercializare a articolelor pirotehnice, fiecare agent economic a primit un material 
informativ privind modul de respectare a legislaţiei referitoare la comercializarea 
articolelor pirotehnice. 

 Acţiune de informare a angajatorilor care creează noi locuri de muncă şi 
sprijinirea acestora pentru asigurarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos. Pe 
parcursul anului 2020 s-a desfăşurat Acţiunea de informare a angajatorilor care 
creează noi locuri de muncă şi sprijinirea acestora pentru asigurarea unui mediu de 
muncă sigur şi sănătos. Acţiunea a avut ca obiectiv sprijinirea mediului de afaceri, prin  
consilierea angajatorilor care înfiinţează noi firme, cu privire la obligaţiile ce le revin în 
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domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform prevederilor legale în domeniu. Prin  
desfăşurarea acţiunii s-a urmărit, pe de o parte, conştientizarea angajatorilor cu privire 
la necesitatea respectării cerinţelor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă şi, 
pe de altă parte, verificarea respectării acestor prevederi. Prima etapă de desfăşurare 
a acţiunii constă în informarea şi conştientizarea angajatorilor care au înfiinţat noi 
întreprinderi/unități, în principal în anul 2020, precum și în anul 2019, iar pentru 
aceasta ITM Călăraşi a pus pe site-ul instituţiei un material informativ privind modul de 
desfăşurare a acestei acţiuni. Alături de materialul informativ au mai fost puse şi 
materialele elaborate de către Inspecția Muncii, respectiv: fișa privind evaluarea 
riscurilor în microîntreprinderi şi întreprinderi mici; fișa privind instrucțiunile proprii de 
securitate și sănătate în muncă; fișa privind informarea, instruirea şi consultarea în 
domeniul securității și sănătății în muncă a lucrătorilor din microîntreprinderi şi 
întreprinderi mici; fișa privind consultarea lucrătorilor, organizarea şi funcţionarea 
comitetelor de securitate și sănătate în muncă. A doua etapă a acţiunii a constat în 
efectuarea de verificări cu caracter preventiv la angajatoriiînfiinţaţi în anul 2019 şi 
2020, prin realizarea de către inspectorii de muncă a cel puţin 10 controale/inspector. 
Inspectorii de muncă vor efectua verificări cu caracter preventiv la angajatorii stabiliți 
pentru control. De asemenea, în timpul controlului, inspectorul de muncă au purtat 
discuții cu angajatorul pentru conştientizarea acestuia cu privire la necesitatea 
respectării cerinţelor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, raportat la 
constatările făcute. Inspectorul de muncă a consemnat rezultatul verificărilor efectuate 
prin completarea Chestionarului privind verificarea respectării cerințelor minime 
generale de securitate și sănătate în muncă. În cursul anului 2020 au fost controlate un 
număr de 62 de societăţi comerciale înfiinţate în anul 2019 şi/sau 2020, fiind dispuse 
108 măsuri în urma verificărilor efectuate. 

 Acţiune de control privind securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor 
vârstnici din IMM. Pe parcursul anului 2020 s-a desfăşurat Acţiunea de control privind 
securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor vârstnici din IMM, având următoarele 
obiective: diseminarea, în rândul inspectorilor de muncă din cadrul inspectoratelor 
teritoriale de muncă, a publicaţiei „Principii pentru inspectorii de muncă privind 
evaluarea riscurilor ţinând cont de aspectul diversităţii, îndeosebi în ceea ce priveşte 
vârsta, genul şi alte caracteristici demografice”, elaborată de Grupul de lucru EMEX 
(riscuri noi şi emergente) constituit de Comisia Europeană – Comitetul Înalţilor 
Responsabili cu Inspecţia Muncii (SLIC) şi adoptată de acesta în 23 mai 2018; 
informarea inspectorilor de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă cu 
privire la bunele practici europene privind SSM, din perspectiva de vârstă; controlul 
locurilor de muncă din microîntreprinderi, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) unde îşi 
desfăşoară activitatea lucrători vârstnici (peste 60 ani) şi utilizarea unui nou instrument 
de control (checklist) pentru identificarea unor riscuri în mediul de muncă, care ar 
putea afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor, în special a celor vârstnici; 
informarea şi conştientizarea angajatorilor privind respectarea prevederilor legale 
referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor, în special a celor vârstnici. În cursul 
semestrului I au fost stabilite întreprinderile mici şi mijlocii la care inspectorii de muncă 
vor efectua controale, iar la alegerea acestora s-a avut în vedere specificul activităţii 
principale care ar putea determina expunerea lucrătorilor la riscuri, în special a celor 
vârstnici. Inspectorii de muncă au efectuat 23 de controale în întreprinderi mici şi 
mijlocii, care au ca angajaţi lucrători cu vârsta peste 60 ani, în cadrul cărora s-a 
completat Checklist-ul pentru aprecierea calităţii evaluării riscurilor şi a măsurilor luate 
la locurile de muncă din IMM, în care îşi desfăşoară activitatea lucrători vârstnici. La 
finalul fiecărui control inspectorul de muncă a prezentat concluziile în urma con trolu lui 
efectuat, angajatorului/reprezentantului acestuia şi reprezentanţilor lucrătorilor. 
Raportul referitor la aprecierea calităţii evaluării riscurilor şi a măsurilor privind riscu ri le 
ergonomice se prezintă astfel: număr total de întreprinderi controlate: 23; număr total 
de lucrători, 2287 din care: 716 femei; număr tineri (până la 24 ani): 116; număr 
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lucrători vârstnici (peste 60 ani): 165; numărt de măsuri dispuse în urma controalelor: 
52; număr de întreprinderi sancţionate: 23; număr de avertismente: 48; număr de 
amenzi aplicate: 4; valoarea amenzilor aplicate: 22.000 lei. 

ACŢIUNI SECTORIALE 

 Modul în care sunt respectate prevederile legale cu privire la activităţile cu 
produse de protecţie a plantelor - Au fost controlate 54 de societăţi comerciale, fiind 
constatate 118 neconformităţi şi au fost aplicate 118 sancţiuni contravenţionale în 
valoare de 55.500 lei. Dintre măsurile dispuse se menționează: se va asigura un spaţiu 
corespunzător în incinta magaziei pentru depozitarea produselor foarte toxice şi toxice; 
se va reface marcajul căilor de circulaţie din depozit; se va emite decizia de numire a 
persoanei responsabile  pentru acordarea primului ajutor; spaţiul pentru depozitarea 
ambalajelor produselor de protecţia plantelor va fi asigurat; se vor revizui instrucţiunile 
proprii de SSM în vederea corectării şi completării lor; se vor reactualiza deciziile 
pentru nominalizarea conducătorului direct al locului de muncă; se ve revizu i tematica 
de instruire periodică în vederea completării acesteia; depozitarea ambalajelor 
(recipientelor) produselor de protecţie a plantelor se va face în condiţii de siguranţă şi 
cu acces limitat; se vor lua măsuri penru înlocuirea sortimentelor de EIP uzate; 
registrul de evidenţă al produselor fitosanitare va fi semnat şi ştampilat de către 
reprezentanţii Unităţii Fitosanitare Judeţene Călăraşi; eliminarea din magazia de 
produse fitosanitare a materialelor care nu au legătură cu activităţile fitosanitare; 
procurarea filtrelor pentru măştile de protecţie utilizate în activităţile cu produse 
fitosanitare; revizuirea tematicii de instruire introductiv generală şi eliminarea 
prevederilor abrogate; tematica de instruire periodică va fi întocmită pe loc de muncă 
şi/sau post de lucru; se vor reactualiza deciziile pentru nominalizarea conducătorului 
direct al locului de muncă. 

SITUAŢIA  ACCIDENTELOR  DE  MUNCĂ   

În perioada raportată, 01.01.2020 – 31.12.2020, ITM Călăraşi a înregistrat şi raportat 
un număr de 23 de accidente de muncă cu 23 de victime. Situaţia comparativă pe sectoare 
de activitate a accidentelor de muncă înregistrate în anul 2020 faţă de accidentele înregistrate 
în anul 2019, se prezintă în tabelul următor: 

 

Nr, 
Crt. 

Div, Denumire 
Anul 2019 Anul 2020 

Total ITM INV M Total ITM INV M 

1 A 
Agricultură, silvicultură şi 
pescuit 6 2 1 3 1 1 - - 

2 C 
Produse ale industriei 
prelucrătoare 

4    4 - - 3 3 - - 

3 E 
Distribuţia apei, salubritate, 
gestionare deşeuri; 
activităţi de decontaminare 

1 1 - - 4 3 - 1 

4 F Construcţii 4 4 - - 5 5 - - 

5 G 

Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

2 2 - - 3 3 - - 

6 H Transport şi depozitare 2 2 - - 2 2 - - 
7 I Hoteluri şi restaurante 1 1 - - - - - - 

8 N 
Activităţi de servicii 
administrative şi activităţi 
de servicii suport 

- - - - 1 1   

9 P Învățământ 2 2 - - 1 1 - - 

10 Q 
Sănătate şi asistenţă 
socială 1 1 - - 3 3 - - 

  TOTAL 23 19 1 3 23 22 - 1 
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Analizând cauza producerii celor 23 de accidente de muncă se constată următoarele: 

Accidente după cauze dependente de executant (cod 23a): 23a-01=1 caz 
(neutilizarea mijloacelor de protecție din dotare); 23a-02=1 caz (neefectuarea la timp de 
operații indispensabile securității în muncii); 23a-03=7 cazuri (efectuare necorespunzătoare 
de comenzi, manevre); 23a-04=1 caz (efectuarea necorespunzătoare de poziționări, 
consolidări, fixări, etc.); 23a-05=1 caz (efectuarea necorespunzătoare de asamblări); 23a-
08=1 caz (efectuare, în afara sarcinilor de muncă a pornirii de mijloace de transport, instalații, 
mașini/utilaje); 23a –12 =1 caz (expunere în afara sarcinii de muncă prin deplasări/staţionări 
în locuri/zone cu pericol permanent/temporar); 23a–16 =3 cazuri (căderi la aceeaşi nivel prin 
alunecare); 23a–18 =4 cazuri (căderi la acelaşi nivel prin împiedicare); 23a –20 =1 caz (căderi 
de la înălțime prin dezechlibrare); 23a –28 =1 caz (prezența la lucru cu anihilarea bruscă a 
capacității funcționale); 23a –29 =1 caz (prezența la lucru în condiții psiho-fiziologice 
necorespunzătoare datorate altor cauze). 

După cauze dependente de mijloacele de producție (cod 23b): 23b-91=1 caz (alte 
cauze). 

După cauze dependente de sarcina de muncă (cod 23c): 23c – 095 = 1 caz 
(repartizare executant cu instruire incompletă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă). 
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2.3.PROT ECŢ IA MEDIULUI   

Calitatea aerului în judeţul Călăraşi  

Evaluarea calităţii aerului este reglementată prin Legea nr.104/2011 privind calitatea 
aerului înconjurător  ce transpune în legislaţia româneasca directivele europene referitoare la 
calitatea aerului. 

Poluanţii  atmosferici luaţi în considerare în evaluarea calităţii aerului sunt: dioxidul de 
sulf, dioxidul de azot, oxizi de azot , pulberi în suspensie, plumb, benzen, ozon, monoxid de 
carbon, arsen, cadmiu, nichel, mercur, hidrocarburi aromatice policiclice. Evaluarea calităţii 
aerului înconjurator la nivelul municipiul Călăraşi se realizează pe baza datelor furnizate de 
inventarele locale de emisii, conform metodologiei prevazută în Ordinului ministrului mediu lui 
şi pădurilor nr.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a 
inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă şi a datelor de Reţeaua automată de 
monitorizare a calităţii aerului amplasată în municipiul Călăraşi.  

Încadrarea în regimul de gestionare II s-a realizat pe baza rezultatelor obţinute în 
urma evaluării la nivel naţional, care a utilizat: 

- Măsurări în puncte fixe, realizate cu staţiile de măsurare din Reţeaua Naţională de 
Monitorizare a Calităţii aerului; 

- Modelarea matematică a dispersiei poluanţilor emişi în aer. 

Conform Ordinului Ministerului Mediului nr.598/2018, judeţul Călăraşi este încadrat în 
regimul de gestionare II, zonă în care: 

- Nivelurile de SO2, NO2, NOx, PM şi PM2,5, Pb, C6H6, CO sunt mai mici decât valorile 
limită prevăzute la lit.B, poziţia G5, Anexa nr.3 Legea  nr.104/2011; 

- Nivelurile de As, Cd, Ni, PM2,5 sunt mai mici decât valorile ţintă prevăzute la lit.C, 
poziţia G4 – Anexa nr.3. 

Judeţul Călăraşi se încadrează în urma evaluării calităţii aerului la nivel naţional, 
conform Legii nr.104/2011, art.25 alin.(1) lit.b) şi c) şi Ordinului MMAP nr. 36/2016 în: 

- regimul de evaluare B (Legea nr.104/2011, art.25 alin. (1) lit.b)) în care nivelul este mai 
mic decât pragul superior de evaluare, dar mai mare decât pragul inferior de evaluare 
– pentru indicatorul dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx), Pulberi în suspensie 
(PM10, PM2,5), Benzen (C6H6); 

- regimul de evaluare C, (Legea nr.104/2011, art.25 alin. (1) lit.c)), în care nivelul este 
mai mic decât pragul inferior de evaluare – pentru indicatorii dioxid de sulf (SO2), 
monoxid de carbon (CO), Nichel (Ni), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd). 

Conform Legii nr.104/2011 actualizată, pentru judeţul Călăraşi, se elaboreaza Planu l 
de menţinere a calităţii aerului, datorită încadrării în regimul de gestionare II. 

Autoritatea responsabilă cu elaborarea Planului de mentinere a calităţii aerului este 
Consiliul Judeţean Călăraşi. 

În anul 2019, Planul de menţinere a calităţii aerului în județul Călărași 201-2023 a 
fost finalizat și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr.153/29.08.2019. 

Planul de menţinere a calităţii aerului în județul Călărași 201-2023 afost postat atât 
pe pagina web a Consiliului Județean Călărași, cât și pe pagina web a  Agenției pentru 
Protecția Mediului Călărași, la secțiunea “Calitatea aerului”. 

Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Călăraşi 

Reţeaua de Monitorizare a Calităţii Aerului din zona Călăraşi, este formată din trei  
staţii automate de monitorizare ce fac parte din Reţeaua Națională de Monitorizare a Calității 
Aerului, echipate cu analizoare performante şi care aplică metodele de referinţă impuse de 
legislaţia europeană. 

Poluanţii monitorizaţi sunt cei prevăzuţi în legislaţia română transpusă din cea 
europeană, valorile limită impuse prin Legea 104/2011, actualizată, având scopul de a evita, 
preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii umane şi a mediului în întregul său. 



 

 

  

228

Reţeaua are următoarea structură: 
 Staţia CL1 amplasată în zona Orizont , este  staţie de trafic  şi  monitorizează influenţa  

traficului asupra calităţii aerului, în scopul de a evidenţia nivelul de poluare la care este 
expusă populaţia. Poluanţii monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 automat şi 
gravimetric, Pb (din PM10), Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (on line). 

 Staţia CL2 amplasată în zona Stadionului Municipal este staţie de fond urban şi  
monitorizează influenţa "aşezărilor umane" asupra caltății aerului. Poluanţii monitorizaţi 
sunt: SO2, NO, NO2, NOx,  CO, Ozon, Pb, Cd, Ni și As (din PM10), PM10, Benzen, 
Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (on line). Sunt monitorizaţi totodată şi 
parametrii meteorologici (direcţie şi viteză vânt, temperatură, presiune, radiaţie solară, 
umiditate relativă, precipitaţii). 

 Staţia CL- 3 amplasată în comuna Modelu, judeţul Călăraşi,  este staţie de fond rural şi  
monitorizează nivelul de fond al poluării în zona rurală. Poluanţii monitorizaţi sunt: 
SO2, NO, NO2, NOx, NH3, CO, Ozon, PM10 și PM 2,5 gravimetric. Sunt monitorizaţi, 
totodată, şi parametrii meteorologici (direcţie şi viteză vânt, temperatură, presiune, 
radiaţie solară, umiditate relativă, precipitaţii). 

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de 
informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia 
naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările 
europene. 

Interpretarea datelor de calitatea a aerului furnizate de staţiile automate de 
monitorizare în vederea facilitării informării publicului se face zilnic utilizând indicele general 
de calitate a aerului conform Ordinului MMGA nr.1095/2007 pentru aprobarea Normativului 
privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului până la 
data de 20.10.2020, iar începând cu data de 21.10.2020, indicele general de calitate se face 
conform Ordinului MMAP nr.1818/2020. 

Indicele general descrie starea globală a calităţii aerului în aria de reprezentativitate a 
fiecărei staţii şi se defineşte ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători 
poluanţilor monitorizaţi. Indicele specific se stabileşte prin încadrarea concentraţiilor 
poluanţilor monitorizaţi în domenii definite în normativ, pe baza cărora s-a adoptat sistemul 
calificativelor şi codul culorilor astfel:  

- Excelent   – indice general/specific 1; 
- Foarte bun – indice general/specific 2; 
- Bun  – indice general/specific 3; 
- Mediu  – indice general/specific 4; 
- Rău  – indice general/specific 5; 
- Foarte rău – indice general/specific 6. 

 
Începând cu data de 21.10.2020, s-a adoptat un nou sistem de codificare utilizat 

pentru informarea publicului privind calitate aerului. Sistemul calificativelor și codulm cu lori lor 
asociatecelor șase valori ale indicilor generali și ale indicilor specifici sunt: 

- Bun – indice general/specific 1; 
- Acceptabil – indice general/specific 2; 
- Moderat  – indice general/specific 3; 
- Rău – indice general/specific 4; 
- Foarte rău – indice general/specific 5; 
- Extrem de rău – indice general/specific 6. 
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BUN 
 
 

 
ACCEPTABIL 

 
MODERAT 

 
RĂU 

 
FOARTE 
RĂU 

 
EXTREM 
DE RĂU 

În anul 2020 au fost efectuate determinări: dioxid de sulf, oxizi de azot, oxid de 
carbon, ozon, benzen, pulberi în suspensie determinate în sistem automat, iar PM10-
gravimetric și Pb, Cd, Ni și As din PM10, gravimetric, au fost determinate de laborator. 

Calitatea aerului în anul 2020, în raport cu valorile limită şi valorile ţintă prevăzu te de 
legislaţia în vigoare pentru fiecare poluant în parte, se prezintă ca în graficele următoare,  
care au fost realizate pe baza măsurătorilor efectuate în staţiile de monitorizare a calităţii 
aerului, cu respectarea obiectivelor de calitate a aerului stabilite de Legea nr.104//2011, 
actualizată. 

Dioxidul de azot ( NO2) 
Concentraţiile de dioxid de azot din aerul inconjurător se evaluează folosind valoarea 

limită orară pentru protecţia sănătăţii umane( 200 µg/mc).  
În anul 2020, nu s-au înregistrat o depăşiri  ale valorii limită orară pentru protecţia 

sănătăţii umane (200 µg/mc). 
Nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită anuale pentru proteţtia sănătăţii 

umane(40 µg/mc). 
Datele de monitorizare sunt prezentate  în graficul următor: 
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 Dioxidul de sulf ( SO2) 

Concentraţiile de dioxid de sulf  din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea 
limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 µg/mc). În anul 2020,  nu s-au  înregistrat  
depăşiri  ale  valorii limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 µg/mc). 

La staţia de fond rural CL-3 Modelu nu s-au înregistrat depăşiri ale nivelului critic 
pentru protecţia vegetaţiei stabilit pentru dioxidul de sulf (20 µg/mc). 

Datele de monitorizare sunt prezentate  în graficul următor: 
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 Monoxidul de carbon (CO) 

Concentraţiile de monoxidul de carbon din aerul înconjurător se evaluează folosind 
valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane (10mg/mc), calculată ca valoare maximă 
zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă). 

Analizând datele obţinute din monitorizarea monoxidului de carbon în anu l 2020, se 
constată că valorile maxime zilnice ale mediilor concentraţiilor pe 8 ore s-au situat sub 
valoarea maximă zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (10mg/m3). 
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Ozonul (O3) 

Ozonul este un poluant secundar deoarece, spre deosebire de alţi poluanţi, nu este 
emis direct de vreo sursă de emisie, ci se formează sub influenţa radiaţiilor ultraviolete, prin 
reacţii fotochimice în lanţ între o serie de poluanţi primari, precursori ai ozonului: oxizi de azot 
(NOx), compuşi organici volatili (COV), monoxidul de carbon (CO), etc.  

Precursorii ozonului provin atât din surse antropice (arderea combustibililor, traficul 
rutier, diferite activităţi industriale) cât şi din surse naturale. 

Formarea fotochimică a O3 depinde în principal de factorii meteorologici şi de 
concentraţiile de precursori. În atmosferă au loc reacţii în lanţ complexe, multe dintre acestea 
concurente, în care ozonul se formează şi se consumă, astfel încât concentraţia sa la un 
moment dat depinde de o multitudine de factori, precum raportul dintre monoxidul de azot şi 
dioxidul de azot din atmosferă, prezenţa compuşilor organici volatili necesari iniţierii reacţiilor, 
dar şi de factori meteorologici: temperaturi ridicate şi intensitatea crescută a radiaţiei solare 
(care favorizează reacţiile de formare a ozonului), precipitaţii (care contribuie la scăderea 
concentraţiilor de ozon din aer). Ca urmare a complexităţii proceselor fizico-chimice din 
atmosferă şi a strânsei lor dependenţe de condiţiile meteorologice, concentraţiile de ozon în 
atmosfera joasă sunt dificil de controlat. 

Concentraţiile de ozon din aerul înconjurător se evaluează folosind pragul de alertă 
(240g/mc măsurat timp de 3 ore consecutiv) calculat ca medie a concentraţiilor orare, pragul 
de informare (180g/mc) calculat ca medie a concentraţiilor orare şi valoarea ţintă pentru 
protecţia sănătăţii umane (120 g/mc) calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore 
(medie mobilă), care nu trebuie depăşită mai mult de 25 ori/an. În anul 2020 s-au înregistrat 
două depăşiri ale valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane (120 g/mc) calculată ca 
valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă).  
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Particule în suspensie PM10 
Concentraţiile de particule în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni din aeru l 

înconjurător se evaluează folosind valoarea limită zilnică, (50μg/mc), care nu trebuie depăşită 
mai mult de 35 ori/an şi valoarea limită anuală, (40μg/mc).  

În anul 2020 s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită zilnice (50μg/mc) la cele două 
staţii de monitorizare a calităţii aerului, respectiv CL-1 (stație de trafic) și CL-2 (stație de fond 
urban). 

Au fost înregistrate 6 depășiri la stația de trafic, 14 depășiri la stația de fond urban și 
6 depășiri la stația de fond rural, posibilele cauze ale depășirilor fiind traficul intens și 
încălzirea rezidențială pe perioada anotimpului rece, asociate cu fenomene meteo (ca de 
exemplu, lipsa precipitațiilor pe perioade mari, ceața densă, etc.). 
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Raport valori zilnice PM10 gravimetrice masurate in 

anul 2020

CL-1 GRAV. 10 - PM 10

Valori zilnice Valoare

[µg/m³]

CL-2 GRAV. 10 - PM 10

Valori zilnice Valoare

[µg/m³]

CL-3 GRAV. 10 - PM 10

Valori zilnice Valoare

[µg/m³]  
Benzenul (C6H6) 

Benzenul este o substanţă toxică, cu potenţial cancerigen, provenită în principal din 
traficul rutier, din depozitarea, încărcarea/descărcarea benzinei (depozite, terminale, staţii de 
distribuţie a carburanţilor), dar şi din diferite alte activităţi cu produse pe bază de solvenţi 
(lacuri, vopsele etc.), arderea controlată sau în aer liber a combustibililor fosili, a lemnului şi  a 
deşeurilor lemnoase. 

Concentraţiile de benzen din aerul înconjurător se evaluează folosind valoarea limită 
anuală pentru protecţia sănătăţii umane (5μg/m3). 

În anul 2020 concentraţiile medii anuale nu au depăşit valoarea limită anuală la nicio 
staţie de monitorizare a calităţii aerului. 

Amoniacul (NH3) 

Amoniacul este un poluant nereglementat prin Directive europene fiind poluant 
specific activităţii industriale în zona transfrontalieră.  

Valorile limită comune la nivelul graniţei româno - bulgare au fost stabilite în cadrul 
Proiectului Phare CBC 2003 „Dezvoltarea unui program de management al calităţii aerului 
pentru zona de graniţă româno-bulgară, în bazinul Dunării de Jos”.  

Valoarea  limită mediată la 24 h stabilită între România și Bulgaria pentru zona de 
graniță pentru a fi folosită în context transfrontalier este de 100 µg/m3. 

Amoniacul se determină la stația CL-3, amplasată în comuna Modelu.  
In anul 2020, în urma monitorizării efectuate în sistem automat, nu s-au înregistrat 

depășiri ale valorii limită de 100 µg/m3. 
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Poluarea aerului-efecte locale 

Operatorii economici care se află sub incidenţa directivelor europene au luat măsuri 
pentru limitarea emisiilor prin cerinţelor BAT şi respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţii le 
de mediu.  

Judeţul Călăraşi, din punct de vedere al calităţii aerului, se caracterizează prin surse 
cu impact mediu şi redus asupra calităţii aerului. 

Ca surse potenţial poluatoare, la nivelul judeţului Călăraşi putem menţiona:  
 Instalaţii ce intră sub incidenţa Directivei Emisii Industriale transpusă în legislaţia 

românească prin Legea nr.278/2013. Capitolul II al acestei directive, este destinat 
dispoziţiilor specifice aplicabile instalaţiilor şi activităţilor din domeniul prevenirii şi 
controlului integrat al poluării (IPPC). Pe teritoriul judeţului Călăraşi, instalaţiile IPPC  
aparţin industriei metalurgice, industriei chimice organice şi anorganice, industriei 
sticlei, altor ramuri industriale - industriei alimentare, instalaţiilor pentru eliminarea şi 
valorificarea deşeurilor. Ponderea cea mai mare o deţine zootehnia – creşterea 
intensivă a animalelor, reprezentată prin ferme de păsări şi porci. 

 Instalaţii şi activităţi care utilizează solventi organici şi care, odată cu apariţia Directivei 
nr.2010/75/UE a Parlamentului European privind emisiile industriale, Directivei nr. 
1999/13/CE privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi 
organici volatili (COV) este parte integrantă a acesteia. Pe teritoriul judeţului Călăraşi la 
sfârşitul în anul 2020 au fost încadrate 2 instalaţii care respectă condiţiile impuse de 
Legea Emisiilor industriale 278/2013, cu următoarele activităţi: extracţia şi rafinarea 
uleiurilor vegetale; acoperirea suprafeţelor metalice;  

 Instalaţii ce intră sub incidenţa Directivei COV din benzină – staţii de distribuţie a 
benzinei. Pe teritoriul judeţului Călăraşi, în anul 2020 au funcţionat 43 de staţii de  
distribuţie benzină,  care respectă prevederile naţionale în vigoare şi un terminal. 

 Instalaţii ce intră sub incidenţa Directivei SEVESO privind controlul pericolelor de 
accidente majore care implică substanţe periculoase: pe teritoriul judeţului Călăraşi 
sunt încadrate sub prezenta directivă, 8 instalaţii.  

Toate instalaţiile prezentate sunt conforme şi respectă normele impuse de Directivele 
europene şi prevederile naţionale în vigoare. 

La nivelul judeţului Călăraşi nu au fost identificate  zone critice din punct de vedere al 
poluării atmosferei.  
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Monitorizarea zgomotului urban 

Monitorizarea zgomotului urban s-a realizat în anul 2020 în municipiul Călăraşi în 6 
puncte de trafic.  

 
Punctele de determinare ale zgomotului urban și nivelul de zgomot asociat sunt 

prezentate în tabelul următor: 

Tip măsuratoare zgomot Punctele de determinare 

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

Str. Bucureşti (zona Vultur) 
Str. Bucureşti (Instituţia 

Prefectului-Judeţul 
Călăraşi) 

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

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

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

Str.Belşugului 

În urma monitorizărilor efectuate în anul 2020, s-au înregistrat 2 depășiri pe str. 
Sloboziei, 4 depășiri pe B-dul Republicii în zona Stadionului Municipal și 8 depășiri pe str. 
Belșugului (zona Orizont). 

Monitorizarea  radioactivităţ i i mediului  

Staţia de  radioactivitate Călăraşi derulează un program standard de supraveghere a 
radioactivităţii mediului de 11 ore/zi. Acest program standard de recoltări şi măsurători asigură 
supravegherea la nivelul judeţului, în scopul detectării creşterii nivelelor de radioactivitate în 
mediu şi realizării avertizării/alarmării factorilor de decizie. 

Pe lângă programul standard, Staţia RA Călăraşi recoltează şi pregăteşte zilnic probe 
de precipitaţii atmosferice, apă brută - Dunăre – Braţ Borcea, apă potabilă şi apă de foraj – de 
la o adâncime de 14 m - pentru analize de Tritiu şi Carbon -14, participând la Programul de 
monitorizare a radioactivităţii factorilor de mediu în zona de influenţa a CNE PROD 
Cernavodă. 

Starea radioactivităţii mediului pentru judeţul Călăraşi rezultă din măsurătorile beta 
globale pentru factorii de mediu: aerosoli atmosferici, depuneri uscate şi precipitaţii 
atmosferice, ape, sol şi vegetaţie, precum şi măsurarea debitelor de doză gamma absorbite în 
aer. 

Radiaţiile gamma sunt monitorizate în sistem on-line prin intermediul a două staţii 
automate amplasate la sediul APM Călăraşi şi Staţia Meteo Călăraşi. 
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În urma măsurătorilor efectuate de Staţia RA din cadrul APM Călăraşi  s-a constatat 
că toate valorile înregistrate pentru indicatorii: aerosoli atmosferici, depuneri din precipitaţii 
atmosferice, ape de suprafaţă, vegetaţie spontană, sol necultivat, debitul dozei gamma în aer, 
se situează în limitele de variaţie normale ale fondului natural. 

Calitatea apelor  

APM Călăraşi nu are atribuţii în ceea ce priveşte monitorizarea calităţii apelor de 
suprafaţă şi a apelor subterane. Reţeaua hidrografică a judeţului Călăraşi se află în jurisdicţia 
SGA Călăraşi, SGA Giurgiu şi SGA Ilfov. Calitatea apelor uzate deversate în receptori naturali 
este analizată de SGA Călăraşi, pentru unităţile aflate în jurisdicţia lor. 

Calitatea apelor uzate  evacuate  

SGA Călăraşi, prin Compartimentul GRA, gestionează  un număr de 233 de folosințe 
de apă cu volume captate anuale mai mari de 5 mii mc,  din care: 39 pentru irigații, 63 în scop 
potabil, 64 de tip agrozootehnic și 44 piscicultură, 287 folosințe cu volume anuale mai mici de 
5 mii mc, 193 amenajări piscicole și 3 folosințe cu activitate de exploatare agregate minerale. 

Activitatea compartimentului GRA constă în reglementarea folosințele construite pe ape 
sau care au legătură cu apele, emiterea și urmărirea actelor ce reglementează activitatea de 
gospodărire a apelor (avize, autorizații, notificări), modul de exploatare al instalaţiilor de 
captare, aducțiune, distribuție, evacuare a apei, respectarea indicatorilor stabiliţi prin actele de 
reglementare privind evacuarea apelor uzate în emisari naturali, existența și respectarea zonelor 
de protecţie sanitară a surselor de apă, modul de realizare a măsurilor stabilite în programele 
de etapizare, respectarea valorilor stabilite prin contractele economice încheiate, respectiv 
volumele de apă prelevate cât și cantităţile de substanţe evacuate în emisarii naturali. 

În cursul anului  2020: 
- s-a efectuat un număr de 112 controale în vederea reglementării din punct de vedere al 

gospodăririi apelor;  
- s-a eliberat un număr de 170 de acte de reglementare din care: 82 de autorizații de 

gospodărirea apelor și 88 de avize de gospodărirea apelor. 

Prin activitatea desfășurată de către Compartimentul Exploatare Lucrări, s-au 
asigurat: 

- oferirea suportului tehnic pentru executarea lucrărilor de gospodărire a apelor, în 
scopul menținerii la parametrii proiectați, urmărirea și supravegherea curentă și 
specială a comportării și stării lor tehnice pentru a se asigura o exploatare sigură pe 
toată durata normată de exploatare; 

- oferirea suportului tehnic pentru asigurarea funcționării lucrărilor de gospodărire a 
apelor pe ansamblul bazinelor administrate, pentru exploatarea, întreținerea și 
valorificarea economică a lucrărilor hidrotehnice din administrare, pentru menținerea 
capacității de transport a albiilor și cuvetelor lacurilor; 

- verificarea stării tehnice a barajelor, lacurilor de acumulare, precum și a instalațiilor 
anexe – ale acestora, și aplicarea măsurilor de intreținere și remediere; 

-  verificarea stării tehnice a digurilor de apărare împotriva inundațiilor și aplicarea 
măsurilor necesare de intreținere și remediere a zonelor afectate. 

Programul de Gospodărire a Apelor, aprobat de ABA Buzău-ialomița, a avut în vedere: 
 lucrările de întreținere și reparații la construcțiile hidrotehnice din administrare; 
 lucrări pentru realizare a măsurilor cuprinse în rapoartele controalelor de toamnă la 

construcțiile hidrotehnice; 
 lucrări de apărări de maluri pe cursuri de apă, devenite prioritare în urma sesizărilor și 

constatărilor din teren. 

Principalele activități desfășurate în cursul anului 2020, au fost următoarele: 
 avizarea în CTE a lucrărilor din Programul de Gospodărire a Apelor 2020, respectiv lucrări 

de exploatare, întreținere, întrețineri cursuri de apă cu o valoare mai mică de 35.000 lei; 
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 verificarea realizării din punct de vedere calitativ și cantitativ, în conformitate cu normativele 
în vigoare, a Planului Tehnic pentru fiecare formație în parte; 

 verificarea execuției lucrărilor și recepționarea acestora. 

Întreținere lucrări hidrotehnice și cursuri de apă: 

 întreținere taluze dig Boianu Sticleanu, dig Borcea de Sus Borcea, dig Călărași - Răul 
(Dunăre). Baraj Iezer-Turn manevră Scoiceni, taluze Baraj Iezer-zona drenaje, taluze Baraj 
Iezer-racord bazin refulare, taluze dig Boianu Sticleanu, taluze dig Greaca - Argeș, taluze 
dig Oltenița - Surlari – Dorobanțu; 

 nivelări și completări de terasamente dig Boianu Sticleanu, dig Greaca – Argeș - Ch irnogi, 
dig Oltenița - Surlari – Dorobanțu; 

 lucrări decolmatare turn manevră Scoiceni; 
 întreținere taluze baraj Frăsinet, baraj Fundulea, baraj Gurbănești; 
 în anul 2020 au fost executate: 34,90 ha de cosiri mecanizate; 52,29 ha de cosiri manuale; 

29.850 mc de terasamente; 209,8 km de igienizări; 150 mc de decolmatări. 

Reparații cu forțe proprii: 

- Reparații acoperiș Canton nr.2 incinta îndiguită Greaca-Argeș-Chirnogi; 
- Reparații acoperiș Canton nr.2 incinta îndiguită Oltenița-Surlari-Dorobanțu; 
- Analiza de risc baraj și acumulare Fântâna Doamnei; 
- Reparații auto ale utilajelor și autoturismelor SGA Călărași. 

Realizarea unor lucrări provizorii în regim de urgență în punctele critice identificate pe 
cursurile de apă: 

- Lucrări provizorii în regim de urgență pentru “Stopare eroziune mal drept braț Borcea 
zona Baital km 48+000-49+500, județul Călărași”- luna ianuarie 2020; 

- Lucrări în regim de urgență pentru întărirea liniei de apărare pe brațul Borcea, în zona 
Baital km 48+000 – 49+500, Comuna Borcea, Județul Călărași- luna noiembrie 2020. 

Pentru lucrarea de urgență necesară stopării eroziunii din zona Baital (executarea 
unui dig cu lungimea de cca 400 m, în vederea refacerii liniei de apărare a incintei Borcea de 
Sus) a fost programată suma de 1079,677 mii lei, iar valoarea lucrării executate a fost de 
272,086 mii lei, lucrarea fiind executată cu 25,2% din suma programată. 

Monitorizarea din punct de vedere hidrometeorologic a spațiului hidrogeogrfic administrat 
de SGA Călărași în anul 2020 s-a concretizat prin: 

 Analiza parametrilor, acumulări și efectuatuarea dispozițiilor de manevră a 
echipamentelor hidromecanice  cu dublă validare; 

 Colectarea datelor și analiza parametrilor hidro- meteo din Bazinul superior și inferior al  
Fluviului Dunărea, Râul Mostiștea, Râul Argeș;  

 Elaborarea de rapoarte privind evoluția și prognoza hidrologică la Acumulările de pe 
Valea Mostiștea;  

 Monitorizarea zilnică a debitelor pentru secțiunile prinse în cadrul Planului de restricții 
și folosirea apei în perioadele deficitare ; 

 Recepționare de informări, atenționări, avertizări meteorologice, atenționări fenomene 
meteorologice periculoase imediate, de la ANM sau AN "Apele Române", avertizări 
hidrologice de la INHGA și diseminarea către subunități. 

Din punct de vedere al apărării împotriva inundațiilor:  
 implementare GIS cu localizare a punctelor critice pe toată lungimea de apărare a 

Fluviului Dunărea pe sectorul administrat de SGA Călărași (tasări mai mici și mai mari 
de 20 cm, rampe, traversări prin și pe sub corpul digului, găuri mamifere, grifoane, 
zone sub cota proiectată, infiltrații prin corpul digului și sub corpul de dig, zone lipsite 
de perdea de protecție, incidente și avarii); 
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 implementare din punct de vedere a aplicației GIS cu localizare km dig și km Dunăre,  
coordonate stereo 70 cantoane linie de apărare,  capete dig, în concordanță cu hârtiile 
topo și măsuratorile DTG. 

În anul 2020 nu s-au produs fenomene hidrometeorologice care să genereze rapoarte 
operative și, implicit, raport de sinteză. 

Activitatea de inspecție desfășurată la nivelul SGA Călărași a avut ca scop: 

 verificarea valabilității actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi 
apelor; 

 verificarea conformării activităților, instalațiilor și proceselor cu prevederile legale 
specifice domeniului apelor, ale avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor; 

 stabilirea gradului de conformare și constatare a abaterilor; 
 stabilirea/impunerea de măsuri și termene de conformare pentru intrarea în legalitate. 

Activitatea s-a desfășurat în baza Planului anual de controale stabilit și aprobat de 
conducerea SGA Călărași și în conformitate cu Normele tehnice privind organizarea și 
desfășurarea activității de inspecție și control în domeniul gospodăririi apelor și a cuprins 
inspecții planificate și inspecții neplanificate. 

Compartiment Hidrologie  

Activitatea Compartimentului Hidrologie a avut o serie de obiective de realizat, 
prevăzute în Programul de activitate al compartimentului, evidențiindu-se următoarele 
activități principale: 

 măsuratori de nivel hidrostatic realizate în 43 de staţii hidrogeologice/60 de foraje; 
 măsuratori manuale de temperatură a apelor subterane la 3 staţii hidrogeologice, cu 6 

foraje; 
 întocmirea  buletinului hidrogeologic lunar la 6 stații hidrogeologice cu 6 foraje; 
 monitorizarea calitativă la 37 de stații hidrogeologice cu 44 de foraje în 2 campanii 

anuale (recoltare 87 de probe pentru chimismul apelor subterane); 
 încărcarea bazei de date tip APNIVAS 2, permanent; 
 colectarea datelor pluviometrice cu transmisie permanentă de la un număr de 10 

posturi; 
 măsurători expediționare de nivel hidrostatic și adâncime, la un număr de 18 foraje 

hidrogeologice, foraje neacoperite cu personal prestator de servicii; 
 reparații la un număr de 3 senzori automați tip WATERMANAGER și reinstalarea lor în 

măsurători topo la Acumularea Iezer – Dorobanțu, în vederea realizării de carte 
funciară și măsurători  batimetrice la Lacul Iezer – Dorobanțu. 

În cadrul Laboratoruuil SGA Călăraşi, au fost efectuate în cursul anului 2020: 1968 
de analize fizico - chimice și 231 biologice pentru râuri; 336 de analize fizico - chimice și 76 
biologice pentru lacuri; 2009 de analize fizico - chimice pentru foraje hidro; 1428 de analize 
fizico - chimice pentru ape uzate; 579 de recoltări probe apă. 

Gestionarea deşeurilor 

APM  Călăraşi a monitorizat permanent atingerea ţintelor de colectarea selectivă a 
deşeurilor reciclabile, în vederea atingerii obiectivelor generale de valorificare. 

Menţionăm că, începând cu data de 02.10.2017 au fost puse în exploatare 
următoarele puncte de depozitare deșeuri: CMID Ciocăneşti, Staţiile de transfer deşeuri 
Călăraşi, Olteniţa şi Lehliu Gară. 

La 1 ianuarie 2020 populația deservită de către firmele de colectare deșeuri în județul 
Călărași era în procent de 98%. 

În cursul anului 2020, deșeurile recepționate la intrarea în depozit, erau constituie din  
deșeuri: municipale amestecate (20 03 01), hărtie carton (20 01 01), materiale plastice (20 01 
39), ambalaje amestecate (15 01 06), biodegradabile (20 02 01), stradale (20 03 03), de la 



 

 

  

237

construcții și demolări (17 09 04), alte deșeuri nebiodegradabile (20 02 03) și alte deșeuri 
(inclusiv amestecuri) (19 12 12). 

Situaţia cantităţilor de deşeuri recepţionate în depozit CMID Ciocăneşti, la data de 
31.12.2020  se prezintă astfel: 

Cantitate(tone) 

Deșeuri 
colectate 

Deșeuri sortate 
(cod deșeu 

20 01 01, 20 01 
39) 

Deseuri 
biodegradabile 
(cod deșeu 20 
02 01) utilizate 

pentru compost 

Deșeuri stocate 
temporar în vederea 
concasării și utilizate 
pentru acoperire în 
depozit și pentru 

drumuri (cod deșeu 
17 09 02) 

Deșeuri 
depozitate 

81554,88 2097,73 2,68 432,09 79022,38 

Procent (%) 

 2.572 0.003 0.53 96.894 

 

 
Biodiversitatea judeţului Călăraşi 

Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000 este compusă din situri care adăpostesc 
habitate naturale şi habitate ale speciilor de interes european şi urmăreşte asigurarea 
menţinerii sau restabilirii tipurilor de habitate naturale şi a habitatelor speciilor într-o stare de 
conservare favorabilă.  

Monitorizarea presupune identificarea aspectelor negative cu impact asupra florei şi 
faunei salbatice (în cazul SCI – urilor cu referire, în special, la activităţile antropice. În cazul 
SPA – urilor  s-a pus accentul  pe monitorizarea culoarelor de migraţie a  speciilor de păsări,  
dar şi monitorizarea stării de sănătate). 

În urma monitorizărilor efectuate în siturile prezentate, s-a constatat starea favorabilă 
de conservare a speciilor de păsări în cazul SPA-urilor şi a habitatelor şi a speciilor existente 
în respectivele habitate în cazul SCI-urilor.  

Arii naturale protejate de interes internaţional 

Situl natura 2000 ROSPA0051 Iezer Călăraşi, a obţinut în anul 2012 statutul de sit 
Ramsar (zona umedă de importanță internațională), iar pe 2 februarie 2013, ROSPA0012 
Brațul Borcea a obţinut de asemenea statutul de sit Ramsar. 
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Arii naturale protejate de interes comunitar 

Rețeaua Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale protejate care 
cuprinde un eșantion reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de interes 
comunitar. A fost constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci și pentru menținerea acestor 
bogății naturale pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-
economice. 

Rețeaua Natura 2000 este compusă din Arii de Protecţie Specială Avifaunistică 
(SPA), declarate pentru speciile de păsări, având la bază Directiva Păsări, şi Situri de 
Importanţă Comunitară (SCI), declarate pentru habitate şi pentru speciile sălbatice de plante 
şi de animale, având la bază Directiva Habitate. 

Ariile naturale protejate sunt: 

 ROSPA0105 - Valea Mostiştei; 
 ROSPA0055 – Lacul Gălăţui; 
 ROSPA0021 – Ciocăneşti – Dunăre; 
 ROSCI0131 – Olteniţa – Mostiştea – Chiciu; 
 ROSPA0136 - Olteniţa-Ulmeni; 
 ROSPA0012 - Braţul Borcea; 
 ROSCI0319 - Mlaştina de la Feteşti; 
 ROSPA0039  -Dunăre –Ostroave; 
 ROSCI0022  - Canarele Dunării; 
 ROSPA0038-  Dunăre – Olteniţa;  
 ROSPA0051 - Iezer Călăraşi; 
 Situl ROSCI0343 - Pădurile din Silvostepa Mostiştei.  

Suprafaţa ocupată de SCI şi SPA la nivelul judeţului:  

- Suprafaţa SCI-urilor este de 22472,7 ha, adică 4,42% din suprafaţa totală a judeţului 
Călăraşi; 

- Suprafaţa SPA-urilor este de 43778,1 ha, adică 8,60% din suprafaţa totală a judeţului 
Călăraşi; 

- Suprafaţa totală ocupată de SCI-uri și SPA-uri la nivelul judeţului este de 66250,8 ha, 
adică 13,02%. 

Acţiuni şi măsuri pentru îmbunătăţirea mediului în judeţul Călăraşi:  

 Reglementarea din punct de vedere al protecției mediului a resurselor cu impact 
semnificativ; 

 Implementarea recomandărilor documentelor BAT la instalații IPPC; 
 Monitorizarea permanentă a calității aerului prin stațiile automate ce fac parte din 

Rețeaua Națională de Monitorizare a calității aerului; 
 Identificarea programelor de finanțare pentru dezvoltarea județului Călărași; 
 Comunicarea și implicarea publicului în decizia de mediu; 
 Corelarea planificării mai multor sectoare (urbanism- strategie energetică- planificarea 

mobilitate, etc.); 
 Integrarea aspectelor de mediu în deciziile administrației publice locale; 
 Acordarea de sprijin prin consultanță pentru implementarea proiectelor de eficiență 

energetică. 
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Serviciul Comisariatul Judeţean Călăraşi al Gărzii Naţionale de Mediu 
(S.C.J.C.G.M.) a realizat un număr de 568 de inspecţii, astfel: 49 de inspecţii planificate şi 
519 inspecţii neplanificate. 

Inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului, habitatelor naturale, biodiversităţii 
şi ariilor protejate, controlul poluării 

A. Numărul total de controale şi inspecţii realizate a fost de 568, din care: 

Inspecţii planificate la obiective economice cu impact semnificativ asupra mediului, 
49, astfel: 0 tip A, 41 tip B, 0 planificate tematic, 8 planificate tip SEVESO. 

Inspecţii neplanificate 519, din care: 
 198 de inspecţii pentru respectarea condiţiilor impuse în actele de reglementare; 
 13 inspecţii în urma autosesizării Gărzii Naţionale de Mediu; 
 37de inspecţii pentru identificarea de obiective noi; 
 55 de inspecţii pentru rezolvarea unor reclamaţii; 
 0 inspecţii pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului; 
 123 de inspecţii dispuse de CG/ACPM; 
 3 inspecţii pentru emiterea, preungirea sau revizuirea actelor de reglementare; 
 41de  inspecţii pentru verificarea măsurilor impuse; 
 49 de inspecţii efectuate cu alte autorităţi. 

Sancţiuni principale (23):  
 S-au aplicat 20 de amenzi, în valoare de 269.000 lei;  
 S-au aplicat 3 avertismente; 
 S-a aplicat 1 suspendare de activitate;  
 Nu au fost propuneri de suspendare a acordurilor/autorizaţiilor de mediu; 
 Nu s-au făcut sesizări ale organele de cercetare penală. 

Situaţia amenzilor contravenţionale (20):  
o 18 amenzi încasate; 
o 2 amenzi contestate;  
o 0 amenzi trimise spre executare. 

Valoarea amenzilor contravenţionale: 
 Valoare aplicată: 269.000 lei; 
 Valoare încasată: 99.500 lei. 

În ce priveşte activităţile desfăşurate pentru întărirea capacităţii instituţionale a Gărzii 
Naţionale de Mediu 

Procesele Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu sunt implmentate şi 
menţinute în conformitate cu cerinţele standardelor ISO 9001 şi ISO 14001. 

În ce priveşte acţiunile  eficiente de inspecţie care au condus la îmbunătăţirea 
semnificativă a calităţii factorilor de mediu, amintim: 

 urmare a controalelor repetate la unităţile administrativ teritoriale din judeţ, privind 
modul de îndeplinire a atribuţiilor şi responsabilităţilor administraţiilor publice locale 
prevăzute de actele normative din domeniul protecţiei mediului, s-au redus semnificativ 
aspectele de mediu reprezentate de gestionarea deşeurilor, protecţia 
atmosferei/zgomot, dezvolare urbanistică, alimentare cu apă, spaţii 
verzi/agrement/turism/picnic, biodiversitate; 

 urmare a verificărilor repetate, în cursul anului 2020 s-a diminuat semnificativ numărul 
incendierilor de mirişti, a vegetaţiei ierboase şi a stufului, cu impact negativ asupra 
solului şi atmosferei; 

 inspecţiile realizate au urmărit respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind 
calitatea aerului, VSU, depozitarea deşeurilor, gestionarea uleiurilor uzate, exploatare 
masă lemnoasă, verificarea modului de punere în aplicare a prevederilor 
Regulamentului (UE) nr. 995/2010(E.U.T.R.) al Parlamentului European şi al Consiliului 
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European de stabilire  a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn 
şi produse din lemn, gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, respectarea 
prevederilor Legii nr.24/2007 privind executarea lucrărilor de toaletare şi tăiere ale 
arborilor şi arbuştilor, verificarea agenţilor economici care desfăşoară activitatea de 
exploatare agregate minerale pe teritoriul judeţului Călăraşi; 

 s-au desfăşurat acţiuni de control în comun cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Poliţia 
Transporturi, Poliţia de Frontieră, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Direcţia de 
Sănătate Publică, etc.;  

 datorită întăririi colaborării instituţionale în Comisiile de Avizare Tehnică, în dezbateri 
publice cu APM, au fost îmbunătăţite actele de reglementare (acorduri, avize, 
autorizaţii); 

 s-a desfăşurat acţiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de 
apă pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, cu deosebire în secţiunile 
de scurgere a podurilor şi podeţelor a apelor mari, fiind constituite comisii mixte de 
verificare formate din reprezentanţi ai SGA Călăraşi, ISU Călăraşi şi GNM CJ Călăraşi. 
În urma controalelor efectuate în localităţi au fost dispuse, după caz, măsuri de 
remediere ale deficienţelor constatate cu termene şi responsabilităţi în sarcina 
administraţiilor publice locale; 

 ca urmare a controalelor dispuse de CG s-a constatat îmbunătăţirea activităţii de 
administrare a ariilor naturale protejate, a activităţii de exploatare forestieră şi a 
activităţilor de gestionare a fondurilor de vânătoare de pe raza judeţului Călăraşi; 

 s-au efectuat acţiuni de control la autorităţile administraţiei publice locale privind 
verificarea depunerii a declaraţiilor la Administraţia Fondului de Mediu privind obligaţiile 
de îndeplinire a obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri 
eliminate şi asimilabile; 

 s-au desfăşurat acţiuni de control la operatorii economici care desfăşoară activităţi de 
recuperare a materialelor reciclabile şi la operatorii economici care au ca obiect de 
activitate demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz 
pentru recuperarea materialelor, în scopul prevenirii şi combaterii 
infracţiunilor/contravenţiilor prevăzute de legislaţia incidentă regimului deseurilor; 

 s-au desfăşurat acţiuni de control la operatorii economici care deţin şi/sau 
comercializează anvelope uzate destinate reutilizării în scopul respectării prevederilor 
HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate; 

 s-au realizat controale la operatorii economici care intră sub incidenţa Directivei 
Biocide (Regulament nr.528/2012 la operatorii economici care utilizează acest tip de 
produse). 
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Activitatea Inspectoratul Județean de Poliţie  

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi este serviciul public specializat, iar 
activitatea sa se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, precum şi în sprijinul 
instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. 

Obiective strategice  2020 

Obiectivele stretegice urmărite în activitatea Inspectoratului au fost: 
 Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, 

protejarea patrimoniului, siguranţa stradală, siguranţa rutieră şi siguranţa 
transporturilor; 

 Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii pe raza de competenţă  şi destructurarea 
grupărilor infracţionale; 

 Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii 
fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul 
achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene; 

 Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale 
necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române. 

Obiective specifice 2020 

Obiectivele specifice urmărite în activitatea Inspectoratului au fost: 
 Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetățeanului; 
 Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a altor forme ale criminalităţii economico-

financiare; 
 Întărirea imaginii IPJ Călăraşi prin conștientizarea respectării de către polițiști a eticii și 

deontologiei profesionale și apropierea de cetățeni; 
 Îmbunătăţirea proceselor decizionale şi creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor 

europene; 
 Eficientizarea managementului resurselor umane, logistice și financiare. 

Managementul resurselor instituţionale 

Modificările  structurale efectuate la nivelul IPJ Călărași, au vizat eficientizarea 
activității prin: 

- înfiinţarea Compartimentului Pază şi Control Acces în cadrul Serviciului Cabinet; 
- înfiinţarea Biroului Siguranță Școlară; 
- înfiinţarea Biroului pentru Protecția Animalelor; 
- înființarea în cadrul SIC a unei linii de muncă care să preia toate infracțiunile contra 

libertății și integrității sexuale încă de la sesizare, prin redistribuirea de funcții din cadrul 
IPJ Călărași. 

Resurse finaciare:  Cheltuieli de personal, 73.310.594 lei (+14,40%); Bunuri şi servicii,   
5.828.046 lei (+49,77%); Active nefinanciare (investiţii): 196.242 lei (+197,78%). 

Resurse logistice 

Parcul auto al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi a înregistrat, în anul 2020, 
un număr de 411 autovehicule, 20% dintre acestea având o vechime mai mare de 10 ani. 

Mijloace auto noi alocate - 115 autospeciale: Dacia Duster - 49 bucăți, Dacia Logan 
0.9 - 58 bucăți, Dacia Logan 1.2 - 2 bucăți, VW Polo - 1 bucată, Nissan Terrano - 1 bucată, 
Mercedes Vito - 2 bucăți, Mercedes Benz Sprinter – 1 bucată). 

Patrimoniul IPJ Călăraşi este format din 68 de imobile (11 în municipii, 8 în oraşe şi 
49 în mediul rural).Valoarea reparaţiilor curente la construcţii în anul 2020 a fost de 
369.709,48 lei cu TVA, față de 192.906,95 lei cu TVA în 2019. 
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La nivelul IPJ Călărași au fost mai fost achiziționate următoarele: echipament de 
protecție pentru criminaliști (combinezoane, mănuși, filte protecție criminalist, ochelari, aparat 
foto, cizme) în valoare de 25.582 lei;  materiale protecție împotriva COVID-19: 187.200 de 
bucăți măști, 5.620 de litri dezinfectant, 54.300 de perechi de mănuși, 500 de bucăți viziere. 

Prevenirea criminalităţii  

Programe şi campanii de prevenire: 

 ”Prevenirea delincvenţei juvenile și a victimizării minorilor;” 
 ”Prevenirea violenței în familie”; 
 ”Prevenirea infracţiunilor contrapatrimoniului”. 

În cadrul acestor trei priorități naționale au fost realizate 92 de activități de prevenire, 
însumând  2.418 de beneficiari. 

De asemenea, au fost implementate la nivel local și următoarele campanii și 
programe naționale: 

 “Bright sky”; 
 “Catalogul de furturi”; 
 “În siguranță la volan, stop accidentelor!” 
 “Școala siguranței Tedi” 
 “Hoții îți invadează intimitatea”; 
 “Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți!”. 

Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice 

Acţiunile în sistem integrat au fost organizate în baza analizelor şi deciziilor luate în 
cadrul Grupului de Coordonare şi Trasarea Sarcinilor organizat la nivelul IPJ Călăraşi.  

Rezultate obținute: 155 de acţiuni cu efective mărite; 44 razii (+32); 433 de infracţiuni 
descoperite în flagrant cu ocazia activităților operative; 14.252.590 lei - valoarea sancțiunilor 
aplicate de structurile de ordine publică (+7.850.620 lei față de anul 2019 și +9.478.020 lei 
față de anul 2018). 

Infracționalitatea silvică s-a menținut la același nivel ca în anul 2019, fiind înregistrate 
21 de infracțiuni silvice. Privitor la combaterea braconajului piscicol, în anul 2020 s-a dispus 
confiscarea a 517 kg de pește, mai mult față de 197 kg confiscate în anul 2019. 

Criminalitatea stradală 

Criminalitatea stradală este caracterizată de cele mai multe ori de infracţiuni fără un 
pericol social deosebit, însă prin locul în care sunt săvârşite, creează o stare de disconfort şi 
nesiguranţă în rândul cetăţenilor. 

Media ultimilor 5 ani: 185,4 de infracțiuni stradale sesizate/an. 

Măsuri dispuse: 

- Acțiuni cu efective mărite în zonele cu risc criminogen ridicat și în intervalele de timp 
cele mai afectate, în scopul asigurării unei prezențe active în teren; 

- Pregătirea fizică a polițiștilor de ordine publică cu instructori din cadrul SAS; 
- Organizarea și executarea unor activități preventive (informarea cetățenilor, 

colaborarea cu alte instituții, distribuirea de materiale educative, etc.). 

Siguranţa traficului rutier 

Deși au fost înregistrate cu 41% mai puține accidente grave în 2020: 61 (104 în 
2019), a scăzut cu 24% numărul de persoane decedate: 32 (42 în 2019), iar numărul de 
persoane rănite grav din accidentele de circulație au scăzut cu 58%: 35 (84 în 2019). 

Principalele cauze ale producerii lor: viteza neadaptată la condițiile de drum și 
traversarea neregulamentară a pietonilor.  

Artera cu cel mai ridicat risc rutier: DN3: București–Lehliu–Călărași. 
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Măsuri dispuse: 
- Organizarea de acţiuni punctuale împreună cu structurile de ordine publică pe 

principalele cauze generatoare, prin deplasarea pe termen scurt de forţe şi efective 
sporite, în zonele identificate cu risc rutier ridicat, sub coordonarea  Serviciului Rutier;  

- Combaterea principalelor cauze generatoare de accidente, în zilele şi intervalele orare 
critice, pe tronsoanele de drum identificate ca având un potenţial criminogen ridicat;  

- Desfășurarea unor campanii educative destinate conştientizării asupra efectelor 
nerespectării prevederilor legale privind circulaţia pe drumurile publice. 

Siguranţa în şcoli 

La data de 09.09.2020, prin Dispoziția Inspectorului General al IGPR nr.30431 din 
09.09.2020 privind punerea în aplicare a OMAI nr.I/1842 din 08.09.2020, s-a dispus 
înființarea Biroului Siguranță Școlară la nivelul Inspectoratului, structura desfășurând 
următoarele activități: 

 44 de întâlniri dintre poliţişti și reprezentanții instituțiilor de învățământ; 
 41 de activităţi desfăşurate în cadrul orelor de curs; 
 33 de acţiuni preventiv-educative desfăşurate, din care: 18 pe linia respectării regimului 

circulaţiei rutiere și 7 pe linia abandonului/absenteismului şcolar; 
 8, altele. 

Activitatea de patrulare în zonele adiacente unităților de învățământ a dus la 
menținerea unui număr foarte mic de infracțiuni înregistrate 7 (-14 față de 2019). 

În incinta unităţilor de învăţământ au fost sesizate 2 infracțiuni în perioada 
septembrie-decembrie 2020: loviri sau alte violenţe şi distrugere din culpă. 

Infracţiuni sesizate 

În anul 2020 s-a înregistrat o scădere a infracţiunilor sesizate faţă de anul 2019 cu 
12,82%. 

A scăzut infracționalitatea judiciară sesizată cu 14,06% (- 488 de infracțiuni). 
În anul 2020, infracţiunile sesizate s-au menţinut sub media valorilor înregistrate în 

ultimii 5 ani (-30,73%), 30,68% fiind fapte cu autor necunoscut. 
A crescut ponderea infracţiunilor sesizate din oficiu faţă de total infracţiuni sesizate la 

43,71% în 2020 (faţă de 38,42% în 2019). 
Rezultatul fermității în aplicarea legii, s-a concretizat în dispunerea de măsuri 

preventive de reținere asupra unui număr de 326 de persoane (+97). 
A scăzut numărul total al măsurilor preventive dispuse de instanțele de judecată: 42 

de măsuri. 

Arme, explozivi, substanţe periculoase 

În urma activităţilor desfășurare, au fost obținute următoarele rezultate: 
 80 de infracţiuni constatate, fiind dispusă continuarea UP faţă de 62 de suspecţi. 
 Bunuri indisponibilizate:  
- arme de foc: 36 buc.; 
- bucăți muniție: 167 buc.; 
- auto folosite la braconaj: 1 auto; 
- produse de protecţia plantelor: 251.200 kg; 
- deşeuri periculoase: 1.215 litri; 
- articole pirotehnice: 3.460 kg. 

 14 percheziţii domiciliare efectuate, 2 persoane reţinute; 
 97 de controale efectuate la persoane fizice şi 204 la persoanele juridice; 
 19 măsuri de anulare a dreptului de deținere, port și folosire arme și muniții dispuse 

față de titulari. 
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Criminalitatea economico-financiară 

Se constată o creștere a gradului de recuperare a prejudiciului cauzat cu 130.793.870 
lei (4.262.630 lei în anul 2019), gradul de complexitate şi volumul de activităţi pentru probarea 
activităţii infracţionale a persoanelor cercetate menţinându-se la un nivel crescut. 

Date statistice: Rechizitorii pe linie economico-finaciară: 18, Total RTP-uri: 29, Total 
prejudicii recuperate: 130.793.870 lei, 5 grupări infracţionale destructurate, cu 18 membri și 
48 de percheziții efectuate în dosarele penale aflate în lucru. 

Urmăriţi şi supravegheri judiciare 

Mandate şi sentinţe penale aflate în lucru - 62, mandate şi sentinţe penale intrate în 
2019 - 142, mandate şi sentinţe penale soluţionate în 2020 – 146, mandate şi sentinţe penale 
rămase în lucru - 64.  

Criminalistică 

Au fost efectuate 2.777 de cercetări la faţa locului, fiind ridicate 605 de urme papilare 
(+31,10%) și identificate 78 de persoane. Au fost amprentate 1.642 de persoane. 

Acţiuni speciale 

Poliţiştii Serviciului pentru Acţiuni Speciale au efectuat: 81 de acţiuni cu percheziții 
domiciliare, 109 misiuni de escortă a persoanelor arestate, au participat la 202 de misiuni de 
menţinere a ordinii publice, în sprijinul dispozitivelor curente. 

Poliţiştii din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale au avut un aport semnificativ la 
activităţile desfăşurate de structurile operative. 

Activitatea pe linie juridică 

1.905 de dosare s-a aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti în 2020, în care IPJ 
Călăraşi a figurat ca parte. Au fost soluţionate 455 de dosare,  

64,3% au fost soluții favorabile instituției, procent influențat în mod direct de număru l 
de achitări (284) la plângerile contravenționale admise de către instanțele de judecată în baza 
Ordonanței Militare nr.3/2020.    

Activitatea de cooperare intra şi interinstituţională 

În luna februarie 2020, poliţiştii IPJ Călărasi au reușit depistarea, identificarea și 
reunirea cu familia stabilită în  Italia a unui minor dispărut în anul 2000, căruia în anul 2015 i-a 
fost atribuită altă identitate. 

Cooperare internaţională 

Propuneri de proiecte: 

Au fost înaintate către UIP 3 fișe de propunere de proiecte în cadrul următoareleo 
programe: Programul de Reziliență și Recupeare aferent Cadrului Financiar 2021-2027, ISF 
Police și Programul Interreg V-A România-Bulgaria și 2 cereri de finanțare în cadrul 
Programului Hercule III și Programului Operațional Regional 2014-2020. 

Totodată, au fost elaborate 2 cereri de finanțare, din care una admisă:  
 în cadrul Programului Operațional Regional, componenta 1, POR/2020/3/3.1/B/2/NE, 

SE,SM, pe axa prioritară Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
carbon, titlul proiectului „Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a clădirii 
cu destinația sediu al Poliției Municipiului Oltenița”, cerere admisă în următoarea etapă 
de evaluare și selecție; 

 în cadrul Programului Hercule III, componenta Asistență Tehnică, HERCULE-2020-TA-
AG, cu titlul „Asistenţă tehnică avansată pentru întărirea capacității operaționale a 
Inspectoratului de Poliție Județean Călărași pentru lupta împotriva fraudei și a altor 
infracțiuni conexe/Advanced technical support for strengthening Călărași County Police 
Inspectorate operational capacity of fighting against fraud phenomenon and other 
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related crimes”, care a obținut la evaluarea Comisiei Europene un punctaj de 65,20 și 
acum se află în așteptare în eventualitatea aprobării finanțării. 

Managementul comunicării 

Obiectivul principal a fost promovarea scopurilor şi obiectivelor instituţiei, creşterea 
gradului de informare şi a nivelului de înţelegere a problematicii asociate domeniului 
poliţienesc. 

În anul 2020 au fost înregistrate 2.389 de articole în cotidiene şi publicaţii on-line şi 
1.072 de referiri în radio/TV privind activitatea I.P.J. Călăraşi, 99% fiind referiri pozitive/neutre. 
Au fost înregistrate şi 272 de solicitări de informaţii de interes public. 

Relaţia cu mass-media a fost caracterizată de echidistanţă şi transparenţă. 

Riscuri şi ameninţări identificate pentru anul 2020 

 Lipsa de experiență a polițiștilor nou încadrați precum şi blocarea procedurilor pentru 
ocuparea funcţiilor de conducere prin concurs; 

 Contextul pandemic generat de infecția cu virusul SARS-CoV-2, asociat riscurilor în 
planul ordinii și siguranței publice; 

 Supraaglomerarea în spațiile de lucru ale aparatului județean în care își desfășoară 
activitatea șapte structuri (IPJ, SJPI,SJA,STS,BI,BJABDEP și SPCEEPS) și, respectiv, 
în spațiile de lucru de la polițiile orășenești și unele sedii ale posturilor de poliție din 
mediul rural care nu mai corespund nevoilor actuale ale instituției. 

Activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi  

Activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi în anul 2020 s-a desfăşurat 
pe baza şi pentru punerea în aplicare a documentelor programatice de nivel superior, 
prioritatea strategică a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi constituind-o creşterea 
gradului de siguranţă a cetăţenilor. 

Anul 2020 a prezentat specificități deosebite prin prisma pandemiei de Covid-19 și a 
măsurilor dispuse de autorități pentru prevenirea și combaterea infectărilor cu noul 
coronavirus SARS-CoV-2, provocările care au stat în fața tuturor autorităților implicate fiind 
unele noi. Totodată, în cursul anului de referință au avut loc două tururi de scrutin, respectiv 
alegerile locale din luna septembrie și cele parlamentare din luna decembrie. 

Creşterea performanţei activităţilor operative 

Ordine și siguranță publică 

Prin acţiunile şi măsurile întreprinse în domeniul ordinii publice s-a urmărit în principal 
planificarea, organizarea, coordonarea şi conducerea în mod eficient a misiunilor de asigurare 
şi restabilire a ordinii publice, segmente majore ale ordinii publice ce revin inspectoratului 
potrivit legii de organizare şi funcţionare, iar prin punerea în aplicare a prevederilor OMAI nr. 
60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei 
publice cu completarile şi modificarile ulterioare, eforturile structurilor de ordine şi siguranţă  
publică s-au concentrat pentru asigurarea cadrului organizatoric necesar bunei desfăşu rări  a 
misiunilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat. 

Pentru anul 2020, se apreciază că punctele de referinţă pe acest palier al misiunilor 
au fost determinate de misiunile executate pentru prevenirea răspândirii cazurilor de infecţie 
cu virusul SARS-CoV-2 şi pentru limitarea efectelor pandemiei de COVID-19, atât pe timpul 
declarării stării de urgență pe teritoriul României, cât și pe timpul instituirii stării de alertă. 

Astfel, tinând cont de cadrul dispoziţional existent, pentru punerea în aplicare a 
Hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, a Ordonanţelor Militare 
emise în această perioadă, cât și cadrului normativ pe timpul instituirii stării de alertă, 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi a dispus măsuri pentru asigurarea cooperării 
permanente cu celelalate structuri cu atribuții în domeniu, executând misiuni specifice atât în  
mod independent cât şi în sistem integrat sau în colaborare cu alte instituţii abilitate, pentru 
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prevenirea răspândirii cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 şi pentru limitarea efectelor 
pandemiei de COVID-19. 

Pentru îndeplinirea obiectivului principal (creşterea siguranţei cetăţenilor) au fost 
executate 9.860 de misiuni de ordine publică în care au fost angrenaţi 15764 de jandarmi, 
înregistrându-se o creştere de 3934 de misiuni faţă de anul 2019. 

Pentru asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfăşurării unor activităţi cu 
public numeros, în perioada de referinţă au fost executate 918 misiuni de asigurare a 
ordinii publice, fiind angrenaţi 1593 de jandarmi, evidenţiindu-se o scădere cu 675 de 
misiuni faţă de anul anterior. 

Pe categorii de misiuni, situaţia se prezintă astfel: 39 de misiuni de asigurare la 
manifestări sportive, fiind angrenaţi 511 jandarmi, 22 de manifestări religioase, fiind angrenaţi  
168 de jandarmi, 4 misiuni de asigurare pe timpul vizitelor oficiale, fiind angrenaţi 40 de 
jandarmi, 29 de misiuni de asigurare a măsurilor de ordine publică în zona centrelor de 
examen/evaluare, fiind angrenați 33 de jandarmi și 824 de misiuni de asigurare executate 
premergător și pe timpul desfășurării proceselor electorale pentru autoritățile administrației 
locale și pentru Senat și Camera Deputaților, fiind angrenați 841de jandarmi. 

Structurile de ordine publică au intervenit pentru aplanarea unor conflicte, precum şi 
pentru luarea măsurilor legale privind ordinea şi siguranţa publică la un număr de 122 de 
sesizări prin SNUAU „112” şi 9 sesizări prin alte mijloace, existând o preocupare constantă a 
conducerii inspectoratului pentru rezolvarea cu operativitate a urgenţelor cetăţenilor prin 
reducerea timpului de reacţie de la preluare şi până la prezenţa echipelor de intervenţie la 
locul producerii evenimentului. 

Participarea la menţinerea ordinii publice s-a concretizat prin asigurarea cadrului 
organizatoric necesar bunei desfăşurări a misiunilor în sistem integrat, vizând în principal 
asigurarea efectivelor solicitate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi, 
săptămânal analizându-se în comun situaţia operativă şi eficienţa misiunilor executate în 
scopul îmbunătăţirii activităţilor. 

Prezenţa activă în misiunile de menţinere a ordinii publice este evidenţiată de 
participarea la  7526 de misiuni de menţinere a ordinii publice, cu un efectiv de 10373 de 
jandarmi, fiind organizate 6536 de patrule mixte constituite atât în mediul urban (3714 patrule 
mixte) cât şi în mediul rural (2822 patrule mixte), înregistrând o creștere cu 44,49 % faţă de 
anul 2019. 

Cooperarea cu alte instituții 
În anul 2020, structurile operative din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi au 

executat în cooperare/colaborare cu alte structuri 1.381 de misiuni, cu un efectiv de 3.401 
jandarmi comparativ cu anul 2019, când au fost 249 de misiuni cu un efectiv de 1257 de 
jandarmi. 

Astfel, pentru prevenirea răspândirii cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 şi 
pentru limitarea efectelor pandemiei de COVID-19, au fost executate 153 de misiuni în 
cooperare cu IPJ Călărași și ISU Călărași, cu 503 jandarmi, 361 de misiuni cu 763 de 
jandarmi, ce au acţionat pentru monitorizarea/însoţirea autovehiculelor şi persoanelor care 
urmau să ajungă în centrele de carantină de la nivelul judeţului sau din alte judeţe și au 
executat 248 de misiuni de asigurare a ordinii publice în proximitatea celor 9 centre de 
carantină stabilite la nivelul judeţului Călăraşi, cu un efectiv de 981 de jandarmi. 

În contextul activităţilor pentru prevenirea răspândirii cazurilor de infecţie cu virusul 
SARS-CoV-2, au fost executate 73 de acțiuni cu 156 de jandarmi, în sprijinul organelor 
sanitare DSVSA Călărași și D.S.P. Călăraşi. 

 Prevenirea faptelor antisociale constituie un obiectiv prioritar al structurilor 
Jandarmeriei Române, statornicit prin legea de organizare şi funcţionare a instituţiei. 

Activitatea de prevenire s-a executat independent sau împreună cu alte instituţii în 
baza protocoalelor şi a programelor de parteneriat, fiind materializată prin  proiecte, programe 
sau programe de parteneriat educaţional. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean a desfășurat 
29 de activităti de prevenire în instituţii de invăţământ, în spaţiul public, dar şi în incinta 
arenelor sportive, fiind distribuite 1500 de materiale informative. 
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Pe timpul executării misiunilor specifice în anul 2020, personalul Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Călăraşi a sesizat un număr de 43 de fapte de natură penală (39 în 
mediul urban şi 4 în mediul rural), fiind identificat un număr de 64 de făptuitori, în anul 2019, 
jandarmii sesizând un număr de 165 de fapte de natură penală, identificând un număr de 190 
de făptuitori. 

În misiunile în cooperare cu personalul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi, 
jandarmii au participat la constatarea a 221 fde apte de natură penală (88 în mediul urban şi 
133 în mediul rural), fiind identifict un număr de 217 făptuitori, în anul 2019, jandarmii 
participând la constatarea unui număr de 189 de fapte de natură penală, identificând un 
număr de 194 de făptuitori. 

În perioada supusă analizei au fost constatate şi aplicate 1579 de sancţiuni 
contravenţionale, (2458 aplicate în mediul urban şi 732 în mediul rural), faţă de anul 
precedent când au fost aplicate 1579 de sancţiuni contravenţionale. 

Din totalul sancţiunilor contravenţionale aplicate, 1473 sunt avertismente scrise, iar 
1753 sunt amenzi aplicate, în valoare de 1.741.450 lei. 

Pentru prevenirea și combaterea efectelor generate de pandemia de COVID – 19, în 
conformitate cu prevederile legale referitoare la problematică (legi, ordonanțe militare,etc.),  
efectivele din cadrul Inspectoratului au aplicat 2.157 de sancțiuni contravenționale 

Pe timpul executării misiunilor specifice au fost desfăşurate activităţi specifice de 
probare a faptelor antisociale în 33 de dosare din totalul dosarelor cu actele necesare 
începerii urmăririi penale întocmite de către jandarmi pe timpul executării misiunilor specif ice, 
fiind întocmite 24 de planşe fotografice pentru a fi atașate proceselor verbale de sesizare 
înaintate organelor de urmărire penală şi 10 înregistrări video. 

În anul 2020, în camera de corpuri delicte a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 
Călăraşi au fost introduse 247 de bunuri ridicate în vederea confiscării, faţă de anul 2019, 
perioadă cînd au fost introduse 3631de bunuri. Au fost efectuate operaţiunile de ieşire din 
camera de corpuri delicte pentru 254 de bunuri, faţă anul precedent când s-au efectuat 
operatiuni de ieşire pentru 3.782 bunuri. 

Pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere în anul 2020, s-au desfăşurat 
354 de acţiuni în 53 de  localităţi, folosindu-se un efectiv de 707 jandarmi. 

Paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor 

Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor, transporturilor de produse cu caracter special, 
de bunuri, valori şi paza, supravegherea și intervenția la conductele magistrale de transport 
produse petroliere este una din misiunile de bază executate de Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Călărași. 

În prezent, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi asigură paza unui număr de 20 
de obiective din care: 

 19 obiective exceptate de la plată: 10 aparţinând Ministerului Justiţiei şi Ministerului 
Public, 4aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, 3 aparţinând Ministerului Finanţelor 
Publice, 1 aparţinând Curţii de Conturi a României și 1 aparținând Conpet SA;  

 1 obiectiv contra cost: Stația de Monitorizare HF Fundeni aparținând Autorității 
Naționale de Admnistrare și Reglementare în Comunicații.  

Totodată, a fost executată misiunea de pază, supraveghere şi intervenţie la 304,5 km 
conducte de transport produse petroliere aparţinând Conpet S.A., precum şi paza 
transporturilor de bunuri şi valori în beneficiul Trezoreriei Călăraşi, paza transporturi de 
bunuri, valori, produse cu caracter special în beneficiul propriu şi protecţie transporturi 
corespondenţă clasificată împreună cu lucrători ai Direcţiei Regionale de Informaţii Dobrogea. 

Eficienţa măsurilor întreprinse s-a concretizat în prevenirea penetrării dispozitivelor de 
pază şi pătrunderii prin efracţie în obiective, asigurarea ordinii şi siguranţei publice pentru 
desfăşurarea în condiţii de normalitate a activităţilor la obiectivele din competenţă, în 
prevenirea şi combaterea sustragerilor de produse petroliere din conductele magistrale, în 
prevenirea comiterii de fapte ilicite în zona obiectivelor şi conductele magistrale de transport 
produse petroliere. 
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Cercetare și documentare 

Activitatea de cercetare documentare desfăşurată la nivelul Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Călăraşi a avut ca obiectiv general asigurarea suportului informativ al 
actului decizional pentru realizarea prevenirii şi combaterii faptelor antisociale din domenii le 
de competenţă ale Jandarmeriei Române, respectiv paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor 
şi valorilor, ordinea şi siguranţa publică. 

Este de menționat faptul că în perioada evaluată, nu au existat evenimente care să 
surprindă prin necunoaşterea elementelor legate de organizare, desfăşurare, participanţi. 

Datele şi informaţiile obţinute de către personalul structurii de cercetare 
documentare au fost transmise spre valorificare conform principiului „nevoia de a cunoşte, 
dreptul de a cunoşte” în principal structurilor operative ale inspectoratului, dar şi altor 
structuri abilitate. În acest sens, în perioada evalută au fost întocmite 125 de note sinteză, 
din care 107 au fost transmise structurilor operative ale unităţii, datele şi informaţiile 
prezentate în acestea fiind valorificate pentru planificarea, organizarea şi executarea 
misiunilor specifice acestor structuri și 18 către alte instituții - S.C.C.O. Călărași (6), I.P.J. 
Călăraşi (11), S.J.P.I. Călărași (1). 

Management Operaţional 

Serviciul Management Operaţional  asigură organizarea, coordonarea, îndrumarea şi 
controlul în următoarele segmente de activitate: managementul stărilor excepţionale, 
planificarea şi standardizarea în domeniul operaţional, cooperarea interinstituţională, 
monitorizarea misiunilor şi evenimentelor şi controlul managerial intern. 

În contextul epidemiologic generat la nivel naţional de noul coronavirus SARS-CoV-2, 
Inspectoratul de Jandarmi Județean Călărași a trecut la aplicarea măsurilor de asigurare a 
capacităţii operaţionale, prevăzute la alertă, conform prevederilor OMAI nr.S/109 din 
07.09.2015 privind realizarea capacităţii operaţionale necesare gestionării situaţiilor speciale 
sau de criză din domeniul de competenţă a structurilor MAI. Astfel, pe perioada stării de 
urgență s-au aplicat măsurile prevăzute pentru capacitate operațională completă, iar la 
instituirea stării de alertă și ulterior, la prelungirea acesteia, dar și pe timpul celor 2 tururi de 
scrutin, respectiv alegerile locale din luna septembrie și cele parlamentare din luna 
decembrie, s-au aplicat măsurile pentru capacitate operațională parțială. 

Pentru asigurarea suportului operațional și decizional la un nivel optim, s-a activat 
grupa operativă pentru planificarea, organizarea, conducerea, coordonarea şi controlul 
acţiunilor şi misiunilor specifice. De asemenea, la nivelul Inspectoratului au fost desemnați 
reprezentanți în Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI), 
constituit la sediul ISUJ Călărași, reprezentanți care asigură permanența în cadrul acestui 
organism. 

Ca element de noutate, prin intermediul aplicației informatice Sistem Informatic pentru 
Raportare Centralizată – SIRC – s-a asigurat informarea eșaloanelor superioare cu referire la 
misiunile generate de pandemia de COVID-19. 

Cooperarea interinstituţională 

              În conformitate cu cadrul normativ în vigoare, pentru îndeplinirea misiunilor şi 
atribuţiilor încredinţate, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi a încheiat planuri de 
cooperare/colaborare, atât cu structurile Ministerului Afacerilor Interne din zona de 
responsabilitate, cât şi cu instituţii, organizaţii, agenţii şi autorităţi ale administraţiei publice 
locale, în domeniile de competenţă. 

La nivelul unităţii sunt gestionate protocoale/planuri de cooperare/colaborare 
încheiate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne (27), Inspectoratului General al Jandarmeriei 
Române (40) şi al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi (13).  

Viabilitatea documentelor de cooperare/colaborare a fost demonstrată pe timpul 
participării la efortul comun pentru prevenirea şi combaterea răspândirii pandemiei de COVID 
-19. 
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Managementul situațiilor de urgență 

Activităţile desfăşurate în comun cu ISUJ Călăraşi în domeniul operativ, pe linia 
pregătirii şi activităţilor conexe, s-au concretizat prin executarea a 649 de intervenţii 
(comparativ cu 180 în anul 2019). Au fost executate 3 exerciţii de cooperare (comparativ cu 5 
în anul 2019), organizatorii apreciind profesionalismul de care au dat dovadă forţele de 
jandarmi pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate. 

La nivelul unităţii, se află în curs de derulare Proiectul ROBG-481 în Programul 
Interreg V-A “Eficientizarea Managementului Situațiilor de Urgență în Regiunea 
Transfrontalieră Călărași-Veliko-Târnovo”. 

Proiectul are ca obiectiv: îmbunățirea managementului riscurilor privind situațiile de 
urgență în zona transfrontalieră Călărași-Veliko Târnovo, salvarea de vieți omenești și 
împiedicarea distrugerii proprietății publice și private prin reducerea riscurilor la inundații în 
zona transfrontalieră Călărași-Veliko Târnovo. 

Principalele activități cuprinse în proiect sunt: achiziții de bunuri cu specific în 
managementul riscurilor la stările de urgență, elaborarea unor parteneriate comune cu 
partenerii din proiect privind schimbul de experiență în domeniul managementului situațiilor de 
urgență, elaborarea unui Proiect de Strategie pentru acționarea în comun în cazul situațiilor 
de urgență ce se manifestă în zona transfrontalieră Călărași-Veliko Târnovo și executarea 
unui exercițiu comun de intervenție în cazul unei situații de urgență cu folosirea tehnicii 
achiziționate în Proiect. 

La data raportării, în cadrul proiectului s-au achiziționat și a fost plătită în total suma 
de 371.603,78 lei, astfel: 

- notebook-uri echipă proiect - 4 buc. - 4712,40 lei/997,78 euro; 
- ambarcațiuni de intervenție și salvare - 2 cpl. - 178997,40lei/37468,32 euro; 
- autotutilitară 4x4 Isuzu D-MAX - 1 cpl. - 154462,00lei/32320,99 euro; 
- peridoc pentru ambarcațiuni - 2 cpl.  - 21967,40 lei/4598,29 euro; 
- HDD – 2 buc. 919,99 lei/194,35 euro; 
- Punct de lucru IT – 1 complet -10544,59 lei/2175 euro. 

Creşterea performanţei activităţilor de suport 

Resurse umane 

Modernizare instituțională 

În perioada de referinţă, la nivelul unităţii, ca de altfel în toate structurile MAI, au fost 
depuse eforturi şi a continuat implementarea modelului optim organizatoric care să genereze 
un raport resurse folosite/costuri/rezultate previzionate fără compromis şi să se găsească în 
consens cu actuala arhitectură de securitate şi siguranţă a cetăţeanului şi societăţii la n ivelu l 
U.E. 

Evoluţia proiecţiei structurale 

În anul 2020 nu au fost înregistrate reorganizări structurale ale instituţiei, care este 
dimensionată în condiţiile austerităţii bugetare, principalul obiectiv constituindu-l încadrarea în  
limita numărului de indicatori repartizaţi în finanţare. 

Actualul stat de organizare al inspectoratului, prin structura compartimentelor şi 
subunităţilor asigură îndeplinirea misiunilor, în conformitate cu prevederile actelor normative 
care reglementează activitatea unităţii. Situația actualelor prevederi ale statului de organizare 
sunt rezultatul reorganizărilor din anul 2011, actualul stat de organizare fiind în fapt o 
reeditare a celui din anul reorganizării, cu încadrarea în numărul de indicatori existent, 
suplimentat în anul 2019 cu nouă posturi de subofițer. 

Gradul de încadrare cu personal 

Dinamica resurselor umane a avut o evoluţie constantă în prima jumătate a anului și 
uşor descendentă către sfârșitul anului 2020, cu valori cuprinse peste 85%. Contextul 
excepțional determinat de pandemie a împiedicat efectuarea recrutărilor sezoniere pentru 
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școlile militare de subofițeri – principala sursă pentru asigurarea celei mai numeroase 
categorii de personal existente în Jandarmeria Română. Din cei șase subofițeri care au fost 
recrutați și declarați ”admis” la ultima sesiune din ianuarie 2020, doar doi au fost repartizați 
unității la absolvire, în luna decembrie, ceilalți fiind încadrați la alte unități ale jandarmeriei. Un  
minus semnificativ îl reprezintă absența unor specialiști, care urmează a fi compensată în 
viitorul apropiat prin ocuparea a 4 posturi de ofițer, pentru care în perioada decembrie 2020 – 
ianuarie 2021 se desfășoară concursuri de încadrare, prin trecerea maiștrilor militari și 
subofițerilor în corpul ofițerilor 

Starea și practica disciplinară 

În activitatea desfăşurată am urmărit constant cunoaşterea şi aplicarea prevederilor 
actelor normative, în scopul dezvoltării răspunderii personalului în ceea ce priveşte discipl ina 
militară, axându-ne pe conştientizarea, de către fiecare individ, a necesităţii menţinerii unui 
climat de ordine şi disciplină în contextul dificultăţilor socio – economice ale prezentului. 

În anul 2020 a fost aplicată o sancțiune privind abateri de la normele de 
compartament. Nu au fost înregistrate cazuri de corupţie în rândul personalului 
Inspectoratului. 

Pentru rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată în anul 2020, au fost acordate 83 
de recompense, faţă de 193 în anul 2019. 

Securitate și sănătate în muncă 

Activitatea de securitate şi sănătate în muncă s-a axat în principal pe prevenirea 
producerii oricăror evenimente şi accidente de muncă, lucrătorul desemnat implicându-se 
nemijlocit în instruirea personalului împreună cu şefii locurilor de muncă. Eficienţa activităţi lor 
desfăşurate s-a concretizat în neînregistrarea niciunui incident sau accident de muncă, şi pe 
viitor urmând a se acorda aceeaşi atenţie acestui domeniu, atât de important din punct de 
vedere structural şi funcţional. 

Urmare a dispozițiilor eșaloanelor superioare, cu privire la măsurile dispuse în scopu l 
prevenirii şi răspândirii situaţiilor de risc ce pot afecta siguranţa/sănătatea şi securitatea în 
muncă al personalului MAI, în contextul evoluţiei epidemiei de coronavirus şi amplitudinea 
răspândirii acestuia, pentru limitarea şi răspândirea infecţiei cu COVID-19, pe parcursul anului 
2020, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călărași s-au luat măsuri în ceea ce 
privește: limitarea fluxului de persoane în cadrul inspectoratului; instruirea întregului personal 
cu privire la măsurile de protecţie adecvate pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu COVID- 
19 şi a modului de acţiune în cazul suspiciunii/contactului cu subiecţi declaraţi pozitiv sau în 
cazul efectuării călătoriilor în zonele afectate de coronavirus; asigurarea echipamentelor de 
protecţie şi materialelor igienico – sanitare; informarea lucrătorilor în vederea  respectării 
precizărilor transmise de Direcţia Medicală a MAI, Comitetului Naţional pentru Situaţii 
Speciale de Urgenţă şi a altor structuri cu atribuţii în domeniu 

Pregătirea personalului 

Preocuparea personalului pentru creşterea nivelului pregătirii individuale este 
reflectată de situaţia înregistrată la data bilanţului pe categorii de personal:  

 toţi ofițeri încadrați au studii superioare militare şi/sau civile, 24 au studii 
postuniversitare, iar un ofiţer a absolvit studii de doctorat în domeniul management, în 
cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor la Universitatea din Craiova, 
fiindu-i acordat titlul de „doctor”; 

 din totalul subofițerilor încadrați, 88 au studii superioare şi 2 au studii postuniversitare. 

Pregătirea continuă a personalului asigurată de către instituţii de învăţământ 
specializate 

Activitatea s-a desfăşurat potrivit nevoilor de pregătire, prin cursuri de dezvoltare a 
carierei, cunoştinţele dobândite sau aprofundate pe parcursul activităţilor de formare 
profesională contribuind la creşterea gradului de profesionalism în executarea misiunilor 
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ordonate. În cursul anului 2020, au participat la aceste activităţi, organizate în instituţiile de 
învăţământ ale ministerului, 46 de subofiţeri. 

Activităţile de îndrumare şi tutelă profesională   

În anul 2020, au executat stagiul de practică în cadrul unităţii 6 elevi din cadrul 
Școlilor Militare de Subofițeri Jandarmi Drăgăşani și Fălticeni. 

Logistică 

Activitatea logistică a urmărit creşterea eficienţei gestionării resurselor existente 
pentru planificarea şi organizarea activităţii de achiziţii, înzestrare, exploatare şi întreţinere. 

Prin gestionarea eficientă a fondurilor alocate, în special a celor pentru pentru 
investiții, s-a reușit îmbunătățirea dotării unității și asigurarea bunurilor și serviciilor necesare 
desfășurării activităților și îndeplinirea tuturor misiunilor Inspectoratului. 

Achizițiile s-au realizat în conformitate cu legislația în domeniu și programul anual al 
achizițiilor publice prin SEAP/SICAP, în valoare de 1.112.089,09 lei. 

Au fost întocmite documentele necesare pentru realizarea investiței  reprezentând 
”Modernizarea sistemului de încălzire la sediul unității U.M. 0256 Călărași”. Încălzirea spațiilor 
s-a realizat printr-o centrală termică cu 2 cazane de pardoseală cu funcționare pe bază de 
combustibil gazos – gaz metan. 

Ca urmare a achiziției centralizate la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei 
Române, au fost repartizate Inspectoratului de Jandarmi Județean Călărași 3 autovehicule 
marca DACIA LOGAN și 6 autovehicule marca DACIA DUSTER. Au fost echipate cu sisteme 
de avertizare optică și acustică 12 autovehicule. 

Pe linia dotării cu armament, muniție, mijloace specifice de ordine publică, geniu și 
chimic a efectivelor au fost luate măsuri pentru dotarea subunității de intervenție aniteroristă și 
acțiuni speciale cu armament de infanterie modern pistol SA-DA CZ CAL. 9x19 mm, mijloace 
de protecție individuală necesară în cazul misiunilor cu grad ridicat de risc de intervenție, 
dotarea subunităților cu mijloace de apărare (scut protecție tip A și scut protecție tip 
antizgâriere), mijloace de observare pe timp de noapte (lunete monoculare), muniție 
corespunzătoare armamentului din dotare. 

Prin activitatea desfășurată s-a urmărit în permanență creșterea eficienței și  
îmbunătățirea condițiilor de lucru, astfel că, în urma controlului de audit ce s-a desfășurat în 
anul 2020, nu au fost constate deficiențe, personalul  îndeplinându-și atribuțiile în mod 
corespunzător, cu profesionalism, deși acesta este insuficient. 

Eforturile întregului personal din sectorul Logistic au fost concentrate pentru 
asigurarea permanentă a suportului necesar activităților desfășurate la nivelul unității și a unor 
condiții optime de lucru. 

Comunicaţii şi tehnologia informaţiei 

Sistemul de comunicaţii a fost menţinut în regim de funcţionare permanent, asigurând 
necondiţionat căile de legătură destinate conducerii, cooperării şi înştiinţării necesare 
îndeplinirii misiunilor specifice. 

Ca element de noutate, în contextul măsurilor COVID-19, pentru asigurarea măsurilor 
de distanțare fizică,  principalul obiectiv a constat în optimizarea serviciilor de comunicații 
electronice și consolidarea infrastructurii de comunicaţii, fiind implementate în acest sens  o 
serie de aplicații de videoconferință/audioconferință/ radioconferință (Jabber, Polycom, 
Audioconferință STS, etc.) pentru asigurarea suportului decizional, atât pe stațiile de lucru cât 
și pe telefoanele mobile și radiotelefoanele portabile. 

Gradul de înzestrare cu tehnică de comunicaţii radio este următorul: terminale 
portabile 58%, terminale mobile 36% şi terminale fixe 56% faţă de prevederile tabelei de 
înzestrare (nu au fost luate în calcul terminalele analogice care nu mai satisfac cerinţele 
operative actuale – ex. acces la baze de date, funcţionare în reţea digitală – şi au depăşită 
durata normală de funcţionare sau care prezintă un grad avansat de uzură). 
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Au fost implementate măsurile de securitate pentru sistemul informatic și de 
comunicații SIC_SSV_WAN_JR, pentru vehicularea informaților clasificate secret de serviciu  
în rețea. 

Gradul de înzestrare cu tehnică de calcul este următorul: staţii de lucru 75%, servere 
72%, imprimante 59%. 

Aceste echipamente funcţionează corespunzător, fiind exploatate, în cea mai mare 
parte, în afara perioadei de garanţie sau a duratei normale de utilizare. 

Asigurare financiară 

Activitatea economico financiară în anul 2020 a cuprins activităţi specifice execuţiei 
bugetare, conform Legii Finanţelor publice nr.500/2002, activităţi de calcul, acordare şi 
înregistrare a drepturilor băneşti în conformitate cu Legislația privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, şi activităţi de 
conducere a evidenţei contabile şi tehnic operative conform Legii contabilităţii nr 82/1991 cu 
modificările şi completările ulterioare. 

În anul 2020, ordonatorul de credite a aprobat credite bugetare în sumă totală de 
30.708.900 lei, astfel: pentru cheltuieli cu drepturi băneşti = 29.311.060 lei din care sume 
pentru lupta împotriva COVID-19 = 192.960 lei, sume pentru alegeri locale = 243.890 lei, 
sume pentru alegeri parlamentare = 247.000 lei; pentru finanțare proiecte FEDR = 28.000 lei; 
pentru active nefinanciare (investiții) = 333.420 lei; pentru drepturi sociale = 33.030 lei. 

Caracteristica principală a activităţii economico-financiare a constituit-o insuficiența 
alocaţiilor bugetare pentru cheltuieli cu bunurile şi servicile,  creditele bugetare fiind asigu rate 
numai pentru activităţile foarte urgente. Astfel, luând în calcul articolele bugetare care nu 
presupun utilități, au fost aprobate credite în sumă de 808.430 lei, ceea ce reprezintă 
aproximativ 30,61 % din prevederile normelor de înzestrare ale unităţii.   

Concluzia este că bunul mers al activităţii unităţii  s-a asigurat în mică măsură prin 
finanţare bugetară și mai mult cu efortul uman al cadrelor IJJ Călăraşi. 

Activitatea compartimentului financiar se desfăşoară în temeiuri şi termene legale. O 
problemă deosebită care implică şi activitatea compartimentului financiar o constituie 
dinamica legislativă în domeniul salarizării personalului; aceasta presupune foarte mult timp 
alocat aprofundării unor prevederi care, de multe ori sunt aprofundate inutil întrucât se 
abrogă/modifică până să fie aplicate în litera şi spiritul aprobărilor; deasemenea, „mixul 
legislativ” în domeniul legii salarizării. 

Ambiguitatea actelor normative și lipsa de claritate a prevederilor acestora conduc 
uneori la stabilire de drepturi bănești care nu oferă siguranța corectitudinii stabilirii acestora. 
Acest aspect a fost foarte concludent la misiunea de audit public intern, unde chiar şi auditori i  
au avut „dubii” în aplicarea legislaţiei de stabilire a elementelor salariale începând cu anul 
2010. 

Absența predictibilității în ceea ce privește modul de funcționare a Jandarmeriei 
Române (prin Inspectorate de Jandarmi Județene al căror comandant este ordonator de 
credite sau nu), în ceea ce privește stabilirea drepturilor bănești și a pensiilor militare de 
serviciu, utilizarea unui număr mare de personal la misiuni operative impuse de combaterea 
pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, a condus la o dinamică amplă de personal. Acest aspect 
a impus personalului din compartimentul financiar adaptarea la activități care nu mai aveau de 
cine să fie efectuate (mai ales pe timpul inventarierilor), calcule ipotetice de drepturi bănești și  
de pensii pentru ca personalul să își poată previziona activitatea viitoare. 

Asigurare juridică 

Activitatea de asistenţă juridică a fost asigurată de către compartimentul de 
specialitate din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Călărași. Începând cu data de 
02.04.2019, consilierul juridic a fost desemnat de către  inspectorul general al Inspectoratului 
General al Jandarmeriei Române, la propunerea Direcției Juridice din IGJR, să asigure 
asistența juridică și la Inspectoratul de Jandarmi Județean Ialomița.   

Reprezentarea şi apărarea intereselor proprii în faţa autorităţilor administraţiei publice, 
instanţelor de judecată şi a altor organe de jurisdicţie în cauzele  în care a fost citat 
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inspectoratul, s-a concretizat prin soluţionarea definitivă a 12 dosare civile (plângeri 
contravenționale Legea nr.61/1991, Legea nr.12/1990 și drepturi de natură salarială), 
procentul soluţiilor în favoarea instituţiei fiind de 100%.  

Legalitatea actelor şi a contractelor care au angajat răspunderea patrimonială a 
unităţii, a fost materializată prin acordarea avizului juridic următoarelor: 2 contracte de prestări  
servicii; 2 contracte de sponsorizare, 6 contracte de furizare produse/servicii, 3 contracte de 
lucrări, 164 de comenzi furnizare produse, 1 protocol, 187 de ordine de personal având ca 
obiect încadrări de personal, acordare drepturi salariale,  aplicare sancţiuni disciplinare, 
acordare indemnizaţie chirie,  acordare stimulent de inserție și altele. 

În prezent unitatea are pe rol la diferite instanţe judecătoreşti 17 dosare constând în 
litigii care au ca obiect plângeri contravenţionale (10), anulare acte administrative (3) și 
drepturi bănești conform HG nr.1086/2004 (4). 

Asigurare psihologică 

Activitatea de asistenţă psihologică s-a desfăşurat având ca principale obiective 
menţinerea capacităţii de adaptare a personalului la solicitările specifice activităţii 
profesionale, identificarea şi reducerea influenţei factorilor psihologici ce determină apariţia 
conduitelor neadaptate, optimizarea climatului psihosocial al unităţii precum şi identificarea şi 
ameliorarea cazurilor de disfuncţionalitate psihologică în rândul personalului unităţii. 

În acest sens, s-au desfăşurat activităţi de asistenţă psihologică concretizate în 
evaluări psihologice periodice; evaluări psihologice pentru acordarea dreptul de a conduce 
autovehicule aparţinând MAI; consultaţii şi intervenţii psihologice primare, consultaţii de 
specialitate pe tema cunoaşterii subordonaţilor precum şi interviuri focalizate pe analiza 
nevoilor de asistenţă psihologică şi pregătire în contextul pandemiei de COVID-19. 

Activitatea de evaluare psihologică  

Ofițerul psiholog din cadrul inspectoratului  face parte din Programul de sprijin 
psihologic, implementat  de către Biroul Psihologie din cadrul  IGJR, ce reunește  un număr 
de 10 ofițeri psihologi din cadrul Jandarmeriei Române, care dețin suplimentar atestate de 
liberă practică pentru psihoterapie/consiliere psihologică, cu scopul de a facilita accesul  la 
servicii specializate de psihoterapie/consiliere psihologică gratuită pentru întreg personalul 
Jandarmeriei Române și familiile acestora. 

Activitatea de control şi control managerial intern 

În scopul creşterii eficacităţii activităţii desfăşurate de structurile unităţii, prin 
compararea rezultatelor obţinute cu cele previzionate/planificate, al identificării neregulilor şi 
soluţionării problemelor cu care se confruntă acestea, precum şi al stabilirii măsurilor optime 
pentru prevenirea unor deficienţe sau disfuncţii, au fost organizate şi executate 5 controale 
tematice, comparativ cu 18 în anul 2019. 

Numărul redus de controale tematice executate în anul 2020 este o consecință a 
efectelor provocate de pandemia de COVID-19, acestea fiind suspendate, atât pe perioada 
stării de urgența, cât și pe perioada stării de alertă. 

În urma autoevaluărilor executate la termenele ordonate rezultă că Sistemul de 
control intern managerial al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi este conform. 

Activităţile specifice s-au desfăşurat în concordanţă cu prevederile Ordinului 
Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial în entităţile publice. 

Secretariat şi prevenirea incidentelor de securitate 

Pe linie de secretariat şi documente clasificate personalul a acţionat pentru 
optimizarea fluxului informaţional şi al circuitului documentelor, pentru scurtarea timpului de 
transmitere la destinatarii din structurile subordonate. 

În perioada analizată a fost asigurată înregistrarea unui număr de 17758 de lucrari 
nesecrete,  2444 de lucrări secrete de serviciu  şi 33 de documente clasificate secrete de stat 
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având caracter strict secret şi secret, fiind înregistrată o creştere cu 13,94% a numărului total 
de documente luate în evidenţă faţă de anul trecut.  

În prezent există o bună colaborare cu personalul SJPI Călăraşi, fapt ce a determinat 
o optimă desfăşurare a activităţii de expediere a corespondenţei către destinatari prin 
compartimentul de transport a corespondenţei clasificate.  

Pe linie de evidenţă a fondului de arhivă personalul compartimentului Secretariat, 
Documente Clasificate şi Arhivă a avut ca obiectiv executarea în bune condiţii a operaţiunii de 
arhivare a documentelor aferente anului 2019 şi păstrarea în bune condiţii a fondului arhivistic 
al unităţii. 

În cursul acestui an au fost întocmite documentele necesare eliberării autorizaţiilor de 
acces la informaţii clasificate, clasă de secretizare secret de serviciu, pentru 9 cadre; la 
informaţii clasificate secrete de stat nivel ,,secret” pentru 1 cadru, la informaţii clasificate 
secrete de stat nivel ,,strict secret” pentru 7 cadre.  

Relaţii cu publicul 

Activitatea de relaţii publice a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi a avut 
ca obiectiv consolidarea susţinerii publice şi a încrederii cetăţenilor în instituţie, prin 
promovarea optimă a serviciilor acestei instituţii, a rolului pe care îl îndeplineşte în societate,  
precum şi a modului activ în care această instituţie se implică în viaţa de zi cu zi a cetăţenilor 
pentru siguranţa şi în folosul acestora.  

În anul 2020, activitatea inspectoratului a fost prezentată în presa locală și centrală în  
446 de articole, din care 276 în presa scrisă, 62 la radio şi 41 la televiziune, iar 67 în sistem 
on-line (site/vlog/blog), inspectoratul beneficiind de un grad de polaritate pozitiv-neutră, de 
99%. În urma activităţii de monitorizare, a rezultat că mass-media a prezentat în mod corect 
activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi, publicaţiile şi posturile de radio 
mediatizând, în rubrici specializate, informaţii din sfera de activitate a inspectoratului, atât în 
misiunile independente cât și în acțiunile de cooperare cu alte instituții ale statului, fiind 
subliniat rolul jandarmilor în creșterea gradului de siguranţă al cetăţenilor, precum și aportul 
jandarmilor călărășeni în prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2.  

Jandarmii au contribuit la concretizarea imaginii pozitive a instituției și prin fapte are 
au dat dovadă de spirit civic.  

Pentru a fi în contact permanent cu cetăţenii cât şi pentru o informare promptă şi 
eficientă a acestora, Inspectoratul de Jandarmi Județean Călărași este înscris în noile 
tendințe de comunicare prin folosire apaginii oficiale de social-media (facebook). 

Pe linia activităţii de relaţii cu publicul, s-a urmărit creşterea gradului de transparenţă 
a instituţiei, a solicitudinii faţă de problemele cetăţenilor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de 
primire a acestora. În perioada evaluată, au solicitat primirea în audienţă 3 persoane şi au fost 
înregistrate 16 petiţii. 

 În concluzie, datorită activităţii comunicaţionale desfăşurate în anul 2020, imginea 
publică a instituției este în general bună, încrederea opiniei publice în Jandarmeria 
călărăşeană se menţine la un nivel ridicat, iar relaţiile cu mass-media, pot fi apreciate ca fiind 
foarte bune. 

Activitatea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Călăraşi 

Activitatea de gestiune şi administrare a contribuabililor din cadrul Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Călăraşi, la data de 31.12. 2020 comparativ cu anul precedent 
se prezintă astfel: 

Contribuabili administraţi 2019 2020 
Număr persoane juridice 13.351 13.855 
Număr persoane fizice care desfăşoară activităţi economice 
independent, care exercită profesii libere şi asociaţii familiale 7.781 8.738 

Alţi plătitori de taxe şi impozite (p.f. identificate cu CNP) 116.509 91.566 
Instituții publice 258 262 
Total contribuabili administraţi  137.899 114.421 
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Din cei 13.855 de contribuabili persoane juridice, 3.278 sunt inactivi, numărul 
contribuabililor persoane juridice active fiind de 10.877.  

Activitatea de colectare  şi executare silită a creanţelor bugetare  

Totalul veniturilor bugetare realizate pe anul 2020 a însumat 960.024,47 mii lei, cu  
3,11% mai puțin faţă de veniturile realizate în aceeaşi perioadă a anului 2019.  

În structură, pe bugete, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare pe anul 2020 
faţă de realizările perioadei similare a anului 2019 şi  faţă de prevederile bugetare ale anului 
2020, se prezintă astfel:     

Denumire buget 
Realizări cumulate 

Realizări 
2020/ 

Realizari 
2019 

% 

Program 
2020 

Grad de 
realizare 
program 

% 
2020 2019 

Bugetul de stat mii 
lei 

338.675,40 371.110,01 91,26 395.920,00 85,54 

Bugetul asigurărilor 
sociale de stat       

mii 
lei 

421.943,97 417.645,75 101,03 438.330,00 96,26 

Bugetul asiguărilor 
pentru şomaj     

mii 
lei 13.718,31 13.347,33 102,78 14.620,00 93,83 

Bugetul Fondului 
naţional unic de 
asigurări de sănătate 

mii 
lei 185.686,79 188.706,12 98,40 192.590,0 96,42 

TOTAL mii 
lei 

960.024,47 990.809,21 96,89 1.041.460,0 92,18 

În ceea ce priveşte ponderea veniturilor fiecărui buget în totalul veniturilor colectate 
de DGFP Călăraşi, situaţia  se prezintă astfel: 

- bugetul de stat:  35,28% ; 
- bugetul asigurărilor sociale de stat : 43,95%; 
- bugetul asigurărilor pentru şomaj: 1,43%; 
- bugetul FNUAS: 19,34%. 

Ponderea cea mai mare (43,95%) din totalul veniturilor colectate o reprezintă 
veniturile bugetului  asigurarilor sociale de stat. 

Situaţia privind evoluţia veniturilor realizate pe anul 2020, faţă de ponderea veniturilor 
realizate în aceeaşi perioadă a anului 2019, se prezintă astfel: 

- Veniturile  încasate la bugetul de stat pe anul 2020 au înregistrat o scădere cu 8,74%  
faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019. Prevederile bugetare ale anului 2020 la acest 
buget au fost realizate în proporţie de 85,54%. 

- Veniturile realizate în 2020 la bugetul asigurărilor sociale de stat au înregistrat o 
creştere cu 1,03%,  faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019. Prevederile bugetare pe 
anul 2020 au fost realizate în proporţie de 96,26%.  

- La bugetul asigurărilor pentru şomaj, veniturile aferente anului 2020 au înregistrat  o 
creştere cu 2,78% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019. Prevederile bugetare pe 
anul 2019 au fost realizate în proporţie de 93,83%.   

- Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări de sănătate au înregistrat o 
scădere cu 1,60% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2019. Prevederile bugetare pe 
anul 2020 au fost realizate în proporţie de 96,42%.   

În cadrul AJFP Călăraşi, arieratele bugetare au fost urmărite în cursul anului 2020 
atât pe total, cât şi în structură, respectiv cele din soldul anului anterior (2019) şi cele 
constituite  în anul curent (2020). 

Arieratele rămase de recuperat la bugetul general consolidat  la  31.12.2020 sunt în 
sumă de 180.521.363 lei, din care arierate aflate în sold la data de 31.12.2019 în sumă de 
99.144.396 lei şi arierate înregistrate în 2020  în sumă de 81.376.976 lei. 
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           Defalcat, pe bugete, situaţia arieratelor bugetare se prezintă astfel: 

                                                                                                                    lei 

Tip buget 

Arierate 
aflate în 
sold la 

31.12.2019 

Arierate 
înregistrate 

în cursul 
anului 2020 

 
Total 

arierate 
rămase de 

recuperat la 
31.12.2020 

 
Bugetul de stat  64.255.913 48.296.352 112.552.265 

Bugetul asigurărilor sociale de stat  22.653.538 24.092.796  46.746.334 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj       190.308        -28.450      161.858 
Bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări de sănătate 

12.044.637 
   9.016.269 

 
 21.060.906 

Buget general consolidat     99.144.396    81.376.967 180.521.363 

 În ceea ce privește activitatea de executare silită, s-au respectat, în perioada analizată, 
prevederile OUG nr. 90/2020, O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar fiscale, 
precum și a Circularei MFP- ANAF – Direcția Generală de Reglementare a Colectării 
Creanțelor Bugetare, prin care se suspendă sau nu se începe executarea silită până în data 
de 31.12 2020. 

În anul 2020 au fost aprobate 423 de cereri pentru eşalonarea la plată a obligaţiilor 
bugetare restante în sumă totală de 38.194.689 lei, comparativ cu anul 2019 când au fost 
aprobate 505 cereri, pentru sume restante de 44.236.178 lei. In anul 2020 s-au emis 209 
eșalonări simplificate, conform HG181/2020.          

Atragerea răspunderii solidare în anul 2020: 37 de decizii, în sumă de 141.167.456 
lei. 

Urmare a aplicării modalităţilor de executare silită întreprinse în conformitate cu 
prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în anul 2020 s-au realizat 
creanţe la bugetul general consolidat în valoare totală de 35,85 mii lei.  

Activitatea de inspecție fiscală   

Obiectivele  generale ale Activităţii de Inspecţie Fiscală Călărași: 
 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 scopu l 

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. 

În cadrul Inspecției Fiscale din structura  AJFP Călărași, în anul 2020  activitatea s-a 
desfăşurat  cu un aparat de control  format din 20 de inspectori inspecție fiscală persoane 
juridice și 10 inspectori de inspecție fiscală persoane fizice. 

În perioada de raportare, activitatea s-a desfășurat în condițiile pandemiei de COVID-
19, avându-se în vedere măsurile luate la nivel național, prin  desfășurarea cu preponderen ță 
a verificărilor prin comunicarea  prin mijloace electronice la distanță. 

În perioada analizată, obiectivele principale au constat în identificarea deficienţelor în  
materie financiar-fiscală, concomitent cu încasarea sumelor stabilite suplimentar, precum și 
soluționarea în termen a deconturilor de TVA și a tuturor solicitărilor primite din partea 
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contribuabililor sau a altor autorități, obţinându-se următoarele rezultate: 
 S-au efectuat 502 de acţiuni de verificare, din care 283 de inspecţii fiscale şi 219 de  

controale inopinate; 
 S-au stabilit sume suplimentare în valoare totală de 26.906.732 lei (creștere de 1% față 

de anul 2019), au fost aplicate sancţiuni contravenţionale (amenzi) în sumă de 261.700 
lei şi s-a procedat la diminuarea pierderii raportate de contribuabili, cu suma totală  de 
4.576.763 lei; structura sumelor suplimentare atrase la buget este urmatoarea:  
persoane juridice: 24.754.258 lei; amenzi: 185.800 lei: persoane fizice: 2.152.474 lei şi 
amenzi:  75.900 lei; 

 A fost inițiată procedura instituirii măsurilor asigurătorii pentru suma totală de 8.498.140 
lei (cu 98% mai mult față de anul 2019); 

 Acţiunile de control s-au realizat cu o eficienţă de 168.396 lei /inspecţie fiscală la 
persoane juridice şi de 15.827 lei /inspecţie fiscală, la persoane fizice; 

 Ponderea impozitelor şi taxelor pentru care s-a modificat baza de impunere în total 
impozite, taxe și contributii verificate la contribuabili persoane juridice a fost de 99%; 

 Cele 219 de controale inopinate efectuate, au vizat cuantificarea riscului fiscal privind 
comportamentul contribuabililor, verificarea îndeplinirii planului de remediere precum şi 
impulsionarea conformării voluntare la declararea și plata obligaţiilor datorate bugetului 
de stat; în cadrul acţiunilor de control inopinat s-a exercitat rolul activ de îndrumare a 
operatorilor economici, fiind emise dispoziţii de măsuri privind îndreptarea erorilor de 
declarare şi plată a obligaţiilor financiar-fiscale; astfel, urmare a controlalelor inopinate 
s-au dispus măsuri pentru declararea de impozite și taxe în cuantum total de 1.493.171 
lei (din care încasate: 1.252.561 lei, reprezentând 84%). 

     Alte aspecte ce țin de activitatea desfășurată: 
- desfășurarea de acțiuni (controale inopinate și inspecții fiscale de fond) la contribuabil i i 

mijlocii din aria de competență, fapt ce a necesitat un fond de timp semnificativ; 
- cumularea mai multor deconturi depuse de același contribuabil, în aceeași inspecție 

fiscală (cu respectarea termenului de soluționare), astfel încât să crească eficiența 
activității; 

- 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; 

- efectuarea de verificări la contribuabili mari și la contribuabili mijlocii din aria de 
competență a DGRFP București, conform delegărilor de competență primite; 

- efectuarea de inspecții fiscale la  operatori economici care au desfăşurat tranzacţii cu 
persoanele afiliate, fiind solicitat dosarul prețurilor de transfer; s-a procedat la 
identificarea tranzacţiilor cu părţile afiliate, la solicitarea şi analiza dosarului preţului de 
transfer, la identificarea veniturilor suplimentare sau ajustarea costurilor aferente 
acestor tranzacţii. 

Realizarea principalilor indicatori economico-financiari la nivelul bugetelor locale pe anul 2020 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorului 

Realizat 
31.12.2020 (lei) 

Realizat 
31.12.2019 (lei) 

% 

1 Venituri, din care : 967.214.294 882.480.547 109,60 
2 Subvenţii de la bugetul de stat 226.909.632 218.248.891 103,96 

3 
Cote şi sume defalcate din impozitul 
pe venit 

      196.182.415 
 

177.431.125 110,57 

4 Sume defalcate din T.V.A 340.423.019 306.017.331 111,24 

5 
Sume primite de la U.E./alţi donatori 
în contul plăţilor efectuate şi 
pref inanţări 

73.685.697   41.595.562 177,15 

6 
Venituri fără subvenţii, cote şi sume 
defalcate şi sume primite de la UE/alţi 
donatori 

130.013.531 139.187.638 93,41 

7 Cheltuieli 967.238.934 885.529.877 109,22 
8 Excedent/Def icit curent -24.640 -3.049.330 - 
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Activitatea de asistență și servicii contribuabili 

Urmare Hotărârilor privind stabilirea  măsurilor ce s-au luat la nivelul județului nostru, 
pe perioada stării de urgență și ulterior a măsurilor din perioada stării de alertă, printre 
măsurile întreprinse, a fost și aceea de  limitare a accesului persoanelor din afara instituțiilor 
în cadrul spatiilor destinate contribuabililor, prin legitimarea acestora, centralizarea solicitărilor 
de către o echipă de serviciu la intrarea în instituție. 

La ghișeele cu publicul, intrarea solicitanților s-a făcut pe rând, cu respectarea 
distanței de prevenție de 1,5 m între persoane. 

Referitor la activitatea de mediatizare a legislaţiei fiscale, au fost elaborate materiale 
informative referitoare la detalierea şi clarificarea celor mai importante aspecte reglementate 
de legislaţia fiscală, a noutăţilor şi facilităţilor fiscale, materiale concretizate în afişe şi pliante 
distribuite contribuabililor, articole şi comunicate de presă publicate în presa locală. 

In cursul anului 2020, în contextul pandemiei e COVID-19, s-a implementat un nou 
serviciu electronic ”Programarea online”, prin intermediul căruia contribuabilii s-au putut 
programa online pentru întâlnirea cu un inspector fiscal cât și pentru identificarea vizuală on -
line în vederea aprobării înregistrării în Spațiul Privat Virtual. 

De precizat este faptul că, pentru primirea contribuabililor pe bază de programare, în 
incinta unităților fiscale din județul Călărași sunt amenajate încăperi dedicate, de regulă în 
apropierea punctelor de acces în sedii, astfel încât să se limiteze pe cât posibil contactul 
dintre vizitatori si personalul ANAF. De asemenea, la nivelul fiecărui sediu au fost organizate 
sensuri de intrare/ieșire dedicate acestor spații, precum și montarea de indicatoare privind 
păstrarea distanței de doi metri. 

În ceea ce privește activitatea desfașurată de Compartimentul de comunicare – 
B.C.S.I. din cadrul instituției, în perioada de raportare, aceasta  s-a concretizat în: 

 Au fost emise și transmise către mass media locală 31 de comunicate de presă, 8  
emise la nivel local și 23 emise la nivel de ANAF; 

 Au fost înregistrate și soluționate 23 de solicitări de informații de interes public primite 
în format scris și verbal acestea fiind soluționate toate în termen legal conform Legii 
nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

 Au fost înregistrate 89 de petiții de la cetățeni și organizații legal constituite, acestea 
fiind înregistrate în Registrul Unic de Petiții la nivel de AJFP Călărași, fiind soluționate 
în termen legal; 

 Au fost publicate în mass-media locală 90 de știri media, atât în presa scrisă cât și 
audio-video; 

 Prin aplicația Formularul de Contact- ANAF au fost primite și înregistrate 86 de solicitări 
din partea persoanelor fizice și juridice,  54 de petiții și 32 de alte solicitări; 

 Referitor la gradul de realizare a indicatorilor de performanță, la nivelul 
compartimentului de Comunicare acesta a fost de 100%; 

 Referitor la realizarea instruirilor privind protecția datelor cu caracter personal, măsurile 
au fost monitorizate și transmise prin raportări semestriale către responsabilul cu 
protecția datelor la nivelul DGRFP Ploiești, conform termenelor solicitate în anul 2020. 

În cadrul compartimentului de Comunicare au fost îndeplinite toate atribuțiile 
prevăzute în fișa postului persoanei responsabile și din dispoziția conducerii AJFP Călărași.  

Sănătatea și securitatea personalului  

Primele semne ale impactului pandemiei COVID-19 au apărut încă din luna martie, în  
mai toate sectoarele economiei, moment în care ANAF a răspuns imediat anunțând o serie de 
măsuri care au fost aplicate în scopul asigurării securității și sănătății personalului, dar și 
pentru protecția contribuabililor. 

Astfel, pentru limitarea răspândirii infecției cu noul coronavirus, în unitățile fiscale au 
fost stabilite punctele cheie și activitățile care necesită un flux continuu, precum și numărul de 
personal necesar pentru asigurarea acestora, respectiv 30% din totalul angajaților ANAF, de 
exemplu la ghișeul unic, trezorerie, registratură, asistență contribuabili, relații publice, etc. 
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Au fost asigurate, pentru personalul propriu, materiale igienico-sanitare: măști de 
protecție, mănuși de protecție și dezinfectanți, săpun și prosoape de hârtie pentru protecția 
acestora. 

Tot pentru a veni în sprijinul personalului propriu, pentru angajații instituției care au 
utilizat mijloacele de transport public, începerea programului de lucru a fost stabilită în 
intervale orare decalate cu o oră/o oră și jumătate față de programul normal de lucru 

Încă de la primele semne ale pandemiei, toate ședintele, întâlnirile cu participare 
extinsă de la nivelul instituției s-au realizat în sistem video conferință, iar 
delegațiile/deplasările angajaților au fost suspendate în perioada ce a urmat. 

Totodată, au fost stabilite activitățile și identificați salariații care își pot desfășura 
activitatea la distanță. Un număr de 12 de inspectori au primit drepturi de acces de la distanță 
(tablete) la bazele de date necesare unor activități specifice (de exempu: certificate de 
atestare fiscală, rambursări TVA, inspecție fiscală, alte categorii de solicitări) fiind posibilă 
soluționarea de la distanță a solicitărilor depuse de contribuabili, iar un număr de aproximativ 
30 inspectori au primit acces de acasă la poșta electronică a ANAF-ului. 

Începând cu 15 mai 2020, odată cu instituirea stării de alertă la nivel național, prin 
ordin al președintelui ANAF, a fost aprobată continuarea activității în regim de muncă la 
domiciliu pentru angajații, funcționari publici și personal contractual, astfel încat activitatea 
instituției să nu fie perturbată. 

Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă 

Management operativ 

Gestionarea situațiilor de urgență 

În anul 2020, personalul compartimentului MSUD a preluat un număr de 22.125 de 
apeluri de urgenţă direcţionate către ISU Din cele 22.125 de apeluri primite, 9983 s-au 
concretizat în existența reală a unor situații de urgență (45,12% din total, asemănător cu anul 
trecut). 

În zona de competenţă a ISU ”Barbu Știrbei” Călăraşi, forţele de intervenţie au fost 
solicitate pentru gestionarea unui număr de 9983 desituaţii operative (7928 de intervenții în 
situații de urgență, 1867 de  recunoaşteri în teren și informări preventive, 6 EXFT, 30 de 
evenimente publice de amploare, 182 de situații în care un s-a intervenit), ceea ce reprezintă 
o medie de 27 de intervenţii pe zi (în anul 2019 – 8785 de misiuni şi acţiuni în zona de 
competenţă), cu 12% mai mult). 

Repartiţia acestor intervenţii pe categorii este următoarea: 
 680 pentru stingerea incendiilor reprezentând 6,8% din totalul intervenţiilor în situații de 

urgență, mai puțin cu 32,6% faţă de anul 2019, când a fost un număr de 995 de 
incendii, astfel: 322 pentru stingerea incendiilor de bunuri reprezentând 4,1% din totalul 
intervenţiilor, mai puțin cu aproximativ 11% faţă de anul 2019, când au fost un număr 
de 361 de incendii  și 358 de intervenții la incendii de vegetaţie reprezentând 7,2% din  
total, mai mult cu aproximativ 43% față de anul 2019, când au fost 634 de incendii de 
vegetaţie; 

 193 alte situații de urgență, 16 asanare/distrugere muniție neexplodată, 36 inundații, 2 
avarii grave la magistralele de transport gaze sau energie electrică, 44 manifestări 
fenomene meteo periculoase, 95 alte intervenții), reprezentând 1,5% din total, mai mult 
cu aprox. 47% decât în anul 2019 cand au fost 131; 

 1930 de acțiuni de protecție a comunităților (2 misiuni de protecţia mediului, 25 de 
salvări de animale, 30 de asigurări măsuri PSU la evenimente publice de amploare, 
1867 de recunoașteri în teren și informări preventive, 6 exerciții EXFT), reprezentând 
11,8% din total, mai mult cu aproximativ 85,5% față de anul 2019 când au fost 1040; 

 5867 pentru asistență medicală de urgență (ajutor medical de urgenţă - 5645 și 
descarcerare - 222) reprezentând 71,1% din totalul intervenţiilor, mai puțin cu 
aproximativ 6% faţă de anul 2019 cand au fost 6246; 
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 1131 de acțiuni de asistență persoane (213 salvare/căutare persoane, degajări 
persoane din explozie,  în urma prăbușirii, rămase blocate, sprijin SAJ, alte cauze, cu 
intenţia de a se arunca în gol, 918 intervenții transport persoane infectate cu virusul 
SARS COV-2 sau suspecte COVID-19 către unități spitalicești sau spații de izolare) 
reprezentând 2,2% din totalul intervenţiilor, mai mult cu aproximativ 470% decât în anul 
2019 când au fost 198; 

 182 de intervenţii la care nu s-a acţionat, reprezentând 2,0% din total intervenţii, mai 
mult cu aprox. 4% comparativ cu anul 2019 cand au fost 175. 

Incendii și incendii de vegetație 

În anul 2020, în urma intervenţiilor la incendii s-au înregistrat 44 de persoane salvate 
(36 adulți și 8 copii), 10 persoane rănite şi 3 persoane adulte decedate  făţă de anul 2019 
când s-au înregistrat 8 persoane adulte decedate şi 25 de persoane rănite. 

Tot la incendii s-au mai înregistrat: animale mari, 4016 salvate şi 186 moarte; animale 
mici, 10  salvate şi 33 moarte; păsări,  36 salvate şi 82 moarte. 

Localizarea celor 680 de incendii este următoarea: 

Localizare Total 
 680 322 358 

Urban                         177 84 93 
Rural                         503 238 265 

   
Sursa probabilă de aprindere Incendii Arderi Total 

Flacără (focuri în aer liber, chibrit, flacări 
de la aparate termice, etc.) 

123 336 459 

Scurtcircuit electric 97 2 99 

Jar sau scântei (inclusiv ţigară, după caz) 43 6 49 

 
Imprejurarea determinantă  Total 

Acţiune intenţionată 43 302 345 
Instalaţii electrice defecte 93 1 94 
Focul deschis 26 25 51 

În anul 2020 a fost remarcat prin amploarea și pagubele rezultate în urma producerii 
evenimentului: Incendiul din data 01.02.2020 - intervenţia mai multor subunităţi, unde au 
intervenit echipajele de intervenţie ale Detaşamentului Călăraşi şi Secţiei de pompieri Lehliu 
Gară, produs la proprietatea S.C. ALBATROS SRL, în municipiul Călăraşi. 

Intervenții Asistență Medicală de Urgență 

Numărul intervenţiilor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă, în anul 2020, se 
ridică la 7133 de intervenţii, reprezentând 71 % din total.  

Pe categorii de intervenţii situaţia este următoarea: 
- Alte afecțiuni, 5323; 
- Accidente rutiere, 338 (fără descarcerare, 116; cu descarcerare, 222); 
- Accidente feroviare, 4; 
- Persoane în Stop Cardio Respirator, 159 (resuscitate, 6); 
- Persoane găsite decedate, 43; 
- Asistență persoane bolnave/suspecte de COVID-19, 917. 

La intervenţiile SMURD a fost asistat un număr de 7985 de persoane: 549 de copii și 
7436 de adulţi.  
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Intervenţii 
ISU 

Ajutor 
medical 

de 
urgenţă 

Descarcerare Asistenţă 
persoane 

Total 

Asistenta 
persoane 
bolnave/ 
suspecte 
COVID 

Total intervenţii 5647 222 1128 7133 917 

SMURD Călăraşi 1870 50 772 2743 624 

SMURD Borcea 513 9 1 526 0 

SMURD Olteniţa 903 15 278 1219 233 

SMURD Budeşti 862 51 13 958 8 

SMURD Chiselet 468 8 4 486 1 
SMURD Lehliu-Gară/Fundulea 501 58 14 582 5 
SMURD Dragalina 530 31 46 619 46 

Activități de coordonare/monitorizare 

În anul 2020, personalul compartimentului MSUD a preluat un număr de 22.125 de 
apeluri de urgenţă direcţionate către ISU Călăraşi. Din cele 22.125 de apeluri primite, 9.983 s-
au concretizat în existența reală a unor situații de urgență (45,12% din total, asemănător cu 
anul trecut). 

Au fost transmise 986 de notificări tip SMS astfel: la 1385 de situații operative; la 858 
de situații operative și la 304 de atenționări hidro-meteorologice, astfel: o avertizare hidro-
meteorologică „cod rosu”, 19 avertizări hidro-meteorologice „cod portocaliu”; 108 atenţionări 
hidro-meteorologice „cod galben”.  

În ce privește monitorizarea transporturilor: 6784 de transporturi deșeuri periculoase, 
aproximativ 86293 tone, toate desfășurate fără probleme. 

Pentru managementul integrat al situațiilor de urgență cauzate de fenomenele 
meteorologice periculoase, pentru gestionarea Codului portocaliu de ninsori și viscol, la sediul 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” Călărași a fost activat Centrul 
Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției fiind totodată pus în aplicare Planul 
privind creșterea capacității operaționale a unității. 

Activități de înștiințare-evacuare-alarmare 

Totalul echipamentelor de înştiinţare-alarmare la nivelul judeţului Călăraşi se ridică la 
91 de sirene. La finalul anului 2020, starea de operativitate a sistemului de înştiinţare-
alarmare la nivelul celor 55 UAT din judeţul Călăraşi, se prezintă astfel:  un număr de 3 UAT 
nu sunt acoperite deloc acustic de sistemele de alarmare publică, astfel: 1 UAT nu deţine 
sirenă de alarmare publică - Gălbinaşi; 2 UAT-uri (Şoldanu şi Radovanu) deţin câte 1 sirenă 
de alarmare, dar acestea sunt defecte;  3 UAT-uri au defecţiuni la sistemele de alarmare 
existente. 

Este de precizat că, la nivelul judeţului Călăraşi există o acoperire corespunzătoare 
pe linia înştiinţării-alarmării, dar sunt în continuare localităţi/zone ale localităţilor care nu  sun t 
acoperite acustic de aceste echipamente, iar modalitatea de alarmare a populaţiei din aceste 
zone se execută prin metode tradiţionale (clopotele bisericeşti). 

În cursul anului 2020, în conformitate cu Ordinul Prefectului privind activitatea de 
pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă au fost planificate a se desfăşura 20 exerciţii de 
înştiinţare - alarmare publică pe diverse teme şi scenarii, însă, din cauza epidemiei de 
COVID-19, la nivelul zonei de competenţă a Inspectoratului, aceste exerciții au fost anulate. 

În ceea ce priveşte viabilitatea planului de înştiinţare-alarmare judeţean care se află în 
curs de actualizare, iar de menționat este faptul că, transmiterea mesajelor de înştiinţare, se 
efectuează cu ajutorul mijloacelor moderne de comunicaţii existente, precum e-mail, SMS, 
fax, telefonic sau diverse aplicaţii precum RO-Alert. 
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Activități de adăpostire 

La nivelul unității, au fost actualizate bazele de date în ceea ce privește situația 
adăposturilor de protecție civilă: 25 de adăposturi de protecție civilă (12 operative şi 13 
neoperative) cât şi situația punctelor de comanda de protecție civilă: 1 punct de comandă 
municipal operativ şi 1 punct de comandă judeţean neoperativ. În momentul actual punctul de 
comandă judeţean se află in construcţie într-un alt spaţiu. 

În anul 2020, au fost verificate 4 din cele 25 de adăposturi şi au fost întocmite fişe 
pentru fiecare. În urma verificarii situaţiei fondului de adăpostire s-au constatate diverse 
deficienţe. 

Pe parcursul anului 2020 au fost executate 16 misiuni de asanare muniţie rămasă 
neexplodată. 

Management preventiv 

Prevenirea situațiilor de urgență este componentă a sistemului de securitate naţională 
şi reprezintă un ansamblu integrat de acţiuni specifice cu caracter tehnic şi operativ, 
planificate şi executate pentru reducerea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi 
diminuarea consecinţelor acestora, în scopul protejării vieţii, mediului şi bunurilor împotriva 
efectelor negative ale acestora. acţiuni specifice planificate şi realizate potrivit legislaţiei, în 
scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă 
şi a consecinţelor acestora, protecţiei populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu. 

Obiective strategice: 
 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; 
 Reducerea numărului de obiective din domeniile comerţ, cultură şi turism, la care se 

constată încălcarea gravă a cerinţei esenţiale securitate la incendiu în ceea ce priveşte 
periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii 
elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul 
edificiului şi la vecinătăţi; 

 Creşterea nivelului de pregătire, protecţie şi educaţie a populaţiei în cazul producerii 
situaţiilor de urgenţă  prin continuarea şi diversificarea formelor şi mijloacelor de 
informare preventive. 

Activități de control 

În anul 2020, cadrele Inspecţiei de Prevenire au executat 279 de controale din care 
56 au fost inopinate, comparativ cu anul 2019 în care au fost executate 320 de controale din 
care 21 au fost inopinate, astfel: 6 controale la localităţi incluzând şi serviciile voluntare pentru 
situaţii de urgenţă, comparativ cu anul 2019 când au fost executate 3 controale, 161 de 
controale la operatori economici, comparativ cu anul 2019 când au fost executate 169 de  
controale, 101 controale la instituţii, comparativ cu anul 2019 când au fost executate 45 de 
controale, 3 controale la obiectivele de investiţii, comparativ cu anul 2019 când au fost 
executate 92 de controale, 8 controale la obiectivele SEVESO, comparativ cu anul 2019 când 
au fost executate 9 controale. 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice la nivel național, în conformitate cu  
ordinul inspectoratului general s-a dispus sistarea controalelor planificate la nivelul inspecției 
de prevenire  în vederea planificării, organizării și desfășurării de activități pentru verificarea 
respectării de către populație a măsurilor impuse de autorități pentru prevenirea răspândirii 
coronavirusului Sars-CoV-2. Astfel, în acest an au fost desfășurate verificări la un număr de 
1529 de instituții publice și societăți comerciale, fiind aplicate un număr de 42 de avertismente 
și 3 amenzi în cuantum de 1500 lei, pentru nerespectarea de către persoanele fizice a 
măsurilor individuale de protecție în conformitate cu art.5, alin. 2, lit. d, din Legea nr.55/2020, 
respectiv nerespectarea de către conducătorii operatorilor economici a măsurilor stabilite 
potrivit art 5, alin.3, lit.f)referitoare la suspenarea temporară a activității, din Legea nr.55/2020. 
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Activități de avizare/autorizare/acord 

În evidenţa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al Judeţului 
Călăraşi există un număr de 274 obiective care nu deţin autorizaţii de securitate la incendiu în 
urma lucrărilor de construire şi/sau modificare efectuate, din care: 14 la unităţi învăţământ, 23 
la reţele de alimentare cu apă ale localităţilor; 7 la institutii publice, 43 la societăţi agricole, 11 
la unităţi de cult, 8 la unităţi de cazare, 2 la unităţi de asistenţă socială, 34 unităţi de 
alimentaţie publică şi 132 alte categorii de obiective. 

În anul 2020 la nivelul Compartimentului Avizare-Autorizare au fost înregistrate 329 
de cereri privind emiterea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor de securitate la incendiu şi 
protecţie civilă, comparativ cu 389 în anul 2019, înregistrându-se o scădere cu 18,59% faţă 
de anul precedent, astfel: 

 Au fost înregistrate 135 de cereri pentru emiterea avizelor de securitate la incendiu 
comparativ cu anul 2019 când au fost înregistrate 140 în scădere cu 3,57 %. Pentru 54 
de solicitări au fost  emise avize de securitate la incendiu  comparativ cu anul 2019 
când au fost emise 57, iar pentru 33 de solicitări au fost întocmite adrese de 
respingere în vederea completării şi/sau remedierii deficienţelor constatate comparativ 
cu anul 2019 când au fost respinse 35. Pentru 48 de cereri au fost emise puncte de 
vedere privind neîncadrarea în prevederile HG nr.571/2016, comparativ cu anul 2019 
când au fost emise tot 48 de puncte de vedere. 

 Au fost înregistrate 4 solicitări pentru emiterea avizelor de protecţie civilă, comparativ 
cu anul 2019 când  nu au existat  solicitări. Au fost emise 2 avize de protecție civilă iar 
pentru 2 solicitări au fost întocmite adrese de respingere în vederea completării şi/sau 
remedierii deficienţelor; 

 Au fost înregistrate 113 cereri pentru emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu 
comparativ cu anul 2019 când au fost 159 în scădere cu 28,93 %. Pentru 40 de 
solicitări au fost emise autorizaţii de securitate la incendiu comparativ cu anul 2019 
când au fost emise  62. La 19 de solicitări au fost întocmite adrese de respingere în 
vederea completării şi/sau remedierii deficienţelor constatate la verificarea 
documentaţiei sau la verificarea în teren efectuată în vederea certificării realizării 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor, comparativ cu  anul 2019 când au fost 33, 
în scădere cu 42,43%. Nu au fost  întocmite adrese pentru lipsă documente la fel ca în  
anul 2019. Pentru 54 de documentaţii au fost emise puncte de vedere privind 
neîncadrarea în prevederile HG nr.571/2016, comparativ cu anul 2019 când au fost 
întocmite 64 puncte de vedere. 

 În anul 2020 nu au fost înregistrate  solicitări pentru emiterea autorizaţiei de protecţie 
civilă față de anul  2019 când nu au fost 2 solicitări. 

Cu privire la activitatea de avizare-autorizare, alta decât cea pentru lucrările de 
construire, au fost analizate şi soluţionate în termenele prevăzute de actele normative cu 
incidenţă în domeniu, următoarele documente: 2 acorduri pentru jocuri de artificii comparativ 
cu 6 în anul 2019; 12 acorduri pentru comercializare articole pirotehnice, comparativ cu anul 
2019 când  au fost emise  9. 

Au fost înregistrate 60 de cereri pentru avizarea planurilor urbanistice (PUZ şi PUG) 
comparativ cu 69 solicitări în 2019 în scădere cu 13,04 %; 52 de  solicitări  au fost soluţionate 
favorabil, iar 8 documentaţii fiind respinse în vederea completării şi remedierii deficienţelor. 

Au fost emise 3 avize de amplasare în parcelă, comparativ cu anul 2019 când  a fost 
emis 1 aviz de acest tip. 

Inspectorii compartimentului avizare/autorizare au mai participat în 16 comisii de 
recepţie la terminarea lucrărilor de construcții faţă de 11 participări în anul 2019, la 9 obiective  
admiţând recepţia. 
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Activități de pregătire și informare preventivă cu populația și salariații 

În conformitate cu Ordinul Inspectorului General nr.73121 din 20.01.2020, pentru anul 
2020 s-a întocmit Calendarul principalelor activităţi de informare şi educaţie preventivă, 
acesta fiind transmis subunităţilor de intervenţie în vederea punerii în aplicare în părţile ce-i 
privesc. De altfel, majoritatea activităţilor de informare preventivă au fost desfăşurate de 
cadrele subunităţilor de intervenţie, având în vedere încadrarea deficitară a Inspecţiei de 
Prevenire. Astfel, în acest an au fost desfăşurate următoarele activități specifice: 

 1867 de activităţi de informare preventivă pe diferite teme la care au participat 11.065 
de  persoane; 

 30 de exerciţii de intervenţie şi evacuare la operatori economici şi instituţii cu ocazia 
desfășurării controalelor de prevenire, la care au participat 1.269 de salariaţi; 

 2 lecţii deschise cu ocazia controalelor la unităţile de învăţământ, la care au participat 
415 elevi; 

 81 de insruiri la operatorii econmici cu participarea unui număr de 85 de participanți. 

Cu ocazia Zilei Informării Preventive – MARȚI 13, respectiv Ziua Internațioanală a 
Reducerii Riscului la Dezastre, au fost distribuite materialele transmise de Inspectoratul 
General pentru Situații de Urgență, atât de cadrele Inspecției de Prevenire cât și de cadrele 
subunităților de intervenție materialele de informare preventivă aferente campaniilor “Marți 13” 
și “Viziune I 2020”. 

În anul 2020 au fost derulate 4 campanii naţionale de informare şi conştientizare a 
populaţiei, conform ordinelor IGSU, după cum urmează: 

1. Campania naţională „Nu tremur la cutremur”; 
2. Campania „RISC – Renunţă improvizaţiile sunt catastrofale!, Scapă de coşmarul 

intoxicaţiilor cu gaze!, Pune viaţa familiei tale pe primul loc! Nu lăsa viaţa să devină o 
amintire. Spune nu improvizaţiilor!”;  

3. Campania IGSU – E.ON: “Detectoarele de incendiu și gaz în locuințe salvează vieți!”; 
4. Campania demarată de IGSU şi ISCIR „Nu încărca butelia la staţia GPL”. 

Managementul pregătirii 

Pregătirea personalului operativ  

Pregătirea pentru intervenţie a personalului operativ în anul 2020 s-a executat în 
conformitate cu prevederile ordinelor primite, prin următoarele forme de pregătire: pregătire 
de specialitate, trageri cu armamentul, educaţie fizică şi pregătire specială în centrele de 
antrenament şi pregătire de specialitate. 

Pregătirea de specialitate a personalului operativ s-a executat pe baza Planificării 
lunare şi programului săptămânal al fiecărei subunităţi de intervenţie, fiind respectate direcţiile 
de acţiune stabilite prin Ordinul privind pregătirea personalului operativ din subunităţile de 
intervenţie, de către şefii gărzilor de intervenţie, sub stricta coordonare a comandanţilor de 
subunităţi. 

În anul 2020, pregătirea s-a desfășurat în majoritate prin activități de instruire fără 
scoatere de la locul de muncă, având în vedere situaţia epidemiologică, ce a impus sistarea 
activităţilor de pregătire cu scoatere de la locul de muncă începând cu luna martie. 

Reziliența comunităților 

Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi 
a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din 
administraţia publică locală şi din serviciile descentralizate şi deconcentrate, de pe raza 
judeţului Călăraşi, se realizează în conformitate cu prevederile art. 34 alin.(1) din Legea nr. 
481/2004, ale Ordinului Inspectorului General nr. 4301/IG din 06.01.2020 privind pregătirea în  
domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu 
funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică 
locală, servicii descentralizate şi deconcentrate în anul 2020 şi ale Planului anual de pregătire 
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în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2020, aprobat prin Ordinul Prefectului judeţului 
Călăraşi nr. 24 din data de 23.01.2020. 

Pregătirea personalului de specialitate, cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, 
prin cursuri de formare organizate la C.N.P.P.M.S.U. Ciolpani şi Centrul Zonal de Pregătire de 
Protecţie Civilă Craiova. 

În trimestrul I 2020, participarea la cursurile de pregătire organizate la Centrul Zonal de 
 Pregătire de Protecţie Civilă  Craiova se prezintă astfel: 

 în luna februarie s-au desfășurat 2 serii de pregătire, au fost planificaţi la cursuri 8 
secretari de comune, câte 4 în fiecare serie şi au absentat toți, conform adresei 
nr.3.810.118 din 28.02.2020 transmisă de Centrul Zonal de Pregătire de Protecție 
Civilă; 

 în luna martie din cele 3 serii planificate s-a desfășurat o singură serie – 02.03 – 
06.03.2020, celelalte serii s-au suspendat din cauza virusului SAR -CoV-2; 

 în seria 02 – 06.03.2020 au fost planificați 5 secretari ai comunelor și s-a prezentat 
unul singur, doamna Șerban Mariana de la Primăria comunei Lupșanu, care a fost 
replanificată din luna februarie 2020; 

 în perioada 03.02 – 21.02.2020 a fost planificat să participe la cursul de ,,inspector 
protecție civilă”, organizat la CNPPMSU Ciolpani, un angajat din cadrul SGA Călărași. 
Din motive medicale persoana propusă nu a putut participa; 

 în conformitate cu Ordinul inspectorului general al IGS nr.43173/10.03.2020, cu data 
de 10.03.2020 au fost suspendate programele de formare profesională care se află în 
derulare încadrul centrelor din subordinea IGSU. 

Având în vedere intrarea în vigoare a Planului județean de pregătire în domeniul 
situațiilor de urgență în anul 2020, aprobat prin Ordinul Prefectului Județului Călărași nr.24 din 
23.01.2020, au fost transmise adrese la toate instituțiile și obiectivele economice care au 
obligația întocmirii Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, propriu, pentru anul 
2020, să ne înainteze planurile în vederea avizării. 
 Situația avizării planurilor se prezintă astfel: 

 La nivelul Unităților Administrativ Teritoriale:  
 - planuri avizate la comune: 45 din 50 – procentaj 90%; 
 - planuri avizate la municipii: 2 din 2 – procentaj 100%; 
 - planuri avizate la orașe: 3 din 3 – procentaj 100%; 
 Au fost avizate 50 de planuri, procentaj de 90%. Nu au depus planul de pregătire 
comunele Dor Mărunt, Lehliu, Ștefan Vodă, Ulmu și Valea Argovei. 

 La nivelul obiectivelor economice unde funcționează SPSU: planuri avizate: 5 din 6, 
procentaj de 83%, anul trecut procentajul a fost de 100%. 

 La nivelul obiectivelor economice cu risc și pericol de accidente majore: planuri avizate, 
8 din 14, procentaj 57%. 

În anul 2020, din cauza pandemiei cu noul coronavirus SARS – CoV-2, concursurile 
cu tematică de protecţie civilă “Cu viaţa mea apăr viaţa” și cercurile tehnico – aplicative 
“Prietenii pompierilor” au fost suspendate, la fel și concursurile profesionale ale serviciilor 
voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, precum şi concursurile serviciilor profesioniste 
pentru situaţii de urgenţă. 

Servicii voluntare și private pentru situații de urgență 

Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă 

La nivelul județului Călărași sunt înființate și funcționează un număr de 54 de servici i  
voluntare pentru situații de urgență. 

Dintre acestea, un număr de 5 servicii voluntare au în dotare autospecială de stingere 
cu apă și spumă (Orașul Fundulea și comunele: Ciocănești, Independența și Grubănești). 
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În urma desfășurării activităţilor specifice de verificare, îndrumare, pregătire şi 
asistenţă tehnică de specialitate, au fost primite foarte puține documentații pentru avizarea 
SVSU. 

În anul 2020 au primit aviz de înființare și aviz pentru sector de competență doar 3 
Servicii Voluntare pentru Situații de Urgență: municipiul Călărași, municipiul Oltenița și 
comuna Roseți. 

 Au fost analizate și au fost respinse 10 documentații primite de la Serviciile Voluntare 
pentru Situații de Urgență, în vederea avizării. 

În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea noului coronavirus 
SARS– CoV-2, conform Decretului nr.195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență 
pe teritoriul României, începând din luna martie 2020, Serviciile Voluntare pentru Situații de 
Urgență se subordonează operațional serviciilor profesioniste pentru situații de urgență. 

Misiunile executate de serviciile voluntare au fost: dezinfecție – 176 de misiuni; 
informarea publică privind măsurile de prevenire a virusului SARS-CoV-2- 384 de misiuni;  
acțiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice și a celor fără aparținători - 842 de misiuni; 
inventarierea persoanelor cu vârsta peste 65 de ani - 3986 de misiuni; sprijin pentru 
persoanele aflate în izolare/carantină - 168 de misiuni; verificarea respectării măsurii privind 
izolarea la domiciliu – 217 misiuni; distribuirea deciziilor de izolare/carantinare emise de 
Direcția de Sănătate Publică Călărași. 

Servicii private pentru situații de urgență 

La nivelul judeţului Călăraşi funcționează un număr de 10 servicii private pentru 
situații de urgență, dintre care: 

 6 servicii private proprii, înființate în județul Călărași; 
 3 servicii private proprii înființate în municipiul București, cu sector de competență în 

județul Călărași; 
 1 serviciu privat  înființat ca societate prestatoare de servicii, în municipiul București, cu 

sector de competență în județul Călărași. 

Activitatea de voluntariat în cadrul ISU Călărași 

În anul 2020, din cauza pandemiei de COVID-19, activitatea voluntarilor a fost 
suspendată, fiind reluată din luna noiembrie 2020 în baza ordinului IGSU nr.78641 din 
03.11.2020. 

În cadrul Inspectoratului îşi desfăşoară activitatea un număr de 19 voluntari, astfel: 
 3 voluntari, seria 2017, 2 încadraţi în clasa de competenţă II şi 1 voluntar încadrat în 

clasa de competenţă III, a absolvit Cursul de acordarea primului ajutor calificat în anul 
2018; 

 1 voluntar, seria 2018, încadrat în clasa de competenţă III, a absolvit Cursul de 
acordarea primului ajutor calificat în anul 2019; 

 15 voluntari înscriși în program în anul 2019 au parcurs cursul introductiv în luna 
decembrie 2019 și cursul de prim ajutor de bază în luna ianuarie 2020. Dintre aceștia 9 
sunt încadrați la clasa I de competențe și 6 la clasa a II-a de competențe. 

Pregătirea preșcolarilor și elevilor 

La nivelul județului Călărași pregătirea preșcolarilor și elevilor se realizează în 
conformitate cu planul anual de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, prin activități de 
pregătire desfășurate semestrial (exerciții de evacuare) sau informare preventivă/lecții 
deschise susținute de cadrele inspectoratului cu ocazia activităților planificate în unitățile de 
învățământ sau la solicitarea acestora.  

În anul 2020, până la data declarării stării de urgență pe teritoriul României conform 
Decretului nr.195 din 16 martie privind instituirii stării de urgență pe teritoriul României, 
cadrele inspectoratului au desfășurat activități de informare preventivă/lecții deschise cu elevii  
în baza Planului de acțiuni pentru sărbătorirea ,,Zilei Protecției Civile” din România 
nr.1756018 din 07.02.2020 şi pe timpul activităţilor specifice ale I.P. 
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Management suport 

În planul resurselor umane  

Situația încadrării cu personal 

Categoria de 
personal 

Nr. posturi 
prevăzute 

Posturi 
încadrate 

Posturi 
vacante 

Procent 
încadrare 

Ofiţeri 56 40 16 71,42% 
Maiştri militari 7 3 4 42,85% 
Subofiţeri 548 498 50 90,87% 
Personal contractual 6 4 2 66,66% 

Total 617 545 72 88,33% 

Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate 23 de pierderi de personal, toți subofițeri  
(5 cadre militare la alte unități MAI și 18 treceri în rezervă din care 1 prin demisie, iar 1 în 
urma Deciziei Consiliului de Onoare al unității). 

La capitolul încadrări de personal, pe parcursul anului s-au înregistrat 6 astfel de 
activități (4 subofițeri au fost mutați în cadrul Inspectoratului de la alte unități, iar 2 cadre au 
fost repartizate din instituțiile de învățământ ale MAI – 1 ofițer și 1 subofițer). 

Formare profesională: 

În cursul anului 2020, pregătirea continuă și de specialitate s-a desfășurat în 
conformitate cu OIG nr.775/20/I-Cl din 01.04.2020 pentru anul de formare profesională 
01.04.2020-31.03.2021 prin şedinţe de pregătire desfăşurate în comun pe structuri 
funcţionale, pregătirea individuală dirijată şi educaţie fizică. 

Programele de inițiere sau de pregătire a cadrelor în centrele de specialitate (de 
învățământ, respectiv de antrenamente din cadrul altor instituții/unități) a fost suspendată 
începând cu luna martie 2020 din cauza declarării succesive a stării de urgență, respectiv a 
stării de alertă pe teritoriul României generate de riscul de infectare cu virusul SARS-CoV-2. 

Prevenirea Riscurilor Profesionale și Protecția Lucrătorilor: 

Majoritatea activităților propuse pentru anul trecut au fost îndeplinite, cu excepția 
examenului medical periodic pentru personalul unității din lipsa alocării fondurilor. Începând 
cu luna martie 2020 prioritatea compartimentului a fost luarea tuturor măsurilor de protecție 
pentru prevenirea infectării personalului unității cu virusul SARS-CoV-2, prin adoptarea de 
măsuri tehnice, organizatorice și igienico-sanitare. 

În plan financiar 

Principalele obiective ale compartimentului financiar în 2020 au fost: 
- Urmărirea încadrării cheltuielilor în nivelul total al creditelor bugetare alocate; 
- Asigurarea fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale şi a altor drepturi băneşti 

pentru personalul unităţii, prin întocmirea lunară a necesarului de credite şi a 
solicitărilor suplimentare lunare; 

- Asigurarea fondurilor necesare pentru plata cheltuielilor cu bunurile şi serviciile. 

 Creditele puse la dispoziţia unităţii în cursul anului 2020, au fost utilizate în procent 
de 99,99 %, după cum urmează: 
- Titlul I - ”Cheltuieli de personal" , 55.881.300  lei; 
- Titlul II  "Cheltuieli materiale", 1.499.600  lei; 
- Titlul X   Fonduri exeterne, 70.329  lei; 
- Titlul XIII Active nefinanciare, 47.929  lei; 
- Titlul IX Asistenţă social, 283.172  lei. 

Fondurile alocate în anul 2020 au fost mai mari cu 61,74% faţă de 2019, deoarece s-
a urmărit asigurarea cheltuielilor necesare cu combaterea pandemiei de COVID-19 şi 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale şi parlamentare din cursul anului. 
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În plan logistic 

Serviciul logistic 

Serviciul Logistic are ca obiectiv specific realizarea cadrului funcţional în vederea 
asigurării suportului material necesar desfăşurării la parametrii de performanţă a misiunilor 
specifice unităţii, urmărind gestionarea optimă, pe criterii de eficienţă economică, a 
potenţialului logistic. 

În conformitate cu OMAI nr.262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru 
compunerea şi portul uniformelor militare, precum şi a regulilor pentru aplicarea normelor 
privind echiparea militarilor la începutul anului 2020 s-au alocat prin OZU nr.1 din 03.01.2020 
la drepturi de echipament pentru completarea ţinutei şi diferenţa în bani toate cadrele militare 
ale unităţii. În cursul anului 2020 drepturile de echipament au fost asigurate atât prin plata 
lunară în bani cât şi prin distribuţii în natură în baza solicitărilor. 

Pe parcursul anului 2020, având în vedere și contextul generat de pandemie o serie 
de operatori economici au oferit ca sponsorizare unității diverse echipamente, care au fost 
foarte utile la momentul respectiv, după cum urmează: 

 S.C. Donalam S.A. cu sediul în municipiul Călărași a sponsorizat unitateaîn luna aprilie 
5000 buc. Măști KN 95 (echivvalent FFP2) – în valoare de 57.726,90 lei; 

 S.C. PRO CAP DEVELOPING S.R.L. cu sediul în sat Coconi, comuna Mânăstirea a 
sponsorizat unitatea în luna aprilie cu un tunel de dezinfecție TU-DZ01- în valoare de 
4.500 lei; 

 S.C. MDE CONVERTING S.R.L. cu sediul în municipiul Oltenița a sponsorizat unitatea 
în luna martie cu 20 buc. Kit echipament protecție 3M – în valoare de 440 lei; 

 S.C. EUROSONEL S.R.L. cu sediul în municipiul Călărași a sponsorizat unitatea în 
luna aprilie cu 500 bucăți măști chirurgicale cu 3 pliuri în valoare de 1.750 lei; 1200 de 
perechi mănuși sterile, 350 de perechi mănuși nesterile și 550 de bucăți măști 
chirurgicale cu 3 pliuri în valoare de 4.366 lei; 750 de perechi mănuși sterile, 800 de 
perechi mănuși nesterile în valoare de 1.609 lei. 

De asemenea pe parcursul anului unitatea a alocat suma de 122.500 de lei pentru 
achiziționarea de materiale și echipamente menite să prevină răspândirea virusului SARS-
COV-2 în rândul personalului propriu (măști, dezinfectant, nebulizatoare, substanțe pentru 
nebulizatoare, mănuși, etc.), reușind ca la momentual actual să dețină un stoc de măști de 
protecție pentru primele 6 luni ale anului 2021. 

Totodată, pentru combaterea eficientă a pandemiei, prin grija Inspectoratului General 
pentru Situații de Urgență s-a asigurat dotarea permanentă cu echipamente necesare (măști , 
mănuși, viziere, combinezoane, dezinfectanți), care au fost distribuite rapid tuturor instituți i lor 
aflate în prima linie (DSP, Spitale, UPU, SAJ, Medici de Familie, Direcția de Asistență 
Socială). 

Pe linie de echipament de protecție PSI, în anul 2020 s-au recepționat 110 costume 
de protecție pompieri. 

Gradul de asigurare cu echipament special de protecţie se prezintă astfel : 

Nr. 
crt. Denumire Grad de asigurare 

1 Cască protecţie cu vizor 67,51 % 
2 Costum protecţie pompieri 81,49 % 
3 Centură siguranţă 87,10 % 
4 Mănuşi de protecţie 80,04 % 
5 Cizme scurte din piele cu branţ metalic 91,78 % 

În ceea ce priveşte asigurarea tehnică de autovehicule a unităţii, în acest an s-a avut 
în vedere realizarea activităţilor planificate şi luarea măsurilor necesare pentru menţinerea 
autovehiculelor unităţii în stare de operativitate, pentru îndeplinirea misiunilor specifice. 
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Managementul asigurării tehnice de autovehicule, în anul 2020, a avut ca principale 
obiective organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor specifice desfăşurate de 
personalul tehnic, cât şi de personalul destinat exploatării autovehiculelor, precum şi 
realizarea unei colaborări eficiente cu celelalte compartimente ale unităţii. 

Autovehiculele din dotarea unităţii sunt alocate în proporţie de 75% pentru executarea 
de activităţi operative. Pentru activităţi logistice şi de suport, sunt alocate autovehicule în 
proporţie de 25%. 

Pe linie de înzestrare în acest an unitatea a fost dotată cu:  

 O autospecială pentru descarcerare furnizată prin grija Inspectoratului General pentru 
Situații de Urgență la o valoare unitară de 891.137,04 lei, distribuită la Detașamentul de 
Pompieri Călărași, în luna aprilie; 

 Un autocamion cu sistem hidraulic de încărcare-descărcare cu cârlig, furnizat prin grija 
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență la o valoare unitară de 651.042,28 lei 
distribuit la Secția de Pompieri Dragalina, în luna aprilie; 

 Un sistem de măsurare și detectare la distanță a temperaturii corporale achiziționat de 
către unitate în valoare de 38.080 lei, pus în funcțiune la sediul unității, în luna iunie; 

 Un autovehicul Dacia Duster 4x4 furnizat de către Inspectoratul General pentru Situații 
de Urgență în valoare de 91.263,48, rămas la sediul unității, în luna august;  

 Un autovehicul Dacia Logan 4x2 furnizat de către Inspectoratul General pentru Situații 
de Urgență în valoare de 48.540,10, rămas la sediul unității, în luna septembrie; 

 2 camere de izolare cu presiune negativă pentru asigurarea stocurilor de urgență 
medicală furnizate de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în valoare 
de 714.000 lei;  

 Un tunel de dezinfecție primit prin sponsorizare de la S.C. PRO CAP DEVELOPING 
S.R.L în valoare de 4.500 lei;  

 Un container suport logistic al intervenției cu echipamente de protecție în valoare de 
1.206.076,45 lei; 

Gradul de înzestrare cu autovehicule, în raport cu prevederile tabelei de înzestrare 
este în procent de 65 %. 

În vederea optimizării exploatării şi implicit a alocării eficiente de resurse pentru 
mentenanţa parcului auto, s-a realizat o fundamentare a programului de asigurare tehnico-
materială în care s-au avut în vedere următoarele elemente: necesarul anual de carburanţi, 
lubrifianţi, substanţe de stingere, piese de schimb şi alte materiale tehnice, revizii tehnice, 
inspecţii tehnice periodice şi reparaţii, în funcţie de numărul mijloacelor tehnice aflate în 
dotare. Astfel, printr-o bună planificare, sectorul tehnic nu a avut de suferit, fiind asigurate 
toate resursele necesare executării activităţilor curente de întreţinere. 

În anul 2020 unitatea a executat lucrări de reparaţii curente la tehnica din dotare atât 
prin mijloace proprii, cât şi în ateliere specializate şi BRTI Dragalina. 

Vechimea tehnicii de interveţie  

 pentru tehnica SMURD:  
- între 5 şi 10 ani – 7 ambulanţe, vehiculul UTV tip ARGO și 1 ATPVM (Călăraşi), o 

autospecială pentru descarcerare (Lehliu-Gară); 
- sub 5 ani - cele 6 ambulanţe VW achiziționate de către IGSU (2 sosite la finalul anului 

2018 și 4 pe parcursul anului 2019), o autospecială pentru descarcerare (Călărași). 
 pentru autospecialele de stingere a incendiilor:  

- între 0 şi 10 ani – 12 autospeciale;  
- sub 10 şi 20 de ani – 2 autospeciale; 
- între 20 şi 30 de ani – 7 autospeciale; 
- peste 30 de ani – o autospecială (la Olteniţa). 

În anul 2020, autovehiculele din parcul auto al unităţii au efectuat un rulaj total de 
679.974 km, în creştere cu 22,86% faţă de anul 2019 când s-au efectuat 553.444 km. Cele 
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mai mari ponderi privind rulajul l-au avut autospecialele care deservesc serviciile SMURD, 
autoturismele de serviciu și autospecialele de stins incendii cu apă şi spumă. 

Serviciul Comunicații și tehnologia informației 

Tehnica de comunicaţii şi informatică este asigurată într-un procent de 65%,  într-o 
uşoară creştere faţă de anul 2019 iar modificările apărute au fost datorate achiziţiei de tehnică 
de calcul atât din buget propriu cât şi în cadrul unor proiecte pe fonduri europene.   

Vechimea medie a tehnicii de comunicaţii şi informatică este de aprox 6,5 ani,  fapt ce 
determină riscul apariţiei unor defecţiuni care să îngreuneze activitatea compartimentelor.  

În decursul anului 2020 au fost realizate 38 de lucrări de reparaţii ce au menţinut în 
stare de operativitate toată tehnica existent. 

Comparativ cu anul 2019, în anul 2020 lucrările de întreţinere şi reparaţii au fost în 
creştere, acest lucru datorându-se vechimii echipamentelor dar şi extinderii reţelelor de 
comunicaţii. 

Situaţia tehnicii de comunicaţii şi informatică existentă asigură funcționarea în condiți i  
optime  atât a activității inspectoratului cât și a activităților personalului aflat la intervenție iar in 
anul următor ne-am propus completarea deficitului existent prin achiziţia de echipamente noi. 

Compartimentul achiziţii publice 

Activitatea Compartimentului Achiziţii Publice se desfăşoară în domeniul organizării şi  
desfăşurării procedurilor de achiziţii publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de 
servicii şi de lucrări. Astfel în cadrul Compartimentului s-a întocmit documentaţia necesară 
demarării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, respectiv se întocmeşte dosarul 
achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord – cadru încheiat. 

Valoarea achizitiilor efectuate în acest an a fost de 1.143.786,22lei.  
Fondurile alocate în anul 2020 au fost mai mari cu 61,74% faţă de anul 2019, 

deoarece s-a urmărit asigurarea cheltuielilor necesare cu combaterea pandemiei de COVID-
19 şi organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale şi parlamentare din cursul anului. 

În cadrul programului Interreg V-A Romania – Bulgaria au fost achiziţionate: 
 bunuri materiale publicitare (banner, roll-up, afis A4)  în valoare de 6965,97 lei; 
 au fost derulate 2 proceduri simplificate n urma cărora au fost încheiate 3 contracte de 

furnizare: ”tehnică de comunicaţii şi informatică, video wall, sistem de supraveghere 
şi sistem de sonorizare şi dulapuri”, în valoare totală de 432.347,49 lei, astfel: sistem 
de supraveghere video – 93.631,84 lei; server de reţea – 30.627,03 lei; staţii de lucru 
cu monitor cu licenţă sistem de oprerare si licenţă pachet tip office –155.419,95 lei; 
licenţă pachet tip Office –3.874,64 lei; sistem video wall screen –148.794,03 lei. 

În plan juridic  

Obiectivele specifice activităţii desfăşurate ale compartimentului au fost și anul acesta 
acelea de: asigurare a unei activităţi de asistenţă şi consiliere juridică de calitate; precum şi 
de propunere către conducerea unităţii a măsurilor ce se impun pentru îmbunătăţirea 
activităţii pe linie juridică. În anul 2020, s-au aflat în lucru, pe linie litigioasă un număr total de 
15 dosare, din care, la nivelul propriului inspectorat, un număr de  12 dosare, având ca obiect 
atât acţiuni în contencios administrativ, cât şi plângeri contravenţionale. 

Contribuţia compartimentului juridic în ceea ce priveşte achiziţiile publice derulate de 
către unitate anul 2020  s-a circumscris în mod prioritar pentru avizarea din punct de vedere 
al legalităţii a unui număr de 55 de contracte și acte adiționale.T otodată, în anul 2020, au fost 
avizate pentru legalitate 247 de ordine ale inspectorului şef (toate nesecrete), referitoare la 
încadrarea sau eliberarea din funcţie a unor cadre militare, precum şi la salarizarea şi alte 
drepturi ale personalului militar şi civil, aplicându-se viza de legalitate şi cu privire la alte acte 
cu caracter normativ sau individual, care au angajat răspunderea patrimonială a 
inspectoratului. 
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În plan mediatic  

Compartimentul a avut ca obiectiv specific asigurarea transparenţei inspectoratului 
judeţean pentru situaţii de urgenţă 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. 

Permanent s-au menţinut relaţiile de colaborare cu reprezentanţii mass-media şi cu 
instituţiile judeţene şi locale, observându-se faptul că şi în anul 2020 indicele de vizibi l i tate al 
ISU „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi s-a menţinut în cotele obişnuite în mass-media, la un  
nivel ridicat, polarizarea materialelor apărute în presă fiind clar pozitivă.  

Accesarea fondurilor nerambursabile 

În anul 2020, a continuat derularea celor trei proiecte cu fonduri europene în calitate 
de partener sau benefiar alături de Consiliul județean și Inspectoratul Județean de Jandarmi, 
precum și proiectul IGSU cu finanțare a băncii mondiale pentru consolidare, anvelopare, 
mansardare și modernizare a sediului administrativ și operativ al Inspectoratului și Structurii 
de intervenție din Călărași. 

Cele trei proiecte cu fonduri europene sunt: 
 Primul proiect - Managementul de risc şi protecţia la inundaţii în regiunile 

transfrontaliere Călăraşi - Polski Trambesh–Rimana ce are ca scop modernizarea 
monitorizării situaţiilor de urgenţă şi a dotării echipajelor cu tehnică de intervenţie: o 
autospecială pirotehnică; o automacara de 60 t şi un echipament de pompare de mare 
intrate în operativitate; 

 Al doilea proiect are ca scop dotarea unităţii cu şenilată de transport și prim ajutor; 
 Al treilea proiect are ca scop dotarea dispeceratului cu echipamente pentru a satisface 

cerințele unui centru de conducere și coordonare în vederea garantării siguranței 
cetățenilor și a teritoriului din cele două părți ale frontierei pentru prevenirea și 
coordonarea situațiilor de urgență. 

Cooperarea intra și interinstituțională  

În conformitate cu cadrul normativ în vigoare, pentru asigurarea unui management 
eficient al situaţiilor de urgenţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” al 
Judeţului Călăraşi este parte într-un număr de 26 de planuri comune de intervenţie, de 
cooperare, protocoale etc. 

Compartimentele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al Judeţului 
Călăraşi colaborează în condiţii foarte bune între ele neexistând dificultăţi în ceea ce priveşte 
schimbul reciproc de informaţii sau realizarea de activităţi împreună. Pentru îndeplinirea 
misiunilor din competenţă, unitatea a cooperat foarte bine cu celelalte structuri ale Ministerului 
Afacerilor Interne. 

Este de evidenţiat faptul că, asigurarea funcţiilor de sprijin şi a secretariatului tehnic 
permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a realizat în condiţii optime 
prin cooperarea pentru acordarea primului ajutor în faza prespitalicească, pentru inundaţii, 
pentru poluări, accidente chimice, urgenţe radiologice şi accidente nucleare. 

În vederea asigurării unui timp de răspuns cât mai redus în zonele judeţului 
necuprinse în raioanele de intervenţie ale subunităţilor inspectoratului, (orașul Fundulea, 
comuna Belciugatele) sunt în vigoare planuri de intervenţie comună cu inspectoratele pen tru   
situații de urgență invecinate. 

La nivel transfrontalier, în scopul managementului comun al riscurilor identificate în 
zona de frontieră româno-bulgară, în baza planului de nivel național, Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi este semnatar al Planului de 
intervenție comună în domeniile de competență ale I.S.U. Călărași și Directoratului regional 
de pompieri și protecție civilă Silistra, plan actualizat și testat printr-un exercițiu tactic. 

În vederea asigurării protecţiei populaţiei cât şi a personalului propriu pe timpul 
manifestării situaţiilor de urgenţă sunt semnate protocoale de colaborare cu ENEL şi 
Distrigaz. 
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Prevenire, evaluare și consiliere antidrog  

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Călăraşi funcţionează în 
cadrul Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bucureşti nr. 1. 

Centrele sunt structuri teritoriale ale Agenţiei Naţionale Antidrog. Atribuţiile CPECA 
sunt prevăzute de art. 31-32 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.52/2012 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Antidrog.  

La nivelul local, prin CPECA sunt oferite comunităţii locale servicii de prevenire a 
consumului de droguri şi servicii de asistenţă integrată în adicţii. 

Totodată, CPECA monitorizează şi coordonează activităţile instituţiilor locale cu 
competenţe în domeniu, ale organizaţiilor neguvernamentale şi ale altor parteneri sociali 
implicaţi în implementarea la nivel local a Planului de acţiune. 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Călăraşi are în organigramă 3 
posturi de specialişti, fiind coordonat de Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog nr.1 Bucureşti (alături de CPECA Sectorul 1, CPECA Sectorul 2 şi CPECA 
Teleorman). 

Obiective  instituţionale 

 Colectarea şi procesarea datelor privind situaţia drogurilor la nivel local în conformitate 
cu indicatorii recomandaţi de Centrul European de Monitorizare a Drogurilor; 

 Îmbunătăţirea cooperării inter-instituţionale în domeniul reducerii cererii şi ofertei de 
droguri; 

 Menţinerea la un nivel cât mai scăzut comparativ cu cel actual al prevalenţei 
consumului de droguri şi reducerea într-un mod corelat a prevalenţei consumului de 
alcool şi tutun în rândul populaţiei generale prin consolidarea măsurilor de preven ire şi 
prin dezvoltarea şi întărirea sistemului public de asistenţă medicală, psihologică şi 
socială; 

 Creşterea vizibilităţii Agenţiei şi diseminarea de informaţii privind activităţile CPECA. 

Reducerea cererii de droguri 

Proiecte/campanii naţionale : 
Prevenirea consumului de droguri în şcoală a reprezentat partea cea mai intensă în 

cadrul activităţilor de prevenire ale CPECA Călăraşi. Aceste activităţi au fost desfăşurate atât 
în cadrul unor proiecte naţionale iniţiate de ANA cât şi în cadrul unor proiecte locale iniţiate de 
partenerii CPECA Călăraşi sau instituţii şcolare din judeţ şi acţiuni punctuale desfăşurate cu 
diferite ocazii, la solicitarea partenerilor. 

S-a încercat implicarea unui număr cât mai mare de elevi în realizarea acestora şi 
organizarea lor nu doar în spaţii aparţinând şcolilor, ci şi în locuri destinate petrecerii timpului 
liber, frecventate de către tineri. 

 PROIECTUL NAŢIONAL „NECENZURAT” proiect naţional de prevenire a consumului 
de droguri în şcoală, adresat adolescenţilor cu vârsta cuprinsă între 12 şi 14 ani. 

- Perioada de implementare: an şcolar 2020-2021; 
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean, CJRAE; 
- Nu a putut fi implementat datorită lipsei de personal în perioada mai 2019 – 

februarie 2020, a delegării în starea de urgenţă, cât şi derulării activităţii şcolare 
preponderant în mediul on_line; 

- Au fost realizate 8 postări FB; 
- 640 vizualizări. 

 
 

 PROIECT NAŢIONAL „MESAJUL MEU ANTIDROG” ediţiile a XVI şi a XVII a 
- Nu a fost posibilă derularea etapei judeţene datorită lipsei de personal din perioada 

mai 2019 – martie 2020 
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 PROIECT NAŢIONAL ,,FRED GOES NET - intervenţii timpurii pentru consumatorii 
de droguri care au fost identificaţi/depistaţi pentru prima oară” 

- Perioada de implementare: 2020; 
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean, CJRAE, DGASPC; 
- Activităţi: s-a  realizat  promovarea proiectului, dar nu au existat solicitări pentru 

organizarea cursurilor. 

 CAMPANIA NAŢIONALĂ DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE TUTUN pentru 
marcarea ZILEI MONDIALE FĂRĂ TUTUN - 31 MAI  

- Nu s-a putut derula datorită delegării din starea de urgenţă şi, ulterior, a mutării 
cursurilor în mediul on_line 

 CAMPANIE PENTRU MARCAREA ZILEI INTERNAŢIONALE DE LUPTĂ 
IMPOTRIVA TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI 26 IUNIE 2020   

- Au fost derulate  2 activităţi la Plaja Pod4 şi Ştrandul municipal; 
- Beneficiari: 500 de persoane; 
- Colaboratori: SC Albatros, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret. 

 CAMPANIE NAŢIONALĂ PENTRU MARCAREA ZILEI NAŢIONALE FĂRĂ TUTUN  -  
NOIEMBRIE 2020 -  Organizarea de activităţi de informare/sensibilizare/conştientizare 
în mediul şcolar la nivel judeţean şi de sector; promovarea campaniei prin distribuirea 
de materiale informative în comunitate 

- Perioada de implementare: 19 noiembrie 2020; 
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean, CJRAE; 
- 1 activitate on_line; 
- 47 participanţi. 

 CAMPANIA INTERNAŢIONALĂ “19 zile de activism pentru prevenirea violenţei 
împotriva copiilor şi tinerilor“, organizată de FICE, în parteneriat cu ANA, prin 
CPECA. Au fost organizate activităţi de informare/sensibilizare/conştientizare în mediul 
şcolar la nivel judeţean şi de secto. 

- Perioada de implementare: 18 noiembrie 2020; 
- Parteneri:  Inspectoratul Şcolar Judeţean, CJRAE, FICE;  
- 1 activitate on_line; 
- 15 participanţi. 

 PROIECTUL NAŢIONAL „CUM SĂ CREŞTEM SĂNĂTOŞI” - în mediul preşcolar 
(grupa mare şi clasa pregătitoare) 

- Perioada de implementare: an şcolar 2020-2021; 
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean, CJRAE; 
- Număr de unităţi de învăţământ: 4; 
- Au fost selectate 9 clase cărora le-au fost predate în vederea implementării 

caietele copiilor şi manualul profesorului; 
- Beneficiari direcţi: 153 copii/ elevi, 9 cadre didactice, 153 părinţi. 

 PROIECTUL NAŢIONAL „ABC-ul EMOŢIILOR” - în mediul gimnazial 
- Perioada de implementare: an şcolar 2020-2021; 
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean, CJRAE; 
- Număr de unităţi de învăţământ: 2; 
- Au fost selectate un număr de 4 clase cărora le-au fost predate în vederea 

implementării caietele copiilor 
- Beneficiari direcţi:  110 elevi, 4 cadre didactice, 110 părinţi. 

 

 PROIECT NAŢIONAL „EU ŞI COPILUL MEU” 
- Promovarea proiectului la Inspectoratul Şcolar Judeţean, CJRAE; 
- Număr activităţi de promovare: 1; 
- Nu au fost solicitări; 
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- Au fost realizate 31 postări FB; 
- 928 vizualizări. 

 CAMPANIA NAŢIONALĂ „FiiLiber” 
- Perioada de implementare: martie-decembrie 2020; 
- Parteneri: Fundaţia Judeţeană pentru Tineret, Biblioteca Judeţeană ”Alexandru 

Odobescu”, DJST, SC Albatros, SC Real Gold – locaţia D’all Class, Asociația 
”Alege să trăieşti”;  

- Număr activităţi: 27; 
- Număr beneficiari: 1195; 
- Postări FB: 9; 
- Vizualizări: 1018. 

Activitatea desfăşurată în domeniul asistenţei consumatorilor de droguri 

La nivel judeţean sunt colectate lunar şi se actualizează baza de date privind 
urgenţele cauzate de consumul de droguri. Urgenţe: 48 de cazuri sunt persoane cu vârsta  
cuprinsă între 13 şi 40 ani. Serviciile de asistenţă integrată nu pot fi oferite la nivel judeţean 
din cauza lipsei de personal specializat.  

Reducerea ofertei de droguri 

În baza Ordin comun MAI nr.37/17.02.2011, prin Ordinul Prefectului județului Călărași, 
a fost constituită echipa mixtă ce efectuează controale în judeţul Călăraşi, conform 
competenţelor legale, în scopul creşterii eficienţei acţiunilor de prevenire şi combatere a  
proliferării substanţelor sau produselor cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii. Echipele 
mixte realizează lunar controale în baruri, discoteci, farmacii, cluburi-internet, florării, 
magazine care comercializează seminţe pentru identificarea şi confiscarea acestor substanţe. 
Raportarea către Instituţia Prefectului – judeţul Călăraşi este realizată semestrial de către 
CPECA şi IPJ Călăraşi. 

În cursul anului 2020, CPECA Călăraşi a primit 10 ordonanţe de evaluare emise de 
DIICOT pentru persoane consumatoare de droguri cu domiciliul în judeţul Călăraşi, care au 
fost transmise către Programul Unic de Evaluare (CRPECA III Bucureşti), conform Procedurii 
privind evaluarea consumatorilor de droguri în scopul includerii acestora în circuitul integrat 
de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri în condiţiile art.19 din Legea 
nr.143/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

Cooperarea interinstituţională şi internaţională 

În implementarea activităţilor specifice de prevenire, asistenţă integrată, colectare de 
date, a existat o bună colaborare cu partenerii locali: autorităţi publice locale, organizaţii 
neguvernamentale, furnizori publici de servicii de asistenţă. 

Datorită  situaţiei pandemice nu s-au organizat întâlniri publice de genul Colegiului 
Prefectural, însă colaborarea la nivel local s-a derulat fără sincope, toate proiectele şi 
campaniile naţionale fiind implementate. 
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22 .. 55 ..   PP RR OO TT EE CC ŢŢ II AA   CC OO PP II LL UU LL UU II   ŞŞ II   AA   PP EE RR SS OO AA NN EE LL OO RR   CC UU   
DD II ZZ AA BB II LL II TT ĂĂ ŢŢ II   

Direcţia Generalǎ de Asistenţǎ Socialǎ şi Protecţia Copilului Cǎlǎraşi (DGASPC), 
funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Judeţean 
Călăraşi şi asigurǎ aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţǎ socialǎ în domeniul protecţiei 
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, precum şi a oricǎrei persoane 
aflate în nevoie. 

 În vederea realizării obiectivelor propuse, în anul 2020, DGASPC a desfăşurat 
următoarele activităţi: 

În domeniul protecţiei copilului 

Serviciul Asistenţǎ Maternalǎ  

Rețeaua de asistenți maternali profesioniști numără la începutul anului 2020, 196 
AMP, iar la data de 31 decembrie 2020 era formată din 204 AMP, cu domiciliul atât în mediul 
urban cât și în mediul rural. 

În evidența Servicului Asistență Maternală- Management de caz pentru AMP și copi lu l 
aflat în plasament la AMP - la 01 ianuarie 20230 se aflau 228 de copii beneficiari ai măsuri i  de 
protecție în plasament la asistenți maternali, iar la 31 decembrie 2020 figurau în monitorizare 
232 de beneficiari de o măsură de protecție la asistenți maternali. 

Pentru toți copiii aflați în evidența Serviciului Asistență Maternală- Management de caz 
pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP s-au efectuat demersuri pentru identificarea 
părinților și rudelor până la gradul al IV-lea pentru a analiza posibilitatea instituirii 
plasamentului familial/reintegrării familiale. 

Pentru copiii aflați în evidență (232 de beneficiari) s-au trimis solicitări pentru 
identificarea părinților și rudelor către următoarele instituții: Direcția Comunitară de Evidența 
Persoanelor Călărași, Administrația Națională a Penitenciarelor, Primării - Servicii Publice de 
Asistență Socială, Servicii de Stare Civilă. Solicitările către Direcția Comunitară de Evidența 
Persoanelor Călărași s-au trimis semestrial, iar către SPAS- uri solicitările au fost trimise 
trimestrial. Părinților și rudelor identificate li s-au comunicat periodic informații referitoare la 
caracterul temporar al măsurilor de protecție, la demersurile de efectuat în vederea pregătirii 
reintegrării familiale și restabilirii legăturilor de atașament, explicându-li-se faptul că refuzu l de 
a colabora cu autoritățile poate conduce la stabilirea adopției ca finalitate a planului 
individualizat de protecție, pentru copiii cu vârstă sub 14 ani. 

Managerii de caz au efectuat deplasări la domiciliile părinților/rudelor pentru a obține 
opinia acestora cu privire la situația viitoare a copiilor și pentru a-i consilia cu privire la 
serviciile disponibile la nivel local. 

Pentru toți copii aflați în evidența servicului Asistență Maternală- Management de caz 
pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP, managerii de caz au revizuit planurile 
individualizate de protecție și nevoile copiilor, au stabilit finalitatea PIP (reintegrare, adopție, 
integrare socio-profesională), în funcție de contextul familial actual, au întocmit programe de 
intervenție specifică pentru educație, sănătate, dezvoltarea deprinderilor de viață 
independentă, nevoi de promovare a bunăstării, nevoi fizice și emoționale, socializare și 
petrecere a timpului liber; au reevaluat împrejurările care au stat la baza măsurii de protecție; 
au înaintat Comisiei pentru Protecția Copilului 67 de rapoarte pentru menținerea/revocarea 
plasamentului la AMP și 20 de dosare pentru menținerea de protecție după împlinirea vârstei 
de 18 ani; s-au realizat în total 414 rapoarte de reevaluare a împrejurărilor care au stat la baza 
instituirii măsurii de protecție/a situației copilului. 

S-au înaintat compartimentului juridic 22 de dosare în vederea înlocuirii plasamentului 
în regim de urgență cu măsura plasamentului, de către instanța judecătorească. S-au transmis 
compartimentului Adopții 60 de dosare în vederea deschiderii procedurii de adopție pentru 
copiii aflați în plasament la Asistenți Maternali. 

S-au realizat 143 de rapoarte de evaluare psihologică pentru copii și au fost incluși în 
programe de consiliere psihologică 19 copii și asistenți maternali, la care aceștia se aflau în 
plasament, în situațiile în care au fost identificate probleme care nu puteau fi gestionate de 
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către AM, realizându-se în total 114 ședințe de consiliere psihologică. Au fost efectuate 33 de 
evaluări psihologice pentru copii încadrați într-un grad de handicap pentru reevaluarea 
certificatelor de încadrare. Din numărul total de 232 de copii aflați în plasament la asistenți 
maternali, 61 de copii sunt încadrați într-un grad de handicap. 

Dinamica specifică pentru perioada ianuarie 2019 - decembrie 2020 a fost după cum 
urmează: număr cazuri noi = 26; număr cazuri care au ieșit din evidență= 22; număr cazuri 
transferate către centre de plasament = 1; număr cazuri transferate către serviciul ATF 
(plasament la familii/persoane) = 1; număr copii încredințați în vederea adopției sau 
adoptați=7; număr copii reintegrați în familie = 2; număr sistări măsură protecție (vârsta peste 
18 ani) = 10; număr sistări măsuri de protecție din alte cauze = 1 . 

DGASPC Călărași în parteneriat cu ANPDCA și toate celelalte Direcții Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului din țară, a derulat Proiectul TEAM-UP ”Progres în 
calitatea îngrijirii alternative a copiilor” în scopul consolidării și dezvoltării de Asistenți Maternali 
Profesioniști. 

Prin Proiectul TEAM-UP ”Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 
127169, DGASPC Călărași urmărește consolidarea și dezvoltarea actualei rețele de asistenți 
maternali.  

  În perioada implementării proiectului, 2019-2023, vor fi angajați anual câte 20 
asistenți maternali și toți aceștia vor beneficia de două sesiuni de perfecționare profesională 
care să conducă la dezvoltarea competențelor profesionale și la creșterea calității îngrijirii 
acordate copiilor aflați în plasament. 

Pe parcursul anului 2020 a fost identificat un număr de 70 de persoane care doresc să 
devină asistenți maternali și au fost demarate procedurile de evaluare în vederea atestării. S-
au desfășurat trei sesiuni de formare profesională pentru perioadele: 02.06.2020-16.06.2020 
în care au participat la cursuri de formare 7 solicitanți, în perioada 24.08.2020-04.09.2020, au 
participat la cursuri de formare 10 solicitanți iar în perioada 10.12.2020-23.12.2020, s-a 
desfășurat o sesiune de formare pentru 6 solicitanți. Au obținut atestat de asistent maternal 
profesionist eliberat de comisia pentru Protecția Copilului, 17 de persoane. În anul 2020, au 
fost angajați în cadrul Proiectului 20 de asistenți maternali, care au în plasament copii proveniți 
fie din mediul familial, fie părăsiți în unitățile sanitare, fie preluați de servicii de tip rezidențial. 

Activitatea Asistenților Maternali a fost monitorizată de către  managerii/responsabilii 
de caz din cadrul serviciului. În perioada ianuarie - decembrie 2020 s-au efectuat lunar 
vizite/întâlniri de monitorizare  (inclusiv prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în 
contextul epidemiologic COVID-19), în total efectuându-se 1142 de rapoarte de monitorizarea 
activității AMP. 

În perioada ianuarie - decembrie 2020 s-au efectuat în total 912 rapoarte trimestriale 
de monitorizare a evoluției și dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a 
copilului și a modului în care acesta este îngrijit, acestea fiind transmise în copie și la AJPIS 
Călărași, conform prevederilor Legii nr. 272/2004, republicată. 

 Au fost înaintate comisiei pentru protecția copilului 105 dosare pentru menținerea 
atestatului de asistent maternal profesionist, 96 de dosare pentru reînnoirea atestatului AMP, 9 
dosare pentru modificarea atestatului, 2 dosare pentru suspendarea de asistenți maternali 
profesioniști, 17 dosare pentru atestarea de asistenți maternali profesioniști. Toți copii aflați în 
evidența Serviciului de Asistență Maternală au beneficiat în anul 2020 de drepturi bănești 
prevăzute de lege (alocație de stat și alocație de plasament). 

Serviciul Alternative de Tip Familial 

Compartiment management de caz copil aflat în plasament familial:  
 număr de cazuri active privind măsura plasamentului familial la 01.01.2020 = 385 copii; 
 număr cazuri aflate pe rolul instanței de judecată, în vederea pronunțării stabilirii 

măsurii de protecție = 3 cazuri; 
 instrumentare cazuri noi diferite de comunitățile de domiciliu ale familiei copilului= 19 

cazuri; 
 reevaluare trimestrială a măsurii de protecție stabilită = 1202 rapoarte; 
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 sistarea unui număr de 59 de măsuri de protecție instituite astfel: 7 copii prin 
reintegrarea în familie (în familia biologică), 44 de copii prin sistarea măsurii de 
protecție la împlinirea vârstei de 18 ani și care nu mai urmează o formă de învățământ 
- curs de zi sau și-au finalizat cursurile universitare/postliceale, 2 copii au fost adoptați 
(familii atestate) și 5 copii au fost instituționalizați în CP Perișoru, respectiv CPRU SF. 
Maria Călărași și pentru 1 copil s-a instituit tutela la rude până la gradul IV; 

 efectuarea de anchete sociale pentru 29 de copii în vederea reintegrării acestora în 
familia naturală/lărgită; 

 solicitări anchete sociale către SPAS și direcții similare de domiciliu ale părinților 
biologici în vederea reevaluării măsurilor de protecție active: 1036 de anchete la 
familiile de plasament și 1130 de  anchete pentru părinții biologici ai copiilor; 

 solicitări către Administrația Națională a Penitenciarelor, Direcția Comunitară de 
Evidență a Persoanelor din Județului Călărași, în vederea identificării domiciliului actual 
al părinților în vederea contactării acestora – 184 de adrese; 

 anchete sociale efectuate în urma unor sesizări primite de la alte instituții abilitate sau 
persoane fizice în vederea evaluării situației unui copil aflat în situație de risc = 16 
cazuri; 

 vizite trimestriale efectuate la domiciliul familiei de plasament și a copilului, în urma 
cărora s-au întocmit rapoarte de monitorizare și minute de revizuire PIP=1062 rapoarte 
și minute; 

 rapoarte de vizită la domiciliul copilului și familiei de plasament = 934 de rapoarte; 
 reevaluarea unui număr de 5 copii și schimbarea finalității P.I.P – adopție internă având 

în vedere că reintegrarea familială a eșuat; 
 efectuarea de ședințe de consiliere la care au participat în baza unei invitații: părinții 

biologici, copilul și familia de plasament, având drept scop menținerea/refacerea 
relației de atașament între copil și părinți pentru un număr de 47 de cazuri active; 

 solicitări de anchete sociale către SPAS -uri din județul Călărași în vederea reevaluării 
măsurilor de protecție instituite de alte direcții similare din țară sau reintegrarea în 
familia naturală - 276 cazuri; 

 evaluare fost AMP și terțe persoane sau familii în vederea instituirii măsurii 
plasamentului familial pentru copii aflați în situații de risc, din comunitate sau în 
sistemul de protecție a copilului (Centre rezidențiale sau rețea de asistență maternală) 
= 2 solicitări; 

 evaluarea psihologică în vederea instituirii măsurii de protecție pentru copil și familie, 
schimbarea măsurii de protecție precum și pentru copii aflați cu măsură de protecție 
activă =59 fișe de evaluare; 

 reevaluare plan individualizat de protecție copil =702 
 întocmire PIS-uri copii în funcție de nevoile identificate = 3510; 
 adrese de înaintare a rapoartelor de monitorizare către AJPIS Călărași = 98 de adrese;  
 rapoarte de informare a familiilor de plasament și părinți = 289 rapoarte; note telefonice 

= 810; 
 rapoarte de evaluare psihologică = 50. 

Compartiment minor care a săvȃrșit o faptă penală și nu răspunde penal și a copilului 
aflat în situații de trafic, migrațiune și repatriere:  

 13 cazuri minori care au săvȃrșit o faptă penală și nu răspund penal; 
 măsuri de supraveghere specializată instituite de către CPC- 2 cazuri; 
 evaluare psihosocială pentru 25 de copii și întocmirea planului de consiliere; 
 monitorizare a 28 de cazuri active de minori care au săvârșit o faptă penală și nu 

răspund penal în familie și întocmirea unui număr de 49 de rapoarte de vizită și 
rapoarte de monitorizare; 

 consiliere psihologică minori delicvenți și familiile lor, 28 de cazuri; 
 persoane selectate în urma evaluărilor inițiale copii repatriați 5;  
 rapoarte și adrese către ANPDCA București, 4 adrese și 3 rapoarte; 
 audieri minori (poliție, instanță, parchete, judecătorie, DIICOT) = 36 de audieri; 
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 instrumentarea unui număr de 2 cazuri de copii, sesizate EIL- suspiciune exploatare a 
copilului prin muncă (cazuri neconfirmate). 

Serviciul Monitorizare, Secretariat Comisie, Intervenţie Urgentă 

În Compartimentul Intervenție Urgentă și Telefonul Copilului: 
 121 de evaluări psihologice efectuate la solicitarea Judecătoriei Olteniţa, Lehliu-Gară și 

Călărași, pentru copii și părinţi aflaţi în divorţ; 
 40 de evaluări psihologice solicitate de persoane fizice, poliţie, alte compartimente din 

cadrul D.G.A.S.P.C; 
 73 de cazuri la care s-a propus includerea într-un program de consiliere psihologică; 
 15 cazuri cărora li s-a oferit serviciul de consiliere psihologică, care s-au desfășurat pe 

parcursul a 55 de ședinţe; 
 1320 de alte adrese (demersuri întreprinse în vederea soluționării petițiilor adresate 

compartimentului M.S.I); 
 276 de cazuri A/N direcţionate spre soluţionare compartimentului TC, cazuri pentru 

care s-au întreprins mai multe intervenţii, precum deplasarea în teren, solicitare 
monitorizare SPAS, consiliere telefonică a beneficiarilor, întocmire rapoarte de 
intervenție, propuneri instituire măsuri de protecție pentru 4 cazuri, 121 de audieri 
solicitate de către poliție, parchet și judecătorie, 10 cazuri executări judecătorești ce au 
avut ca obiect punerea în aplicare a sentințelor civile privitoare la minori; 

Segmentul privind pregătirea şi sprijinirea reintegrării/integrării în familie a copilului 
aflat în plasament la AMP: 

 1 reintegrare familială; 
 1 reintegrare familială respinsă de instanță; 
 5 reintegrări în curs de soluționare; 
 consiliere părinți pentru 24 de copii; 
 întocmire contract cu familia pentru 4 copii;  
 întocmire raport de evaluare detaliată pentru 17 copii; 
 123 de vizite copii de la AMP cu familia; 
 întocmire rapoarte de menținere legături cu familia - 202; 
 întocmire rapoarte evaluare activitate AMP - 57; 
 întocmire raport psiho-social pentru instanță - 6 rapoarte; 
 demersuri pentru menținerea relațiilor copiilor cu familia în mediul on-line pentru 10 

copii. 

Segmentul de activitate  de  monitorizare şi sprijin al gravidei cu risc de a-și 
abandona copilul:   

 cazuri consiliere pentru responsabilizarea familiei și dreptul copilului de a fi îngrijit, 
crescut și educat de familia sa,59; 

 cazuri monitorizare și sprijin oferit – 62; 
 32 cazuri pentru consilieri și monitorizări mame minore, 
 din cele 62 de cazuri luate în evidență - 58 copii au  fost integrați în familia naturală sau 

extinsă și 4 copii au fost abandonați într-o unitate sanitară - pentru cei 4 copii s-a 
dispus plasament în regim de urgență la AMP; 

Compartimentul contracepție, prevenire, abandon în perioada preconceptivă: 

- cazuri active la data de 31.12.2020 – 284 din care: DIU-265 beneficiare, prezervative – 
1 beneficiar; pilule anticoncepționale - 4 beneficiare; consiliere contracepție - 14 
beneficiari; 

- s-au realizat următoarele intervenții: inserare de dispozitive intrauterine - 14 (realizate 
de medicul ginecolog angajat al DGASPC Călărași); 

- beneficiare de prezervative - 3 (în scopul prevenirii sarcinilor nedorite/BTS);  
- beneficiare de pilule anticoncepționale – 7 (în scopul prevenirii sarcinilor nedorite;  
- teste de sarcină efectuate - 11 (realizate pentru depistarea precoce a sarcinilor); 
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- consultații de sarcină - 13 (realizate pentru evoluția corespunzătoare a gravidei și a 
fătului); 

- consultații DIU-18 (realizate pentru urmărirea eficienței metodei contraceptive, 
diagnosticarea și tratarea afecțiunilor);  

- 24 teste Babeș – Papanicolau realizate pentru sănătatea aparatului genital feminin în 
scopul inserării viitoare a unui DIU; 

- alte consultații de specialitate -11 (în scopul diagnosticării și tratării afecțiunilor genitale 
prezente); 

- suprimări DIU-6 (ineficiența metodei contraceptive); 
- consilieri efctuate - 318 (în scopul prevenirii sarcinilor nedorite prin folosirea unei 

metode contraceptive);  
- 24 consilieri prenatale (în scopul monitorizării sarcinii); 
- 47 cazuri noi (persoane care au solicitat serviciile compartimentului). 

Compartimentul Secretariatului Comisie pentru Protecţia Copilului: 

Compartimentul a desfǎşurat lucrǎrile de secretariat pentru 41 de şedinţe: 
 s-au redactat: 170 de hotǎrâri prin care s-au stabilit mǎsuri de protecţie specialǎ pentru 

copii aflaţi în dificultate, menţinerea mǎsurilor de protecţie, revocǎri ale mǎsurilor de 
protecţie; 113 hotărȃri pentru /reatestare/eliberare atestate ale asistenţilor maternali 
profesionişti; 113 atestate pentru asistenţi maternali atestaţi/reatestaţi; 684 de 
certificate de încadrare a copiilor în grad de handicap; 686 de hotǎrâri privind 
încadrarea/neîncadrarea copiilor în grad de handicap; 2 hotărâri  privind retragerea 
atestatului de AMP; 8 hotărâri privind modificarea atestatelor AMP; 

 comunicare hotȃrȃri CPC tuturor celor interesaţi, conform art.10 alin. 2 din HG 
502/2017; 510 comunicări hotărȃri privind măsurile de protecţie și AMP; 5472 de 
comunicări  hotărȃri și certificate privind încadrarea într-un grad de handicap. 

Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte: 

 întocmire raport de activitate al DGASPC Călărași pe anul 2019 și transmiterea 
acestuia Instituției Prefectului-Județu Călărași și Consiliului Județean Călărași; 

  întocmire Plan de acțiuni al DGASPC Călărași pentru anul 2020 și transmiterea 
acestuia Instituției Prefectului-Județul Călărași; 

 întocmirea Planului Județean privind incluziunea socială pe anul 2019 cât și 
propunerile de acțiuni privind incluziunea socială în vederea elaborării Planului 
Județean pe anul 2020 și transmiterea acestuia către AJPIS Călărași; 

 monitorizare centre copii din cadrul DGASPC și completarea fișelor ce au fost 
transmise către ANPDCA pe o perioadă de două luni (februarie-martie); 

 centralizarea și completarea datelor online în chestionarul solicitat de către ANPDCA, 
cu privire la indicatorii necesari pentru Evaluarea Strategiei Naționale privind Protecția 
și Promovarea Drepturilor Copilului; 

 finalizarea Planurilor de închidere pentru CSSCF ”SERA” Călărași și CSCCHS 
Călărași, transmiterea acestora spre aprobare către ANPDCA. 

Compartimentul Monitorizare: 

 întocmire și transmitere către Ministerul Muncii și Protecției Sociale - ANPDCA a 14 
fișe de monitorizare lunare și trimestriale privind activitatea de protecțieși promovarea 
drepturilor copilului;  

 întocmirea și transmiterea săptămânală, către CAS Călărași,  a 48 de situații privind 
dinamica măsurilor de protecție de tip rezidențial; 

 întocmirea și transmiterea lunară către AJPIS a situației privind dinamica măsurilor de 
protecție specială la nivel de DGASPC - 12 situații transmise; 

 întocmirea și transmiterea trimestrială către ANES a situației privind violența în familie - 
3 situații; 

 întocmire și transmitere trimestrială, către ANPDCA, a situației copiilor nepuși în 
legalitate - 3 situații; 
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 întocmire și transmitere semestrială, către ANPDCA a situației privind copii aflați în 
evidența DGASPC, declarați din părinți necunoscuți-  2 situații; 

 informare SPAS-uri cu privire la implementarea liniei telefonice”Family-tel”;                                  

Serviciul Evaluare Complexă/Rezidențial:     

SECa eliberat în anul 2020 un număr de 639 de certificate de încadrare în grad de 
handicap: 457 gradul I, 64 gradul II, 113 gradul III, 5 gradul IV, 4 nu s-au încadrat. După aria 
de proveniență: 41 pentru copii proveniți din centrele de plasament, 28 pentru copii proveniți 
din AMP, 555 pentru copii proveniți din familia biologică, 15 pentru copii proveniți din familia 
extinsă, 3 pentru copli aflat în plasament la alte familii. 

În cadrul Compartimentului Evaluare Complexă s-au emis/efectuat: 68 contracte cu 
familia pentru acordarea de servicii în cadrul centrului de recuperare de zi pentru copilul cu 
dizabilități din Călărași; 19 evaluări psihologice în vederea reevaluării măsurii de 
protecție/încadrării în grad de handicap/orientării școlare; 19 consilieri psihologice în vederea 
identificării și rezolvării nevoilor emoționale și a tulburărilor de comportament; 639 de planuri 
de abilitare/reabilitare în vederea recuperării copiilor cu nevoi speciale; 540 de dosare 
arhivate (documentele care au stat la baza încadrării minorilor într-o categorie de persoane cu 
handicap emise în 2013); 73 de minori au fost asistați la audieri de către psihologii SEC, în 
conformitate cu graficul lunar. 

Compartimentul Protecție de Tip Rezidential (aparat propriu):  

 s-a finalizat un număr de 27 de plasamente în centrele aflate în subordinea DGASPC 
Călărași; 

 s-au instrumentat 30 de cazuri de reintegrări în familie/sistări măsură de protecție; 
 s-au înaintat către compartimentul Adopții 38 de dosare în vederea deschiderii 

procedurii de adopție; 
 s-au reevaluat trimestrial măsuri de protecție pentru un număr de 358 de beneficiari; 
 s-au solicitat celor 55 de primării aflate în aria județului situația înființării și funcționării 

consiliului comunitar consultativ și au răspuns solicitării un număr de 46 de primării; 
 s-a elaborat un număr de 358 de planuri individualizate de protecție; 
 s-au arhivat 30 de dosare ale foștilor beneficiari. 

Compartimentul Adopţii şi Postadopţii: 

 introducere date ale copiilor adoptabili în RNA pentru 114 copii; 
 crearea și actualizarea profilelor greu adoptabile pentru un număr de 60 de copii;  
 deschiderea procedurii de adopție pentru 65 de copii; 
 întocmirea rapoartelor de potrivire dintre copii și familia adoptatoare pentru încredințare 

în vederea adopției pentru 8 copii; 
 întocmirea rapoartelor evaluării psihologice realizate familiilor/persoanelor care au 

solicitat obținerea atestatului pentru 22 de familii; 
 monitorizarea în perioada încredințării în vederea  adopției pentru un număr de 8 copii; 
 întocmirea rapoartelor bilunare în perioada încredințării pentru un număr de 48 de 

copii; 
 elaborarea de calendare de întâlniri între copii cu DPA și potențiali adoptatori ,12; 
 note de întâlnire între copii persoana/familia adoptatoare, 54; 
 participarea specialiștilor compartimentului la un număr de 50 de întâlniri dintre copi i  și  

familii/persoane adoptatoare în perioada potrivirii practice; 
 participarea asistentului social și a psihologului la un număr de 48 de întâlniri în 

vederea inițierii procedurii de potrivire practică; 
 întocmirea rapoartelor în vederea încuviințării adopției pentru un număr de 12 copii; 
 generarea periodică a listei copiilor adoptabili în RNA de către responsabilul de caz - 

1000 copii; 
 cereri de evaluare în vederea obținerii atestatului de persoană/familie aptă să adopte-

22 cereri; 
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 anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanților de către echipa de specialitate a 
compartimentului - 22 de anchete; 

 întâlniri cu persoane/familii aflate în evaluare socială - 132; 
 întâlniri cu persoane/familii aflate în evaluare psihologică – 88; 
 pregătire pentru asumare în cunoștință de cauză a rolului de părinte - 48; 
 întocmirea rapoartelor finale de evaluare a capacității de a adopta - 21 rapoarte; 
 familii/persoane atestate ca fiind apte să adopte - 21; 
 copii încredințați în vederea adopției pentru care Tribunalul Călărași a emis sentințe 

civile - 8; 
 adopții încuviințate pentru care tribunalul Călărași a emis sentințe civile - 12; 
 monitorizări post adopție - 50; 
 informarea persoanelor familiilor privind legislația în vigoare - 25 de rapoarte; 
 consilierea și informarea părinților biologici în vederea exprimării consimțământului 

privind adopție - 70; 
 acțiuni în instanța de judecată – 100. 

Serviciul de Dezvoltare a Deprinderilor de Viaţă Independentă:  

Serviciul a oferit în anul 2020, activități de informare, îndrumare, pentru un număr de 
56 de copii/tineri din centrele rezidențiale: CP ”Sf. Ștefan” Perișoru, C.P Făurei, CSS ”SERA” 
Călărași, CCSCHS Călărași, dar și din Serviciul de Asistență Maternală din subordinea 
DGASPC. Un număr de 20 de copii/tineri au participat la acțiuni ce au avut  ca temă 
”Prevenirea sarcinilor nedorite, metode contraceptive, educație sexuală”. 

Centrele de Plasament din subordinea DGASPC 

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă “Sf. Maria’’ Călăraşi - capacitate - 22 de 
locuri, Număr beneficiari la data de 01.01.2020 - 4, cu vârsta între 10-17 ani. 

Centrul de Plasament”Sf.Stefan’’ Perişoru - capacitate de 96 de locuri. Ca urmare a 
reorganizării Centrului de Plasament, s-a înființat Complexul de Servicii Sociale Perișoru în 
componența căruia sunt 8 Servicii Rezidențiale - Căsuțe de Tip Familial, respectiv vile, fiecare 
cu câte 12 locuri. Număr de beneficiari la data de 01.01.2020 era de 107 și de 84 la data de 
31.12.2020.  

Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu handicap Sever Călăraşi 
(componenta rezidenţială) - capacitate de 50 de locuri. La data de 01.01.2020 exista un 
număr de 45 beneficiari, iar la data de 31.12.2020 exista un număr de 49 beneficiari, dintre 
care 14 tineri (11 băieți și 3 fete) și 35 de copii (17 băieți și 18 fete). 

 
Centrul Rezidențial pentru Copii cu Handicap Sever Oltenița - capacitate - 40 locuri 

destinate copiilor cu dizabilități severe de pe raza județului Călărași. Începând cu luna 
decembrie 2020, destinația centrului a fost schimbată în Centru de abilitate/reabilitare pentru 
persoane adulte cu handicap – CAbr, urmând ca și capacitatea acestuia să fie în creștere, de 
la 40 de locuri la 50 de locuri, pe viitor. La finalul anului 2020 centrul găzduia un număr de 28 
de persoane adulte rezidente cu handicap. Copii rezidenți în CRCHS Oltenița au fost 
transferați după cum urmează: 3 copii transferați la CS. Făurei; 11 copii transferați la 
CSCCHS Călărași și 1 copil a fost reintegrat în familie. 

Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie ”SERA’’ Călăraşi  - capacitate de 
48 locuri. La data de 01.01.2020 exista un număr de 50 de beneficiari cu vârste de la 7 ani 
până la 20 ani, iar la data de 31.12.2020 exista un număr de 37 de beneficiari. Pe parcursul 
anului 2020 s-au externat 13 copii, astfel: 2 copii a fost transferați la CP ”SF. Ștefan” Perișoru; 
5 copii s-au externat la cerere; 3 copii au fost reintegrați în familie; 2 tineri au fost integrați 
socio-profesional; 1 copil beneficia de măsura de plasament în familia extinsă. 

Complexul de Servicii Făurei - capacitate - 36 de locuri. În cursul anului 2020, în 
centru au fost găzduiți 33 de beneficiari. Au fost admiși în centrul CS Făurei 11 copii și au fost 
integrați socio-profesional un număr de 7 tineri care au împlinit vârsta de 18 ani. 
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Principalele activităţi desfăşurate în cadrul centrelor de plasament pe parcursul anului 
2020 au fost: 

 s-a realizat primirea nou intraţilor în centru şi integrarea lor la modul, respectându-se 
SMO în vigoare; 

 s-au emis/preschimbat cărţi de identitate pentru beneficiarii care au împlinit 14/18 ani și  
au fost revizuite certificatele de încadrare în grad handicap pentru beneficiarii încadraț i 
într-un grad de handicap;  

 beneficiarii au primit lunar bani pentru nevoi personale, iar pentru beneficiarii înscriși în  
învățământul liceal și profesional la începutul anului școlar s-au depus documentele 
necesare în vederea înscrierii în Programul ”Bani de liceu” în conformitate cu HG 
nr.1488/2004; 

 beneficiarii pentru care s-a dispus revocarea măsurii de protecție au beneficiat la 
plecarea din centru de suma stabilită conform HG nr.1128/18.09.2007, precum și 
sumele ce le-au revenit din alocația de stat pentru copii conform OUG nr.16/2008; 

 s-a asigurat educația formală atât prin frecventarea cursurilor de învățământ de masă, 
cât și prin prezența la cursuri în mediul on-line, copii având dispozitivele necesare 
acestor cursuri. 

Centrele maternale din subordinea DGASPC: 

Centrul Maternal Călăraşi :capacitate 5 cupluri mamă-copil. În cursul anului 2020, 
Centrul Maternal a funcționat la capacitate maximă. Numărul total de beneficiari a fost de 12 
mame (cu vârste cuprinse între 14-38 ani) și 20 de copii (cu vârste cuprinse între 0-18 ani). 
Au fost 6 cazuri de reintegrare/integrare socio-familială la domiciliul de proveniență și 2 cazu ri 
de reintegrare/integrare la alt domiciliu. La data de 31.12.2020, în centru au fost active un 
număr de 4 cazuri cupluri mamă-copil, respectiv 4 mame cu 9 copii. 

Centrul Maternal Olteniţa a funcţionat până la data de 15 iunie 2020, în cadrul CSC 
Olteniţa capacitate de 3 locuri cuplu mamă-copil/copii. Până la data închiderii, 15.06.2020,  
centrul a funcționat la capacitate maximă, având în găzduire 4 cupluri mamă-copil/copii, un 
total de 10 rezidenți la data suspendării activității  

Principalele activităţi desfășurate în cadrul centrelor maternale: 
 Implementarea modalităților de intervenție în vederea reducerii separării copilului de 

propria familie și a modalităților de sprijin destinate susținerii familiei în vederea 
creșterii și îngrijirii propriului copil; 

 valorizarea familiei ca mediu prioritar de îngrijire și educație a copilului; 
 Responsabilizarea părinților privind respectarea și îndeplinirea obligațiilor părintești; 
 Promovarea sănătății reproducerii și menținerea stării de sănătate a copilul și a mamei 

prin deplasări în cartierele și comunitățile sărace din mediul urban și rural cu grad 
ridicat de vulnerabilitate. 

Centrele de Zi din subordinea DGASPC:  

Centrul de Zi din cadrul CSSCF “SERA”:  în perioada 01.01.2019 - 01.07.2019 au 
beneficiat de serviciile acordate în centrul de zi SERA, 33 de copii din comunitate. La 
01.10.2019, 32 de copii;  

     Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate 8 situații de încetare a serviciilor 
după cum urmează: 6 copii cu vârsta pentru înscriere în clasa pregătitoare iar ceilalți doi nu 
au mai solicitat accesarea serviciilor centrului, după încetarea de drept a contractului cu 
familia. 

Centrul de Recuperare de Zi din cadrul CSCCHS Călăraşi – capacitate 50 de locuri. 
În cursul anului 2020 numărul total de beneficiari ai CRZ a fost de 103. Dintre aceștia, 82 au 
fost rezidenți (familie - 53; AMP - 22; alte centre - 7). La data de 01.01.2020, existau 59 de 
beneficiari iar la data de 31.12.2020, erau 21 de beneficiari. 
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Centrul de Recuperare de Zi din cadrul CSC Olteniţa – capacitate 50 de locuri. În 
cursul anului 2020, începând cu data de 16.03.2020, activitatea centrului a fost sistată. La 
finalul anului 2020 centrul se afla în proces de reorganizare și restructurare, pentru noua 
destinație - CAbr. Activitățile din cadrul centrelor de recuperare de zi se referă la acordarea 
serviciilor de abilitare/reabilitare, fără posibilități de cazare și masă pe perioada zilei. 

Activităţile din cadrul centrelor de recuperare de zi se referă doar la acordarea 
serviciilor de abilitare/reabilitare, fără posibilităţi de cazare şi masă pe perioada zilei.  

Principalele activităţi desfășurate în cadrul centrelor de recuperare de zi: beneficiarii 
au participat la programe de recuperare de zi, în cadrul cabinetelor de terapie educațională și 
stimulare senzorială, terapie logopedică, terapie psihologică si kinetoterapie; intervențiile 
specifice au fost asigurate de specialiștii în urma evaluărilor inițiale și stabilirii obiectivelor 
privind recuperarea; a fost realizată consilierea parentală și au fost întocmite fișe de consiliere 
pentru părinți/reprezentanții legali ai beneficiarilor, în special cu scopul de a dezvolta calități 
de co-terapeut pentru continuarea terapiilor la domiciliu și de facilita intervenția centrată pe 
problem. 

Compartimentul  de Consiliere şi Asistenţă  a persoanelor cu tulburări din spectrul 
autist din cadrul CSCCHS Călăraşi are o capacitate de 32 de locuri. 

Numărul total de beneficiari în 2020 a fost de 43, dintre care 33 din comunitate și 10 
rezidenți ai CSCCHS Călărași. La data de 01.01.2020, erau cuprinși în program 30 de copii 
iar la data de 31.12.2020- 31 de copii. S-au înregistrat 2 intrări și 1 ieșire. 

Au fost continuate activităţile terapeutice specifice persoanelor diagnosticate cu 
diferite forme de autism, conform  metodologiei interne de funcţionare. 

Au fost promovate serviciile TSA din cadrul CSCCHS Călărași prin oferirea de 
pliante, broșuri, cd-uri, discuții/informări în rândul aparținătorilor, medicilor de familie, 
unităților de învățământ, etc. 

În domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilitǎţi 

Serviciul Evaluare Complexă, Asistenţă Socială, Secretariat Comisie, Evidență și 
Plată Prestații pentru Persoane Adulte cu Handicap 

 La sfârșitul lunii decembrie 2020 se aflau în evidența Serviciului 14334 de persoane 
cu handicap dintre care 1049 copii și 13285 de adulți - persoane încadrate în muncă, 
pensionari de invaliditate, pensionari la limită de vârstă, persoane care nu realizează venituri 
și care beneficiază lunar de prestații sociale, sub forma de indemnizații și de alte facilități 
prevăzute de legislația în vigoare. 

Au fost evaluate cca. 3818 de persoane adulte cu handicap dintre care 702 la 
domiciliu. 

La sediul Secretariatului CEPHA au fost depuse 3512 cereri de evaluare/reevaluare 
ale solicitanților cu domiciliul sau reședinta în județul Călărași.  

În urma evaluărilor realizate cererile soluționate au fost în număr de 3407, 
eliberându-se certificate de încadrare în grad de handicap. 

În urma evaluării medico-psiho-sociale CEPHA Călărași au fost emise 1420 de 
certificate cu încadrarea în gradul I (grav) de handicap, 1241 de certificate cu încadrarea în 
gradul II (accentuat) de handicap, 361 de certificate cu încadrarea în gadul III (mediu) de 
handicap, iar pentru 385 de dosare, comisia a stabilit că nu se încadrează în criteriile aflate în  
vigoare pentru încadrarea într-un grad de handicap.     

În baza expertizei medico-psiho-sociale realizate de către CEPHA Călărași, s-au 
stabilit măsuri de protecție socială pentru persoanele adulte cu dizabilități dependente de 
îngrijirea altei persoane, acestea fiind: îngrijire la domiciliu cu asistent personal angajat al 
primăriei de la domiciliul persoanei sau cu însoțitor plătit de către primaria de domiciliu fie de 
către DGASPC în cazul nevăzătorilor (cca. 1811 de certificate cu drept de însoțitor/asistent 
personal).  

În baza evaluării medico-psiho-sociale, CEPHA Călărași a instituit măsuri de 
protecție în sistem rezidențial pentru persoanele adulte cu dizabilități care se aflau în 
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imposibilitatea de a-și asigura condițiile minime de trai și care nu puteau beneficia de 
protecție și îngrijire la domiciliu, în anul 2020 fiind instituţionalizat un număr de 23 de 
persoane cu handicap, dintre care 20 de persoane la CIA Ciocănești și 3 persoane la CRRN 
Plătărești. 

În baza prevederilor Legii nr.448/2006 și a unei Convenții tripărtite încheiate cu 
Ministerul Transporturilor și CNADNR s-au acordat următoarele facilități persoanelor adulte cu 
handicap: legitimații de transport (436 de beneficiari); facilități privind obținerea unui credit 
bancar în vederea achiziționării unui autoturism sau pentru adaptarea locuinței necesităților 
specifice persoanei cu handicap (3 solicitări).                                                                         

S-a transformat CSCOltenița într-un centru de abilitare și reabilitare pentru adulți prin  
transferul adulților cu handicap din centrele rezidențiale de copii și adulți. 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatricǎ Plǎtǎreşti are o capacitate de 
210 locuri. Numărul de beneficiari la data de 01.01.2020 a fost de 133. Pe parcursul anului au 
existat 34 de transferuri al beneficiarilor în centre din alte locații. 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţǎ Ciocǎneşti are o capacitate de 100 de locuri. 
În cursul anului 2020 s-au internat 21 de beneficiari, iar la data de 31.12.2020 figura 

în evidența centrului un număr de 95 beneficiari cu următoarele grade de handicap: handicap 
fizic -22; handicap vizual-10; handicap mental -41; handicap psihic -16; handicap asociat- 3; 
handicap somatic-3. 

 Principalele activităţi desfășurate: 
- elaborarea, implementarea și monitorizarea în scop preventiv și terapeutic a stării de 

sănătate a beneficiarilor prin întocmirea planului individual de îngrijire, parte 
componentă a planului individual de intervenție; 

- întocmirea rapoartelor de activitate și a planurilor lunare de activitate; 
- întocmirea fișelor de evaluare PII pentru beneficiarii admiși în centre; 
- întocmirea raportului lunar și rapoartele săptămânale privind admiterile noi și sistările 

de servicii; asigurarea la cabinetul medical a actelor necesare beneficiarilor pentru 
intervențiile de urgență și alte acte pentru o bună desfășurare a activității. 

Pe parcursul anului 2020 s-au înregistrat cazuri pozitive de COVID-19 atât în rândul 
beneficiarilor cât și al salariaților, fiind necesară izolarea personalului la locul de muncă. 

De precizat este faptul că, toate activitățile desfășurate în cadrul Centrelor pe 
parcursul acestui an, au fost în strânsă concordanță cu normele/rigorile impuse de situația 
pandemiei datorate COVID-19- stare de urgență și stare de alertă- menținută și în prezent. 

Au fost întocmite planuri de restructurare a centrelor pentru adulți, cu capacitate mai 
mare de 50 de persoane, respectiv CIA Ciocănești și CRRN Plătărești în conformitate cu 
OUG. 69/2018 și cu respectarea prevederilor deciziei președintelui ANPD 878/2018. 

Compartimentul de violență domestică : 

S-a creat o linie telefonică de urgență pentru victimele violenței domestice; s-a 
încheiat un parteneriat de colaborare între DGASPC Călărași și Asociația Soldwodi București; 
s-au centralizat cazurile înregistrate de IPJ Călărași cu privire la violența domestică prin 
ordine de protecție provizorii; au fost organizate campanii de informare și conștientizare 
asupra fenomenului de violență domestică. 
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2.6.RELAŢ I I  EXT ERNE,  COOPERARE REGIONALĂ ŞI  
T RANSFRONT ALIERĂ,  PROGRAME ŞI  ACŢ IUNI  CU FINANŢ ARE 
EXT ERNĂ 

Activ ita tea  pe  p lan  ex tern  a  C ons il iu lu i Judeţean  C ă lăraş i   

Participarea la activităţile derulate în cadrul structurilor europene 

În cadrul Compartimentului Dezvoltare Regională, Relaţii Externe şi Promovarea 
Turismului se desfăşoară activităţi destinate menţinerii relaţiilor de cooperare cu diferite 
organisme şi organizaţii internaţionale (Adunarea Regiunilor Europene, Conferinţa Regiuni lor 
Periferice Maritime, Comitetul Regiunilor) şi se asigură participarea persoanelor desemnate 
(conducere/consilieri judeţeni/angajaţi) la activităţile derulate în cadrul structurilor europene 
asociative.  

Adunarea Regiunilor Europene (ARE)  

Este o organizaţie a regiunilor Europei şi este purtătorul de cuvânt al intereselor 
acestora, la nivel european şi internaţional. Menirea sa este de a aduna laolaltă regiunile şi 
de a le permite să acţioneze împreună pentru construcţia Europei şi a integrării europene. 
Adunarea Regiunilor Europene (ARE) este alcătuită, în prezent, din peste 250 regiuni 
membre din 35 de ţări şi 16 organizaţii interregionale. 

Consiliul Judeţean Călăraşi este membru al Adunării Regiunilor Europene (ARE) din  
anul 1997, participând activ la acţiunile desfăşurate la iniţiativa sau în cadrul acestei 
organizaţii. În contextul bunelor relaţii stabilite între Consiliul Judeţean Călăraşi şi Adunarea 
Regiunilor Europene (ARE), de-a lungul timpului s-au stabilit domeniile de interes comun  şi a 
fost menţinut un dialog deschis şi constructiv. 

Urmare a solicitării Secretariatului General al Adunării Regiunilor Europene, Consiliul  
Judeţean Călăraşi şi-a desemnat reprezentanţii care au participat la activităţile derulate. 

Având în vedere contextul creat de pandemia de COVID-19, evenimentele planificate 
a se desfășura în anumite locații din regiunile europene, au fost reprogramate și au avut loc 
în sistem on line, pe platformele electronice. 

a) Din cauza înrăutățirii situației provocată de criza COVID 19, Sesiunea Plenară de 
primăvară, planificată pentru 11-13 martie, a fost anulată. 

b) La data de 16 iunie 2020 s-a desfășurat web-inarul pe tema ”Perspectivelor 
politicii de coeziune” și a modului în care pot fi comunicate eficient, activitățile politicii de 
coeziune, prin contribuțiile regiunilor. 

c) Reuniunea de Toamnă a Biroului Politic a avut loc între 11.40-13.00 CEST, joi, 19 
noiembrie 2020, via Zoom. Biroul s-a reunit pentru a vota amendamentele şi a adopta Poziţia 
ARE privind Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă şi cea privind Digitalizarea, precum şi 
pentru a discuta  despre priorităţile pentru Grupurile Operative 2021 și despre noile 
instrumente de finanțare UE. În aceeași perioada s-a desfășurat via ZOOM a 35-a aniversare 
a Eurodissey. În cadrul acestui eveniment membrii au abordat subiecte privind impactul 
pandemiei asupra tinerilor și asupra viitorului mobilității în cadrul UE. 

d) La data de 14 septembrie 2020, s-a desfășurat webinarul ”Provocări și 
oportunități pentru regiunile UE în perioada COVID 19”. În cadrul acestei sesiuni online s-a 
discutat despre rolul cheie pe care ”Pactul verde european” îl va avea în cadrul regiunilor. 
Totodată, au fost abordate teme privind relevanța acestei strategii europene de creștere 
economică, vizând consolidarea rezilienței și redresarea economică post COVID-19. 

Conferinţa Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM) 

CRPM este o organizaţie neguvernamentală, creată în 1973 de către 23 regiuni 
periferice maritime, iar astăzi numără 127 de regiuni din 20 de ţări europene, Consiliul 
Județean Călărași fiind membru din anul 2001. CRPM urmăreşte realizarea unei dezvoltări 
echilibrate şi policentrice a teritoriului european, capabilă să întărească competitivitatea 
regiunilor periferice. Aceste regiuni lucrează împreună pentru a-şi promova interesele comune 
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pe lângă instituţiile UE şi guvernele naţionale, şi cooperează pe proiecte concrete în vederea 
atingerii obiectivelor lor. 

Pentru o funcţionare cât mai eficientă, organizaţia a stabilit şase comisii de activitate 
bazate pe situarea geografică a regiunilor membre: Comisia Arcului Atlantic, Comisia 
Insulelor, Comisia Intermediteraneană, Comisia Mării Baltice, Comisia Mării Nordului şi 
Comisia pentru Balcani-Marea Neagră, din care face parte şi judeţul Călăraşi, alături de 
Galaţi şi Tulcea. 

a) În perioada 22-24 ianuarie 2020, o delegație din partea Consiliului Județean 
Călărași, s-a deplasat la Istanbul (Turcia) pentru a participa la lucrările Conferinței 
Internaționale organizată de CRPM, reuniune în cadrul inițiativelor regionale de 
cooperareionternațională. Având în vedere contextul creat de pandemia de COVID-19, 
evenimentele  planificate a se desfășura în anumite locații din regiunile europene, au fost 
reprogramate și au avut loc în sistem on line, pe platformele electronice. 

b) Astfel, la data de 11 iunie 2020 s-au desfășurat lucrările Biroului Politic al CRPM, 
pe platforma on line Microsoft Team Meetings. În cadrul evenimentului s-a adoptat în 
unanimitate Declarația Politică a CRPM, în vederea desfășurării summit-ului Consiliului 
European, din 19 iunie 2020. De asemenea, a fost dezbătută problematica privind viitorul 
buget al UE, precum și componența Biroului Politic. despre au fost abordate perspectivele de 
lucru pentru domeniile politice ale CRPM, precum și comisii geografice. 

c) În data de 7 iunie 2020 s-a desfășurat webinarul organizat de Grupul de lucru 
”Mări, Râuri, Insule și Zone de coastă, cu tema ”Turism durabil în regiunile maritime și de 
coastă ale Europei - Perspective asupra redresării din criza Covid-19”. Seminarul web a 
răspuns, printre alte întrebări, la modul în care turismul durabil poate forma o componentă 
esențială a Acordului verde al UE și cum Acordul verde al UE poate stimula redresarea 
sectorului turistic. Dezbaterea dintre părțile interesate cheie a contribuit, de asemenea, la 
construirea unor reflecții solide în vederea „Summit-ului turismului” pe care Comisia 
Europeană l-a anunțat pentru ultimul trimestru al anului 2020. 

d) În perioada 17-29 octombrie 2020 s-au desfășurat în mediul on line Plenara 
Comisiei Balcani Marea Neagră și  Adunarea Generală a CRPM. La data de 27 octombrie 
2020, via Teams, s-a desfășurat Plenara Comisiei Balcani Marea Neagră. În cadrul acestui 
eveniment a avut loc ratificarea noilor membri în Biroul Politic, s-au aprobat amendamente 
privind Regulamentele Comisiei. La data de 29 octombrie 2020 au avut loc pe platforma 
online Adunarea Generală a CRPM și Biroul Politic. Biroul Politic al CRPM a adoptat în cadru l 
Adunării Generale a CRPM: Declarația finală 2020 a CRPM; au fost ales noul președinte al 
CRPM, precum și vicepreședinții (un prim vicepreședinte și cinci vicepreședinți), a fost 
nominaizat Trezorierul; a fost aprobată Minuta Biroului Politic al CRPM din iunie 2020. 

e) La data de 19 noiembrie 2020 a avut loc webinarul cu tema ”Transport în regiunea 
Balcani-Marea Neagră”, care a avut ca obiectiv furnizarea informațiilor privind accesibilitatea 
la dezvoltarea regională și identificarea competențelor solicitate de către diferite sectoare de 
transport. 

f) La data de 9 decembrie 2020 a avut loc pe platforma online webinarul organizat 
Grupul de Lucru al CRPM – Transport.  Discuțiile s-au concentrat asupra dimensiunii maritime 
a rețelei de transport TEN-T revizuite, precum a schimbului de bune practici în cadrul comisilor 
CRPM. 

Participarea în cadrul acţiunilor de cooperare teritorială europeană 

Cooperarea transfrontalieră 

În vederea dezvoltării judeţului în domenii ca infrastructura (de transport, socială, de 
mediu), creşterea competitivităţii economice, dezvoltarea cooperării transfrontaliere şi 
internaţionale, dezvoltarea resurselor umane, este necesară continuarea absorbţiei de fonduri 
europene şi în perioada de programare 2014 – 2020.  

Consiliul Judeţean Călăraşi s-a implicat activ în elaborarea documentaţiei unor 
aplicaţii cu impact transfrontalier, în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria. 
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Astfel, Consiliul Judeţean Călăraşi implementează proiectul ”Managementul 
riscurilor şi protecţia împotriva inundaţiilor în regiunile transfrontaliere Călăraşi şi 
Polski Trambesh”, în cadrul căruia este partener alături de Municipalitatea Polski-Trambesh 
din Bulgaria, proiect care se derulează pe o perioadă de trei ani, începând cu luna martie 
2017. Buget Partener 2 - Consiliul Judeţean Călăraşi: 2.794.779,66 euro. Total buget:  
3.853.515,63 euro. 

În afară de proiectul menționat mai sus, Consiliul Judeţean Călăraşi a obţinut 
finanţare pentru proiecte care se află în implementare, astfel: 

 ”MANAGEMENTUL RISCURILOR ŞI PROTECŢIA ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR 
ÎN REGIUNILE TRANSFRONTALIERE CĂLĂRAŞI ŞI POLSKI TRAMBESH”, în 
cadrul căruia este partener alături de Municipalitatea Polski-Trambesh din 
Bulgaria, proiect care se derulează pe o perioadă de trei ani, începând cu luna 
martie 2017.  

- Total buget – 3.853.516,63 euro 
- Bugetul Consiliului Județean Călărași - 2.794.799,66 euro 

 „ÎMBUNĂTĂŢIREA SIGURANŢEI NAVIGABILITĂŢII PE DUNĂRE ÎN REGIUNEA 
TRANSFRONTALIERĂ CĂLĂRAŞI – SILISTRA”. Contractul de finanțare a fost 
semnat în data de 29.03.2019, al cărui obiectiv este de a  îmbunătăți 
navigabilitatea pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călărași – Silistra prin 
asigurarea unor condiții de optime de transport – lucrări de reabilitare ale malurilor 
RO – BG. Pentru semnalizarea șenalului navigabil se vor instala balize pe 5 km 
pe căile navigabile interioare pe brațul Borcea. De asemenea vor fi create doua 
gări fluviale, una pentru fiecare parte a Dunării, două pontoane (unul pe malul 
românesc și unul pe malul bulgăresc) și se vor achiziționa două ambarcațiuni de 
dimensiuni medii „autobuze fluviale” pentru transportul pasagerilor. 

- Partener Lider: Consiliul Judeţean Călăraşi - 719.345 euro  
- Partener 2: Municipalitatea Silistra, Bulgaria – 2.000.000 euro 
- Partener 3: UAT Municipiului Călăraşi – 3.226.696 
- Total buget – 5.946.041,76 euro 

 ”DEZVOLTAREA PRODUSELOR TURISTICE COMUNE ŞI REABILITAREA 
MOŞTENIRII CULTURALE”, proiect ce vizează obiectivul de investiţii 
”RESTAURAREA CASEI DEMETRIAD”. Contractul de finanţare a fost semnat în 
data de 08.08.2018. Proiectul va contribui la dezvoltarea și implementarea unei 
strategii comune pe termen lung și a investițiilor în infrastructura turistică comună 
și durabilă care va contribui la dezvoltarea unor noi produse și servicii turistice 
bazate pe patrimoniul natural și cultural al regiunii. 

- Partener Lider: Municipalitatea Silistra, Bulgaria – 851.590,29 euro 
- Partener 2: Consiliul Judeţean Călăraşi – 648.402,25 euro 
- Total buget – 1.449.992,54 euro 

 ”MANAGEMENTUL EFICIENT AL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN REGIUNEA 
TRANSFRONTALIERĂ CĂLĂRAŞI - VELIKO TÂRNOVO”, proiect ce vizează 
achiziţia de echipamente specifice pentru situaţii de urgenţă, Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Călăraşi. Contractul de finanţare a fost semnat la data de 
06.09.2018 şi se derulează pe o perioadă de 36 de luni:  

- Partener Lider: Consiliul Judeţean Călăraşi  - 364.021,14 euro 
- Partener 2: Municipalitatea Pavlikeni, Regiunea Veliko-Târnovo, Bulgaria – 

472.789,91 euro 
- Partener 3: Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi ”General de brigadă 

Barbu Pârăianu” – 112.985,40 euro 
- Total buget -  949.799,45 euro.  
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Cooperare la nivel european 

SolAqua 

În parteneriat cu CRPM și cu alte 10 instituții și organizații europene, din mediul 
academic, privat și admistrativ, Consiliul Județean Călărași a depus o aplicație în cadrul 
Programul Orizont 2020, care a obținut finanțare direct de la Comisia Europeană. Proiectul 
”SolAqua – Sisteme de irigare solară, accesibile și fiabile pentru Europa”, care are ca lider de 
proiect Universitatea Politehnică din Madrid, beneficiază de finanțare europeană de 100%, 
activitățile planificate au demarat în luna octombrie 2020.  

Rolul Consiliului Județean Călărași în acest proiect este de a gestiona activitățile de 
diseminare privind soluțiile de irigare fotovoltaică, fiind responsabil de organizarea 
campaniilor de infomare și promovare, de editarea, multiplicarea și transmiterea către actorii 
intersați a materialelor de cercetare și informare în domeniul utilizării energiei solare în 
sistemele de irigații. 

Participarea în cadrul acţiunilor de comunicare şi informare pe  teme europene 

Diseminarea informaţiilor pe teme europene  
Consiliul Judeţean Călăraşi, în calitate de are ale României pentru perioada de 

programare 2014-2020. Totodată, acordă sprijin Autorităţilor de Management şi Organismelor 
Intermediare responsabile cu implementarea tehnică şi financiară a Programelor Operaţionale 
în activitatea de promovare la nivel local a oportunităţilor de finanţare din instrumentele 
structurale. 

Realizarea politicilor de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe 
Împreună cu Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean Călăraşi a realizat Planul de 

acţiuni, parte a Planului Judeţean de Acţiuni, structurat astfel:  
1. Informare şi comunicare pe teme europene; 
2. Accesare fonduri europene; 
3. Relaţii internaţionale; 
4. Relaţia cu organizaţiile neguvernamentale.  

Informare şi comunicare pe teme europene 

Nr. 

crt. 
Instituţia responsabilă Activitatea/Acţiunea 

Termen/Stadiu 
de realizare 

Grup ţintă 

1 Consiliul Judeţean Călăraşi 
Monitorizarea Strategiei judeţene 
2014  - 2020 realizat 

Instituţiile din 
judeţul Călăraşi 

2 Consiliul Judeţean Călăraşi 

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

realizat 

Mass-media 
locală 

Instituţiile din 
judeţul Călăraşi 

ONG-uri din 
judeţul Călăraşi 

Societatea civilă  

3 Consiliul Judeţean Călăraşi 
Cooperarea transfrontalieră şi 
consolidarea regiunii dunărene – 
acţiuni de informare 

realizat 

Mass-media 
locală 

Autorităţi locale şi 
judeţene (APM, 
Muzeul Dunării 

de Jos) 
Mediul de afaceri 

Călăraşi şi 
Silistra 
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Accesare fonduri europene 

Prioecte în implementare 

Nr. 

crt. 
Beneficiar Denumire proiect/program 

Stadiul proiectului la 
sfârşitul anului 2020 

1 
Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

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

în implementare 

2 
Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

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

în implementare 

3 
Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

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

în implementare 

4 
Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

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

în implementare 

5 
Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

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

în implementare 

6 
Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

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

în implementare 

7 
Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

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

în implementare 

8 
Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Planif icare strategică şi simplif icare 
administrativă pentru o dezvoltare 
sustenabilă a judeţului Călăraşi 
POCA 2014-2020 

în precontractare 
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Relaţii internaţionale 

Nr. 
crt. 

Instituţia responsabilă Activitatea/Acţiunea Termen/Stadiu 
de realizare Grup ţintă 

1 Consiliul Judeţean Călăraşi 
Consolidarea relaţiilor cu 
organismele europene/ 
internaţionale 

permanent 

judeţul Călăraşi 
(reprezentanţii 
autorităţilor 
publice locale din 
judeţ) 

Relaţia cu Organizaţii Neguvernamentale 

Nr. 
crt. 

Instituţia responsabilă Activitatea/Acţiunea Termen/Stadiu 
de realizare Grup ţintă 

1 Consiliul Judeţean Călăraşi Actualizarea bazei de date ce 
cuprinde ONG-urile din judeţ 

permanent 
societatea civilă 
din judeţul 
Călăraşi 

2 Consiliul Judeţean Călăraşi 
Acţiuni de informare privind 
oportunităţi şi surse de f inanţare 
pentru ONG-uri  

realizat ONG-uri 

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

Cont r acte f inanţate pr in Pr ogr amului  Oper aţ ional  Regional  2014-
2020 la nivelul  Regiuni i  Sud Muntenia,  judeţul  Călăr aşi   

A
xa
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ri
or

ita
ră
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ri
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te
a 

de
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Beneficiar Titlu proiect Stadiu proiect 

Locul de 
Implementare- 
localitatea din 

judeţul 
Călăraşi 

Valoare eligibilă  
nerambursabilă  

(FEDER), lei 

2 2.1 SC SSM-SU 
MAXPROTECT SRL 

Consolidarea pe piață a 
societății SSM-SU 
MAXPROTECT SRL 
prin dezvoltarea unei noi 
activități 

în implementare Budești 726.656,47 

2 2.1 SC BBB SERVICE SRL 
Dezvoltarea firmei BBB 
SERVICE pentru 
siguranță rutieră 

finalizat Călărași 91.619,46 

2 2.1 SC GC CONSTRUCŢII 
SRL 

Dezvoltare continuă în 
cadrul microintreprinderii 
GC CONSTRUCTII SRL 

finalizat Călărași 374.892,16 

2 2.1 SC NORTHEO TIGER 
SRL 

Dezvoltarea unui 
domeniu nou de 
activitate în cadrul firmei 
NORTHEO TIGER SRL 
ca urmare a 
achiziţionării de 
echipamente 
performante 

în implementare Călărași 473.249,40 

2 2.1 SC IONEL FOREST 
BEST SRL 

Dezvoltarea activității 
microîntreprinderii 
IONEL FOREST BEST 
prin implementarea 
soluției de inginerie 
tehnologică avansată 
pentru proiectare 3D în 
industria auto 

în implementare Fundulea 753.201,86 

2 2.1 SC CARTARE 
AGROCHIMICA SRL 

Achizția de echipamente 
și dotări în cadrul 
societății CARTARE 
AGROCHIMICA SRL 

în implementare Oltenița 712.847,24 
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2 2.1 SC PLASTIC INJECȚIE 
OLTENIȚA SRL 

Linie tehnologică de 
fabricare prin injecție 
produse din plastic 

în implementare Oltenița 725.900,00 

2 2.1 SC ECONLOGISTIC 
GRUP SRL 

Dezvoltarea activității 
ECONLOGISTIC GRUP 
SRL prin achiziția de 
echipamente 
performante 

în implementare Călărași 387.679,46 

2 2.1 DISPOMEDFARM SRL 

Investiție nouă, service 
auto la SC 
DISPOMEDFARM SRL, 
în Municipiul Oltenița, 
judeţul Călărași 

în implementare Oltenița 757.944,99 

2 2.1 SC LAZY GARDEN SRL 

Creșterea competitivității 
SC LAZY GARDEN SRL 
prin dezvoltarea de noi 
servicii 

în implementare Călărași 454.765,95 

2 2.1 SC STEMI TRADING 
SRL 

Dezvoltarea și 
diversificarea producției 
a SC STEMI TRADING 
SRL prin achiziția unei 
instalații de debitat cu 
plasmă 

în implementare Oltenița 408.052,36 

2 2.1 
SC GREEN 

CONSTRUCT & 
SERVICES SRL 

Dezvoltarea 
competitivității SC 
GREEN CONSTRUCT 
& SERVICES SRL pe 
piața serviciilor de 
lucrări amenjare a 
terenului 

în implementare Fundulea 756.223,51 

2 2.1 SC ILAROM 
SOLUTIONS SRL 

Dezvoltarea activității 
ILAROM SOLUTIONS 
SRL 

în implementare Oltenița 475.470,71 

2 2.1 SC PUNCT NET 
RO&MA SRL 

PUNCT NET RO&MA 
pregătește terenul! în implementare Călărași 728.471,61 

2 2.1 SC ECOSERV CITY 
SRL 

Dezvoltarea societății 
ECOSERV CITY SRL 
prin achiziția de 
echipamente 
performante 

în implementare Călărași 760.290,99 

2 2.1 SC MORENO 
DEVELOPMENT SRL 

Dezvoltarea de noi 
capacități de producție a 
microîntreprinderii SC 
MORENO 
DEVELOPMENT SRL 

în implementare Oltenița 757.104,72 

2 2.1 STANDARD PLASTICA 
TEHNIC SRL 

Hală producție 
echipamente industriale 
nepoluante 

în implementare Fundulea 701.254,94 

2 2.1 HIDRAFIT SRL 

Diversificarea activității 
de producție a SC 
HIDRAFIT SRL  prin 
achiziționarea de 
echipamente 
tehnologice, în vederea 
îmbunătățirii 
competitivității 
întreprinderii 

în implementare  Călărași 757.627,51 

2 2.1 PROINSTAL SRL 

Dezvoltarea activității 
PROINSTAL SRL prin 
achiziția de 
echipamente 
performante 

în implementare Călărași 585.853,62 

2 2.2 SC FAVORIT SRL 
Dezvoltarea FAVORIT 
SRL prin extinderea 
capacității de producție 

în implementare Călărași 954.910,40 

2 2.2 SC INDURION TRADE 
SRL 

Îmbunătățirea 
performanței INDURION 
TRADE SRL prin 
activitatea de fabricare 
bijuterii 

în implementare Fundulea 930.802,87 
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2 2.2 KOMORA 
ENGINEERING SRL 

Modernizarea și 
diversificarea activității 
prin achiziția de 
echipamente 

în implementare Călărași 872.688,03 

2 2.2 SC IZOCON MC SRL 

Crearea unei unități de 
producție brichete din 
resturi vegetale la SC 
IZOCON MC SRL 

în implementare Ceacu, Cuza 
Vodă 1.809.683,96 

2 2.2 LENOX PROD SRL 
Creșterea capacității de 
producție a societății 
LENOX PROD SRL 

în implementare Frumușani 1.673.243,93 

2 2.2 SC ENECO 
CONSULTING SRL 

Dezvoltarea societății 
ENECO CONSULTING 
SRL prin achiziția de 
active corporale și 
necorporale 

în implementare Călărași 973.517,06 

2 2.2 UNIVERSAL COMP 
PROD SRL 

Extinderea și 
dezvoltarea durabilă a 
capacităților avansate 
de fabricare a 
echipamentelor de 
ventilație în cadrul 
UNIVERSAL COMP 
PROD SRL 

în implementare Belciugatele 1.648.422,51 

2 2.2 SC COSLO-ZINCA SRL 

Extinderea activității de 
producție în cadrul 
societății COSLO-
ZINCA SRL 

în implementare Călărași 1.644.472,39 

2 2.2 ITALPLAST GROUP 

Dezvoltarea și 
modernizarea capacității 
de producție a 
ITALPLAST GROUP 
prin investiții în 
echipamente 
ultraperformante și 
ecoeficiente 

în implementare Budești 
Buciumeni 3.141.836,86 

2 2.2 CONFEX SRL 

Capacitate competitivă 
pentru (creație și) 
fabricație în industria 
confecțiilor 

în implementare Călărași 2.862.554,18 

2 2.2 
MATT 

DESIGN&PRODUCTION 
SRL 

Dezvoltarea capacității 
Matt Design&Production 
SRL prin extinderea 
parcului de utilaje pentru 
o competitivitate sporită 

în implementare Fundulea 924.720,61 

2 2.2 SC HYDRONATURE 
ENERGY SRL  

Creșterea competitivității 
societății SC HYDRO 
NATURE ENERGY 
SRL, prin crearea unei 
noi unități și investiții în 
echipamente și activități 
de promovare 

în implementare Oltenița 3.745.423,00 

2 2.2 MDE CONVERTING 
SRL 

DEZVOLTAREA 
ACTIVITĂŢII MDE 
CONVERTING 

în implementare Oltenița 1.372.735,30 

2 2.2 SKY TRANSFER SRL 

Dezvoltarea 
întreprinderii Sky 
Transfer prin 
implementarea soluției 
de inginerie tehnologică 
avansată 
pentru producția de 
caroserii 

în implementare Fundulea 2.293.635,98 

3 3.1 B UAT municipiul Călărași 

Reabilitarea termică a 
Grădiniței cu program 
prelungit "Țara 
Copilăriei" Călărași 

în implementare     Călărași 3.107.865,18 

3 3.1 B UAT municipiul Călărași 
Reabilitarea termică a 
Școlii Gimnaziale Tudor 
Vladimirescu Călărași 

în implementare Călărași 3.778.579,80 
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3 3.1 B UAT municipiul Călărași 
Reabilitarea termică a 
Liceului Teoretic "Mihai 
Eminescu" Călărași 

în implementare Călărași 3.885.192,21 

4 4.1 UAT municipiul Călărași 

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

în implementare Călărași 36.906.762,86 

4 4.1 UAT municipiul Călărași 

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

în implementare Călărași 30.894.743,76 

4 4.1 UAT municipiul Călărași 

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 

în implementare Călărași 15.561.783,22 

4 4.1 UAT municipiul Călărași 

Creșterea atractivității, 
siguranței și eficienței 
transportului public în 
municipiul Călărași prin 
modernizarea acestui 
mod de transport 

în implementare Călărași 10.201.728,58 

4 4.3 UAT municipiul Călărași 

Înființare centru pentru 
activități educative și 
culturale în cartierul 
Livada 

în implementare Călărași 2.005.511,71 

4 4.3 UAT municipiul Călărași 

Modernizare Centru 
comunitar existent și 
amenajare zone 
adiacente (Oborul Nou) 

în implementare Călărași 1.016.179,47 

4 4.3 UAT municipiul Călărași 

Regenerarea fizică a 
zonei defavorizate 
Cărămidari prin 
dezvoltarea bazei 
materiale destinate 
activităților educative, 
culturale și recreative 

în implementare Călărași 3.891.762,96 

5 5.1 UAT Municipiul Călărași 

Dezvoltarea 
patrimoniului cultural 
prin restaurarea 
monumentului istoric 
Poșta veche din 
Municipiul Călărași 

în implementare Călărași 9.819.338,95 

5 5.1 

PARTENERIAT între 
UAT Comuna Mînăstirea 

şi Parohia Sf.Mare 
Mucenic Dimitrie 

Consolidare, restaurare, 
conservare imobil, 
restaurare și conservare 
frescă interioară, 
restaurare mobilier la 
biserica „Sf. Mare 
Mucenic Dimitrie” (C1), 
amenajare incintă, 
construire corp anexă 
(C2), realizare instalații 
electrice și termice, 
instalații de iluminat 
arhitectural și ambiental, 
refacere împrejmuire 

în implementare Mînăstirea 18.019.193,27 

6 6.1 
PARTENERIAT între 

UAT Județul Călărași şi 
Comuna Curcani, 

Modernizarea și 
reabilitarea drumurilor 
județene DJ402 tronson 

în implementare 
Curcani - Luica 

- Nana - 
Solacolu - 

109.215.166,26 
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Comuna Luica, Comuna 
Nana, Comuna Sohatu, 
Comuna Sărulești, Oraș 

Fundulea, Comuna 
Tămădăul Mare, 

Comuna Belciugatele 

DN4 - Curcani - Măriuța 
- limită județ Ialomița, 
km 0+000 - km 53+700 
și  DJ302 tronson DN3 - 
Belciugatele - Măriuța - 
limită județ Ialomița, km 
0+000 - km 15+365 

Fundulea - 
Tămădau Mare 

- Dârvari - 
Gostilele - 
Măriuța - 

Belciugatele 

8 8.1 UAT Județ Călărași 
Dotarea infrastructurii 
Ambulatoriului Spitalului 
Județean Călărași 

în implementare Călărași 7.235.193,54 

10 10.1 UAT Comuna Dragoș 
Vodă 

Realizare grădiniță cu 
trei săli de grupă, Sat 
Dragoș Vodă, Comuna 
Dragoș Vodă, Județul 
Călărași 

în implementare Dragoș Vodă 1.823.816,62 

10 10.1 UAT Orașul Fundulea 

Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale prin 
realizare și echipare 
Grădiniță cu Program 
Prelungit în orașul 
Fundulea, județul 
Călărași 

în implementare Fundulea 2.431.754,80 

10 10.1 Comuna Grădiștea 

Construire Grădiniță cu 
program normal, în sat 
Grădiștea, comuna 
Grădiștea, județul 
Călărași 

în implementare Grădiștea 1.283.219,07 

10 10.1 UAT Comuna Modelu 

Reabilitare, 
modernizare, extindere 
(prin desființare corpuri 
C2, C3 și C4) și dotare 
Școala Gimnazială nr.2, 
sat Modelu - comuna 
Modelu, județul Călărași 

în implementare Modelu 8.601.800,08 

10 10.1 UAT Comuna   Dragoș 
Vodă 

Reabilitare, 
modernizare, extindere 
(prin desființare corpuri 
C1,  C4), dotare Școala 
Gimnazială nr.1 Dragoș 
Vodă, comuna Dragoș 
Vodă, județul Călărași 

în implementare Dragoș Vodă 8.645.743,40 

10 10.1 UAT Comuna   Dragoș 
Vodă 

Reabilitare, 
modernizare, extindere 
(prin desființare corpuri 
C2, C3 și C4) și dotare 
Școala Gimnazială nr.2, 
sat Modelu - comuna 
Modelu, județul Călărași 

în implementare Dragoș Vodă 8.645.743,40 

4 4.1 UAT Municipiul Oltenița 

Reabilitarea, 
Modernizarea și 
Echiparea 
Ambulatoriului Integrat 
al Spitalului Municipal 
Oltenița 

în implementare Oltenița 6.669.138,08 

4 4.1 UAT Municipiul Călărași 

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

în implementare județ Călărași 5.265.276,65 

4 4.1 UAT Municipiul Călărași 

Reducerea emisiilor de 
CO2 în zona urbană prin 
construirea unui terminal 
intermodal de transport 
în zona de vest 
(SIDERCA) a 
Municipiului Călărași 

în implementare județ Călărași 3.065.566,67 
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3 3.1 UAT Municipiul Călărași 

Reabilitare termică a 
Căminului pentru 
persoane vârstnice 
SFÂNTUL ANTIM 
IVIREANUL Călărași 

în implementare Călărași 1.867.495,17  

4 4.1 UAT Municipiul Călărași 

Promovarea utilizării 
mijloacelor alternative 
de mobilitate și a 
intermodalității în 
municipiul Călărași prin 
amenajarea unei rețele 
de piste de biciclete 

în implementare Călărași 5.328.666,97  

4 4.2     Municipiul Călărași 

Regenerarea spațiului 
urban din Municipiul 
Călărași prin 
amenajarea spațiilor 
verzi din zona de vest și 
a spațiului verde din 
zona de locuit Navrom 

în implementare Călărași 12.709.900,59  

4 4.4     Municipiul Călărași 

Modernizarea, 
reabilitarea și echiparea 
Liceului Danubius 
Călărași 

în implementare Călărași 2.036.061,63  

4 4.4 UAT Municipiul Călărași 

Reabilitare infrastructură 
educațională pentru 
învățământ 
antepreșcolar și 
preșcolar - Grădinița cu 
program prelungit nr.4 
„Step by Step” Călărași 

în implementare Călărași 1.995.436,27  

10 10 UAT Municipiul Călărași 

Modernizare și extindere 
Corp B, Liceul Teoretic 
Mihai Eminescu din 
municipiul Călărași, 
județul Călărași 

în implementare Călărași 2.156.798,69  

10 10 UAT Municipiul Oltenița 

Reabilitare, 
modernizare, extindere 
(prin desființare corpuri 
anexă C2, C3 și C4) și 
dotare Școala 
Gimnazială „Prof.Lucian 
Pavel”, Municipiul 
Oltenița, județul Călărași 

în implementare Oltenița 10.383.658,87  

4 4.4 UAT Municipiul Călărași 

Modernizarea, 
reabilitarea și echiparea 
Colegiului Agricol 
„Sandu Aldea” Călărași 

în implementare Călărași 2.601.159,41  

4 4.4 UAT Municipiul Călărași 

Dezvoltarea 
infrastructurii 
educaționale 
antepreșcolară și 
preșcolară din 
municipiul Călărași - 
Creșă săptămânală 

în implementare Călărași 3.969.087,67  

Programul de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020 

Nr. 
crt. 

Titlul 
proiectului Beneficiari 

Buget total 
(euro) 

Perioada de 
implementare 

(luni) 

Stadiul 
proiectului la 

sfârşitul 
anului 2019 

Județ/District 

1 

„RIMANA - 
Gestionarea 
riscurilor și 
protecția 
împotriva 

Municipalitatea Polski 
Trambesh 
Unitatea Administrativ 
Teritorială – Județul 
Călărași 

3853515,63 48 
în 

implementare 
Veliko 

Târnovo 
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inundațiilor în 
regiunile 
transfrontaliere 
Călărași și Polski 
Trambesh” 

Călăraşi 

2 

Coordonarea 
politicilor 
comune și a 
investițiilor în 
echipamente în 
domeniul 
educației din 
zona 
transfrontalieră 
(CBC pentru 
educaţie MaST) 

Inspectoratul Școlar al 
Județului Călărași 
Școala generală 
"Emilian Stanev" 
Liceul de Matematică 
și Științe Naturale "Sv. 
Kliment Ohridski" 
Școala generală 
"Hristo Botev" 

994896,64 24 f inalizat 

Călăraşi 

Veliko 
Târnovo 

Silistra 

Silistra 

3 

Antreprenoriat 
pentru 
mobilitatea 
tinerilor în 
câmpul muncii 

Camera de Comerț, 
Industrie și 
Agricultură Călărași 
Școala profesională 
Secundară de 
Economie, 
Administrație și 
Servicii "Atanas 
Burov" 
Colegiul Economic 
Călăraşi 
Asociaţia Partenerii 
2000 
ONG "Paralel-Silistra" 

288951,06 18 f inalizat 

Călăraşi 

Silistra 

Călăraşi 

Călăraşi 

Silistra 

4 

EasyGuide - 
Aplicație mobilă 
interactivă 
pentru 
promovarea 
patrimoniului 
istoric și cultural 
din regiunea 
Călărași și 
Silistra 

Municipalitatea 
Silistra 
Muzeul Dunării de 
Jos Călărași 

927792,47 21 f inalizat 

Silistra 

Călăraşi 

5 
Educație 
"Colectivă" 

Asociația Eurointegra 
Colegiul Național 
"Barbu Ştirbei", 
Călăraşi 
Colegiul Economic, 
Călăraşi 
Colegiul Tehnic 
"Ştefan Bănulescu", 
Călăraşi 
"Sv. Kliment Ohridski"  
Liceul de Matematică 
și Științe Naturale – 
PMG "Sv. Kliment 
Ohridsky" 

1383306,04 24 f inalizat 

Blagoevgrad 

Călăraşi 

Călăraşi 

Călăraşi 

SIlistra 

6 

HERCULT- 
"Dezvoltarea 
produselor 
turistice comune 
și reabilitarea 
patrimoniului 
cultural” 

Municipalitatea 
Silistra 
Unitatea Administrativ 
Teritorială – Județul 
Călărași 

1499992,54 
40 luni şi 24 

zile 
în 

implementare 

Silistra 

Călăraşi 

7 YoungVolunteer Asociația AISSER 348921,03 18 f inalizat Călăraşi 
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Călărași 
Fundația Sustainable 
Development and 
Prosperity 
Liceul Teoretic “Mihai 
Eminescu 
Liceul “Vasil Levski” 

Vratsa 

Călăraşi 

Silistra 

8 

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

Unitatea Administrativ 
Teritorială – Județul 
Călărași 
Municipalitatea 
Pavliken 
Inspectoratul 
Județean de 
Jandarmi Călărași 
"General de brigadă 
Barbu Pârăianu" 

949799,45 36 
în 

implementare 

Călăraşi 

Veliko 
Târnovo 

Călăraşi 

9 

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

Municipalitatea 
Belene 
Unitatea Administrativ 
Teritorială - Orașul 
Călărași 

987468,06 30  
în 

implementare 

Pleven 

Călăraşi 

10 

Tutrakan - 
Oltenița un pod 
inovativ cultural 
pentru o 
dezvoltare 
regională 
sustenabilă 

Muzeul de Istorie 
Tutrakan 
Muzeul Civilizației 
Gumelnița, Oltenița 

475700,37 26  
în 

implementare 

Silistra 

Călăraşi 

 

11 

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

Universitatea din 
Ruse Angel Kanchev 
Muzeul Regional de 
Istorie din Ruse 
Muzeul Istoric 
Regional – Silistra 
Muzeul Dunării de 
Jos Călărași 
Muzeul Regiunii 
Porțile de Fier 

479655,05 27 
în 

implementare 

Ruse 
 

Ruse 
 

Silistra 
 

Călăraşi 
 

Mehedinţi 

12 

Gestionarea 
riscului comun și 
parteneriat în 
regiunea de 
f rontieră Călărași 
- Dobrich 

Municipalitatea 
Dobrichka 
Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență 
”Barbu Știrbei” al 
Județului Călărași 

800216,17 24 
în 

implementare 

Dobrich 

Călărași 

13 

Îmbunătățirea 
siguranței 
navigabilității pe 
Dunăre în 
regiunea 
transfrontalieră 
Călărași - Silistra 

Municipalitatea 
Silistra 
Unitatea Administrativ 
Teritorială - Orașul 
Călărași 

5946041,76 57 luni și 2 zile 
în 

implementare 

Călărași 

Silistra 

Călărași 
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Proiectele finanţate prin POSDRU, gestionate de OIRPOSDRU Regiunea Sud 
Muntenia, sunt proiecte, de tip grant, care se implementează la nivel regional sau proiecte 
strategice care se implementează în mai multe regiuni de dezvoltare. 

OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia a monitorizat în anul 2020 implementarea a 
90 de proiecte care au avut locaţie de implementare în judeţul Călăraşi, astfel:  

 
 

Nr.crt. Titlu proiect Numele beneficiarului 

 
 

Locație de 
implementare 

 

Valoare totală 
eligibilă proiect  

               (lei) 

1 
FIA - Fii Antreprenor 
Acasă. Investeşte în 

viitorul tău! 

OTP CONSULTING 
ROMANIA SRL 

toate județele, la 
nivelul celor 7 regiuni 
mai putin dezvoltate 

7.604.028,54 

2 

UN START IN VIAŢĂ CU 
STARTUP PLUS ÎN 

REGIUNEA SUD 
MUNTENIA 

MEDILINE EXIM SRL 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

11.279.274,40 

3 
Visul tău, afacerea de 

mâine! 

UNIVERSITATEA " 
VALAHIA " DIN 
TÂRGOVIŞTE 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

9.329.337,89 

4 

InGenius Start-up Xpress! 
Program de antreprenoriat 

responsabil în regiunea 
Sud-Muntenia 

UNIVERSITATEA 
"VALAHIA" DIN 
TÂRGOVIŞTE 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

11.014.407,44 

5 

ADAM - Academia pentru 
Dezvoltarea 

Antreprenoriatului şi 
Managementului 

OIRPOSDRU Regiunea 
Sud Muntenia 
UNIVERSITATEA 
"VALAHIA" DIN 
TÂRGOVIŞTE 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

8.806.836,37 

6 

DARE TO START! – 
Dezvoltarea 

Antreprenoriatului prin 
Resurse umane Educate 

ASOCIAŢIA "PARTNET - 
PARTENERIAT PENTRU 
DEZVOLTARE 
DURABILĂ" 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

17.817.204,60 

7 

Antreprenoriatul pas cu 
pas – program de 

dezvoltare a 
antreprenoriatului în 

mediul urban din 
Regiunea Sud Muntenia 

Eco Rural Consulting SRL 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

14.750.991,10 

8 
Start-Up Plus - afaceri de 
succes în Regiunea Sud-

Muntenia 

INSTITUTUL PENTRU 
DEZVOLTAREA 
RESURSELOR UMANE 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

7.744.499,77 

9 

Inoventure - Management 
performant al 

resurselor umane şi al 
schimbării în întreprinderi 
în vederea specializării 

inteligente 

LOOP OPERATIONS SRL 

Alba, Brasov, 
Covasna, Harghita, 

Mureș, Sibiu, Bacău, 
Botoșani, Iași, Neamș, 

Suceava, Vaslui, 
Argeș, Călărași, 

Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

3.074.142,28 

10 Fereastră către un viitor 
mai bun pe piaţa muncii 

TIGER SECURITY 
SERVICES S.A. 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

3.784.976,42 

11 
Dezvoltarea comunei 

Crivăţ prin măsuri 
integrate 

FUNDAŢIA 
"AMFITEATRU" Călărași, Crivăț 20.494.032,75 
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12 

PROCOMUNITATE - 
Intervenţii integrate la 

nivelul comunităţii 
marginalizate Vlad Ţepeş, 

pentru reducerea 
numărului de 

persoane af late în sărăcie 
şi pentru 

incluziunea lor socială 

COMUNA VLAD ŢEPEŞ Călărași, Crivăț 17.911.517,69 

13 START BUSINESS - 
Români din Grecia 

EURO BEST TEAM SRL 
toate județele, la 

nivelul celor 7 regiuni 
mai puțin dezvoltate 

8.823.436,68 

14 
RO-WIN - Succes în 

Romania 
EDUCATIVA S.R.L. 

toate județele, la 
nivelul celor 7 regiuni 
mai puțin dezvoltate 

10.664.727,47 

15 
START BUSINESS - 

Români din Italia EURO BEST TEAM SRL 
toate județele, la 

nivelul celor 7 regiuni 
mai puțin dezvoltate 

8.821.282,61 

16 Antreprenor Diaspora 
RO_ES 

HR SPECIALISTS SRL 
toate județele, la 

nivelul celor 7 regiuni 
mai puțin dezvoltate 

7.001.047,09 

17 
START BUSINESS - 
Români din Spania 

EURO BEST TEAM SRL 
toate județele, la 

nivelul celor 7 regiuni 
mai puțin dezvoltate 

8.818.791,44 

18 

Antreprenori SMART - 
Tineri Responsabili, 

Ambiţiosi, Motivaţi, de 
Succes 

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

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

12.442.457,40 

19 Eu antreprenor VEGRA INFO SRL 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

10.562.772,45 

20 
Start pentru afacerea ta! – 
Regiunea Sud Muntenia 

ASOCIAŢIA 
"PATRONATUL 
TINERILOR 
ÎNTREPRINZĂTORI DIN 
ROMÂNIA" 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

11.150.504,77 

21 
DEZVOLTARE 

DURABILĂ PRIN 
ANTREPRENORIAT 

ASOCIAŢIA "NOUL VAL" 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

17.872.822,16 

22 #Antreprenorium 

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

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

13.324.144,62 

23 

BUSINESS START(UP) – 
Mecanism de f inanţare a 

liberei iniţiative în regiunea 
Sud-Muntenia 

FAXMEDIA 
CONSULTING SRL 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

13.661.018,74 

24 
Antreprenoriatul - o 

alternativă de carieră 
excelentă (ACE) 

FUNDAŢIA ADEPT 
TRANSILVANIA 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

11.757.901,42 

25 

Creșterea ocupării prin 
susținerea și dezvoltarea 
antreprenoriatului inovativ 

în regiunea Sud - 
Muntenia 

UNIVERSITATEA 
POLITEHNICĂ DIN 
BUCUREŞTI/Maşini şi 
Sisteme de Producţie 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

22.033.093,26 

26 
BE SMART! Vino la 

START! 
FORMENERG - S.A. 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

12.934.631,65 
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27 

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

în regiunea SUD 
MUNTENIA 

ASOCIAŢIA 
EUROPEANĂ PENTRU O 
VIAŢĂ MAI BUNĂ 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

13.256.013,98 

28 

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 

ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE DIN 
BUCUREŞTI 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

14.781.349,58 

29 
SMART BUSINESS - 

Antreprenoriat în 
Regiunea Sud - Muntenia 

ECONOMIC CONFORT 
SRL 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

10.362.262,33 

30 Mizil Start Up Plus ORAŞ MIZIL 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

10.656.130,04 

31 
Antreprenoriat sustenabil 

în mediul urban din 
regiunea Sud Muntenia 

SC IPA SA 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

14.858.389,86 

32 

SUCCESS - Startup-uri 
Constituite pe Competențe 
Economice Sustenabile de 

Succes 

UNIVERSITATEA 
BUCUREŞTI 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

11.288.492,81 

33 
Dezvoltare 

Antreprenorială Durabilă 
în Regiunea Sud Muntenia 

PROFI ELEMENTS SRL 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

8.518.732,10 

34 

SMART Start-UP  - 
Antreprenoriat inovativ şi 

sustenabil în Sud 
Muntenia 

CAMERA DE COMERŢ ŞI 
INDUSTRIE A ROMÂNIEI 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

18.121.660,84 

35 Antreprenoriat- O nouă 
şansă în Sud Muntenia! 

MERLIN BUSINESS 
CONSULTING SRL 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

9.252.020,76 

36 Sprijin pentru Iniţierea 
Afacerii 

ASOCIAŢIA PRO VITA 
PENTRU NĂSCUŢI ŞI 
NENĂSCUŢI 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

10.817.288,50 

37 

SOARE - Şanse de 
Ocupare prin 
Antreprenoriat 
REsponsabil 

EUROPROJECT 
PARTNER SRL 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

8.678.956,83 

38 Start up Sud Muntenia 

CAMERA DE COMERŢ,  
INDUSTRIE ȘI 
AGRICULTURĂ 
DÂMBOVIȚA 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

8.482.380,98 

39 Start antreprenoriat! 

ASOCIAŢIA PENTRU 
DEZVOLTAREA 
ANTREPRENORIATULUI 
FEMININ 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

8.830.942,56 

40 Antreprenopolis SUD 
MUNTENIA 

ASOCIAŢIA REACT 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

8.843.828,68 

41 Vreau să schimb 
UNIUNEA NAŢIONALĂ 
PENTRU DREPTURILE 
FEMEII DIN ROMÂNIA 

Călărași, Oraș Budești 11.252.106,12 
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42 
I.D.E.I-Integrare, 

Dezvoltare, Educaţie, 
Iniţiativă 

ASOCIAŢIA FEMEILOR 
DIN MEDIUL RURAL DIN 
ROMÂNIA 

Călărași, Mânăstirea 17.485.315,38 

43 

KETANES – Măsuri 
integrate pentru 

persoanele defavorizate 
din comunitatea 

marginalizată Răzvani 

ASOCIATIA "C4C 
COMMUNICATION FOR 
COMMUNITY" 

Călărași, Oraș Lehliu 
Gară 17.544.546,98 

44 

TEMPO - Tehnologie- 
Ef icienţă - 

Modernitate - 
Productivitate - Ocupare 

BEMOL CAPITAL S.R.L. 

Argeș - Municipiul 
Curtea de 

Argeș, Municipiul 
Pitești, Călărași - 

Municipiul Călărași, 
Dâmbovița - Municipiul 

Târgoviște, Giurgiu - 
Municipiul Giurgiu, 

Ialomița - Municipiul 
Slobozia, Prahova - 
Municipiul Ploiești, 

Oraș Sinaia, 
Teleorman - Municipiul 

Alexandria 

12.813.336,93 

45 
Formare, Adaptare, 

Inovare pentru Resurse 
Umane Competitive 

OK SERVICE 
CORPORATION SRL 

Alba, Brasov, 
Covasna, Harghita, 

Mureș, Sibiu, Argeș, 
Călărași, Dâmbovița, 

Giurgiu, Ialomița, 
Prahova, Teleorman, 

Braila, Buzău, 
Constanța, Galați, 

Tulcea, Vrancea, Dolj, 
Gorj, Mehedinți, Olt, 

Vâlcea 

4.073.262,22 

46 
Resursa Umană 
Perfecţiune către 

Excelenţă 
PROJOB PROFILE S.R.L. 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

1.938.600,16 

47 
Resurse umane 

competitive în regiunea 
Sud Muntenia 

SINDICATUL 
ŢĂRANILOR ŞI 
PROPRIETARILOR 
ROMÂNI 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

4.121.222,48 

48 
Management competitiv în 

Regiunea Sud Muntenia 

CAMERA DE COMERŢ 
INDUSTRIE ŞI 
AGRICULTURĂ - 
IALOMIŢA 

Argeș, Călărași, 
Giurgiu, Ialomița 

2.291.052,97 

49 

Dezvoltarea forţei de 
muncă şi a IMM-urilor, din 

domeniile SNC/SNCDI, 
prin asigurarea 

unor condiţii de lucru 
îmbunătătite şi anticiparea 
schimbărilor - Dezvoltăm 

IMM 

UNIVERSITATEA DE 
ŞTIINTE AGRONOMICE 
ŞI MEDICINĂ 
VETERINARĂ 
BUCUREȘTI 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

4.556.952,78 

50 

Creşterea performanţelor 
profesionale ale 

angajaţilor, managerilor şi 
antreprenorilor 
din România 

SC RADNIC SRL 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman, Dolj, Gorj, 
Mehedinți,  Olt, 

Vâlcea, Arad, Caraș-
Severin, Hunedoara, 

Timiș 

4.310.724,94 

51 

ICARUS – Întreprinderi 
competitive şi inovative 

prin resurse umane 
specializate în regiunile 

EURO BEST TEAM SRL 

Alba, Brașov, 
Covasna, Harghita, 

Mureș, Sibiu, Argeș, 
Călărași, Dâmbovița, 

4.478.499,40 
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Sud Vest, Centru şi Sud-
Muntenia 

Giurgiu, Ialomița, 
Prahova, Teleorman, 
Dolj, Gorj, Mehedinți, 

Olt, Vâlcea 

52 Smart Management LIBRO EVENTS SRL 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 
Teleorman, Brăila, 
Buzău, Constanța, 

Galați, Tulcea, 
Vrancea 

3.013.827,70 

53 
IRU - Investeşte în 

RESURSA UMANĂ pentru 
un viitor de calitate 

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

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

1.208.143,79 

54 
INTRAPRENOR - 

abilităţile manageriale ale 
secolului XX 

EQUATORIAL GAMING 
SA 

Alba, Brașov, 
Covasna, Harghita, 

Murșs, Sibiu, Bacău, 
Botoșani, Iași, Neamț, 

Suceava, Vaslui, 
Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Cluj, Maramureș, Satu 

Mare, Sălaj, Arges, 
Călărași, Dâmbovița, 

Giurgiu, Ialomița, 
Prahova, Teleorman, 

Brăila, Buzău, 
Constanța, Galați, 

Tulcea, Vrancea, Arad, 
Caraș-Severin, 

Hunedoara, Timiș    

2.046.197,80 

55 
FOPAA – Formare 
profesională pentru 

antreprenori şi angajaţi 

FUNDAȚIA "LUMINA 
INSTITUTII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT" 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 
Teleorman, Brăila, 
Buzău, Constanța, 

Galați, Tulcea, 
Vrancea 

4.484.241,69 

56 HRM_Human Resource 
Management 

SC ALERON TRAINING 
CENTER SRL 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

4.385.326,40 

57 

Măsuri Active pentru 
Stimularea Ocupării 

pentru persoanele cu 
șanse reduse de angajare 

(persoane inactive, 
persoane din 

mediul rural, persoane de 
etnie romă) din Regiunea 
Sud-Muntenia (M.A.S.O.) 

ASOCIAȚIA DE SPRIJIN 
A ȘOMERILOR (A.S.S.D) 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

4.321.414,04 

58 
LEADER - Afaceri 

competitive cu manageri 
profesionişti 

INDICE CONSULTING 
AND MANAGEMENT SRL 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

2.658.190,08 

59 

ACCES 360° - Program 
integrat de ocupare 

sustenabilă şi de calitate a 
forţei de muncă în 

Regiunea Sud Muntenia 

ASOCIAȚIA CLUBUL 
SPORTIV SMART 
ATLETIC 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

4.307.263,19 

60 CROIM VIITORUL HURAD AB SRL 
Călărași, Dâmbovița, 

Giurgiu, Prahova,  5.528.672,60 

61 O şansă pentru viitorul tău EURINPRO ADVISORY 
S.R.L. 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

3.385.174,25 
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Teleorman 

62 

Facilitarea inserţiei pe 
piaţa muncii a 

persoanelor şomere şi 
inactive, prin măsuri de 

ocupare personalizate şi 
integrate – Colegiul de 

meserii 

ASOCIAȚIA COLEGIUL 
DE ADMINISTRAȚIE 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

5.536.295,70 

63 
Antreprenoriat social de 

succes în regiunea 
Sud-Muntenia 

FUNDATIA EMMA 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

13.870.417,24 

64 
PROGram de Revitalizare 

a Economiei Sociale - 
PROGRES 

ASOCIAȚIA GRUPUL 
PENTRU DEZBATERE ȘI 
CONSENS SOCIAL 

Călărași - Grădiștea, 
Giurgiu - Adunații-

Copăceni, Comana, 
Răsuceni, Prahova - 

Ștefești, Brăila - 
Gropeni, Buzău - 

Săpoca 

13.820.733,11 

65 

DEZVOLTAREA 
REGIUNII SUD 

MUNTENIA PRIN 
CONSOLIDAREA 

ECONOMIEI SOCIALE 

ORFINI BELL SRL 
Călăraşi, Giurgiu, 

Teleorman 12.503.782,75 

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

ACQUISITION CAREER 
MANAGEMENT SRL 

Bacău, Iași, Neamţ, 
Suceava, Vaslui, 
Argeş, Călăraşi, 

Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman, Brăila, 
Buzău, Constanţa, 

Galaţi, Tulcea, 
Vrancea,  Dolj, 

Mehedinţi, Olt, Vâlcea 

11.507.252,40 

67 
SuccES - Structuri de 

creştere a calităţii 
economiei sociale 

ASOCIAȚIA "ASCEND" 

Bacău, Botoșani, Ișsi, 
Neamț, Suceava, 

Vaslui, Bihor, Bistrița-
Năsăud, Cluj, 

Maramureș, Satu 
Mare, Sălaj, Argeș, 

Călărași, Dâmbovița, 
Giurgiu, Ialomița, 

Prahova, Teleorman, 
Brăila, Buzău, 

Constanța, Galați, 
Tulcea, Vrancea 

13.861.835,12 

68 
Solidari pentru un viitor 

mai bun 

SC HIDRO 
CONSTRUCȚIA ARGEȘ 
S.A. 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman, Dolj, Gorj, 
Mehedinți, Olt, Vâlcea 

13.824.885,25 

69 
Viitor mai bun în economia 

socială 

OIRPOSDRU Regiunea 
Sud Muntenia 
SC HIDRO 
CONSTRUCȚiA ARGEȘ 
S.A. 

Alba, Brașov, 
Covasna, Harghita, 

Mureș, Sibiu, Argeș, 
Călărași, Dâmbovița, 

Giurgiu, Ialomița, 
Prahova, Teleorman 

13.836.664,15 

70 
IDEAL - Incluziune şi 

dezvoltare prin economie 
socială 

EUZONE 
CONSULTANCY 
NETWORK SRL 

Alba, Brașov, 
Covasna, Harghita, 
Mureș, Sibiu, Bihor, 

Bistrița-Năsăud, Cluj, 
Maramureș, Satu 

Mare, Sălaj, Argeș, 
Călărași, Dâmbovița, 

11.325.986,95 
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Giurgiu, Ialomița, 
Prahova, Teleorman 

71 

Consolidarea coeziunii 
economice şi sociale în 

Regiunea Sud-Muntenia şi 
în Regiunea Centru 

ASOCIATIA EXINO 

Alba, Brașov, 
Covasna, Harghita, 

Mureș, Sibiu, Argeș, 
Călărași, Dâmbovița, 

Giurgiu, Ialomița, 
Prahova, Teleorman 

13.843.680,89 

72 
Solidari într-o nouă 

economie socială, justă şi 
performantă 

ALEXANDRION 
EDUCATION CENTER 
S.R.L. 

Alba, Brașov, 
Covasna, Harghtța, 

Mures, Sibiu, Argeș, 
Călărași, Dâmbovița, 

Giurgiu, Ialomița, 
Prahova, Teleorman, 

Brăila, Buzău, 
Constanța, Galați, 
Tulcea, Vrancea 

13.800.335,95 

73 
CRESC - Competente 

antreprenoriale în 
economia socială 

EUZONE 
CONSULTANCY 
NETWORK SRL 

Bacău, Botoșani, Iași, 
Neamț, Suceava, 
Vaslui, Călărași, 

Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 
Teleorman, Brăila, 
Buzău, Constanța, 

Galați, Tulcea, 
Vrancea 

11.325.986,95 

74 

Imbunătăţirea 
Competenţelor Angajaţilor 

din Regiunea Sud-
Muntenia care activează 

în 
sectoarele 

economice/domeniile cu 
specializare inteligentă 
aferente SNC/SNCDI 

CAMERA DE 
COMERȚ,INDUSTRIE ȘI 
AGRICULTURĂ 
DÂMBOVITA 

 Călărași, Dâmbovița, 
Giurgiu, Ialomița, 

Prahova, Teleorman 
4.017.334,00 

75 Ești angajat, f ii calif icat! 

CAMERA DE 
COMERȚ,INDUSTRIE ȘI 
AGRICULTURĂ 
IALOMIȚA 

Călărași, Giurgiu, 
Ialomița 3.795.732,73 

76 
Inf iinţarea de întreprinderi 

sociale în Bărăgan 
VERIFIELD SRL 

 Călărași, Dâmbovița, 
Giurgiu, Ialomița, 

Prahova, Teleorman 
13.431.153,12 

77 

SAIDAC - Sprijin acordat 
Angajaţilor şi 

Intreprinderilor pentru 
Dezvoltarea şi 
Actualizarea 

Competenţelor în 
sectoarele 

economice/domeniile cu 
specializare inteligentă 
aferente SNC/SNCDI 

CAMERA DE 
COMERȚ,INDUSTRIE ȘI 
AGRICULTURĂ 
DÂMBOVITA 

Călărași, Dâmbovița, 
Giurgiu, Ialomița, 

Prahova, Teleorman 
3.921.524,00 

78 HR Technology 

PATRONATUL 
ÎNTREPRINDERILOR 
MICI ȘI MIJLOCII PIMM 
PRAHOVA 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman  

2.250.367,00 

79 START Training IMM 

PATRONATUL 
ÎNTREPRINDERILOR 
MICI ȘI MIJLOCII PIMM 
PRAHOVA 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

2.297.729,00 

80 
Pregătire practică pentru 
profesioniștii de mâine – 

PROF-IN 

SC BLOCKBUSTER 
MEDIA SRL 

Alba, Braşov, 
Covasna, Harghita, 

Mureş, Sibiu, Argeş, 
Călăraşi, Dâmboviţa, 

Giurgiu, Ialomiţa, 

2.372.979,34 
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Prahova, Teleorman, 
Brăila, Buzău, 

Constanţa, Galaţi, 
Tulcea, Vrancea, Dolj, 
Gorj, Mehedinţi, Olt, 

Vâlcea  

81 
PROFESIONIST - 

Practică pentru o carieră 
de succes 

INSPECTORATUL 
ȘCOLAR AL JUDEȚULUI 
ILFOV 

toate județele, la 
nivelul celor 7 regiuni 
mai puțin dezvoltate 

2.356.523,30 

82 
STAGIAR 2020 - Stagii de 
practică transdisciplinare 

dedicate elevilor 

INSPECTORATUL 
ȘCOLAR AL JUDEȚULUI 
ILFOV 

toate județele, la 
nivelul celor 7 regiuni 
mai puțin dezvoltate 

2.339.675,39 

83 

Sinergia mediului 
universitar cu cel 

economic pentru a 
răspunde nevoilor actuale 

și viitoare ale pieței 
muncii în domeniile 

electric, energetic si stiința 
materialelor (PRACTICE) 

UNIVERSITATEA 
POLITEHNICĂ DIN 
BUCUREȘTI 

Municipiul Bucuresti 
Județul Alba, Brașov, 
Covasna, Harghita, 

Mureș, Sibiu, Județul 
Bacău, Iași, Neamț, 
Suceava, Vaslui, 

Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Cluj, Maramureș, Satu 

Mare, Sălaj, Argeș, 
Călărași, Dâmbovița, 

Giurgiu, Ialomița, 
Prahova, Teleorman, 

Brăila, Buzău, 
Constanţa, Galaţi, 

Tulcea, Vrancea,  Dolj, 
Mehedinţi, Olt, Vâlcea, 
Arad,  Caraș-Severin, 

Hunedoara, Timiș 

4.058.248,73 

84 
Stagii de practică în 
domenii competitive 

UNIVERSITATEA 
"VALAHIA" DIN 
TÂRGOVIȘTE 

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

Teleorman 

4.676.707,55 

85 

Maximizarea succesului 
profesional prin metode 

inovatoare de dezvoltare a 
abilităților practice în 
inginerie - MAXIMUS 

UNIVERSITATEA 
POLITEHNICĂ DIN 
BUCUREȘTI 

toate județele, la 
nivelul celor 7 regiuni 
mai puțin dezvoltate 

3.261.230,51 

86 Educaţie pentru inovare 
ASOCIATIA "LIGA DE 
UTILITATE PUBLICĂ" 
(LUP) 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 
Ialomița, Prahova, 

Teleorman 

2.374.670,71 

87 

Pregărire profesională și 
practică pentru a 

răspunde cerințelor 
industriei în domeniul 

tehnologiei 
informației (PP-TIC) 

UNIVERSITATEA 
POLITEHNICĂ DIN 
BUCUREȘTI 

toate județele, la 
nivelul celor 7 regiuni 
mai puțin dezvoltate 

2.861.235,67 

88 
Stagii de practică 

inovatoare "Elevii de azi - 
Angajații de mâine" 

ASOCIAȚIA DE 
DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ 
ZONA METROPOLITANĂ 
BUCUREȘTI 

Călărași - Oraș 
Fundulea, Dâmbovița - 

Tărtășești 
2.289.723,00 

89 Studenții de azi, 
profesioniștii de mâine 

UNIVERSITATEA 
NAȚIONALĂ DE 
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI 
SPORT DIN BUCUREȘTI 

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

Teleorman 

4.661.486,63 

90 Construieşte-ţi viitorul 
ASOCIATIA "AI VOINȚĂ, 
AI PUTERE” 

Călărași - Municipiul 
Oltenița, Giurgiu - 
Municipiul Giurgiu 

1.777.841,45 
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Pe parcursul anului 2020, principalele activități și rezultate ale OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia au fost: Total proiecte POCU în monitorizare, 162, cu o valoare 
totală de 1.234.386.589,25 lei. 

Axa prioritară 
Nrumăr 

de  
proiecte 

Valoare totală eligibilă 
proiect (lei) 

 Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi        69     540.543.415,62 
Axa prioritară 4, Incluziunea socială  și 
combaterea sărăciei 

       45 573.339.455,75 

Axa prioritară 5, Dezvoltare locală plasată sub  
responsabilitatea comunității (DLRC) 

       15      29.949.586,78 

Axa prioritară 6: Educație și competențe      33 90.554.131,10 
Total     162     1.234.386.589,25 

OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia a contractat în anul 2020, 47 de proiecte, cu 
o valoare totală eligibilă de 150.008.046,96 lei şi o valoare eligibilă nerambursabilă de 
145.417.427,89 lei, conform tabelului următor: 

Apel 
Număr de proiecte 

contractate 

Valoare eligibilă 
nerambursabilă  

(lei) 

Valoare totală eligibilă 
(lei) 

303 4 17.005.013,81 17.315.805,51 

436 1 2.515.597,62 2.647.917,77 

462 2 11.500.220,62 11.734.919,00 

464 2 4.476.643,30 4.548.096,00 

476 3 16.081.194,38 16.217.796,50 

626 8 31.685.464,82 32.525.943,79 

633 25 55.226.404,44 58.028.192,31 

738 2 6.926.888,90 6.989.376,08 

TOTAL 47 145.417.427,89 150.008.046,96 

 
Alte activităţi desfăşurate în cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia: 

 241 de cereri de prefinanţare depuse pentru o valoare de 122.391.081,15 lei, 240 de 
cereri procesate și validate pentru o valoare de 94.539.089,24 lei; 

 512 cereri de plată depuse pentru o valoare de 106.263.602,31 lei, 515 cereri 
procesate și validate pentru o valoare de 105.122.074,54 lei; 

 529 de cereri de rambursare depuse pentru o valoarea 123.238.912,31 lei, din care 
497 de cereri procesate și validate pentru o valoare de 113.039.286,79 lei; 

 519 cereri de rambursare aferente cererilor de plată depuse pentru o valoare de 
111.113.342,09 lei, 541 de cereri procesate și validate pentru o valoare de 
139.312.304,39 lei; 

 Pentru proiectele aflate în implementare la nivelul OIRPOSDRU Sud Muntenia a fost 
depus şi verificat un număr de 455 de dosare aferente achiziţiilor derulate, astfel: 356 
de dosare aferente achiziţiilor directe, 2 dosare aferente achizițiilor exceptate Art.29 din 
Legea nr.98/2016, 2 dosare aferente achizițiilor realizate prin licitație deschisă, 3 
dosare aferente achizițiilor realizate prin negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare; 20 de dosare aferente achizițiilor realizate prin procedură 
competitivă Ordin nr.1284/2016, 35 de dosare aferente achizițiilor realizate prin 
procedură proprie servicii din Anexa 2, 37 de dosare aferente achizițiilor realizate prin 
procedură simplificată; 
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 Urmare a verificărilor, au fost întocmite 436 de Rapoarte de conformitate şi 19 de 
Rapoarte de neconformitate; 

 au fost procesate 193 acte adiţionale, 257 de notificări şi 425 de rapoarte tehnico-
financiare; 

  Au fost efectuate 12 vizite finale, 16 vizite adhoc şi 17 vizite la momentul rambursări i  a 
40% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare, 81 vizite expost pentru IMM-uri. 
 

OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia a implementat 7 proiecte pe Axa prioritară 7 -  
Asistenţă tehnică, Domeniul major de intervenţie 7.1-  Îmbunătățirea capacității Autorității de 
Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi 
implementa în mod eficient şi eficace programul operational, astfel: 

 Proiectul cu titlul "Inchiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar 
funcţionării OIRPOSDRU Sud Muntenia", valoare totală eligibilă 981.617,92 lei; 

 Proiectul cu titlul “Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate în 
perioada martie 2017 – decembrie 2023 pentru personalul OIRPOSDRU Regiunea 
Sud Muntenia implicat în gestionarea POSDRU şi POCU”, valoare totală eligibilă 
39.768.175,65 lei; 

 Proiectul cu titlul “Asigurarea utilităților și a serviciilor necesare funcționării OIR 
POSDRU Regiunea Sud Muntenia”, valoare totală eligibilă 577.508,8 lei; 

 Proiectul cu titlul “Achiziţionarea de obiecte de inventar şi furnituri de birou necesare 
funcţionării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia”, valoare totală eligibilă 414.933,96 
lei; 

 Proiectul cu titlul “Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a 
gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajarea de personal contractual în 
afara organigramei”,cu o valoare totală eligibilă de 5.264.037,12 lei; 

 Proiectul cu titlul “Sprijin acordat pentru finanțarea cheltuielilor cu deplasarea 
personalului OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia”, cu o valoare totală eligibilă de 
340.015,00 lei; 

 Proiectul cu tilul: “Sprijin acordat OIRPOSDRU REGIUNEA SUD MUNTENIA pentru 
organizarea Comitetului de Monitorizare POCU 2014-2020 în luna noiembrie 2019” cu 
o valoare totală eligibilă de 160.650,00 lei. 

Suma încasată de la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Capital Uman aferentă cererilor de rambursare depuse în cadrul Programului Operaţional 
Capital Uman 2014– 2020, Axa prioritară 7 – Asistenţă tehnică, a fost în valoare totală de 
15.135.341,24 lei. 
 
 
 


