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A.   INDUSTRIE                                                                                                                         

Producţia industrială realizată în luna noiembrie 2021 a înregistrat o scădere cu 
11,4%, comparativ cu luna precedentă. 

Indicii producţiei industriale 
                                                                                                                                                                                              - % - 

 
 

Noiembrie 2021 faţă de : 01.01-
30.11.2021 

faţă de  
01.01.- 

30.11.2020 

Octombrie 
2021 

Noiembrie 
2020 

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

 
  88,6 

 
 88,4 

       96,0 
       110,4 
 

 
   104,2 
   103,9 

 
  123,2 
   94,9 

 
 

 
106,9 
106,9 

 
 105,1 
 80,9 

 
 

În luna noiembrie 2021, aportul industriei prelucrătoare a fost de 99,5% din volumul 
total al producţiei industriale realizată. Producţia industrială realizată în luna noiembrie 2021 a 
fost mai mare cu 4,2% față de producția industrială realizată în luna noiembrie 2020. În 
perioada 01 ianuarie–30 noiembrie 2021, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 
precedent, s-a înregistrat o creștere a producţiei  cu 6,9%.  
                               Structura producţiei industriale 01.01 - 30.11.2021 
                                                                                                               % 
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                                                                                                                  % 

 
 

1.01-30.11                                                                                             
2021 

 Industria alimentară 
 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 
  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   
 Industria metalurgică 
Alte ramuri   

 

57,8 
10,3 
6,0 
2,1 
9,1 
1,4 
0,4 
0,6 

11,5 
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 2021, a fost de 406,7 mii hectare, mai mică cu 0,3 
mii hectare, respectiv -0,01% decât în anul anterior.  

În 2021 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 67,5% din totalul suprafeţei cultivate; plantele 
uleioase cu o pondere de 26,8% şi leguminoase pentru boabe reprezentând 3,8% din 
suprafaţa cultivată; 

 comparativ cu anul 2020, în 2021 s-au înregistrat creşteri ale suprafeţelor cultivate cu  
plante uleioase (+28,0%, respectiv +23,8 mii hectare), pepeni (+100,0%, respectiv +0,1 
mii hectare), în paralel cu scăderea  suprafeţei  cultivate la  următoarele culturi: cereale 
pentru boabe (-4,9%, respectiv -14,0 mii hectare), leguminoase pentru boabe (-7,3%, 
respectiv -0,4 mii hectare), cartofi (-50,0%, respectiv -0,03 mii hectare), legume (-
16,7%, respectiv - 0,2 mii hectare), plante de nutreţ (-15,2%, respectiv -2,8 mii 
hectare).   

Suprafaţa cultivată cu principalele culturi în anii 2020 şi 2010 

       (date operative furnizate de Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Călăraşi) 

 
An 2020 An 2021 An 2021 faţă de an 2020 -  

diferenţe 
Total 

agricultură 
- mii ha -  

Total 
agricultură 
- mii ha - 

(±)  
   mii ha 

(±)  
  % 

Total 407,0 406,7 -0,3 -0,1 
Cereale pentru boabe 288,4 274,4 -14,1 -4,9 

din care: 

 grâu  116,9 123,3 +6,4 +5,5 
 orz şi orzoaică 27,9 33,8 +5,9 +21,1 
 porumb boabe 142,3 116,4 -25,9 -18,2 

Leguminoase pentru boabe 5,5 5,1 -0,4 -7,3 

din care: 
 mazăre boabe 5,3 4,8 -0,5 -9,4 

 fasole boabe 0,1 0,02       -0,08      -80,4 
Plante uleioase 85,1 108,9 +23,8 +28,0 

din care: 

 floarea soarelui 38,4 41,4 +3,0 +7,8 
 soia 18,2 13,4 -4,8 -26,4 
 rapiţă 28,0 53,8 +25,8 +92,1 

Cartofi  0,06 0,03     -0,03     - 50,0 
din care:  cartofi de toamnă 0,0005 0,003   -0,002      -40,0 

Legume (de câmp şi în solarii) 1,2 1,0       -0,2    - 16,7 
Pepeni verzi şi galbeni        0,1 0,2       +0,1   +100,0  
Plante de nutreţ 18,4 15,6      -2,8      -15,2 

Producţia vegetală totală  

În anul 2021 s-au obţinut producţii mai mari decât în anul precedent la cereale pentru 
boabe, leguminoase pentru boabe,  plante uleioase, cartofi, pepeni, excepție la producția de 
legume.  
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Producţia vegetală, la principalele culturi în anii 2020 şi 2021 
(date operative furnizate de Direcţia Judeţeană pentru Agricultură Călăraşi) 

 
An 2020 An 2021 An 2021 faţă de an 2020 - 

diferenţe 
Total 

agricultură 
- mii tone - 

Total 
agricultură 
- mii tone - 

(±)  
   mii  tone 

(±)  
  % 

Cereale pentru boabe 576,7 1769,3 +1192,6 +3,1 ori 

din care: 

 grâu  169,4 684,5 +515,1 +4,0 ori 
 orz şi orzoaică 73,7 198,7 +125,0 +2,7 ori 
 porumb  332,1 883,2 +555,1 +2,7 ori 

Leguminoase pentru boabe 8,2 9,4 +1,2 +14,6 

din care: 
 mazăre boabe 8,0 9,2 +1,2 +15,0 
 fasole boabe 0,1 0,02 -0,08 -80,0 

Plante uleioase 137,4 332,9 +195,5 +2,4 ori 

din care: 

 floarea soarelui 69,4 115,0 +45,6 +65,7 
 soia 19,9 37,2 +17,3 +86,9 

 rapiţă 47,9 180,4 +123,5 +3,8 ori 
Cartofi  0,3 0,5 +0,2 +66,7 
din care: cartofi de toamnă      0,03 0,08     +0,05 +2,7 ori 
Legume – total 13,2 12,9 -0,3 -2,3 
Pepeni 1,2 2,4 +1,2 +100,0 

La cereale boabe s-a realizat, în anul 2021, o producţie de 1769,3 mii tone, de 3,1 ori 
mai mare comparativ cu anul 2020 (+1192,2 mii tone). 

La leguminoase pentru boabe, producţia realizată în anul 2021 a fost de 9,4 mii tone, 
cu 14,6% mai mare comparativ cu anul 2020 (+1,2 mii tone). 

În anul 2021, la plante uleioase, producţia realizată a fost de 332,9 mii tone, de 2,4 
ori mai mare comparativ cu anul precedent (+195,5 mii tone). La floarea soarelui s-a realizat 
în anul 2021 o producţie de 115,0 mii tone, cu +65,7% mai mare comparativ cu anul 
precedent (+45,6 mii tone). La rapiţă, producţia realizată în anul 2021 a fost de 180,4 mii tone, 
de 3,8 ori mai mare comparativ cu anul 2020 (+132,5 mii tone). La soia, producţia realizată în 
anul 2021 a fost de 37,2 mii tone, mai mare cu +86,9% faţă de anul anterior  (+17,3 mii tone). 

Producţia realizată la legume a fost de 12,9 mii tone, mai mică cu -2,3% faţă de  anul 
anterior (-0,3 mii tone), iar la cartofi producţia a fost de 0,08 mii tone, de 2,7 ori mai mare faţă 
de cea din anul precedent (+0,05 mii tone). 

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

 An 2020 An 2021 An 2021 faţă de an 2020 - diferenţe 
Total 

agricultură 
- kg/ha -  

Total 
agricultură 

- kg/ha - 

(±)  
   Kg/ha 

(±)  
  % 

Grâu  1449 5551 +4102 +3,8 ori 

Orz şi orzoaică 2641 5876 +3235 +2,2 ori 

Porumb boabe 2334 7614 +5280 +3,3 ori 

Mazăre boabe 1509 1918 +409 +27,1 

Fasole boabe 758 1000 +242 +31,9 

Floarea soarelui 1807 2777 +970 +53,7 

Soia 1094 2765 +1671 +2,5 ori 

Rapiţă 1712 3353 +1641 +95,9 

Cartofi           5351 18360 13009 +3,4 ori 
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Principalele producţii medii realizate la hectar, în anul 2021, faţă de anul 2020, au 
înregistrat creșteri la toate culturile. 

În anul 2021, producţiile medii au crescut  comparativ cu anul 2020 la toate culturile, 
astfel: grâu (de 3,8 ori, respectiv +4102 kg/ha), orz şi orzoaică (de 2,2 ori, respectiv +3235 kg/ 
ha), porumb boabe (de 3,3 ori, respectiv +5280 kg/ha), mazăre boabe (+27,1%,  respectiv 
+409 kg/ha), fasole boabe (+31,9%, respectiv+242 kg/ha), floarea soarelui (+53,7%, respectiv 
+970 kg/ha), soia (de 2,5 ori, respectiv +1671 kg/ha), rapiţă (+95,9%, respectiv +1641 kg/ha) 
şi  cartofi (de 3,4 ori, respectiv +13009 kg/ha). 

     Producţia de seminţe şi stocurile agricole din decembrie 2021 

Cultura 

Producţia de seminţe 
(tone) 

Dinamica 
2020-
2021 

% 

Stocuri 
(tone) 

Dinamica 
2020-
2021 

% 2020 2021 2020 2021 

Grâu+triticale 175307 685264 391 41869 125152 299 
Porumb 334118 883164 264 95911 129987 135 
Floarea soarelui 69592 115036 165 45760 49077 107 
Fasole 75 22 29 - - - 
Soia 20534 37179 181 24079 11060 46 
In 111 234 211 - - - 
Cânepă fibră - 77 - - - - 
Sfeclă de zahăr - - - - - - 
Cartofi 305 459 150 - - - 
Plante furajere 69342 208348 300 - - - 

După cum se poate vedea din tabelul de mai sus, producțiile anului 2021 au fost mult 
mai mari decât cele din 2020. Având în vedere că la culturile însămânțate în toamna anului  
2020,  a fost o răsărire uniformă cu plante viguroase, cu o densitate bună, și că în primăvara 
anului 2021 au fost cu precipitații, fermierii  au putut  face lucrările la timp, cu o tehnologie de 
calitate, în anul 2021 producțiile fiind mai mari față de anul 2020 când fost înregistrată secetă 
pedologică accentuată,răsărirea nefiind uniformă, neputându-se respecta verigile tehnologice. 

Lucrările agricole efectuate în 2020 pentru recolta anului 2021 

Insămânţările la culturile de toamnă (ha) 

Cultura 
2020 
(ha) 

2021 
(ha) 

% 

Insămânţări total 201998 202158 100 

din care: 

Grâu 122603 120860 100 
Orz  30939 29208 92 

Orzoiacă     759 617 81 
Rapiţă  47697 50901 107 

Suprafeţele însămânţate în toamna anului 2021 pentru recolta anului 2022 au fost 
mai mici sau egale cu cele din anul 2020, semănatul fiind efectuat mai târziu din cauza lipsei 
de precipitații din luna iuli până în luna octombrie. La cultura de rapiță se constată o răsărire 
neuniformă din cauza lipsei precipitațiilor în perioada optimă de semănat. La cultura de grâu 
și orz răsărirea este uniformă, cu o densitate bună la răsărire. 

Arăturile pentru însămânţările de primavară 

 Au fost arate 173807 ha până la sfârșitul anului 2021, din total suprafață de 192714 
ha rămasă pentru primăvară, procentul fiind de 90%.  

Alte informaţii 

Producțiile obținute în județ la culturile recoltate în vara și toamna anului 2021, sunt 
mult mai mari față de cele din anul 2020, factorii favorizanți fiind precipitațiile căzute, 
respectarea verigilor tehnologice, eforturile financiare ale fermierilor (cheltuieli cu 
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îngrășăminte, pesticide, insecticide, fungicide, etc.). Culturile semănate în toamna anului 
2021 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 pregătire 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. 

Principalele activități desfășurate în anul 2021 au vizat următoarele obiective: 
 Întocmirea programului de multiplicare a semințelor și a materialului săditor pentru 

culturile de toamnă și primăvară; 
 Controlul anual al operatorilor economici înregistraţi în vederea îndeplinirii continue a 

cerinţelor pentru continuarea activităţii; 
 Verificarea şi monitorizarea activităţii operatorilor economici înregistraţi pentru 

producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi a materialului săditor în 
vederea acordării vizei de monitorizare anuală a activităţii; 

 Realizarea programului de multiplicare a seminţelor culturilor de toamnă şi de 
primăvară prin efectuarea inspecţiilor în câmp şi eliberarea documentelor oficiale; 

 Certificarea finală a seminţelor efectuată prin eşantionarea tuturor loturilor de seminţe 
de către eşantionorii oficiali din cadrul ITCSMS Călăraşi la cererea agenților economici 
şi efectuarea analizelor de laborator în vederea obţinerii documentelor de calitate a 
seminţelor şi a materialului săditor; 

 Eliberarea documentelor oficiale de calitate a seminţelor şi a materialului săditor; 
 Prelevarea eşantioanelor de seminţe  de către eşantionorii oficiali  din cadrul ITCSMS 

Călăraşi şi trimiterea la Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, 
pentru verificarea în postcontrol a  identităţii şi purităţii varietale a  loturilor de seminţe 
certificate în judeţul Călărași; 

 Prelevarea eșantioanelor de cânepă de la cultivatorii din județ in vederea stabilirii 
conținutului de THC (tetrahidrocanabinol); 

 Controlul activităţii de  prelucrare şi comercializare a operatorilor economici înregistrati 
şi sancţionarea acelora care nu au respectat prevederile legale; 

 Asigurarea mijloacele financiare din surse proprii necesare desfăşurării 
corespunzătoare a activităţii. 

Raport de activitate schematic  

Nr.crt. Activitate An 2021 
1 Număr operatori economici înregistraţi 667 
2 Număr subunităţi înregistrate 880 
3 Număr autorizaţii noi eliberate 41 
4 Număr autorizaţii vizate pentru anul în curs 334 
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5 Număr operatori cu autorizaţii vizate pentru anul în curs 173 
6 Suprafaţa controlată în vederea certificării - hectare fizice 12260,19 
7 Suprafaţa controlată în vederea certificării - hectare convenționale 27203 
8 Număr total de parcele controlate 704 
9 Număr agricultori multiplicatori controlaţi 181 
10 Număr operatori economici înregistraţi cu suprafeţe controlate 161 

11 

Număr eșantioane de sămânță primite pentru analize de laborator total, 
din care:   
Eșantioane oficiale 
Eșantioane informative                                 

1979 
1631 

348 

12 Număr operatori economici care au primit DOCS 65 

13 

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

7243 
1179 

491 
1078 
1872 
1137 

21 
65 

14 
Număr audituri proprii realizate total, din care: 
De sistem 
De proces 

22 
9 

13 

Situaţia suprafeţelor controlate în anul 2021, pe specii 

Total general Suprafaţa totală controlată (ha) 12 260,19 

Cereale păioase 7 753,55 

Porumb 2 691,23 

Soia 667,94 

Floarea soarelui 505,76 

Muştar alb 58,00 

Lucernă albastră 21,21 

Mazăre furajeră 236,42 

Material fructifer 290,63 

Arbuşti fructiferi 2,16 

Plante ornamentale (Lavandă) 33,29 

Situaţia loturilor certificate pe piaţă în anul 2021 

 
Specie 

An piaţă 2021 
Cantitate certificată 

  t/mii bucăţi   

TOTAL GENERAL : 
28 536,46 t/ 

5 867 mii bucăţi 

Grâu comun 15 872,63 

Grâu dur - 

Orz cu 2 rânduri 3 842,87 

Orz cu 6 rânduri 3 890,61 

Ovăz 20 

Ovăz negru 330 

Porumb 834,18 

Soia 454,99 
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Floarea soarelui 865,41 

Rapiţă 801,45 

Muştar alb 799,64 

Lucernă 115,50 

Mazăre furajeră 674,24 

Triticale 34,94 

Material fructifer total 85,00 (mii bucăţi) 

Arbuşti fructiferi (butași/drajoni) 490,00 (mii bucăți) 

Căpșun (stoloni) 5192,00 (mii bucăți)  

Plante ornamentale 100,00 (mii bucăți) 

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; 
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 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. 

În anul 2021, AFIR  a deschis sesiuni pentru depunerea cerilor de finațare pentru: 
- Submăsura 4.1”Investiţii în exploataţii agricole” în perioada 25.10.2021–25.01. 2022, cu o 

sumă alocată de 760 mil euro; pe raza judeţului nostru s-au depus 44 cereri de finanţare 
cu o valoare însumată de 14,67 mil euro, toate fiind în evaluare la această dată; 

- Submăsura 9.1„Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” în perioada 29.07 
– 29.10.2021, cu o sumă alocată de 6,76 mil euro; pe raza judeţului nostru s-au depus 4 
cereri de finanţare cu o valoare însumată de 1 mil euro, declarate eligibile, în curs de 
selecţie; 

- Submăsura 5.1 „Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă 
consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și catastrofale-pentru 
beneficiarii privați” în perioada 20.09  – 20.12. 2021, cu o sumă alocată de 6, 2 mil euro; 
pe raza judeţului nostru s-au depus 2 cereri de finanţare cu o valoare însumată de 0,35 
mil euro, din care una declarată eligibilă, în curs de selecţie la această dată; 

- Submăsura 6.1„Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” în perioada 27.08- 27.11. 2021, 
cu o sumă alocată de 100 mil euro,din care 30 mil euro pentru zona montană;  pe raza 
judeţului nostru s-au depus 4 cereri de finanţare cu o valoare însumată de 0,16 mil euro, 
toate fiind în evaluare; 

- Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” in perioada 27.08 – 27.11.2021, 
cu o sumă alocată de 87 mil euro,din care 26, 1 mil euro pentru zona montană; pe raza 
judeţului nostru s-au depus 5 cereri de finanţare cu o valoare însumată de 0,07 mil euro, 
toate fiind în evaluare; 

- Submăsura 17.1 "Prime asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor" în perioada 
28.07 – 16.12.2021, cu o sumă  alocată de 31,2 milioane euro; la nivelul judeţului nostru 
s-au depus 477, cu o valoare însumată de 1,14 mil euro din care la această data s-au 
evaluat 416; 

- Submăsura 6.2 „Sprijin pentru inființarea de activități neagricole în zone rurale” în perioada 
29.10.2021 – 31.01.2022, cu o sumă alocată de 50 mil euro; pe raza judeţului nostru s-au 
depus 41 cereri de finanţare cu o valoare însumată de 2,63 mil euro, toate fiind în curs de 
selecție. 

În anul 2021, OJFIR Călăraşi a instrumentat şi autorizat la plată un număr de 405 
dosare cereri cu o valoare totală de 1,30 milioane euro. 

O altă activitate a fost 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 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 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală,  activitatea de relaţii cu publicul a avut drept obiectiv 
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creşterea nivelului de transparenţă şi al încrederii publice în instituţia noastră care gestionează 
aceste fonduri. 

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

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

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

Sistemul Integrat de Administrare și Control este instrumentul tehnic de gestionare și 
control care se aplică anumitor scheme de plăți, în conformitate cu prevederile de instituire a 
acestora. Sistemul Integrat de Administrare și Control reprezintă un ansamblu de norme și 
proceduri de organizare instituțională, infrastructură IT și resurse umane 

Fondurile necesare în vederea desfășurării activității Agenției, inclusiv pentru 
realizarea și implementarea Sistemului Integrat de Administrare și Control, se asigură de la 
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

La Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Călăraşi, 
plățile realizate în cursul anului 2021 au fost următoarele: 

- Ordonanță de urgență nr.58/2021 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat  
pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul 
crizei economice generate de pandemia de COVID 19: 4.138.726 lei (373 fermieri); 

- Hotărârea de Guvern nr.1179/2014  ajutor de stat pentru creșterea animalelor până la 
nivelul lunii octombrie 2021 (3 beneficiari) : 500.508,35 lei; 

- Hotărârea de Guvern nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat 
pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările și 
completările ulterioare : 47.821.127 lei; 

- Hotărârea de Guvern nr.651/2021 pentru aprobarea programului de susținerea 
producției de legume în spații protejate pentru anul 2021 (26 beneficiari): 279.974 lei; 

- Hotărârea de Guvern nr.1219/2021 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis 
pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile 
manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol:  293.027 lei.  

  Autorizare plăţi 
Activitatea de autorizare plăţi desfășurată în cadrul Biroului Autorizare Plăţi a urmat 

planul de activități al APIA pe anul 2021, conform fișelor de post, încadrându-se în termenele 
procedurale. 

În anul 2021, personalul Serviciului Autorizare Plăți a particpat la numeroase instruiri 
prin sistem videoconferință.  

Arhivare cereri unice de plată pe suprafaţă 2020 

Dosarele care conţin cererile unice de plată pe suprafaţă din campania 2020 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. 
Au fost predate spre distrugere documentele aferente campaniilor 2007-2010 pentru care a 
expirat termenul de păstrare. 

Primire cereri unice de plată pe suprafaţă - Campania 2021 

În cadrul campaniei de primire cereri unice 2021, cererile de unice de plată pentru 
suprafața mai mare de 50 ha s-au primit la sediul Centrului județean Călărași - Serviciul 
Autorizare Plăţi. 
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Perioada Număr cereri 
Suprafaţa utilizată 

(ha) 

Suprafaţa solicitată 
la plată 

(ha) 

Număr de parcele 

02.03 - 17.05.2021 
 (fără penalizări) 

822 337739,02 333922,20 21327 

 

Perioada 
Număr 
cereri 

Suprafaţa 
utilizată 

(ha) 

Suprafaţa 
solicitată 
la plată 

(ha) 

Număr de 
parcele 

18.05 – 11.06.2021 
(cu  penalizări) 

2 185,79 149,38 25 

În Campania 2021 aplicația specifică nu a permis transferul cererilor între centrele 
locale și centrul județean. 

Situaţia comparativă a depunerii cererilor unice de plată (pe suprafaţă) – campaniile  
2016/2017/2018/2019/2020/2021 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. 2017 743 332494,57 97,2452 16,0078 4,5993 
2. 2018 775 342731,43 102,5697 14,7033 4,6638 
3. 2019 798 336018,48 102,6082 13,3202 4,7496 
4. 2020 800 333839,42 98,7381 5,9866 4,8725 
5. 2021 824 334071,58 95,4751 - 4,9495 

Digitizarea parcelelor în aplicaţia IPA – ONLINE – situaţie  comparativă 
2016/2017/2018/2019/2020/2021 

În  campania 2021 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. 
46/2021 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2021, cu 
sprijinul consilierilor SAP. 

Nr. 
crt. 

Campania 
depunere 

cereri 
SAPS 

Nr. cereri 
depuse / 

campanie 
Nr. parcele 

Suprafaţa 
solicitată 

de fermieri 
>50ha 

1. 2017 743 19053 332494,57 
2. 2018 775 19525 342731,43 
3. 2019 798 20242 336018,48 
4. 2020 800 20735 333839,42 
5. 2021 824 21352 334071,58 

Autorizare plată - avans SAPS Campania 2021 (situaţie comparativă 
2016/2017/2018/2019/2020/2021)  

În perioada 18.10 - 20.11.2020 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),  M10-P4-Culturi verzi, M10-P7-Teren arabil zone hrănire 
gâsca cu gat roșu, M11_S1- Sprijin pentru conversia la metodele agriculturii ecologice, M11 
S_2 -Sprijin pentru menținerea practicilor agriculturii ecologice în Campania 2021 - 736 de 
fermieri de la Centrul judeţean Călăraşi cu suma totală de 176.971.531,67 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. De asemenea, în campania 2021 nu s-a 
acordat avans pentru Măsura 13 – "Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau alte constrângeri specifice" întrucât la data începerii avansului nu se instalase 
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funcționalitatea prin care a fost actualizat sistemul de calcul al degresivității pentru dosarele 
cu măsura M13. 

Campania 
depunere 

cereri 
SAPS 

Nr.cereri 
gestionate 

Nr. cereri 
autorizate 

plată 
avans 

Suprafaţa 
cereri 

autorizate 
avans 

% fermieri 
autorizaţi 

Valoare 
(lei) 

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 
2021 824 736 303393,79 89,32 176971531,67 

Autorizare plăţi pe suprafaţă-plata finală-Campania 2021 

În luna decembrie 2021 au fost autorizaţi la plată 790 de fermieri, cu suma de 
127.561.236,05 lei pentru diferenţa la SAPS, PPABCM, plata redistributivă, schema pentru 
tinerii fermieri, sprijin cuplat în sectorul zootehnic (ovine şi caprine), M11_S1-Sprijin pentru 
conversia la metodele agriculturii ecologice, M11_S2 Sprijin pentru menținerea practiclor 
agriculturii ecologice, plus ANC_SEMN,SCZ_TC, SCZ_VL.  

Întocmire note de fundamentare-campania 2020 

În cursul anului 2021 s-a generat şi aprobat în aplicaţiile IACS 2020 un număr de 158 
note de fundamentare (pentru plata redistributivă, în urma diminuării cuantumului, pentru 
schemele de plăţi directe, în urma creșterii valorii ajustării plăților după autorizarea sprijinului 
cuplat vegetal – C2020, ca sancțiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiționalitate în 
urma verificărilor efectuate în teren sau a importului rapoartelor ANSVSA etc.). S-au întocmit 
581 procese verbale de creanțe, atât pentru notele de fundamentare generate în anul 2021 
pentru campania 2020, cât și pentru notele de fundamentare generate în anul 2019 pentru 
campaniile 2016 – 2018. 

Eliberare adeverinţe “Înregistrare fermier” 

Au fost eliberate adeverințe în scopul accesării de către solicitanți a creditului pentru 
finanțarea capitalului de lucru în vederea desfășurării activităților curente de către beneficiarii 
schemelor de sprijin pe suprafață în campania 2021 după cum urmează: 291 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 
(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).  

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

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

În vederea bunei desfășurări a activității din cadrul instituției, consilierii au furnizat 
date persoanelor care au solicitat informaţii şi au depus cereri cu privire la măsurile de sprijin 
acordate prin APIA Serviciul  Măsuri  Specifice.  

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. 

Tip cerere 
Nr. 

cereri 
Cantitate  solicitată (litri) Valoare aprobată (lei) Valoare plătită (lei) 

Acord 
prealabil 2021 

26 203272,437 319544,10 - 

Decont trim. 
IV 2020 

424 3490714,147 5.302.552.00 5.180.980,00 

Decont trim. I 
2021 

400 2.699.099,331 4.198.514,00 4.198.514,00 

Decont trim. II 
2021 

613 6.535.153,402 10.254.546,00 10.254.546,00 

Decont trim. 
III 2021 

687 12.120.833,214 14.014.053,00 14.014.833,00 

Acord 
prealabil 2022 

945 - - - 

Plăţi  în   favoarea   bunăstării  animalelor 

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

Specificare Nr. cereri  

Valoare 
solicitată 

(euro) 

Valoare 
autorizată 

euro 

Cereri inițiale porc 2021 10 2.326.134,35 0 
Cereri autorizate la plată 2020-porcine  10 0 1.920.600,53 

Cereri inițiale pasăre 2021 17 4.835.937,92 0 
Cereri autorizate la plată 2020-păsări 14 0 2.728.897,12 

Adeverințe porcine 2 157.759,00 0 
Adeverințe păsări  5 1.278.575,00 0 

Decont I 2021-porcine 8 638.599,19 0 
Decont I 2021-păsări 13 726.328,62 0 

Decont II 2021-porcine 10 221.130,42 0 
Decont II 2021-păsări 12 892.034,339 0 

Decont III 2021-porcine 10 398.592,26 0 
Decont III 2021-păsări 12 902.920,46 0 
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HG nr.1179/2011 cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând Ajutor de stat pentru 
ameliorarea raselor de animale 

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

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

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

Specificare 
Nr. Cereri 

 
Valoare solicitată 

-lei- 
Sumă autorizată 

-lei- 

Cereri solicitare bovine 7 229.603,72 211.875,72 
Cereri solicitare ovine/caprine 6 371.726,40 207.245,66 
Cereri inițiale bovine 2022 1 539.520,00 0 
Cereri inițiale ovine/caprine 2022 3 384.921,00 0 

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  1204 2.330,9375 1.656,0832 281.355,45 1.360.938,99 

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 , pentru anul școlar 2020-2021, 
precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru 
aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea 
bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018. 

Specificare 
Nr. 

cereri 
2021 

Valoare solicitată 
2020 

Sumă autorizată în 
2021 

lei lei 
Cereri primite 1 494.459,30 493.263,85 

OUG nr.58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul bovin, în anul 
2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 

Schema de ajutor de stat în sectorul bovin are caracter temporar, fiind valabilă până 
la data de 31 decembrie 2021 și se acordă crescătorilor din sectorul bovin care îndeplinesc 
criteriile prevăzute în OUG nr. 58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 
susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021,în contextul crizei economice 
generate de pandemia COVID 19, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie. 

Ajutorul de stat în sectorul bovin este compatibil cu piața comună în conformitate cu 
prevederile punctului 3.1. din Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de 
stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (C(2020) 1863), 
modificată prin Comunicarea Comisiei Europene – Cea de-a cincea modificare a Cadrului 
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temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei 
epidemii de COVID-19 și modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre 
privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în 
cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt (C(2021) 564) din 28 ianuarie 2021 privind 
Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID-19, denumită în 
continuare Comunicarea CE și se notifică la Comisia Europeană în temeiul art. 108 alin. (3) 
din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. 

Au fost depuse 379 cereri, suma solicitată fiind de 4.159.074,81 lei. În urma 
controalelor administrative, suma autorizată și transferată în conturile fermierilor este de 
4.138.726,00 lei. 

HG nr.651/16.06.2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în 
spații protejate pentru anul 2021 

Ajutorul de minimis se acordă prin HG nr. 651/16.06.2021 pentru aprobarea 
programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, în baza 
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind 
aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, modificat 
prin Regulamentul (UE) nr.2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare 
Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis 
pentru susținerea producției de legume în spații protejate pentru anul 2021. 

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, 
schema de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 
alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. 

Au fost depuse 32 cereri, suma solicitată fiind de 311.840,00 lei. În urma controalelor 
în teren și a controalelor administrative, suma autorizată și transferată în conturile fermierilor 
este de 279.973,72 lei. 

HG nr.652/16.06.2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de plante 
aromatice pentru anul 2021 

Ajutorul de minimis se acordă prin HG. nr. 652/16.06.2021pentru aprobarea 
programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021, în baza 
prevederilor Regulamentului (UE) nr.1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind 
aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, modificat 
prin Regulamentul (UE) nr. 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare 
Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis 
pentru susținerea producției de plante aromatice, pentru anul 2021. 

Au fost primite 3 cereri cu suma solicitată 45.803,94 lei. În urma controlului 
administrativ,acestea au fost respinse deoarece nu au fost îndeplinite condițiile de eligibilitate. 

Programul Național Apicol 2021 

Una din formele de sprijin ale Politicii Agricole Comune al Uniunii Europene, este 
sprijinul financiar al activităţilor desfăşurate pe teritoriul Comunitaţii‚în cadrul mecanismului 
„Sprijinul pieţei produselor apicole”. 

Apicultura este un sector al agriculturii ale cărei funcţii principale sunt activitatea 
economică şi dezvoltarea rurală, producţia de miere şi alte produse apicole şi menţinerea 
echilibrului ecologic. Programul Național Apicol are ca scop  îmbunătăţirea  producţia şi 
comercializare produselor apicole. Au fost primite și prelucrate 58 de cereri. 

Suma plătită fermierilor, după efectuarea tuturor controalelor administrative este de 
223.619,86 lei. 

HG nr.1219/2021 nr. 1219/2021 privind aprobarea ”Ajutorului de minimis pentru compensarea 
efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 
2021 asupra sectorului apicol  

Ajutorul de minimis se acordă prin H.G. nr. 1219/2021 pentru aprobarea ajutorului de 
minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile 
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manifestate în perioada martie–mai 2021 asupra sectorului apicol, în baza prevederilor 
Regulamentului (UE) nr.1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, modificat prin 
Regulamentul (UE) nr. 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare 
Regulamentul de minimis în sectorul agricol. 

Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis potrivit prezentei hotărâri se acordă 
beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate  pentru compensarea efectelor 
fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 
asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie, în 
cuantum de 23,7 lei/familia de albine. 

Au fost primite și prelucrate 167 de cereri, pentru un număr de 12.364 familii de 
albine. Suma plătită fermierilor, după efectuarea tuturor controalelor administrative este de 
293.026,80. 

Serviciul Controale 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 2021 inspectorii din cadrul serviciului Control pe teren au desfăşurat 
următoarele activităţi:   

Controale pe teren, reconfigurări de blocuri fizice in urma Anexei 17 –Campania 2021 

În anul 2021, pe perioada depunerii cererilor de sprijin, au fost rezolvate probleme de 
reconfigurări de blocuri fizice pentru un număr de 86 de Anexe 17, depuse de fermieri,  prin 
deplasarea pe teren și efectuarea de măsurători. 

Controale pe teren – Campania 2021 

Control direct pe teren – Campania 2021 

În anul 2021 în judeţul Călăraşi a fost selectat, pentru controlul direct pe teren, un 
număr de 160 fermieri, cu un total de 1614 parcele având o suprafață de 15.625,18 ha. 
Controlul pentru aceşti fermieri a fost efectuat în perioada august -septembrie 2021. 

Control prin teledetecţie – acţiunea de follow-up 

În anul 2021, în judeţul Călăraşi  au fost selectaţi pentru scopuri de control direct pe 
teren 256 de fermieri din eşantionul de teledetecţie, cu un număr de 1506 parcele, având o 
suprafaţă de 25959,14 ha. Controlul pentru aceşti fermieri a început în perioada august-
septembrie 2021, cu continuare în anul toamna-iarna 2021 şi în anul 2022 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 
58 fermieri a fost selectat şi pentru control pe GAEC 4. S-a efectuat controlul pentru aceşti 
fermieri în luna noiembrie 2021. 

Control pentru Agromediu, Măsura 10 (agromediu și climă)  

În anul 2021, în judeţul Călăraşi au fost selectaţi 3 fermieri pentru controlul pe 
Agromediu, respectiv Măsura 10 pachetul 7. Controlul pentru acești fermieri a fost efectuat în 
perioada octombrie-noiembrie 2021 , cu continuare până în luna martie 2022 pentru anumite 
condiții specifice. 
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Supracontrol AFIR 

În judeţul Călăraşi au fost selectati 7 fermieri pentru supracontrol AFIR. 
Supracontrolul s-a efectuat în perioada septembrie-decembrie 2021 urmând ca finalizarea 
verificării condiţiilor specifice pentru agromediu să aibă loc în luna martie 2022. 

Supracontrol Curtea de Conturi a României 

În cadrul misiunii de audit de certificare FEADR – campania 2021 au fost selectaţi 2 
fermieri pe FEADR. 

Controlul pe teren pentru acest eşantion de fermieri a fost efectuat în prezenţa 
auditorilor CCR în perioada 11-15.10.2021 pentru FEADR și a constat în verificarea în teren a 
suprafeţelor, a culturilor existente și a documentelor specifice scopului de control pentru care 
au fost selectați femierii. 

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. 163/28.02.2017//A.N.F. nr. 
755/F/ 03.03.2017 privind efectuarea  
controalelor/supracontroalelor  aferente cerințelor legale 
în materie de gestionare ” Introducerea pe piață a 
produselor de protecția plantelor SMR 10” 

Oficiul Fitosanitar Călărași 
Anexa 1b 
Oficiul Fitosanitar Călărași 
RO006431794 
Anexa 2b 

2 

Supravegherea modului în care A.N.S.V.S.A. a 
respectat prevederile acordului de delegare 
nr.A109/24.09.2015 APIA/15365/01.10.2015 
A.N.S.V.S.A. privind efectuarea 
controalelor/supracontroalelor aferente cerințelor 
legale în materie de gestionare SMR 4-9 si SMR 
11-13 si a bunelor condiții agricole și de mediu 
(GAEC) 

D.S.V.S.A. Călărași 
Anexa 1b 
D.S.V.S.A. Călărași 
RO251252617 
Anexa 2b 

3 
Programul pentru școli al României sem. I, an 
școlar 2020-2021 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 
PERIȘORU 

4 
Programul pentru școli al României sem. I, an 
școlar 2020-2021 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 
NR.1 SATNOIENI - DICHISENI 

5 
Programul pentru școli al României sem. I, an 
școlar 2020-2021 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "C-TIN 
BRÂNCOVEANU" Vasilați 

6 
Programul pentru școli al României sem. I, an 
școlar   2020-2021 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 
MODELU 

7 
Programul pentru școli al României sem. I, an 
școlar  2020-2021 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 
NR. 4 CHIRNOGI 

8 
Programul pentru școli al României sem. I, an 
școlar  2020-2021 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE 
MANU" BUDEȘTI 

9 
Programul pentru școli al României sem. I, an 
școlar  2020-2021 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL 
NR.2 MODELU 

10 
Programul pentru școli al României sem. I, an 
școlar   2020-2021 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2  
MODELU 

11 
Programul pentru școli al României sem. I, an 
școlar  2020-2021 

Solicitant 
CONSILIU JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI 

12 

Supravegherea modului în care este respectat 
Acordul de delegare A.P.I.A. nr. 
P220/14.08.2020/A.N.Z. nr.11260/17.08.2020  
privind verificarea  respectării de către fermieri a 
condițiilor privind  ajutoarele naționale tranzitorii 
în sectorul zootehnic pentru speciile 
ovine/caprine și a ajutoarelor privind sprijinul 
cuplat în sectorul zootehnic” 

Oficiul Județean de Zootehnie Călărași 
Anexa 1b 
Oficiul Județean de Zootehnie Călărași 
RO289848782 
Anexa 2b 

13 
Supravegherea modului în care este respectat 
Acordul de delegare A.P.I.A. nr. 

Oficiul Județean de Zootehnie Călărași 
Anexa 1b 
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P220/14.08.2020/A.N.Z. nr.11260/17.08.2020  
privind verificarea  respectării de către fermieri a 
condițiilor privind  ajutoarele naționale tranzitorii 
în sectorul zootehnic pentru speciile 
ovine/caprine și a ajutoarelor privind sprijinul 
cuplat în sectorul zootehnic” 

Oficiul Județean de Zootehnie Călărași 
RO002626567 
Anexa 2b 

14 
Supracontrol ANTZ ovine/caprine 
Campania 2021 

CIULIANU GHEORGHE 

15 Control Program Național Apicol 2021 BARBU ȘTEFAN 

16 Control Program Național Apicol 2021 
P.F.A. MARIOARA GH RAHELA 
CAMELIA 

17 Control Program Național Apicol 2021 DAN  MARIUS 

18 
Programul pentru școli al României sem. II, an 
școlar 2020-2021 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 
PERIȘORU 

19 
Programul pentru școli al României sem. II, an 
școlar 2020-2021 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 
NR.1- DICHISENI 

20 
Programul pentru școli al României sem. II, an 
școlar 2020-2021 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "C-TIN 
BRÂNCOVEANU" Vasilați 

21 
Programul pentru școli al României sem. II, an 
școlar 2020-2021 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 
MODELU 

22 
Programul pentru școli al României sem. II, an 
școlar 2020-2021 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 
NR.4 CHIRNOGI 

23 
Programul pentru școli al României sem. II, an 
școlar 2020-2021 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE 
MANU" BUDEȘTI 

24 
Programul pentru școli al României sem. II, an 
școlar 2020-2021 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL 
NR.2 MODELU 

25 
Programul pentru școli al României sem. II, an 
școlar 2020-2021 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2  
MODELU 

26 
Programul pentru școli al României sem. II, an 
școlar 2020-2021 

Solicitant 
CONSILIU JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI 

27 

Supravegheerea modului în care este respectat 
Acordul de delegare A.P.I.A. nr. 
P220/14.08.2020/A.N.Z. nr.11260/17.08.2020  
privind verificarea  respectării de către fermieri a 
condițiilor privind  ajutoarele naționale tranzitorii 
în sectorul zootehnic pentru speciile 
ovine/caprine și a ajutoarelor privind sprijinul 
cuplat în sectorul zootehnic” 
Echipe mixte  
Uță Nona - CIS-A.P.I.A. CJ Călărași  
Mira Daniela 
Fotache Georgiana 
A.P.I.A. Central 

Oficiul Județean de Zootehnie Călărași 
Anexa 1a 
Oficiul Județean de Zootehnie Călărași 
RO002742004 
Anexa 2a 

28 

Supravegherea modului în care A.N.F. a respectat 
acordul de delegare nr. 163/28.02.2017//A.N.F. nr. 
755/F/ 03.03.2017 privind efectuarea 
controalelor/supracontroalelor  aferente cerintelor legale 
in materie de gestionare ” Introducerea pe piata a 
produselor de protectia plantelor SMR10 
Echipe mixte  
Uță Nona-CIS-A.P.I.A. C.J. Călărași 
Mira Daniela 
Fotache Georgiana 
A.P.I.A. Central 

Oficiul Fitosanitar Călărași 
Anexa 1a 
Oficiul Fitosanitar Călărași 
RO251204307 
Anexa 2a 
Oficiul Fitosanitar Călărași 
RO005635353 
Anexa 2a 
Oficiul Fitosanitar Călărași 
RO005516282 
Anexa 2a 
Oficiul Fitosanitar Călărași 
RO251292945 
Anexa 2a 

29 
Supravegherea modului în care A.N.S.V.S.A. a 
respectat prevederile acordului de delegare 

D.S.V.S.A. Călărași 
Anexa 1a 
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nr.A109/24.09.2015 A.P.I.A./15365/01.10.2015 
A.N.S.V.S.A. privind efectuarea 
controalelor/supracontroalelor aferente cerințelor 
legale în materie de gestionare SMR 4-9 si SMR 
11-13 si a bunelor conditii agricole si de mediu 
(GAEC) 
Echipe mixte  
Uță Nona - CIS-APIA CJ Călărași 
Mira Daniela 
Fotache Georgiana 
APIA Central 

D.S.V.S.A. Călărași 
RO001743023 
Anexa 2a 

Sectorul creşterii animalelor 

Conform datelor furnizate de Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Călăraşi, 
efectivele de animale existente la 31 decembrie 2021 erau de 20,6 mii capete bovine, 87,6 
mii capete porcine, 208,3 mii capete ovine+caprine şi 2468,1 mii capete păsări. 

Comparativ cu situaţia existentă la 31 decembrie 2020, pe ansamblul agriculturii, 
efectivele au scăzut cu 2,9% la specia bovine, la specia porcine cu 12,9% și au crescut cu 
10,6% la  specia ovine și caprine, repectiv cu 3,0% la păsări.   

                    Efectivele de animale, pe specii, la 31 decembrie 2021 

 

UM 

Total*) 

Existent la 
31.12.2021 

Dif. (±) faţă 
de 

31.12.2020 

Bovine 
Porcine 
Ovine şi 
caprine 
Păsări 

capete 
capete 
capete 
 
mii capete 

20640 
87607 

208311 
 

2468,1 

-610 
-12986 
+20018 

 
+72,8 

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

La 31 decembrie 2021, sectorul privat deţinea în totalitate efectivele de bovine, 
porcine, ovine + caprine şi păsări. 

EVOLUŢIA EFECTIVELOR DE ANIMALE  (date la sfârşitul perioadei) 
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Domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor 

Sănătate și bunăstare animală 

 Strategia şi punerea în aplicare a următoarelor programe: 

- realizarean planului cifric întocmit conform programului strategic şi instrucţiunile primite 
prin notele de serviciu în concordanţă cu efectivele din BND; 

- bolile cofinanţate (Pesta Porcină Africană, Pesta Porcină Clasică, Bluetongue, 
Encefalopatiilor Spongiforme Transmisibile, Salmonelozele Zoonotice, Influenţa Aviară, 
Rabie, AMR); 

- tuberculoza bovină; 
- leucoza enzootică bovină; 
- bruceloza bovină; 
- fbruceloza ovină; 
- bruceloza suină; 
- anemia infecţioasă ecvină; 
- pseudopestă aviară (boala de newcastle); 
- rabia la animalele domestice şi sălbatice; 
- antraxul la toate speciile de animale. 

PPA Pesta Porcina Africană (exploataţii comerciale, exploataţii nonprofesionale, 
mistreţi) 

În anul 2021 la porc domestic au evoluat 4 focare de pestă porcină Africană I 4 
exploatații comerciale de suine, actualmente 3 din acestea nepopulate. La data de 
31.12.2021 toate cele 4 focare au fost stinse. 

În anul 2021 la mistreț a fost confirmat  1 caz PPA, în data de 16.04.2021 la nivelul 
unui fond cinegetic,  din total 26 vânați și 2 morți. 

Cauze posibile care au dus la apariția și evolutia PPA în exploatațiile comerciale de 
suine: 

- în exploațiile nonprofesionale suinele sunt adăpostite în sistem de creștere 
deschis/semideschis (adăpost și țarc) și nu se poate garanta schimbarea 
hainelor/incălțămintei de stradă cu cele de curte; 

- posibila cauzalitate a apariției bolii ca datorată notificării întârziate a cazurilor de boală 
și/sau mortalitate la suine, cât și datorită circulației persoanelor într-un perimetru 
afectat de boală; 

- neanunțarea cazurilor de boală și/sau mortalitate la suine, având în vedere rezistența 
virusului până la 3 luni în cadavre și până la 5 luni în gunoiul de grajd; 

- prezența virusului în fondurile cinegetice,în care s-au confirmat cazuri de PPA la 
mistreți împuscați și/sau morți;  

- posibila împrăștiere a gunoiului de grajd corelat direct cu prezența de rozătoare, păsări 
necrofage;  

- prezența de suine necrotaliate, fără a putea stabili trasabilitatea suinelor sub aspectul  
- sacrificării și/sau sacrificării de necesitate, sau moarte într-o perioadă de timp 

determinată; 
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- circulația deținătorilor de suine, a rudelor acestora, având în vedere că sunt deținători 
de terenuri și echipamente/utilaje agricole, pe sole cu lucernă și/sau culturi de cereale 
aflate pe raza fondurilor cinegetice afectate, în care s-au confirmat cazuri de PPA la 
mistreți împușcați și/sau morți; 

- traficul intens de mijloace auto furaj către fermele de porci, transport porci vii către 
fermă și catre abator;  

- funcționarea pe același amplasamernt a exploațiilor de suine a exploațiilor de bovine, 
ovine, deținerea de silozuri și fnc/moară pentru producerea furajului în exploatațiile 
proprii și originea furajului de pe câmpurile din fonduri cinegetice afectate; 

- terenurile agricole care împrejmuiesc exploațiile comerciale de suine,  în care sunt 
prezente zone de „gunoi menajer” împrăștiate, cu prezența de păsări necrofage, ciori, 
coțofene, ciori grive, pescăruși posibil vectori: 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 prezența gunoaielor (gunoi 
menajer) posibil sacrificări și probabil atât mișcări de suine vii cât și produse de origine 
animală provenite de la aceștia nu neputându-se stabili o trasabilitate pentru porcii vii 
și pentru produsele de origine animală transportate între exploatațiile necomerciale 
(gospodăriile populației), ceea ce face posibil ca boala să nu fie depistată precoce și 
limitată  la zonele infectate. 

Controalele şi recontroalele oficiale efectuate de către DSVSA privind: 

 înregistrarea exploataţiilor de porcine – acțiuni de control oficial în 462 exploatații 
nonprofesionale și acțiuni de inspecție și examen clinic corelat cu declararea și 
localizarea focarelor PPA într-un număr de 3882 exploatații nonprofesionale, din care: 
verificarea cerinţelor de biosecuritate -  462 exploatații nonprofesionale verificate prin 
acțiunile de control oficial desfășurate săptămânal pe eșantioane conform prevederilor 
Notei de serviciu ANSVSA nr 8145/07.09.2021; identificarea şi înregistrarea porcinelor 
462 exploatații de suine verificate conform Notei de serviciu ANSVSA nr 
8145/07.09.2021 și în cazul focarelor PPA verificate și examinate suinele dintr-un 
număr de 424 exploatații; circulaţia porcinelor şi a produselor provenite de la acestea 
(controale în trafic) 61 acțiuni control oficial în echipe mixte cu IPJ Călărași - 645 
mijloace auto verificate  - aplicate 2 sancțiuni contravenționale în valoare totală de  
2500 lei pentru transport păsări vii în mijloace auto neînregistrate sanitar veterinar; 

 realizarea  supravegherii  pasive  (probe  prelevate în  cadrul  supravegherii  pasive, 
altele decât cele prin care s-a confirmat PPA): la porcii domestici -  21  probe  
prelevate   de   la 16  porcine moarte 5 cu semne clinice ce pot fi atribuite PPA/PPC, 
cu rezultat  negativ PPA și PPC (cauze mortalitate: hrănirea cu mazăre, lucernă, 
necunoscută în cazul a 7 cadavre aruncate pe domeniul public -  5 cadavre zona  
Chirnogi și 2 zona Chiselet); la mistreţi  - 2 mistreți morți, un mistret pozitiv PPA; 

 respectarea cerinţelor legale de către fondurile cinegetice, crescătorii de mistreți, 
complexuri de vânătoare: toate avps-urile instruite în data de 11.05.2021 (PPA și PPC, 
gripa aviară) și în data de 29.10.2021; 

 respectarea restricţiilor stabilite în conformitate cu cerinţele legale, prezentate și 
aprobate în cadrul CLCB în zonele de protecţie, supraveghere şi zonele infectate; 

 Plan de măsuri de prevenire și combatere PPA la mistreți CLCB județean Călărași 
14942/07.10.2021 în zona infectată și zona afectată, vânătoare la pândă și dibuire; 

 Plan de măsuri prevenire și combatere PPA, măsuri generale și specifice CLCB 
județean Călărași nr.8527 din 15.10.2021; 

 Plan de măsuri combatere în suspiciune și Plan de măsuri în confirmare PPA în 
focarele PPA aprobate în cadrul CLCB județean Călărași; 

 rezultatele controalelor  efectuate  la  nivelul circumscripţiilor sanitare veterinare de 
asistenţă (realizare supraveghere pasivă, consiliere deţinători, mutare în exploataţia 
virtuală). 
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Din verificările  efectuate  s-a  constatat  că  peste  40%  din  CSVSA  nu au prelevat  
probe de la porcii morţi, lipsa porcilor din exploatații fiind reglată în BND în perioada inspecției 
animalelor în exploatații prin exploatația virtual, în perioada februarie – mai 2021. 

Neconformitățile privind mișcarea suinelor constatate în acțiunile de control  au  fost  
remediate și, la controalele ulterioare, nu au mai fost constatate aceleaşi neconformităţi, 
proprietarii fiind consiliați sub aspectul biosecurității și bunăstării suinelor în exploatație. 

 În acest sens, medicii veterinari oficiali și medicii veterinari de liberă practică 
imputerniciți, au fost notificați și instruiți ca prin  controalele oficiale, atunci  când  sunt  găsite  
animale  neidentificate, intrate în exploataţie fără documente, controale în   trafic, exploataţia   
virtual fiind inchisă, să se stabilească exploataţia de origine a porcinelor sau, după caz,   
exploataţia de destinaţie cu aplicarea măsurilor corecte, astfel încât să se diminueze 
mişcarea  necontrolată  a porcinelor.   

Modul în care s-au implementat/respectat, de către DSVSA în cauză, constatările  
făcute  la auditul pe PPA efectuate de către SAPI/CAPI și  Curtea Eu ropeană de Conturi 

DSVSA Călărași a fost evaluată de Curtea de conturi județeană privind dosarele de 
despăgubiri PPA pentru anii 2018 – 2019, nefiind constatate deficiențe. 

 

Gripa aviară – IA  
În anul 2021 a evoluat gripa aviară la păsări salbatice, caz confirmat în noiembrie 

2021 și stins până la data de 31.12.2021. 

EST – encefalopatia spongiforma transmisibilă 
 ESB 
 La BS:  plan 1344 – realizat 1726 – 128 %; 
 La BSA: plan 32 – realizat 37 –  116 %; 
 La BAN: plan 32 – realizat 41 – 128 %; 
 La BM: plan 37 – realizat 197 – 532 %; 
 BSU suspecte – plan 1 – realizat 1  -100 %. 
 Scrapia la ovine: la OS (ovine sacrificate)  plan 140 – realizat 455 – 325 %; 
 ONE (ovine nedestinate consumului uman/moarte) plan 140 – realizat 280 –200 %; 
 Scrapia la caprine: la  CS (caprine sacrificate) plan 200 – realizat 1418 – 709 %; 
  CNE plan 200 (caprine nedestinate consumului uman/moarte) – realizat 202– 101 %. 

Supraveghere rabie (animale domestice şi sălbatice) 
 Supravegherea  pasivă în  mediul silvatic plan minim de 29 - 30 – realizat 35  - 116%; 
 Vaccinarea  profilactică a carnasierelor domestice (câini şi pisici)-Campania 2021,   

Plan  carnasiere 72265 – realizat  câini 68928 – 95.38 % și  pisici 20%. 

Tuberculoza 
În ce priveşte tuberculoza planul cifric realizat se prezintă astfel:  

 Numărul total de bovine existent în BND la data începerii acţiunii: La data de 
01.04.2021 – 20583 capete bovine din care: Exploatatii nonprofesionale - 9676 capete 
bovine; Exploatații comerciale tip A 1257 capete bovine; Exploatații comerciale bovine 
8238 capete bovine; Exploatații origine bovine/centre de colectare 1367 capete bovine; 

 Numărul total de bovine tuberculinate: plan 19171–realizat 17951:Exploatații 
nonprofesionale – plan 9676 – realizat 8977 capete bovine; Exploatații comerciale tip A 
plan 1257 – realizat  1256 capete bovine; Exploatații comerciale bovine, plan 8238 – 
realizat 7718 capete bovine; 

 Număr de animale reagente 28 capete bovine, retestate la 42 zile, cu  rezultat negativ; 
 Numărul de animale pozitive – 0 capete bovine; 
 Modul de gestionare a focarelor de TBC – în anul 2021 nu a fost declarată tuberculoza 

bovină. 

Siguranța alimentelor 

Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor 
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Siguranța alimentelor de origine animală  

Controale oficiale planificate și realizate: 

Unități autorizate sanitar veterinar: 
 Activități de depozitare - depozit frigorific - 2 unități care au această activitate, la care a 

fost efectuat auditul la una dintre acestea și încadrare în grad de risc, fiind programate 
și recoltate 2 probe. Au fost realizate 2 controlale tematice conform NS ANSVSA, 
privind carnea de bovină cu origine Polonia; 

 Activități de reambalare - sunt autorizate două unități pentru aceasta activitate, 
efectuandu-se  audituri, fiind programate și recoltate 2 probe; 

 Abatoare ungulate - sunt autorizate 7 unități, fiind efectuate audituri și 7 încadrări 
ingrad de risc. Conform programului strategic, au fost programate 204 probe, din care 
au fost recoltate 185; 

 Unitate transare ungulate - sunt autorizate 11 unități, fiind realizate audituri, 10 evaluări 
în grad de risc, o unitate dintre acestea fiind autorizată sanitar veterinar condiționat. Au 
fost programate 59 de probe în cadrul programului strategic, care au fost recoltate în 
totalitate;  

 Abator păsări - este autorizată o unitate, care a fost auditată și evaluată în gradul de 
risc. În cadrul programului strategic au fost planificate 37 de probe care au fost 
prelevate în totalitate; 

 Unități de carne tocată - sunt autorizate 8 unități care au aceasta activitate, o unitate 
dintre acestea fiind autorizată sanitar veterinar condiționat, la care au fost recoltate 
toate probele programate în trimestru, și efectuate audituri și 7 încadrări în grad de 
risc;  

 Unități de carne preparată - sunt autorizate 7 unități (1 unitate autorizată sanitar 
veterinar condiționat) care au această activitate, la care au fost efectuate audituri și 6 
încadrări în grad de risc, fiind recoltate toate probele programate;  

 Unitate de procesare - sunt autorizate unități 5 (1 unitate autorizată sanitar veterinar 
condiționat), fiind efectuate  audituri și 4 încadrări în grad de risc. Au fost prelevate 
toate probele programate în cadrul programului de autocontrol; 

 Unitate produse proaspete din pescuit – cherhana - este autorizată o unitate, fiind 
efectuat raport de audit, încadrare în grad de risc  și recoltate probele planificate; 

 Unitate procesare produse din pescuit - sunt autorizate 2 unități care defășoară 
această activitate, fiind realizate  audituri, 2 încadrări în grad de risc și recoltate toate 
cele 11 probe programate; 

 Unitate procesare a laptelui materie primă - este autorizată o unitate care a fost 
auditată și evaluată în grad de risc, fiind prelevate 12 probe conform programării; 

 Centru de ambalare a ouălor - sunt autorizate 6 unități, la care au fost efectuate  
audituri, 5 evaluări în grad de risc, în trimestrul III fiind emisă OST pentru o unitate.  

Unități  înregistrate sanitar veterinar: 
- Referitor la unitățile înregistrate sanitar veterinar, au fost realizate toate controalele 

programate în cadrul Programului Strategic 2021 precum și recoltate toate probele 
programate, cu excepția a 2 probe de la un centru de prelucrare lapte independent 
care nu a desfășurat activitate. 

Controale oficiale neplanificate - 2021 

Au fost efectuate controale pe tematici de control transmise prin note de serviciu 
ANSVSA, după cum urmează: 

 Nota de serviciu nr.7777/14.01.2021 referitoare la intensificarea controelelor oficiale 
urmare a situației epidemiologice sub raportul gripei aviare înalt patogene; 

 Nota de serviciu nr.7817/11.02.2021 referitoare la organizarea de controale oficiale cu 
privire la respectarea condițiilor sanitare veterinare a laptelui crud și a produselor 
lactate; 
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 Nota de serviciu nr.7875/15.03.2021 referitoare la organizarea de controale oficiale 
pentru verificarea modului de respectare de către operatorii din sectorul alimentar a 
condițiilor sanitare veterinare referitoare la comercializarea peștelui; 

 Nota de serviciu nr.7876/15.03.2021 referitoare la Organizarea de controale oficiale și 
intensificarea măsurilor care trebuie întreprinse pentru prevenirea toxiinfecțiilor 
alimentare în perioada Sărbătorilor Pascale 2021; 

 Nota de serviciu nr.7977/19.05.2021 referitoare la organizarea controalelor oficiale cu 
privire la respectarea condițiilor sanitare veterinare referitoare la producerea cărnii 
proaspete de pasăre, în contextul apariției și evoluției unor focare de influență aviară 
înalt patogenă; 

 Nota de serviciu nr.7995/08.06.2021 referitoare la organizarea de controale tematice 
pentru automatele de vânzare de produse alimentare, cu excepția celor care 
comercializează lapte crud; 

 Nota de serviciu nr.8058/21.07.2021 referitoare la organizarea de controele oficiale la 
destinație asupra transporturilor cu lapte crud provenit din schimburi 
intracomunitare/import și care urmeză să fie prelucrat la unitățile de procesare din 
Romania. 

 

Situația zoonozelor identificate în anul 2021 

Nu au fost identificate zoonoze în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 ca urmare a 
efectuării examenelor ante mortem și post mortem în abatoarele de păsări și de ungulate 
domestice, de asemenea nefiind notificate nici toxiinfecții alimentare. 

Fiecare unitate de abatorizare și unitate de tranșare de pe raza teritorială a județului 
Călărași este supravegheată de medici veterinari și asistenți veterinari conform Ordinului 
ANSVSA nr.64/2007, numărul acestora fiind direct proporțional cu activitatea care se 
desfășoară în unitatea respectivă. 

De asemenea, toate abatoarele și unitățile tranșare de ungulate, dispun de stații 
funcționale de spălare dezinfecție auto animale vii, care sunt verificate în cadrul controalelor 
oficiale de către medicii veterinari încadrati conform Ordinului ANSVSA nr. 64/2007. După 
debarcarea animalelor, autospecializatele sunt spălate și dezinfectate, cu respectarea 
concentrației, temperaturii și a timpului de așteptare al soluțiilor folosite, aceste operațiuni 
fiind menționate de operatorul economic și verificate de către medicii veterinari. 

Produse alimentare de origine nonanimală 

La nivelul județului Călărași,  în anul 2021: au fost planificate 218 controale oficiale și  
evaluări în grad de risc din care s-au realizat 179; au fost planificate, în cadrul Programului 
Strategic, probe din alimente de origine nonanimală pentru determinarea criteriilor 
microbiologice; s-au prevăzut a fi prelevate în cadrul Programului Strategic probe din alimente 
de origine nonanimală pentru determinarea conținutului de aditivi alimentari, realizate; s-au 
prelevat toate probele planificate prin Programul Strategic. 

Controale oficiale neplanificate 

În anul 2021, s-au derulat următoarele controale tematice neplanificate, în baza 
notelor de serviciu transmise de A.N.S.V.S.A., astfel: 

 Nota de serviciu nr.25371/26.02.2021 – organizarea de controale tematice în unitățile 
pentru fabricarea pâinii și a produselor de panificație, înregistrate pentru siguranța 
alimentelor, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui ANSVSA nr. 
111/2008, cu modificările și completările ulterioare – 7 acțiuni de control, 2 sancțiuni 
contravenționale în valoare de 2400 lei; 

 Nota de serviciu nr.25814/27.04.2021 – organizarea controalelor oficiale cu privire la 
respectarea cerințelor generale de igienă la nivelul operatorilor din sectorul alimentar 
care produc, recolteaza și/sau transportă produse alimentare de origine vegetală, 
destinate comercializării către consumatorii finali și/sau livrării către unitățile care 
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desfășoară activități de prelucrare – conservare a legumelor și fructelor – 20 acțiuni de 
control; 

 Nota de serviciu nr.26126/08.06.2021 – organizarea și efectuarea de controale oficiale 
pentru automatele de vânzare a produselor alimentare, cu excepția celor care 
comercializează lapte crud – 28 acțiuni de control, 5 avertismente; 

 Nota de serviciu nr.26158/14.06.2021 – verificarea respectării legislației specifice din 
domeniul depozitării, transportului și comercializării legumelor și fructelor proaspete și 
pentru determinarea nivelului maxim de reziduuri de pesticide în și de pe acestea – 11  
acțiuni de control, 8 avertismente. 

Controale în vederea soluționării notificărilor transmise prin SRAFF/AAC platform i-
Rasff și prin platforma AAC 

În perioada analizată, la nivelul județului Călărași au fost gestionate prin verificări la 
fața locului, la operatorii economici, 85 de Notificări adiționale cu răspunsurile aferente pe 
platforma i-rasff/AAC. De asemenea, DSVSA Călărași a inițiat și gestionat o Notificare AAC. 

Actiuni comune cu reprezentanti ai altor institutii 

În perioada 15.06.2021 – 02.07.2021 s-au desfășurat 28 de acțiuni de control 
împreună cu reprezentanții Directiei Agricole Județene Călărași privind verificarea respectării 
legislației specifice din domeniul depozitării, transportului și comercializării legumelor și 
fructelor proaspete și pentru determinarea nivelului maxim de reziduuri de pesticide în și de 
pe acestea. 

Instruiri efectuate  personalului din subordine, asociații, operatori economici, etc. 

Au fost efectuate instruiri cu personalul din subordine în domeniul sanitar veterinar și 
pentru siguranța alimentelor conform solicitărilor ANSVSA după cum urmează: 

 În data de 05.03.2021 a fost efectuată o instruire urmată de verificarea cunostințelor 
referitoare la Notele de serviciu ANSVSA nr 7811/08.02.2021, 7840/25.02.2021 Planul 
cifric PNCR 2021, 7817/11.02.2021 organizarea de controale oficiale cu privire la 
nrespectarea condițiilor referitoare la producerea, procesarea și depozitarea laptelui 
crud și a produselor lactate; 

 În data de 05.03.2021 a fost efectuată o instruire cu personalul și cu operatorii din 
domeniu cu privire la Nota de serviciu nr.7867/11.03.2021 referitoare la procedura 
tehnică privind monitorizarea și controlul histaminei în peștele întreg și în alte produse 
din pescuit; 

 În data de 26.03.2021 a fost efectuată o instruire cu personalul în care au fost 
diseminate instrucțiunile transmise prin Notele de serviciu cu numerele: 
7965/11.05.2021;3817/19.05.2021,7977/19.05.2021,7955/06.05.2021,7899/29.03.202
1, 7913/05.04.2021, 7980/20.05.2021. 

 În data de 02.07.2021 a fost efectuată instruire cu personalul unde au fost prelucrate 
Notele de serviciu nr. 8014/25.06.2021 legat de procedura tehnică privind realizarea 
controalelor oficiale prin tehnica denumită clientul misterios și 8013/25.06.2021 
instruire cu medicii veterinari din cadrul DSVSA județene; 

 În data de 27.08.2021 a fost efectuată instruire cu personalul unde au fost diseminate 
prezentări legate de stadiul realizării programului strategic aferent anului 2021. 

 
Monitorizarea comețului intracomunitar, importul produselor de origine nonanimală 

S-au derulat și verificat 6 operațiuni de comerț intraunional  și 12 importuri la depozite 
de desținatie desemnate. 

Neconformitățile identificate și măsurile aplicate pentru neconformitățile constatate 

Neconformitățile constatate in cadrul controalelor efectuate s-au raportat lunar in 
conformitate cu Nota de seviciu 4384/2009, precum și trimestrial conform Notei de serviciu 
26404/05.04.2021 – Macheta nonanimal.  
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Au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale operatorilor economici cu profil 
alimentar nonanimal la care au fost identificate abateri de la prevederile legislației sanitare 
veterinare și pentru siguranța alimentelor constând în 9 amenzi în valoare totală de 56.000 lei 
și 7 avertismente aplicate în conformitate cu OG nr.2/2001 cu modificările și completările 
ulterioare. 

Sistemul Rapid de Alertă alimente și Furaje (SRAFF) 

În perioada analizată, la nivelul județului Călărași au fost gestionate prin verificări la 
fața locului, la operatorii economici, 85 Notificări adiționale cu răspunsurile aferente pe 
platforma i-rasff/AAC.  De asemenea, DSVSA Călărași a inițiat și gestionat o Notificare AAC. 

Import și comerț intraunional produse de origine nonanimală 

S-au derulat și verificat 6 operațiuni de comerț intraunional  și 12 importuri la depozite 
de destinație desemnate. Neconformitățile constatate în cadrul controalelor efectuate s-au 
raportat lunar în conformitate cu Nota de seviciu 4384/2009, precum și trimestrial conform 
Notei de serviciu 26404/05.04.2021 – Macheta nonanimal. 

Au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale operatorilor economici cu profil 
alimentar nonanimal la care au fost identificate abateri de la prevederile legislației sanitare 
veterinare și pentru siguranța alimentelor constand în 9 amenzi în valoare totală de 56.000 lei 
și 7 avertismente aplicate în conformitate cu OG nr.2/2001 cu modificările și completările 
ulterioare. 

Control oficial 

Sănatatea și bunăstarea animalelor 

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. 
  Conform prevederilor Ordinului A.N.S.V.S.A nr. 35 /2016, si a Ordinului A.N.S.V.S.A 
nr. 112/2017, a fost aprobat planul cifric 2020 pentru supravegherea, controlul și, după caz, 
eradicarea pestei micilor rumegătoare în anul 2020, cu stabilirea localităților țintă, frecvența și 
numărul exploatațiilor în care vor fi monitorizate animalele receptive din specia caprine și 
ovine prin: 

Supraveghere activă exploatații nonprofesinale și profesionale prin selectarea unui 
număr de exploataţii, respectând  principiul prevalenţei 5% şi confidenţei 95%  

Frecvența testării prin: 
 Medic veterinar oficial de 3 ori/an prin inspecţie şi supraveghere clinică se efectuează 

înaintea ieşirii la păşunat lunile februarie-martie şi după întoarcerea în stabulaţie lunile 
noiembrie-decembrie şi concomitent cu eşantionul SMR generat; 

 Medic veterinar de liberă practică CSV – odată pe an – în perioada septembrie–15 
decembrie, acţiunea de supraveghere activă – inspecţie şi examinarea clinic a 
animalelor receptive a fost finalizată în baza procedurii de inspecţie a animalelor din 
exploataţii, conform Notei de Serviciu A.N.S.V.S.A nr.7663/16.10.2020, acţiune 
finalizată de medicii vetrinari de liberă practică la 31.12.2020; 

 Supraveghere pasivă – tot timpul anului - pe probe recoltate în dublu sânge Elisa și 
EDTA de medic veterinar de liberă practică împuternicit, sub supraveghere oficială 
CSVSAO. Nu au fost cazuri de morbiditate/mortalitate cu semne clinice ce pot fi 
atribuite PMR. 

Nr. 
Crt. 

Nr 
localități 

Nr. exploatații nonprofesionale Nr. exploatații comerciale 
Feb-martie Nov-dec SMR Feb-martie Nov-dec SMR 
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țintă plan realizat plan realizat realizat plan realizat plan realizat  
1 16 58 58 58 58 2 12 12 12 12 14 

Verificarea în teren și avizarea corectitudinii și a veridicității deconturilor întocmite de 
medicii veterinari de liberă practică împuterniciți, privind acțiunile sanitare veterinare suportate 
de la bugetul de stat corelate cu decontul materialelor şi produselor de uz veterinar utilizate 

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 perioada ianuarie – decembrie 2021, 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 . 

Acţiunile de control au fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor A.N.S.V.S.A. 
transmise prin notele de serviciu ANSVSA în contextul evoluţiei epidemiei cu SARS-COV-2, 
cât și în contextul evoluției PPA raportat la localizarea focarelor. 

Au fost evaluate de către inspectorii din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate şi 
Bunăstare Animală: 32 CSV-uri și verificate în teren  494 exploataţii deţinătoare de animale. 

Verificarea și avizarea corectitudinii și a veridicității deconturilor întocmite de medicii 
veterinari de liberă practică împuterniciți privind acțiunile de identificare și înregistrare a 
bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor suportate de la bugetul de stat, 14 CSV–uri verificate 
în teren privind acțiunile de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și 
caprinelor. 

Deconturile justificative depuse în baza OUG 117/2020 au fost evaluate lunar atât 
administrativ căt și prin acțiuni de supracontrol în teritoriu, iar în cazul constatării de 
neconformități, s-au aplicat penalități în baza art. 8 din OUG nr.117/2020. 

Un număr de 39 CSV au fost supuse lunar acţiunii de control în teren prin echipe 
desemnate de conducerea unităţii în scopul verificării deconturilor justificative depuse în baza 
OUG nr.117/2020, constatându-se neconformităţi privind consilierea proprietariilor, 
necorelarea efectivelor de animale prezente cu BND, nerespectarea programului de 8 ore.  

S-a aplicat măsura anulării decontului la 2 CSVA, în valoare totală de 20.000 lei, iar la 
11 CSV-uri pentru nerespectarea programului fizic de 8 ore, lipsa participării lunare la instruiri, 
neconsilierea proprietarilor de animale, fiind aplicată penalitate asupra decontului. 

Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstarea Animalelor, a fost supus acțiunii de 
audit intern privind “Evaluarea activității de întocmire și realizare a deconturilor medicilor  
veterinari de liberă practică, pentru acțiunile sanitare veterinare efectuate și a deconturilor 
justificative întocmite în baza prevederilor OUG nr.117/2020 fiind întocmit plan de acțiune cu 
termene și persoane responsabile. 

Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstarea Animalelor a fost supus acțiunii de 
control official din partea ANSVSA privind gestionarea gripei aviare. 

Exploataţiile comerciale de porcine 

Avand în vedere Nota de serviciu ANSVSA nr.7826/25300/18.02.2021 a fost 
efectuată  evaluarea condițiilor de biosecuritate și utilizare a biocidelor într-un număr de 9 
exploatații comerciale de suine, iar pentru cazul în care s-au constatat neconformități privind 
procedurile de biosecuritate  au fost acordate 2 termene recontrol. 

Având în vedere Nota de serviciu ANSVSA nr.7862/05.03.2021, pentru stabilirea 
criteriilor de prioritizare a controalelor oficiale în  domeniul sănătății animalelor, în baza “fișei 
de clasificare în vederea încadrării în grupe de risc a exploatațiilor comerciale de suine”, au 
fost efectuate 17 acțiuni de control și evaluate 17 exploatații comerciale suine. Acțiunea este 
finalizată pentru cele 17  exploatații active, 5 exploatații fiind încadrate în grad de risc scăzut 
și 12 în grad de risc mediu. 

Au fost evaluate asupra condițiilor de biosecuritate, 17 exploatații suine. O exploatație 
afectata PPA în anul 2020, a fost supusă evaluării condițiilor de repopulare, în baza 
Regulamentului nr. 429/2016, Regulamenteor delegate nr.687/2020, cu rezultat risc prezent și 
a fost emisă OIA.  



 

 

  

28

O exploatație afectată PPA în anul 2021, a fost supusă evaluării condițiilor sanitare 
veterinare de funcționare,în baza solicitării administratorului pentru reautorizare concomitent 
și evaluării condițiilor de repopulare în baza Regulamentului nr. 429/2016, Regulamentelor 
delegate nr.687/2020, cu rezultat risc present, pentru care nu s-a acceptat autorizarea 
sanitară veterinară și s-a acordat termen remediere, cu recontrol. 

4 exploatații comerciale au fost supuse acțiunii de evaluare și combatere în 
suspiciune și confirmare PPA.  

Pentru neconformitățile constatate în timpul acțiunilor de control oficial, au fost 
acordate termene de  remediere și aplicate 7 sancțiuni contravenționale în valoare de 33600 
lei și 4 avertismente scrise. 

Concomitent au fost realizate controale în domeniul bunăstării animale, în baza 
planului național cadru de control în domeniul bunăstării animale, și control oficial în domeniul 
nutriției animale și farmacovigilență, inclusiv acțiuni de prelevare probe țesuturi origine 
animală în cadrul PNCR și probe furaje în cadrul PCCOF. 

Au fost realizate acţiuni de control tematice în baza notificării A.P.I.A. Călărași, privind 
efectuarea controlului la faţa locului la nivelul exploatațiilor comerciale de porc, fiind efectuate  
acțiuni de control fizic în teren într-o exploatație comercială suine, într-o exploatație fiind 
neefectuat controlul măsura 14, aceasta fiind declarată focar PPA, urmând a fi finalizat în 
2022. 

În exploataţiile comerciale de pasăre au fost efectuate acțiuni de control oficial privind 
respectarea condițiilor sanitare veterinare de biosecuritate în contextul Notei de Serviciu 
A.N.S.V.S.A nr.25151/15.01.2020 privind respectarea normelor de biosecuritate la nivelul 
exploatațiilor profesionale și nonprofesionale deținătoare de păsări, în contextul evoluţiei 
influenţei aviare pe teritoriul României și a altor State Membre. 

În baza Notei de serviciu ANSVSA nr.7625/26978/21.09.2020 a fost finalizată  
clasificarea în grad de risc a exploatațiilor comerciale de pasăre, fiind realizate 45 de acțiuni 
de control în 27 de exploatații pui carne, 2 în exploatații reproducție și 10 acțiuni în exploatații 
găini ouă consum. 

Pentru neconformitățile constatate privind aplicarea procedurilor de biosecuritate prin 
deținerea de evidențe necompletate la zi, nerespectare plan autocontrol privind determinare 
reziduuri și contaminanți din apă și furaje, au fost acordate termene de remediere și 3 
avertismente . 

Concomitent, au fost realizate controale în domeniul bunăstării animale în baza 
planului național cadru de control în domeniul bunăstării animale, Notei de serviciu ANSVSA 
nr.21563/16.01.2020, inclusiv clasificare în grad de risc bunăstarea puilor de carne, și control 
oficial în domeniul nutriției animale și farmacovigilență, acțiuni de prelevare probe în cadrul 
PNCR și PCCOF. 

Simultan, au fost realizate acţiuni de control oficial privind supravegherea 
salmonelozelor aviare inclusiv prelevarea de probe în cadrul planului de control oficial, 
pseudopestă aviară, gestionarea SNCU.În conformitate cu Nota de Serviciu A.N.S.V.S.A. și 
notificarea A.P.I.A. Călărași, privind efectuarea controlului la faţa locului la nivelul 
exploatațiilor comerciale de pasăre și porc, au fost efectuate acțiuni de control fizic în teren în 
6 exploatații comerciale pasăre – pui carne. 

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 
razajudețului Călărași, măsuri de prevenire și combatere în conformitate cu prevederile 
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Directivei 60/2002 CE transpusăîn legislația națională Ordinul A.N.S.V.S.A nr. 99/2006 
pentru focarele declarate în trimestrul I 2021; 
Începând cu data de 21.04.2021, a fost aplicată legislația europeană în vigoare, 
respectiv Regulamentul nr.429/2016 și regulamentele delegate, respectiv: 
Regulamentul nr.687/2020, Regulamentul nr.688/2020, Regulamentul nr.689/2020; 

- În perioada 01.01 – 31.12.2021,  au fost declarate 4 focare pestă porcină africană în 4 
exploataţii comerciale de suine; 

- Până la 31.12.2021 au fost stinse 4 focare PPA; 
- Focarele de pestă porcină africană au fost gestionate cu promptitudine sub 

supraveghere sanitară veterinară oficială încă din momentul suspicionării bolii, prin 
aplicarea planurilor de măsuri de combatere PPA aprobate în cadrul CLCB județean 
Călărași; 

- Până la 31.12.2021 au fost despăgubite 2 focare de Pestă Porcină Africană. 

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 bovină în comuna Dor 
Mărunt, în 4 exploatații nonprofesionale, bovinele pozitive fiind abatorizate sub 
supraveghere sanitară veterinară oficială și efectivele de bovine în vârstâ de peste 12 
luni prezente în cele 4 exploatații supuse testării LEB sub supraveghere sanitară 
veterinară oficială în vederea asanării prin extracție. Au fost stinse oficial 3 focare LEB, 
un focar fiind stins în funcție de rezultatul testării bovinelor din exploatație, în cursul 
lunii noiembrie 2021; 

- Despăgubiri LEB acordate în 2021 – 1 focar LEB/1 proprietar, în valoare de 6072 lei (5 
bovine abatorizate); 

- Au fost evaluate în grad de risc 28 exploatații comerciale de pui de carne; 
- În conformitate cu Nota de Serviciu A.N.S.V.S.A și notificarea APIA Călărași, privind 

efectuarea controlului la faţa locului la nivelul exploatațiilor comerciale de pasăre și 
porc, au fost efectuate acțiuni de control fizic în teren în 6 exploatații comerciale pasăre 
– pui carne; 

- În contextul notelor de serviciu  A.N.S.V.S.A., săptămânal au fost efectuate acțiuni de 
control în trafic, târguri de animale cu participarea medicilor oficiali C.S.V.S.A.O, 
S.C.O.S.B.A, S.C.O.S.A și inspectori IPJ Călărași;  

- Pentru comercializarea de păsări în zone adiacente târgurilor de animale, a fost 
aplicată 1 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. 

SNCU–implementarea planului cifric de controale oficiale în domeniul SNCU 
2021/realizare plan cifric în domeniul SNCU 

Având în vedere prevederile Notei de Serviciu ANSVSA nr.7993/2617/04.06.2021 și 
Notei de serviciu ANSVSA nr.7425/25772/18.03.2020 și a Notei de serviciu ANSVSA nr. 
6153/23.02.2016, referitoare la acțiunile anuale de inspecție și control în anul 2021, în 
domeniul SNCU, stabilirea grupei de risc a unităţilor autorizate conform prevederilor 
Regulamentului CE nr.1069/2009  şi a frecvenţei de inspecţie a acestora, efectuarea 
acțiunilor de control oficial în domeniul SNCU s-au desfășurat în baza planului cadru de 
control oficial în : 

- unitățile autorizate sanitar veterinar de neutralizare a subproduselor de origine animală 
care nu sunt destinate consumului uman (SNCU) generate la nivelul exploatațiilor 
comerciale de animale; 

- unitățile autorizate sanitar veterinar de neutralizare a subproduselor de origine animală 
care nu sunt destinate consumului uman (SNCU) generate la nivelul unităților din 
domeniul igienei alimentare, unități situate pe același amplasament cu unitățile 
generatoare (abatoare). 
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- unitățile administrativ teritoriale implicate în gestionarea SNCU generate la nivelul GP-
urilor. 

Planul Național de Control al Reziduurilor 

În conformitate cu prevederile Notei de Serviciu A.N.S.V.S.A nr 25352/25.02.2021 
supun spre aprobare planul național control reziduuri 2021 în domeniul sănătății animale, au 
fost efectuate acțiuni de control oficial pentru prelevarea de probe în vederea determinării de 
reziduuri și contaminanți din țesuturi de origine animală de la nivelul exploatațiilor comerciale 
de animale. Plan  45, realizat 42 probe, rezultate conforme. 3 probe nerealizate prin încetare 
activitate o exploație de prepelițe și echipament nefuncțional IISPV. Nu sunt restanțe, nu sunt 
rezultate neconforme. 

Nutriţie animală (controale oficiale prin inspecție și expertiză sanitar-veterinară a 
furajelor) 

  
Tip unități din domeniul hranei pentru 

animale 

Număr de unități   
înregistrate/ 
cu activități 
notificate 

Număr total 
controale 

programate 

Număr total 
controale 
real.izate 

I 
Unităţi autorizate conform art. 10 al 
Regulamentului nr 183/2005: 

   

1 Unităţi producătoare de aditivi furajeri 1 1 1 

4 

Unităţi producătoare de furaje 
combinate: 

   

1.Comercializare terți 1 2 3 
4.Comercializare terți și consum propriu 
care produc şi furaje medicamentate 

2 2 4 

5. Consum propriu 7 5 5 
 Depozite de furaje 1 1 1 

5 
Unităţi producătoare de furaje 
combinate: 

   

 3. Consum propriu  3 3 3 
 4. Ferma malaxor propriu/malaxor mobil 9 4 4 

6 Transportatori de furaje 8 8 8 
7 Mijloace transport furaje 25 25 23 

8 
Depozite de furaje (inclusiv Depozite 
pmv cu activitate notificată) 

1 1 1 

9 
Magazine furaje (inclusiv Farmacii 
veterinare cu activitate notificată) 

30 27 17 

10 Intermediari furaje 2 2 2 

11 Unităţi de ambalare furaje - LUCERNA 4 4 4 

II 

Operatori cu activităţi din alte 
domenii care furnizează produse/ 
subproduse pentru utilizarea în hrana 
animalelor: 

   

Tip unitate 
Acțiuni de inspecție 
01.01 – 31.12 2021 

Plan nr acțiuni Realizat 
Unitate incinerare în incinta unei unități generatoare 38 34 
Unitate incinerare în afara unei unități generatoare 3 6 

Unitate manipulare & depozitare cat 3 piei 2 2 
Utilizatori SNCU/produse derivate care nu sunt în scop furajer 2 2 
Transportatori independenți 2 2 
Grădini zoologice 1 1 

Adăposturi pentru câini 1 1 

AJVPS  2 

Alte tipuri de unități – exploatatii comerciale de animale 12 15 
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1 16. Fabricare ulei brut de soia, srot soia 1 1 1 

2 
17.Extracție ulei - subprodus în hrana 
animalelor de fermă 

1 1 2 

3 
18.Glicerină - subprodus în hrana 
animalelor de fermă 

1 1 1 

III 
Exploatații comerciale deținătoare de 
animale care își achiziționează furajul 

36 18 18 

În domeniul nutriției animale, în contextul notei de serviciu ANSVSA nr. 
7909/01.04.2021, au fost efectuate evaluări în grad de risc a unităților din domeniul nutriției 
animale, supravegherea sanitar-veterinară a unităților care produc, depozitează și 
comercializează produse medicinal veterinare. 

În baza Notei de Serviciu ANSVSA nr.7791/ NS ANSVSA nr. 7787/25155/25.01.2021, 
au fost desfășurate acțiuni de control oficial la nivelul unităților care produc, depozitează și 
comercializează produse medicinal veterinare conform plan cadru cifric de control 2021: 

 

 

Tipul unităților din domeniul 
farmaceutic veterinar 

Numărul de 
unități 

autorizate/ 
înregistrate 

Plan 

Număr total controale 

Realizate 
Controale 
tematice 

Farmacii veterinare 25 18 18 55 
Puncte farmaceutice veterinare 2 2 2  

Depozite produse medicinale  
veterinare şi alte produse de uz veterinar 

2 2 2  

Unităţi care asigură asistenţă sanitară veterinară din care:  
Cabinete, clinici, spitale 11 6 6  

Medici veterinari împuterniciţi 30 23 23  

Exploataţii 118 60 58  

Întruniri/acțiuni comune cu reprezentanți ai altor instituții de stat/asociaţii/agenți 
economici etc. 

A fost efectuată 1 acțiune de control în baza notei de serviciu nr.1 control oficial și 1 
acțiune control tematic în comisie mixtă ANSVSA, IGPR și ANZ, fiind aplicată 1 sancțiune în 
valoare de 6000 lei și emisă OIA pentru deținerea de cabaline fără pașaport și nerespectarea 
fluxului tehnologic pentru care a fost autorizată sanitar veterinar. 

Acțiuni de control în trafic conform plan comun de măsuri IGPR/ANSVSA și conform 
prevederilor  NS ANSVSA NR. 7777/14.01.2021 privind măsurile care trebuiesc luate pentru 
combaterea PPA – total acțiuni de control: 645 mijloace auto transport animale vii/păsări, 
produse de origine animală. Pentru neconformitățile constatate, transport în mijloace auto 
neautorizate sanitar veterinar, animale fără documente, au fost aplicate 2 sancțiuni 
contravenționale în valoare totală de 2500 lei. 

Instruiri efectuate (personalul din subordine, fonduri de vânătoare, asociaţii, operatori 
economici, etc.) 

Instruiri tematice în domeniul sănătății animale – PPA, gripa aviară, EST, condiții 
biosecuritate ferme pasăre și suine, OUG nr.117/2020, program strategic 2021, plan cifric 
2021, Ordinul ANSVSA nr.106/2015, legislație comunitară și națională. La nivelul Serviciul 
Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală, au fost efectuate lunar instruiri tematice cu 
medici veterinari oficiali CSVSAO, lunar cu medicii veterinari de libera prcatică împuterniciți în 
baza prevederilor OUG nr.117/2020. 

Acţiuni privind ameliorarea şi reproducţia în zootehnie 

 TAURINE  
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 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 primiparelor; 

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

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

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

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

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

conform Regulamentului (CE) nr.433/2007, a Certificatului pentru carne dezosată 
sferturi posterioare de bovine adulte – masculi şi a Certificatului pentru carne dezosată 
sferturi posterioare de bovine adulte-masculi, conform Regulamentului (CE) 
nr.1359/2007, precum 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 
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 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; 

 Codificarea familiilor de albine, eliberarea adeverinţelor pentru programul PNA 2018-
2020; 

 Controale la faţa locului privind respectarea prevederilor actelor normative care 
reglementează activitatea din sectorul laptelui şi a produselor lactate. 

 

Lucrări de îmbunătăţiri funciare  

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

În anul 2021 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 30 de staţii de pompare, evacuându-se un volum de 61411 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 pe anul 2021 pentru prestări 

servicii de irigaţii cu deţinătorii de terenuri agricole. S-a contractat o suprafaţă de 70249 ha, și 
s-a irigat o suprafață de 53374 ha 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 2021 valoarea 
cheltuielilor  totale a fost de 23.161.188,18 lei din care: 

- cheltuieli  activitatea proprie,  11.588.817 lei;  
- cheltuieli activitatea de desecare, 1.608.347,29 lei; 
- cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţia amenajărilor de irigaţii şi amenajărilor de 

desecare, 6.834.825,35 lei; 
- cheltuieli activitatea de irigaţii, 3.129.198,54 lei.  

            Veniturile realizate pe anul 2021  au fost de 135.214,76 lei, din care :         
- venituri din irigaţii, 0 lei; 
- venituri din activitatea de desecare, 0 lei; 
- venituri din alte activităţi, 135.214,76 lei. 
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Pentru activitatea de investiţii, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Călăraşi a 
avut pe anul 2021 un plan de investiţii de 50.495.000 lei pentru 12 obiective pentru amenajări 
de irigații, care au avut ca sursă de finanţare bugetul de stat. 

Activitatea de investiţii, desfăşurată în anul 2021 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 12.180.000 lei din care s-au realizat 
8.586.062 lei; 

- „Reabilitarea staţiei de pompare plutitoare SPA km 338 din amenajarea Borcea de 
Sus”: plan 633.000 lei din care s-au realizat 364.489 lei; 

- “Reabilitarea stației de pompare reversibilă SRP Baital și a rețelei de canale de 
aducțiune din amenajarea Borcea de Sus”, plan 10.000 lei și realizări în valoare de 0 
lei; 

- „Reabilitarea infrastructurii de irigaţii din amenajarea Gostinu Greaca Argeş”: plan 
2.000.000 lei şi realizări în valoare de 1.898.023 lei; 

- „Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea hidroameliorativă 
Gălăţui Călăraşi”: plan 8.408.000 lei şi realizări în valoare de 7.769.155 lei; 

- „Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea hidroameliorativă 
Călăraşi Răul”: plan 3.111.000 lei şi realizări în valoare de 2.776.837 lei; 

- „Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din amenajarea Pietroiu Ştefan cel 
Mare”: plan 22.732.000 lei şi realizări în valoare de 19.402.494 lei; 

- „Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigații Oltenița Surlari 
Dorobanțu”, plan 10.000 lei și realizări în valoare de 0 lei; 

- „Reabilitarea infrastructurii de irigații Mostiștea I”, plan 50.000 lei și realizări în valoare 
de 7.837 lei; 

- „Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din amenajarea de irigații Jegălia”, plan 
350.000 lei și realizări în valoare de 346.680 lei; 

- „Reabilitarea stației de repompare SRP1 Independența, a canalelor de aducțiune CA 
Barza, CP și a canalelor de distribuție CC, CD1A, CD1B, CD6, CD7, CD4a, CD4b, 
CS2, CS3, CD1Ddragalina, CDI Drajna, CD8, CD9, CD10 din amenajarea Gălăţui 
Călărași”, plan 1.010.000 lei și realizări în valoare de 1.938 lei. 

Realizările pe anul 2021 la investiţii sunt în valoare de 41.153.515 lei, ceea ce 
reprezintă aproape 82% din programul de investiţii. 

În domeniul silviculturii situaţia se prezintă astfel: 

Nr. 
Crt. 

Indicatorul UM 
Program  
an 2021 

Realizări  
an 2021 

% 

I Activităţi tehnice  

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

ha 
237 
170 
67 

281 
170 
101 

119 
100 
151 

2 Evaluarea masei lemnoase mii mc 125 140,4 112 

3 

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

ha 

895 
160 
425 
310 

972 
163 
492 
317 

     109 
102 
116 
103 
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4 Masă lemnoasă mii mc 136 179       132 

C. TURISM  

În anul 2021 (la 31 iulie), numărul total al structurilor de cazare turistică a fost de 27 
unităţi, menţinându-se la acelaşi nivel  faţă de anul precedent. Din cele 27 unităţi, 3 sunt 
hoteluri, 1 este hostel, 4 moteluri, 1 pensiuni turistice, 4 pensiuni agroturistice, 14 
bungalowuri. 

Numărul total de locuri existente (capacitatea de cazare turistică existentă la 31 iulie 
2021) în aceste unităţi a fost de 864 locuri-pat, menţinându-se la acelaşi nivel  faţă de cel  
înregistrat în anul 2020. 

În anul 2021, Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a fost de 156720 locuri-zile, 
în scădere cu 14,8% faţă de anul 2020. 

Indicele de utilizare netă a capacităţilor de cazare turistică în funcţiune a fost, în anul 
2021 de 15,4%, cu 2,7 puncte procentuale peste nivelul înregistrat în anul anterior (12,7% în 
anul 2020). 
            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  2021, s-au  înregistrat 14622 sosiri ale  turiştilor în  unităţile de cazare, cu 
35,3% mai multe decât în anul 2020 (+3817 sosiri). Din acestea, 13476 (92,2% din numărul 
total de sosiri) au fost sosiri de turişti români şi 1146 (7,8% 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 
2021, s-au înregistrat 24182 înnoptări, mai multe cu 863 înnoptări (3,7%) faţă de anul 
precedent. 

În anul 2021, numărul înnoptărilor turiştilor străini a fost de 3028 (12,5% din numărul 
total de înnoptări înregistrate), în timp ce numărul înnoptărilor turiştilor români a fost de  
21154 (87,5% 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 

 Igienizare zonă drum-179060 spm; 
 Montat perapet metalic-180 mp; 
 Colmatări fisuri, crăpături – 6260 m; 
 Reparații asfaltice cu mixtură asfaltică caldă - 12238 mp/1141 tone; 
 Reparații asfaltice cu mixtură asfaltică stocabilă – 8,8 tone; 
 Montat semnalizare rutieră – 215 buc; 
 Asigurat scurgeri apă în zona drumului – 2043 ore; 
 Curățat manual și mecanic acostamente – 36951 mp; 
 Periat mecanic suprafețe asfaltice – 14650 mp; 
 Curățat manual șanțuri scurgere ape – 4610 m; 
 Desfundat manual șanțuri scurgere ape – 12 mc; 
 Săpat mecanic șanțuri cu încărcător – 3136 m; 
 Cosit mecanic vegetație – 17530 mp; 
 Tăiat manual și mecanic lăstăriș și vegetație – 128415 buc; 
 Montat semnalizare de iarnă – 172 buc; 
 Montat panouri parazăpezi  10860 m; 
 Demontat panouri parazăpezi – 31111 m; 
 Informări meteo rutiere – 10160 ore; 
 Preparat clorură de calciu – 35 tone; 
 Însoțit utilaje în acțiune – 859 ore; 
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 Combatere polei și zăpadă cu material antiderapant, cu utilaje proprii – 546 tone 
sare/319 ore; 

 Curățat manual guri scurgere pod - 102 buc; 
 Curățat manual cale pod - 915 ore/10000 mp; 
 Intervenție evenimente rutiere – 130 ore; 
 Plantat cavaliei cu încărcător – 3880 mp; 
 Reparat borne kilometrice- 12 buc; 
 Vopsit parapet metalic – 110 mp; 
 Tocat crengi și lăstăriș – 60 ore; 
 Eliminare tasare în zona drumului – 50 mp.  

Lucrările de întreţinere şi reparaţii pe drumurile judeţene şi comunale realizate 
în anul 2021: 

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.  

În baza programului de întreținere și reparații drumuri județene și infrastructură 
aferent anului 2021 și aprobat de Consiliul Județean Călărași, s-au încheiat contracte de 
lucrări cu S.C. Drumuri și Poduri S.A. Călărași. 

Lucrări pentru întreținerea periodică a drumurilor județene, astfel: 
 Asfaltări - 1,85 km; 
 Plombări  - 1820,40 mp; 
 Marcaje rutiere longitudinale – 7,05 km; 
 Marcaje rutiere transversale – 76,10 km; 
 Cosire vegetație – 993,1 km; 
 Lucrări de îmbrăcămiți bituminoase ușoare – 1,035 km DJ 306A; 2,620 km DJ 404; 

0,425 km DJ 310.   
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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.D.L.P.A., fonduri pentru 
definitivarea Planurilor Urbanistice Generale, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. 

Localitatea 
Total 

sume alocate în 
2021 (lei) 

Total sume 
cheltuite în 
2021 (lei) 

1 Chirnogi 30.000,00 30.000,00 

2 Ciocănești 23.900,00 23.900,00 

3 Curcani 25.000,00 25.000,00 

4 Dorobantu 25.000,00 25.000,00 

5 Dragoș Vodă 71.400,00 71.400,00 

6 Ffrumușani 26.600,00 - 

7 Fundeni 25.000,00 25.000,00 

8 Independența 52.441,00 24.123,20 

9 Lușsanu 65.450,00 30.940,00 

10 Mitreni 58.012,00 58.012,00 

11 Plătărești 60.000,00 60.000,00 

12 Spanțov 49.000,00 49.000,00 

13 Ulmeni 25.166,00 - 

14 Unirea 53.550,00 53.550,00 

 Total 590.519,00 475.925,20 

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 
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în care nu s-au finalizat şi aprobat PUG – urile ca documentaţii definitive se suspendă 
eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare. 

La data de 31.12.2021, Situaţia elaborării Planurilor Urbanistice Generale se prezintă 
asfel:  

PUG Total 
Total PUG-uri,din care: 55 
Definitive în valabilitate 31 
Reactualizate în curs de 
avizare 

22 

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),  
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),  
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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),  
Valea Argovei (prelungit prin H.C.L. nr. 
33/29. 11. 2017), 
Vasilați (prelungit prin H.C.L. nr. 
51/29.11.2018), Vlad Țepeș 

Rezultă că 96% 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 44%, aşa cum se 
menţionează în OUG nr.7/2011. 

 

 

             Activitatea de avizare şi autorizare în judeţul Călăraşi  

Structura de specialitate din subordinea arhitectului şef al judeţului Călăraşi a analizat 
şi propus Preşedintelui Consiliului Judeţean, emiterea de certificate de urbanism şi autorizaţii 
de construire – desfiinţare, după cum urmează: 

 

 

 

 

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 74 avize – 
Arhitect Şef în anul 2021. 

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: 

 2020 2021 

Certificate de urbanism 240 306 
Avize de oportunitate 7 9 
Autorizaţii de construire 72 92 
Autorizaţii de desfiinţare 13 8 
Aviz Arhitect Şef 60 74 

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

     2020 2021 
Certificate de urbanism 41.545,00 15.269,00 

Autorizaţii de construire/desfiinţare 151.209,37 227.220,10 

 2020 2021 
Certificate de urbanism 240 306 
Avize prealabile de oportunitate 7 9 
Autorizaţii de construire 72 92 
Autorizaţii de desfiinţare 13 8 
Aviz arhitect şef 60 74 
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Avize  1.319,00 1.005,00 

Regularizări taxe autorizaţii construire 3.045,98 2.851,80 

Prelungiri C.U. şi A.C. 30.789,00 2.860,00 

Formulare 3.347,00 5.284,00 

Amenzi contravenţionale - 1.000,00 

TOTAL 231.255,35 255.489,90 

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 2021 fonduri pentru realizarea cadastrului de specialitate 
imobiliar – edilitar. 50 de unităţi administrativ - teritoriale au lucrările de cadastru imobiliar-
edilitar necontractate. 

 

Disciplina în construcţii şi urbanism 

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

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

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. 

S-a avut în vedere următoarele: 
 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). 
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Realizarea documentaţiilor de urbanism, a lucrărilor de cadastru de 
specialitate, imobiliar – edilitar în municipiul Călăraşi 

Amenajarea teritoriului-urbanism în municipiul Olteniţa – au fost eliberate 397 de 
certificate de urbanism, 88 de autorizaţii de construire şi 28 autorizaţii de desfiinţare. În anul 
2021  au fost întocmite 3 procese-verbale de contravenţie.  

Au fost aprobate 3 documentații - Planuri Urbanistice Zonale, astfel: Plan Urbanistic 
Zonal  - “ Construire locuință “ aprobat prin HCL nr. 88/29 07.2021; Plan Urbanistic Zonal - “ 
Bazin didactic de înot“, “Centru cultural”, “sală de sport cu tribună de 180 de locuri”, aprobat 
prin HCL nr.55/27.05.2021; Plan Urbanistic Zonal - “ Construire hală de producție. Depozitare, 
birouri“, aprobat prin HCL nr.116 /30. 09. 2021. 

Amenajarea teritoriului-urbanism în oraşul Fundulea: 
 4 autorizații de construire reprezintă investiții private în industrie, capacitați de 

depozitare și agricultură (o investiție este finalizată, trei sunt în desfășurare); 
 2 autorizații de construire reprezintă invetiții ale Consiliului Local Oraș Fundulea cu 

fonduri europene; 
 2 autorizații de construire reprezintă extinderi de rețele de distribuție a gazelor 

naturale; 
 Au fost aprobate doua Planuri Urbanistice Zonale, ambele reprezentând investiții în 

capacități de producție industrială (doar un beneficiar a obtinuț și autorizația de 
construire); 

 Au fost obținute certificatele de urbanism și a fost începută procedura de informare a 
publicului  pentru încă alte patru Planuri Urbanistice Zonale (investiții în agricultură și 
industrie); 

 Cadastrul sistematic a fost realizat în proporție de 40%; 
 A fost semnat contractul pentru realizarea a încă aproximativ 3000 de immobile; 
 Cadastrul edilitar este în curs de desfășurare (folosind mijloacele și personalul 

primăriei). 

Amenajarea teritoriului-urbanism în oraşul Lehliu Gară: 
 PUG-ul şi RLU au fost aprobate prin HCL nr.54/2010 și au termen de valabilitate 10 

ani. În anul 2020 s-au elaborat și aprobat 2 PUZ-uri cu reglementările aferente;  
 În anul 2020 s- prelungit termenul de valabilitate prin HCL nr.70/12.11.2020. 

Autorizațiile de construire și certificatele de urbanism au fost emise de Consiliul 
Județean Călărași (CJC), conform Protocolului nr.6060/20.07.2021, încheiat între CJC 
și uat Lehliu Gară; 

 În ceea ce privește disciplina în construcții și urbanism, s-a întocmit și aprobat 
programul de control privind respectarea documentațiilor tehnice autorizate și s-au 
făcut controale pe teren. 

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, până la data de 31.12.2023, prin HCL 
nr.54/18.12.2018. În anul 2021, certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire/desfiinţare 
au fost eliberate de Consilul Județean Călărași în baza unui Protocol de colaborare, deoarece 
niciun funcționar public din aparatul de specialitate al primarului nu îndeplinește condițiile 
prevăzute la art 361 , lit c) din Legea nr.350/2001 privin amenajarea teritoriului și urbanismul, 

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 

10 10 0 0 185 191 32 27 681 43 
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modificată și completată. Din lipsa fondurilor, nu au fost demarate lucrările de cadastru, de 
specialitate imobiliar – edilitar. 

       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 în Construcţii 
Călăraşi - I.J.C. Călăraşi se desfăşoară pe baza programelor trimestriale de activitate 
aprobate de Inspectorul General al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.. 

Acţiunile desfăşurate în anul 2021 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 2021 s-au realizat: în domeniul 
calităţii in construcții au fost programate 198 controale şi au fost efectuate 223 controale, din 
care 124  în faze determinante pentru rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor. 

Au fost verificate 8 societăţi comerciale cu activitate în domeniul proiectării, 
controlându-se peste 45 de proiecte tehnice. 

În domeniul avizării lucrărilor publice şi acordurilor au fost avizate 230 de programe 
de control de control a lucrărilor ajunse în faze determinante şi 40 de documentaţii au fost 
verificate în vederea obţinerii acordului pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor din care 
3 au fost respinse. 

Activitatea de control în 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 27 de activităţi de control și s-au efectuat 34 de 
controale. 

S-au efectuat 5 controale şi inspecţii privind urmărirea comportării în timp a 
construcţiilor. 
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S-au efectuat 58 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 5 activităţi de control în domeniul performanţei 
energetice a clădirilor. 

Reprezentanţii IJC Călăraşi au participat la recepţia şi terminarea lucrărilor la un 
număr de 94 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 2021 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 2021, 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 statului 
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 31.12.2021, 146810 cereri în sistemul naţional e-Terra şi au fost 
înfiinţate 47748 de cărţi funciare (7124 din înregistrarea sporadică + 40624 din 
înregistrarea sistematică). 

SERVICIUL CADASTRU 

Activitatea Serviciului Cadastru în anul 2021 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: 53968 documentaţii tehnice verificate și 47104 
cărţi funciare nou înființate (6480 din înregistrarea sporadică + 40624 din 
înregistrarea sistematică);  

 Eliberarea avizelor de execuţie pentru lucrări de specialitate: 75 de avize eliberate; 
 Recepţia tehnică a lucrărilor de specialitate, inclusiv a categoriilor de documentaţii 

tehnice (PUG, PUZ, PUD, PAC, documentaţii conform H.G. nr.834/1991, sisteme 
informaţionale de specialitate): 657 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: 25 de  lucrări;     

 Situaţia pentru fiecare cod de serviciu furnizat, pentru anul 2021: 
- Cod 1.1.1  -Aviz începere lucrări: 78 lucrări; 
- Cod 1.1.2  -Recepţie tehnică pentru lucrări de măsurători terestre: 758 lucrări; 
- Cod 1.2.1  -Hărţi şi planuri (raster): 1307 solicitări; 
- Cod 1.2.4  -Ortofotoplan 1px>50 cm: 2 solicitări; 
- Cod 1.2.5  -Coordonate altimetrice, planimetrice şi 3D: 2476 solicitări; 
- Cod 1.2.6  -Inregistrări GNSS de la o stație permanentă: 1 solicitare; 
- Cod 2.1.1  -Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară: 47748 cărţi funciare 

înfiinţate (7124 din înregistrarea sporadică + 40624 din înregistrarea sistematică);  
- Cod 2.1.2 -Recepție cu alocare nr. cadastral: 337 imobile; 
- Cod 2.2.1  -Recepţie dezlipire/alipire: pentru 2865 imobile rezultate/u.i.; 
- Cod 2.5.1 -Îndreptare eroare materială (include repoziționarea imobilului): pentru  

1263 imobile; 
- Cod 2.6.1  -Înscrieri construcţie: pentru 686 imobile; 
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- Cod 2.6.2  -Extindere/Radiere construcţii: pentru 517 imobile; 
- Cod 2.6.3 -Actualizare informații tehnice : pentru 1741 imobile; 
- Cod 2.6.4 -Anulare operațiuni cadastrale : pentru 114 imobile; 
- Cod 2.7.1  -Consultare documente din arhivă: 2 solicitări; 
- Cod 2.7.5C -Copii certificate arhivă: 477 solicitări; 
- Cod 2.7.7  -Extras din planul cadastral: pentru 2876 imobile; 
- Cod 4.1.1 -Autorizarea persoanelor juridice: 5 persoane; 
- Cod 4.1.3 -Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare: 3 certificate; 
- MODUAT -Recepţie/Înfiinţare/Sistare în urma modificării UAT: 3 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 2 persoane 
fizice reautorizate; 

 Scrierea Titlurilor de proprietate: Titluri scrise cu intabularea dreptului de proprietate  - 
38 și 281 titluri scrise, din care 154 duplicate; 

 Actualizare/Introducere date în DDAPT: 
- Titluri modificate, cf. ODG nr.700/2014, în DDAPT -  446;  
- Titluri anulate, cf. ODG nr.700/2014, în DDAPT – 8; 
- Titluri validate în DDAPT – 268; 
- Creare număr de carnete TP în DDAPT – 2; 
- Eliberare copii conform  cu originalul  - 0; 

 Verificarea proiectelor parcelare – 8 planuri parcelare, reprezentând un număr de 209 
parcele şi o suprafaţă de 285,9002 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 – 1112;. 
 Organizarea de instruiri cu reprezentanţii primăriilor în vederea definitivării RAN şi 

RENNS – o sesiuni de instruire. 

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 5 (2019) – Finalizate 5 uat-uri cu 28 sectoare, suprafața 9488 ha, cărți 
funciare deschise 8903, finalizare în mai 2021; 

- Finanțare 6 (2019) – Finalizate 13 uat-uri cu 129 sectoare, suprafața 31102 ha, cărți 
funciare deschise 23018, finalizare în octombrie 2021; 
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- Finanțare 7 (2021) – Au fost încheiate 31 de contracte de finanțare în cursul lunii 
decembrie, uat-urile vor finaliza activitatea de contractare servicii de înregistrare 
sistematică a imobilelor.  

Situație centralizatoare contracte OUG 35/2016 inițiate în anul 2019, finalizate în anul 
2021 

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 5 28 8903 9488 0 0 0 0 

 

 

 

 

Situație centralizatoare contracte OUG 35/2016 inițiate în anul 2019, finalizate în anul 
2021 

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 13 13 129 23018 31102 0 0 0 0 

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

uri: Luica (Predarea informațiilor către prestator; Recepţia Raportului Preliminar şi 
emiterea Procesului Verbal de Acceptanţă a Serviciilor pentru Livrarea nr.1: Raport 
Prelimitar; Derularea lucrărilor de specialitate; Recepția tehnică a Livrării nr.2 – 
Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare; Afișarea documentelor tehnice ale 
cadastrului și primirea cererilor de rectificare. Stadiul actual: - Soluționarea cererilor de 
rectificare); Plătărești (Recepţia Raportului Preliminar şi emiterea Procesului Verbal de 
Acceptanţă a Serviciilor pentru Livrarea nr.1: Raport Prelimitar; Stadiu actual – 
derularea lucrărilor de specialitate); Vasilați (Predarea informațiilor către prestator; 
Recepţia Raportului Preliminar şi emiterea Procesului Verbal de Acceptanţă a 
Serviciilor pentru Livrarea nr.1: Raport Prelimitar; Stadiu actual – derularea lucrărilor de 
specialitate). 

 Finanțare prin POR „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de 
înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, COD SMIS 120063: 
- Dragalina – finalizat - 11836 cărți funciare dechise; 
- Chirnogi – etape parcurse: Predarea informaţiilor către prestator; Recepţia 

Raportului Preliminar şi emiterea Procesului Verbal de Acceptanţă a Serviciilor 
pentru Livrarea nr.1: Raport Prelimitar; Derularea lucrărilor de specialitate; Recepția 
tehnică a Livrării nr.2 Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare; Stadiu 
actual – Afișarea documentelor tehnice ale cadastrului; 

- Chiselet – etape parcurse: Predarea informaţiilor către prestator; Recepţia 
Raportului Preliminar şi emiterea Procesului Verbal de Acceptanţă a Serviciilor 
pentru Livrarea nr.1: Raport Prelimitar; Derularea lucrărilor de specialitate; Stadiu 
actual – derularea lucrărilor de specialitate; 
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- Modelu – etape parcurse: Predarea informaţiilor către prestator; Recepţia Raportului 
Preliminar şi emiterea Procesului Verbal de Acceptanţă a Serviciilor pentru Livrarea 
nr.1: Raport Prelimitar; Stadiu actual – derularea lucrărilor de specialitate;   

- Ciocănești - Predarea informaţiilor către prestator; Recepţia Raportului Preliminar şi 
emiterea Procesului Verbal de Acceptanţă a Serviciilor pentru Livrarea nr.1: Raport 
Prelimitar; Stadiu actual – derularea lucrărilor de specialitate; 

- Dragoș Vodă – etape parcurse: Predarea informaţiilor către prestator; Recepţia 
Raportului Preliminar şi emiterea Procesului Verbal de Acceptanţă a Serviciilor 
pentru Livrarea nr.1: Raport Prelimitar; Stadiu actual – derularea lucrărilor de 
specialitate; 

- Mânăstirea – etape parcurse: Predarea informaţiilor către prestator; Recepţia 
Raportului Preliminar şi emiterea Procesului Verbal de Acceptanţă a Serviciilor 
pentru Livrarea nr.1: Raport Prelimitar; Stadiu actual – derularea lucrărilor de 
specialitate; 

- Curcani – etape parcurse: Recepţia Raportului Preliminar şi emiterea Procesului 
Verbal de Acceptanţă a Serviciilor pentru Livrarea nr.1: Raport Prelimitar; Stadiu 
actual – derularea lucrărilor de specialitate și recepția sublivrării 2.2; 

- Dorobanțu – etape parcurse: Recepţia Raportului Preliminar şi emiterea Procesului 
Verbal de Acceptanţă a Serviciilor pentru Livrarea nr.1: Raport Prelimitar; Stadiu 
actual – derularea lucrărilor de specialitate; 

- Grădiștea – etape parcurse: Recepţia Raportului Preliminar şi emiterea Procesului 
Verbal de Acceptanţă a Serviciilor pentru Livrarea nr.1: Raport Prelimitar; Stadiu 
actual – derularea lucrărilor de specialitate și recepția sublivării 2.2; 

- Perișoru – etape parcurse: Recepţia Raportului Preliminar şi emiterea Procesului 
Verbal de Acceptanţă a Serviciilor pentru Livrarea nr.1: Raport Prelimitar; Stadiu 
actual – derularea lucrărilor de specialitate; 

- Spanțov - etape parcurse: Recepţia Raportului Preliminar şi emiterea Procesului 
Verbal de Acceptanţă a Serviciilor pentru Livrarea nr.1: Raport Prelimitar; Recepția 
sublivrării 2.1 – Planul cadastral preliminar al intravilanului; Stadiu actual – derularea 
lucrărilor de specialitate; 

- Ulmeni – etape parcurse: Recepţia Raportului Preliminar şi emiterea Procesului 
Verbal de Acceptanţă a Serviciilor pentru Livrarea nr.1: Raport Prelimitar; Recepția 
sublivrării 2.1 – Planul cadastral preliminar al intravilanului; Stadiu actual – derularea 
lucrărilor de specialitate. 

 
SERVICIUL PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

Activitatea Serviciului Publicitate Imobiliară în anul 2021 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; 
 Eliberarea certificatelor de sarcini. 

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. Prin 
Ordonanța de Urgență a Guvernului 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. 
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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, în cazul fluxului întrerupt; 

- 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. Adaptarea activităţii Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi la 
contextul epidemiologic curent prin aplicarea unor măsuri de siguranţă în scopul prevenirii şi 
răspândirii infecţiei cu virusul SARS-COV-2 şi care au vizat în principal următoarele: 

 Reglementarea depunerii cererilor de către persoane fizice/juridice autorizate şi notari 
publici în mediu online. În acest sens, a fost actualizat cadrul legal ce defineşte 
activitatea de cadastru şi publicitate imobiliară, respectiv Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996 prin introducerea unor articole ce vizează procesarea 
cererilor în regim electronic, iar ultimul amendament a făcut obiectul Legii nr. 264/2021 
prin introducerea articolului 28^1, alin. 6 ce prevede includerea unei menţiuni exprese 
pe cerere cu privire la faptul că „Originalul sau copia legalizată a înscrisurilor certificate 
în condiţiile alin. (2) se păstrează permanent de către solicitant sau deponent...”; 

 Au fost instruite persoanele fizice/juridice autorizate, notarii publici, reprezentanţii 
băncilor şi executorii judecătoreşti din judeţ, prin transmiterea de comunicări scrise cu 
privire la stabilirea unor aspecte ce vizează modul 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; 

 Au fost transmise comunicări scrise, atât persoanelor fizice/juridice autorizate, cât și 
notarilor publici, cu scopul de a le aduce la cunoștință modificările aduse sistemului 
informatizat e-Terra 3 privind modul de înregistrare a cererilor, ce poate fi realizat chiar 
de la sediul acestora, despre sistemul de conversie al cărților funciare existente, 
posibilitatea de a semna multiplu ce poate fi aplicată atât de O.C.P.I., cât și de ceilalți 
actori ce înregistrează cereri în Registrul General de Intrări, semnarea automată din 
aplicație a extraselor de carte funciară prin aplicarea sigiului A.N.C.P.I. De asemenea, 
au fost purtate numeroase dialoguri cu notarii publici cu scopul de a restrânge 
activitatea de înregistrare a cererilor pe durata încărcării în platforma e-Terra3 a cărților 
funciare corespunzătoare imobilelor ce au făcut obiectul înregistrării sistematice. 

4. Reducerea pe cât posibil a timpului de soluţionare a cererilor de înscriere în Cartea 
Funciară. În acest sens, a fost asigurată pregătirea profesională a angajaţilor din cadrul 
Serviciului Publicitate Imobiliară în funcţie de performanţele realizate, cu scopul creșterii 
randamentului individual din punct de vedere profesional. Totodată, au fost stabilite practici 
unitare, atât la nivelul serviciului, cât şi în relaţiile cu birourile notariale, unităţi bancare şi de 
administrare fiscală, executori judecătoreşti, instanţe şi parchete, etc., au fost adoptate soluții 
comune în utilizarea calculatorului pentru verificarea de sarcini a imobilelor sau redactarea 
documentelor, precum și, au fost realocate cereri între B.C.P.I.-uri. 
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5. Instruirea personalului auxiliar din cadrul serviciului la intervale regulate de timp în 
vederea uniformizării activității și îmbunătățirea comunicării, prin organizarea periodică de 
întâlniri pentru dezbaterea modificărilor legislative survenite în legislația aplicabilă și 
adaptarea modului de desfășurare a activității în telemuncă astfel încât să fie minimalizate 
efectele asupra termenelor de soluționarea a cererilor. 

6. În scopul derulării activităţii de înregistrare sistematică, activitate finanţată din  
fonduri europene prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind “Creșterea 
gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale 
din România”, Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3, au fost desemnaţi angajaţi din cadrul Serviciului de 
Publicitate Imobiliară cu rolul de a susţine această activitate. Persoanele desemnate pentru 
realizarea activităţilor de înregistrare sistematică au fost indisponibilizate din activitatea 
curentă, însă au fost luate măsuri pentru reducerea impactului acestor modificări. 

7. Au fost derulate activităţi de identificare a imobilelor după numărul 
topografic/cadastral şi de carte funciară, sau după numele/denumirea proprietarului, la 
solicitarea instanţelor de judecată, parchetelor, instituţiilor financiare, ANCPI, etc.. 

Activitatea Serviciului Publicitate Imobiliară în anul 2021 s-a axat pe următoarele 
priorităţi: 

 Cod 2.1.1  -Recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară: 47748 cărţi funciare 
înfiinţate (7124 din înregistrarea sporadică + 40624 din înregistrarea sistematică); 

 Cod 2.1.3  -Înfiinţare carte funciară: pentru 191 imobile/u.i.; 
 Cod 2.2.2  -Înscriere dezlipire/alipire: pentru 1700 imobile rezultate/u.i.; 
 Cod 2.3.1  -Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice:  3144 solicitări; 
 Cod 2.3.2  -Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice: 14522 solicitări; 
 Cod 2.3.3  -Înscriere ipotecă/privilegiu: 3042 solicitări; 
 Cod 2.4.1 -Notare/Radiere în/din cartea funciară:8756 operaţiuni; 
 Cod 2.5.1 -Îndreptare eroare materială (include repoziționarea imobilului):2081 

solicitări; 
 Cod 2.6.1  -Înscrieri construcţii: pentru 686 imobile; 
 Cod 2.6.2  -Extindere/Radiere construcţii: pentru 517 imobile; 
 Cod 2.6.3 -Actualizare informații tehnice: pentru 1741 imobile; 
 Cod 2.7.1  -Consultare documente din arhivă: 4 solicitări; 
 Cod 2.7.2  -Extras de carte funciară pentru informare: pentru 15483 imobile; 
 Cod 2.7.3  -Extras de carte funciară pentru autentificare: pentru 15899 imobile; 
 Cod 2.7.4 -Certificat de sarcini: 1494 solicitări; 
 Cod 2.7.5  -Copii certificate ale documentelor din arhivă: 1388 solicitări; 
 Cod 2.7.6  -Certificat privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte 

funciară după numele/denumirea proprietarului: 14011 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): 279 
certificate. 

B. LOCUINŢE 

În perioada 1.01-30.09.2021, în judeţ au fost finalizate 185 locuinţe, cu 88 mai puține 
faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020.  

Din acestea, 65 locuinţe au fost construite în mediul urban (35,1% din total) şi 120 în 
mediul rural (64,9%). 

Locuinţele terminate în primele 9 luni ale anului 2021 au fost construite 75,1% din 
fonduri private și 24,9% din fonduri de stat. 

C. SERVICII PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ  

Activitatea desfăşurată în anul 2021 de serviciile de gospodărie comunală se prezintă 
astfel: 
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  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 deservește 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, comunele Dorobanţu, Lehliu, Şoldanu, Crivăţ, Chiselet, 
Nicolae Bălcescu, Spanţov, Lupşanu, Ileana, Belciugatele, Chirnogi, Independenţa şi 
Plătăreşti,  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 autorităţile 
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. 

ECOAQUA S.A. Călărași este operatorul infrastructurii, proprietarii fiind autorităţile 
publice locale; toate investiţiile făcute până la 31.12.2021, 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.  

Prezentăm în tabelele de mai jos date privind producția de apă distribuită 
consumatorilor în anul 2021 și producția privind serviciul de canalizare în anul 2021: 

Producție de apă distribuită  
consumatorilor în anul 2021  

UM   
Sucursala 
Călărași 
Total an  

Sucursala 
Oltenița 
Total an 

Total an 

Consum uz casnic  mc 2.696.969,85 1.122.844,00 3.819.813,85 

Consum uz agenți economici mc 897.350,38 104.983,00 1.002.333,38 

Consum uz public ( instituții publice) mc  201.552,45  52.179,00 253.731,45 

Total consum  mc 3.795.872,68 1.280.006,00 5.075.878,68 

din care:        

Apă industrie mc 643.598,00 39.806,00 683.404,00 

Producție privind serviciul de 
canalizare în anul 2021  

UM  
  

Total/ an 
  

Sucursala 
Oltenița 
Total an 

Total an 

Canalizare casnic  mc 1.858.593,73    661.962,00 2.520.555,73 

Canalizare agenți economici  mc    867.220,23    129.839,00    997.059,23 

Canalizare instituții publice  mc    558.214,70    291.491,00    849.705,70 

Total canalizare  mc 3.284.028,66 1.083.292,00 4.367.320,66 

din care:       

Canal industrie mc    349.339,00      56.314,00    405.653,00 
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alte servicii (apă vidanjată) mc        3.465,60       2.688,00        6.153,60 

Activitatea de investiţii, a continuat şi în anul 2021 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, fără TVA;    
 Perioada de implementare a proiectului: 82 luni, respectiv perioada 01.03.2017-

31.12.2023; 
 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 Unități 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, Coșereni, 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): 59,7 luni, respectiv  perioada  10.04.2017-

31.03.2023;  
 Stadiu fizic contract: 87,29 %;  
 Stadiu valoric contract: 81,53%; Total plăți: 9.572.904,21 lei, fără T.V.A., din care:             

1.156.056,91 lei, fără T.V.A., efectuate în anul 2021. 

În anul 2021 a fost continuată activitatea de pregătire a Studiului de Fezabilitate și a 
Documentațiilor suport pentru elaborarea Cererii de finanțare a 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”, după cum 
urmează: 

- finalizare revizuire SF rev.7 și 8, transmitere spre analiză instituții finanțatoare 
(AMPOIM/ JASPERS); întâlniri de lucru (video-conferințe), corespondență clarificări/ 
justificări suplimentare la solicitările formulate de către de JASPERS prin Nota de 
observații (Guidance Note) nr. 3 și 4 (referitor la: modificarea ariei proiectului prin 
retragerea unor localități din aria proiectului: Ion Roată și Bărbulești, din județul 
Ialomița, reabilitarea unor lucrări propuse prin proiect, costuri specifice de investiții, 
documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului, etapizarea pro obținere 
documente de aprobare a terenurilor pentru realizarea investițiilor propuse prin Proiect;  

- obținere  certificate de urbanism aferente  investițiilor din cadrul Proiectului; 
- elaborare documentatii de obținere avize, acorduri, autorizații în vedere emiterii 

autorizațiilor de construire etc.; 
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- elaborare/revizuire  documentații de atribuire și  proiecte tehnice iectului, analiza cost-
beneficiu, etc.. 

Stadiul activităților la sfârșitul anului 2021 se prezintă astfel: 

 Studiul de fezabilitate rev. 8 se afla în evaluare la entițăților finanțatoare, urmând ca în 
etapa imediat următoare, JASPERS să emită aprobarea pentru partea tehnică; 

 Analiza Cost-Beneficiu este în revizuire  la Consultant, conform propunerii de fazare a 
proiectului pe cele doua etape de programare, Programul Operațional Infrastructura 
Mare (Faza I), respectiv Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (Faza II); 

 Documentația de Evaluare a  Impactului Proiectului  asupra Mediului (EIM) revizuită, în 
raport cu Obiectivele Specifice de Consevare aferente sit-urilor “Natura 2000” din aria 
Proiectului a fost finalizată și este în analiza AMPOIM/JASPERS; 

 Documentația  aferentă  Notificării pentru revizuirea Acordului de Mediu (obținut în anul 
2019), a fost finalizată și este în analiză AMPOIM/JASPERS, urmând ca aceasta să se 
depună la Agenția de Protecția Mediului Călărași; 

 Documentele pentru punerea la dispoziția proiectului a terenurilor necesare realizării 
investițiilor  din  aria Proiectului  au fost obţinute în totalitate; 

 Documentațiile de atribuire sunt elaborate aproape în totalitate (10 contracte de lucrări 
- tip execuție, 9 contracte de lucrări - tip proiectare+execuție și 4 contracte de servicii) 
și vor fi actualizate în  conformitate Studiului de Fezabilitate revizuit și aprobat, astfel 
încât 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, eşalonat, pe măsură ce acestea sunt finalizate și vor fi  semnale că în urma 
evaluării, investițiile sau parte a investițiilor din cadrul Proiectului au primit acordul 
AMPOIM şi JASPERS;  

 Elaborarea documentațiilor pentru obţinerea 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 2021 societatea ECOAQUA S.A. Călărași a făcut investiții finanțate din 
surse proprii, 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 673.612 673.612 0 0 
Mijloace de transport 251.903 251.903 0 0 
Lucrări geologice de foraj 17.050 17.050 0 0 
Total  942.565 942.565 0 0 

 Activitatea de mentenanță prin care s-au realizat în anul 2021 lucrări de reparații și 
revizii 

Anul 2021 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,  
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 șomajul tehnic;  
 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 2020, 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 2021 s-a redus în mod semnificativ, conform 
cifrelor prezentate în tabelul de mai jos:  

Sucursala 
Revizii şi reparaţii în anul 2021 (în ore) 
Realizate 
numeric 

Valoarea fără TVA a 
reparațiilor realizate 

Sucursala Oltenița 3.100 1.225.756,00 lei 
Sucursala Călărași 784 472.713,17 lei 
Total societate 3.884 1.698.469,17 lei 

Societatea ECOAQUA S.A. Călărași nu a beneficiat în anul 2021 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 2021 a fost de 2266 Gcal, distribuită astfel: populaţie, 
2043 Gcal; agenţi economici şi instituţii publice, 222,4 Gcal; producţie internă, 0,6 Gcal. 

Veniturile realizate din activitatea de furnizare a energiei termice realizată în anul 
2021 de către SP”CT-AFL” Călăraşi, au fost de 953.7776 lei (inclusiv  TVA). 

Programul de revizii şi reparaţii pe anul 2021 a fost în valoare de 242.000 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 2021, valoarea reviziilor 
şi reparaţiilor  efectuate  de SP”CT-AFL” Călăraşi  a fost de  109.000 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.). 

 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. 

Oraşul Lehliu Gară 
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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 2021, a fost de 1409 Gcal, iar veniturile 
realizate au fost de 560 mii lei (inclusiv TVA). 

  Activitatea de drumuri şi spaţii verzi  

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

Stadiul realizării producţiei în anul 2021  

Valoarea totală a producţiei pe anul 2021 a fost de 10.712.749,74 lei lei defalcată pe 
activităţi astfel:  

Drumuri  - valoarea totală a producţiei a fost de 5.502.428,45 lei reprezentând: lucrări 
de reparaţii asfaltice de 52.194,03 mp, cu un consum de 43.252 tone de mixtură asfaltică 
BA16; reprofilări şi completări de fundaţii de drumuri cu piatră pentru 49.527,97 mp şi cu un 
consum de 8.424 tone de piatră spartă. 

Spaţii verzi  - valoarea totală a producţiei a fost de 5.210.321,29 lei reprezentând, în 
principal, plantări: flori, 192.491de bucăţi; arbori şi arbuşti, 892 de bucăţi; gazon, 49,5 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 2021: 

Nr. 
crt. 

Investiţia/Dotarea 
Stadiul realizării la 31 
decembrie 2021 (%) 

1 Rate leasing – nacelă   100 
2 Rate leasing – utilaj de scos cioate   100 
3 Montare sistem supraveghere - seră 100 

4 
Achiziții motounelte (motocositoare, drujbe, cositori mecanice, 
rotosape) și mașină universală de tâmplărie 

100 

5 Rezervor combustibil 100 
6 Rate leasing - autogreder 100 
7 Rate leasing - autobasculantă   100 
8 Rate leasing – mașină de marcaje rutiere    100 
9 Montare sistem supraveghere – (sediu și stație LPX) 100 

10 Cilindru compactor (1 buc) 100 
11 Licențe office și windows 100 
12 Mașină de tăiat asfalt și beton (2buc) 100 
13 Ciocan demolator (1buc) 100 

  Activitatea desfăşurată de Serviciul Public “Pieţe – Oboare” Călăraşi  

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

Programul de achiziţii publice aferent anului 2021: 

Nr.crt. Investiţia/Dotarea Perioada/Valoare lei (cu TVA) 

1 
Dezinsecţie, dezinfecţie, 
deratizare 

Trim. II-IV/ 7.318,00 

2 
Asistență medic veterinar Oborul 
de cereale și animale 

Trim.I-IV/ 16.000,00 

3 
Lucrări de reabilitare acoperiș 
structură metalică și sistem 
pluvial hala de lactate Piața Big  

Trim.II-IV/ 100.787,00 
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4 
Lucrări de reparații plafon și 
pereți hala de lactate Piața Big 

Trim.IV/ 54.082,56 

 Activitatea de salubrizare 

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

deșeurilor menajere și reciclabile, 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 SC Brai 
Cata Sucursala Călărași 

Aceste activităţi se desfăşoară în scopul aducerii domeniului public în stare de 
curăţenie: 

 valoare contract salubrizare 42.397.547,31 lei, valoare decontată salubrizare, 
583.806,28 lei; valoare decontată deszăpezire 999.878,82 lei; 

  s-a  urmărit și verificat activitatea de salubrizare - întreținerea curățeniei (măturat  
manual, măturat mecanic, răzuit rigole, stropit, colectat gunoi din coșurile stradale) plus 
lucrări de pluguit zăpadă, împrăștiat material antiderapant, încărcat și transportat 
zăpadă.   

Salubrizare realizată de RER Ecologic Service București REBU S.A 

S-a urmărit și verificat activitatea de ridicare a deșeurilor neconforme de pe raza 
municipiului în valoare de 550.617,28 lei. Valoare salubrizare – 1.064.275,15 lei, valoare 
decontată. 

Dezinsecție, Deratizare și Dezinfecție (DDD) 
 valoare contract 580.582,42 lei, valoare decontată, 580.582,42 lei; 
 dezinsecția s-a efectuat în scopul eliminării insectelor/larvelor (țânțari, muște,etc.)  care 

pot transmite boli infecto-contagioase și parazitare la om și animale, care prin acțiunea 
lor provoacă  disconfort;   

 deratizare prin efectuarea serviciilor de deratizare în parcuri, locuri de joacă, spații 
verzi, aliniamente stradale, cimitire și alte suprafețe.     

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” Călărași, SC IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL Costineşti, prestează serviciul 
de salubrizare privind colectarea şi transportul deşeurilor menajere generate de locuitorii 
Municipiului Olteniţa.  

În oraşul Lehliu Gară: serviciul de colectare deşeuri menajere şi reciclabile, 
transportare şi depozitare este asigurat începând cu data de 01.09.2019 de către RER 
Ecologic Service Bucureşti REBU SA. Tariful aprobat pentru aceste servicii este de 388,90 
lei/tonă. 

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.  

  Alte servicii de utilitate publică  
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În municipiul Călărași: 
 Achziționat și montat  indicatoare  rutiere pe raza municipiului, valoare contract - 

49.825,30lei,  valoare decontată – 22.109,00 lei; 
 Întreținere indicatoare rutiere pe raza municipiului, valoare contract – 50.000 lei, 

valoare decontată  - 26.576,00 lei; 
 Întreținere plăcuțe străzi și imobile pe raza municipiului, valoare contract – 49.385,00 

lei, valoare decontată – 25.876,00 lei; 
 Achiziționare și montare limitatoare de viteză, valoare contract - 48.694,80lei, valoare 

decontată – 48.694,80 lei; 
 Marcaje rutiere, valoare contract - 153.777,00 lei, valoare decontată – 73.780,00 lei; 
 Indicator – panou informativ parcare de domiciliu, valoare contract – 24.990,00 lei, 

valoare decontată –  contract în derulare; 
 Stâlp de susținere  –  parcare de domiciliu, valoare contract – 20.944,00 lei, valoare 

decontată –  contract în derulare; 
 Furnizarea şi montarea parapeţilor lestabili din polietilenă (balize), în vederea instituirii 

unui sens giratoriu la intersecția străzii Bucuresti cu b-dul Cuza Vodă, valoare contract 
– 29.916,15 lei, valoare decontată – 27.442,68 lei; 

 Achiziționat și montat sisteme de ghidare (popici), valoare contract – 39.299,75 lei, 
valoare decontata – 39.299,75 lei;                   

 Întreținere  semafoare, valoare contract -  45.000,00 lei, valoare decontată - 41.126,30 
lei;          

 Întreținere  rețea  iluminat public, contract multianual, 1. 895.269,70  valoare decontată; 
 S-au  executat  lucrări  de întreținere a sistemului de  iluminat public de către SC Flash 

Lighting Services București S.A.; 
 Consum energie electrică, valoare decontată – 1.874.726,55 lei;       
 Avize punere în valoare material lemnos, valoare contract 15.000,0 lei, valoare 

decontată  2.975,0 lei;  
 Întreținere  parcuri  și  zone  verzi, valoare contract  2.954.131,74  lei, valoare 

decontată. S-au  efectuat lucrări  de întreținere, tăieri  de  corecții,  doborât  arbori și  
debitat lemne de  foc,  pregătit teren în  vederea  plantării  și semănării  de gazon, 
plantat flori etapa I și etapa II, udat flori, pomi, scuaruri, văruit pomi și borduri, cosit 
mecanic iarba, măturat manual alei în parcuri;      

 Lucrări îndepărtare vegetație (cosit mecanic), valoare contract 100.000,0 lei, valoare 
decontată 99.573,75 lei, în zonele: Parc Dendrologic, Parc Cărămidari și Parc Sf. 
Anastasia;  

 Tratament în aliniament, valoare contract de 120.000,00 lei, valoare decontată 
119.523,60 lei; 

 Achiziționare, montare și întretinere panouri lemn, împrejmuire spații verzi, valoare 
contract  33.938,80 lei, valoare nedecontată; 

 Achiziționare bănci stradale material compozit, valoare contract 60.000,00 lei – 
contract în derulare; 

 Achiziționare, montare și întreținere parapeți protecție pietoni, valoare contract  
60.000,00 lei –contract în derulare; 

 Reparații/întreținere mobilier stradal, valoare contract - 59.364,34 lei,valoare 
nedecontată; 

 Servicii vopsitorie  mobilier urban, valoare contract  54.405,73 lei; valoare decontată 
52.152,04 lei. 
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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 tehnic 
în anul 2019 și urmează să se achite și asistența tehnică din partea proiectantului pe 
parcursul execuției lucrărilor. Lucrările au fost finalizate în decembrie 2021. Valoare 
decontată în 2021 – 3.213,00 lei; valoare totală finanțată de CNI SA – 1.112.042,70 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 2022. S-au efectuat plăți pentru 
lucrări, asistență tehnică – dirigenție de șantier și prestări servicii SSM. Valoare 
decontată în 2021 – 2.050.033,79 lei. 

 Demolare Gospodărie de apă, demontare și remontare rețele exterioare, demontare și 
relocare chiller, existente pe amplasamentul corpului nou de spital - execuție lucrări, 
asistență tehnică, servicii SSM, comisioane, taxe, diverse și neprevăzute. S-au 
efectuat plăți pentru lucrări, asistență tehnică – dirigenție de șantier și prestări servicii 
SSM. Valoare decontată în 2021- 1.420.776,38 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. Este în lucru 
proiectul tehnic.Valoare decontată în 2021 – 0,00 lei; 

Alte cheltuieli de investiţii 

 Expertiză tehnică pentru corpurile de cladire F, G, H, din incinta S.J.U. Călărași. 
Valoare decontată în 2021-142.800,00 lei 

INVESTIŢII ÎN DOMENIUL CULTURII ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Investiţii în continuare 

 Rețele tehnico - edilitare (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, electrice, și  
circuite carosabile și pietonale, amenajare spații verzi pentru locuințe de 
serviciulocuințe ANL – Bdul Nicolae Titulescu  nr.1 bis, municipiul Călărași) faza 
PT+DE+DTAC, execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, taxe, avize, 
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comisioane – Au fost achitate comisionul ISC, execuție lucrări și prestări servicii SSM.  
Valoare decontată în 2021 – 511.178,45 lei. 

 Reabilitare, modernizare clădire sediu CJ Călărași -  execuție lucrări, asistență, SSM, 
diverse și neprevăzute (investiție multianuală). Au fost făcute plăți pentru execuție 
lucrări, asistență tenică din partea proiectantului ,dirigenție de șantier și prestări servicii 
SSM. Valoare decontată în 2021- 2.941.161,48 lei. 

 Centrul Socio-Cultural Călărași - Palat Administrativ - PT+DE și execuție lucrări,  
servicii SSM, asistență tehnică, taxe, comisioane. Investiție multianuală. Au fost făcute 
plăți pentru comisionul ISC, execuția proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. 
Valoare decontată în 2021- 959.417,00 lei. 

Investiţii noi 

 Dezvoltarea zonei turistice Brațul Borcea - port turistic de agrement, PT, DTAC, 
execuție lucrări, asistență tehnică și comisioane. Au fost făcute plăți pentru consultanță 
în achiziții. Valoare decontată în 2021 – 10.909.527,71 lei. 

Dotări Consiliul Judeţean Călăraşi (Total, 52.995,17 lei): 

 Multifuncțională color A4 (1 buc.) – 7.830,20; 
 Coș de fum din inox, inclusiv montaj la Centrală Termică sw la SJU Călărași (1 buc) - 

19.999,14 lei; 
 Reînnoire licență Bitdefender Gravity Zone - valabilitate 1 an (12 vs virtual  
 Reînnoire licență Cpanel/vhm vps+licență Cloud Linux - valabilitate 1 an – 3.999,48 lei; 
 Licență certificat SSL de tip Willcard - valabilitate 1 an – 529,98 lei; 
 Licență Kaspersky Endpoint Security - Select – pentru 175 de echipamente - 14.903,21 

lei; 
 Licență ”Subscriptie Zoom Meetings Pro” - 833,00 lei. 

INVESTIŢII ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE 

Investiții noi: 

- Reabilitare și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din cadrul 
Centrului de Plasament ”Sf. Ștefan Perișoru, județul Călărași, PT+DE+DTAC, execuție 
lucrări, inclusiv asistență tehnică, consultanță și servicii SSM, taxe și cote legale. A fost 
executat Proiectul Tehnic. Valoare decontată în 2021 - 41.055,00 lei. 

Alte cheltuieli de investiții: 

- Elaborarea unui studiu de specialitate DALI în vederea reabilitării instalațiilor de 
alimentare cu apă potabilă și preluare de ape uzate (menajere) și de înlocuire a fosei 
septice la Complexul de servicii sociale Perisoru”. Valoare decontată în 2021 – 
47.600,00 lei. 

INVESTIŢII ÎN DOMENIUL – INFRASTRUCTURĂ  

Investiții în continuare: 

 Modernizarea și reabilitarea DJ 211D tronson DN 21(Ștefan 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 execuție lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 
dirigenție de șantier și prestări servicii SSM. Valoare decontată în 2021 – 
23.597.914,81 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 execuție lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, dirigenție de șantier 
și prestări servicii SSM. Valoare decontată în 2021 – 6.055.767,96 lei. 
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 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 2022. S-au efectuat plăți pentru lucrări, asistență 
dirigenție de șantier. Valoare decontată în 2021 – 8.435.707,04 lei. 

 Modernizare pod trecere râul Argeș, km23+000, PT+DE+DTAC, execuție lucrări, 
inclusiv asistență tehnică, consultanță și servicii.  Lucrările sunt în curs de execuție și  
vor fi finalizate în anul 2022. Au fost efectuate plăți pentru comisionul ISC, execuție 
lucrări și prestări servicii SSM.Valoare decontată în 2021 – 6.810.442,70 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 
2021 

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 

Îmbunătăţirea siguranţei 
navigabilităţii pe Dunăre 
în regiunea 

urban+rural 
27.351.790,10 

din care 
3.308.989,49 pentru 

în implementare 
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Călăraşi transfrontalieră Călăraşi – 
Silistra 
INTERREG VA Ro-Bg 
2014-2020 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

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 

urban+rural 

6.899.965,69 
din care 

2.982.650,35 pentru 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

în implementare 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

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

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 finalizat 

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 

Planificare strategică şi 
simplificare administrativă 
pentru o dezvoltare 
sustenabilă a judeţului 
Călăraşi 
POCA 2014-2020 

urban+rural 3.650.604,65 finalizat 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

Creșterea eficienței 
energetice la corpurile 
A,B,C și D la Spitalul 
Județean de Urgență Dr. 
Pompei Samarian 
Călărași 
POR 2014-2020 

urban+rural 11.732.514,60 în implementare 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

Dotarea infrastructurii 
ambulatoriului Spitalului 
Județean de Urgețăa Dr. 
Pompei Samarian 
Călărași 
Axa prioritară 3, 
prioritatea de investiții 
3.1 – B SUERD 

urban+rural 10.335.990,72 în implementare 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

Consolidarea capacității 
de reacție la criza de 
sănătate publică cauzată 
de răspândirea virusului 
SARS COV 2 

urban+rural 11.975.643,84 în implementare 
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POIM 2014-2020 

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 
2021 

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 fi stabilită la 

momentul semnării 
contractului de 

finanţare 

depus spre 
evaluare 

Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

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

urban 

53.815.805,32 
va fi stabilită la 

momentul semnării 
contractului de 

finanţare 

finanțat prin 
PNDL 

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 fi stabilită la 
momentul semnării 

contractului de 
finanţare 

finanțat prin 
PNDL 

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 fi stabilită la 
momentul semnării 

contractului de 
finanţare 

depus spre 
evaluare 
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Consiliul 
Judeţean 
Călăraşi 

Reabilitare energetică 
Cinema din cadrul 
Centrului Judeţean de 
Cultură şi Creaţie 
Călăraşi 
Axa prioritară 3, 
prioritatea de investiţii 
3.1 – B SUERD 

urban+rural 

va fi stabilită la 
momentul semnării 

contractului de 
finanţare 

depus spre 
evaluare 

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

Nr. 
Crt. 

Denumirea Obiectivului de Investiţii 
Entitate 

responsabilă 
Persoane 

responsabile 
Termen de 
finalizare 

3.1. Modernizarea Satului Românesc 
3.1.1. Investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei 

1 
Alimentare cu apă în comuna Frăsinet, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Frăsinet şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

4 
Infiinţare 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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

6 
Infiinţare 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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

10 
Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă 
potabilă în comuna Ileana, judeţul Călăraşi 

Comuna Ileana şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

14 
Înfiinţare 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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

2 
Înfiinţare reţea publică de canalizare cu staţie de 
epurare în comuna Chiselet, judeţul Călăraşi 

Comuna Chiselet şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi  

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

multianuală 

3 
Înființare 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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

7 
Înfiinţare 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 
financiară 

multianuală 

8 
Înfiinţare 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 
financiară 

multianuală 

9 
Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare 
în comuna Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi 

Comuna Dragoş 
Vodă şi Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 
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multianuală 

12 
Înfiinţare 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 
financiară 

multianuală 

13 
Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare în 
comuna Tămădău Mare, judeţul Călăraşi 

Comuna Tămădău 
Mare şi Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

15 
Înfiinţarea reţelei de apă uzată cu staţie de 
epurare şi modernizare alimentare cu apă, în 
comuna Valea Argovei, judeţul Călăraşi 

Comuna Valea 
Argovei şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

4 
Modernizare străzi în comuna Unirea, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Unirea şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

6 
Modernizare strazi în comuna Independenţa, 
judeţul Călăraşi 

Comuna 
Independenţa şi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

13 
Asfaltare străzi în comuna Chiselet, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Chiselet şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

multianuală 

14 
Modernizare străzi în comuna Ciocăneşti,  
judeţul Călăraşi 

Comuna Ciocăneşti 
şi Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

16 
Asfaltare străzi în comuna Curcani, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Curcani şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

21 
Dezvoltarea infrastructurii căilor de acces prin 
construcţia de poduri şi podeţe în comuna 
Dragoş Vodă,  judeţul Călăraşi 

Comuna Dragoş 
Vodă şi Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

multianuală 

22 
Modernizare drumuri în comuna Frăsinet, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Frăsinet şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 



 

 

  

66

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

29 
Modernizare drumuri în comuna Independenţa, 
judeţul Călăraşi 

Comuna 
Independenţa şi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

33 
Asfaltare străzi în comuna Mitreni, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Mitreni şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

35 
Asfaltare şi modernizare drumuri de interes local 
în comuna Nana, judeţul Călăraşi 

Comuna Nana şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

39 
Asfaltare străzi în comuna Spanţov, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Spanţov şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

multianuală 

40 
Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul 
Călăraşi 

Comuna Şoldanu şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

47 
Modernizare străzi în comuna Vâlcelele judeţul 
Călăraşi 

Comuna Vîlcelele şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

10 
Reabilitare modernizare Liceu Tehnologic 
"Duiliu Zamfirescu", din sat Dragalina, comuna 
Dragalina, judeţul Călăraşi 

Comuna Dragalina şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

35 
Modernizare şi reabilitare grădiniţa  cu program 
normal nr. 4 şi Şcoala Primară nr. 3 Seinoiu, în 
comuna Tămădău Mare, judeţul Călăraşi 

Comuna Tămădău 
Mare şi Consiliul 

Judeţean Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

46 
Reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială cu 
clasele I-VIII Nicolae Petrescu, comuna Crivăţ, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Crivaţ şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

multianuală 

47 
Înfiinţarea 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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

54 

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

Comuna Jegălia şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

multianuală 

55 
Dotare cu echipamente, mobilier specific didact 
şi dotări independente pentru Grădiniţa cu 
program normal  nr.1, Jegălia, judeţul Călăraşi 

Comuna Jegălia şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

65 
Extindere şi reabilitare Şcoala gimnazială 
Constantin Brâncoveanu, str. Gării nr.17  în 
comuna Vasilaţi, judeţul Călăraşi 

Comuna Vasilaţi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

multianuală 

66 
Consolidare, reabilitare şi refuncționalizare 
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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

4 
Infiinţare dispensar uman în comuna Curcani, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Curcani şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

12 
Construcţie dispensar în comuna Vasilaţi, 
judeţul Călăraşi 

Comuna Vasilaţi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 
3.2. Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor 

3.2.1. Investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei 

1 
Reabilitare reţea de alimentare cu apă în oraşul 
Lehliu Gară, judeţul Călăraşi 

Oraşul Lehliu Gară şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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

1 Canalizare sat Aprozi, Oraş Budeşti 
Oraşul Budeşti şi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

multianuală 

2 Canalizare sat Buciumeni, Oraş Budeşti 
Oraşul Budeşti şi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

multianuală 

3 Canalizare sat Gruiu, Oraş Budeşti 
Oraşul Budeşti şi 

Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

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 
financiară 

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 financiară 
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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

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 
financiară 

multianuală 

2 
Înfiinţare creşă în Municipiul Călăraşi,  judeţul 
Călăraşi 

Municipiul Călăraşi şi 
Consiliul Judeţean 

Călăraşi 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

În funcţie de 
alocarea 
financiară 

multianuală 
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 
finanţările CNI 

2 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural  

Comuna Dor Mărunt 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

3 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural  

Comuna Ciocăneşti 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

4 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural  

Comuna Dichiseni 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

5 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural  

Comuna Şoldanu 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

6 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural  

Comuna Alexandru 
Odobescu 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

7 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural  

Comuna Curcani 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 



 

 

  

74

8 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural  

Comuna Chirnogi 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

9 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural  

Comuna Grădiştea 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

10 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural  

Comuna Săruleşti 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

11 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Borcea 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

12 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Dragalina 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

13 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Crivăţ 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

14 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Spanţov 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

15 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Jegălia 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

16 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna 
Independenţa 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

17 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Luica 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

18 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Fundeni 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

19 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Mitreni 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

20 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Vâlcelele 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

21 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Ştefan Cel 
Mare 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

22 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Lupşanu 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

23 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Tămădău 
Mare 

Persoane cu 
responsabilităţi în 

domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

24 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Ileana 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

25 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului 
cultural 

Comuna Vlad Ţepeş 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

26 Înfiinţarea căminului cultural Comuna Dorobanţu 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

27 Înfiinţarea căminului cultural Comuna Gălbinaşi 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

28 Înfiinţarea căminului cultural Comuna Grădiştea 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările CNI 

29 Înfiinţarea căminului cultural Comuna Şoldanu Persoane cu în funcţie de 
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responsabilităţi în 
domeniu 

finanţările CNI 

30 Înfiinţarea căminului cultural Comuna Crivăţ 
Persoane cu 

responsabilităţi în 
domeniu 

în funcţie de 
finanţările 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 
finanţările CNI 

Primăria municipiului Călăraşi a realizat în anul 2021 următoarele investiţii: 

Nr. 
Crt. 

Denumire obiectiv de 
investiţii 

Valoare totală 
investiţie 
(mii lei) 

Valoare decontată 
(mii lei) 

Stadiul fizic 
(%) 

1 
Reabilitarea şi 
modernizarea strada Griviţa  

10.592,05 10.449,13 100% 

2 
Lucrări de demolare Bazar 
Big 

374.83,00 374,83 100% 

3 

Documentaţie şi execuţie 
“Amenajare peisagisticã şi 
modernizare B-dul Nicolae 
Titulescu ȋntre str. Cornişei 
şi str. Locomotivei “din 
Municipiul Cãlãraşi 

7413,85 7044,63 100% 

4 
 Modernizare strada 
Varianta Nord, tronson DN 
21-strada București 

380,93 380,86 100% 

5 
DT+Reparație strada 
Zefirului (între str.Panduri și 
str.Nufărului) 

432,66 432,66 100% 

6 
Intreținere carosabil strada 
Dunărea 

512,65 505,87 100% 

7 

Intreținere strada 
Dumbravei, tronson între 
str. Belșugului și 
str.Victoriei 

534,70 492,63 100% 

8 

Amenajare sens giratoriu în 
intersecția B-dul Cuza 
Vodă - strada București. --
Montare de parapeți 
lestabili din polietilenă  
(balize) în vederea instituirii 
unui sens giratoriu la 
intersecția B-dul Cuza 
Vodă cu strada București 

29,92 27,44 100% 

9 
Intreținere alei pietonale 
Parcul Florilor (dale 
prefabricate pietonale) 

20,62 199,50 100% 

10 

Reţea alimentare cu apã şi 
canalizare pluvialã str. 
Pescăruş trons. Str. 
Panduri,  str. G-ral C-tin 
Pantazzi 

1269,63 1061,49 100% 

11 
Reparații instalație termică 
PMC 2 

14,85 14,85 100% 

12 
Amenajare parcare 
aferentă locuințelor bloc H 
26 

443,03 440,67 100% 

13 
Execuție alimentare cu 
energie electrică stație 

29,41 2,.41 100% 
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pompare str. Locomotivei 

14 
Amenajare teren minifotbal 
în incinta Stadionului 
municipal 

524,70 436,71  100%  

15 
Întreținere și reparație 
statuia Regelui Carol I 

60,02 59,98 100% 

16 

Lucrări desființare/ 
demolare pentru proiectul 
Imbunătățirea navigabilității 
pe Dunăre în regiunea 
transfrontalieră Călărași- 
Silistra 

83,30 83,30 100% 

17 

Lucrări de reparații curente 
sediu Primăria municipiului 
Călărași din str. București 
nr. 140 A și sediu Arhivă, 
str București nr. 150 

66,82 66,82 100% 

18 

Reparație instalație 
electrică interioară arhiva 
Primăriei municipiului 
Călărași, str. Eroilor 

3,31 3,13 100% 

19 
Montat guri de scurgere în 
municipiul Călărași 

97,53 92,97 100% 

20 
Amenajare spații asteptare 
Policlinica  nr. 1 bd 1 Mai 

60,33 60,33 100% 

21 
Intreținere rețea apă strada 
actor Ștefan Banică 

127,27 127,27 100% 

22 
Intreținere rețea apă 
Intrarea Romană 

92,78 77,20 100% 

23 
Alimentarea cu energie 
electrică în Cartier Tineri și 
zona blocurilor ANL 

699,83 209,95 100% 

24 
Instalație interioară de 
utilizare gaze naturale 
Grădinița cu 8 grupe 

6,29 6,29 100% 

25 
Rețea canalizare menajeră 
și pluvială  str. Oborului 

428,12 428,11 100% 

26 

Documentație tehnică 
+execuție canalizare 
menajeră și pluvială str.  Sf 
Nicolae 

165,94 151,17 100% 

27 
Documentație tehnică  + 
execuție lucrări întreținere 
strada Stadionului 

294,72 264,34 100% 

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 
 
 
 
 

9.055,27 100 

2 

Proiect finanțat prin 
POPAM 2014-2020 
 
Promovarea incluziunii 
sociale prin înființarea unui 
Club al pescarilor dunăreni 
din municipiul Călărași 

1.622,25 1.341,69 100 
 

3 Proiect finanțat prin 2.932,48 2.857,07 100 
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POCA 2014-2020 
 
Sistem integrat pentru 
simplificarea procedurilor 
administrative și reducerea 
birocrației la nivelul 
municipiului Călărași  

 

4 

Proiect finanțat prin 
INTERREG V-a Romania-
Bulgaria 
 
Managementul comun al 
riscului pentru reacții 
eficiente ale autorităților 
locale în situații de urgență 

2.334,67 
(487,92 mii euro) 

2.249,54 100 
 

5 

Proiect finantat prin WiFi 
4 EU 
 
WiFi 4 EU 

71,70 
(15 mii euro) 

0 100 

6 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
 
Reabilitare termică a 
Liceului Teoretic Mihai 
Eminescu din Călărași   

4.570,81 1.492,71 32,66 

7 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
      
Reabilitare termică a Școlii 
Gimnaziale Tudor 
Vladimirescu din Călărași 

4.472,18 162,50 3,63 

8 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
 
Reabilitarea termică a 
Grădinței cu program 
prelungit Țara Copilăriei  
din Călărași 

3.656,10 28,25 0,77 

9 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
      
Reducerea emisiilor de 
carbon în municipiul 
Călărași  prin modernizarea  
infrastructurii căilor de 
rulare a transportului public 
local  

46.972,09 246,84 0,53 

10 

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  

37.588,48 833,03 2,22 

11 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
 
Îmbunătățirea transportului 
public de călători în 
municipiul Călărași  și 
creșterea performanțelor 
acestuia prin crearea unui 

18.307,98 186,93 1,02 
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sistem inteligent de 
management al traficului și 
monitorizare video, bazat 
pe instrumente inovative și 
eficiente 

12 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
       
Înființare  centru pentru 
activități educative și 
culturale în cartierul Livada 

2.359,43 90,71 3,84 

13 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
       
Modernizare Centru 
comunitar existent și 
amenajare zone adiacente 
(Oborul Nou) 

1.195,51 28,24 2,36 

14 

Proiect finanțat prin  
SUERD  

Reabilitarea termică a 
Căminului pentru persoane 
vârstnice Sfântul  Antim 
Ivireanul din Călărași 

2.720,10 42,39 1,56 

15 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
 
Creșterea atractivității, 
siguranței și eficienței 
transportului public în  
municipiul Călărași prin 
modernizarea acestui mod 
de transport 

13.276,45 143,67 1,08 

16 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
 
Regenerarea fizică a zonei 
defavorizate Cărămidari 
(Școala nr. 7) prin 
dezvoltarea bazei materiale 
destinate activităților 
educative, culturale și 
recreative 

4.578,54 58,91 1,29 

17 

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 

18 

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 73,10 1,17 



 

 

  

79

19 

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 50,54 1,39 

20 

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 

21 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
 
Reabilitare infrastructură 
educațională pentru 
învățământ antepreșcolar  
și preșcolar – Grădinița cu 
program prelungit nr.4 
STEP BY STEP Călărași 

2.347,57 32,13 1,37 

22 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
 
Dezvoltarea infrastructurii 
educaționale 
antepreșcolară  și 
preșcolară din municipiul 
Călărași - Creșa 
Săptămânală 

5.022,67 58,91 1,17 

23 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
 
Modernizarea, reabilitarea 
și echiparea Liceului 
Danubius 

2.395,37 26,18 1,09 

24 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
 
Modernizarea, reabilitarea 
și echiparea Colegiului 
Agricol Sandu Aldea  
Călărași 

3.060,19 26,78 0,87 

25 

Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
 
Modernizare și extindere 
corp B Liceul Mihai 
Eminescu din municipiul 
Călărași, județul Călărași 

2.537,41 0 0 

26 

Proiect finanțat prin 
POCA 2014-2020 
 
Fundamentarea deciziilor, 
planificare strategică și 
măsuri simplificate pentru 

3.046,76 669,11 21,96 



 

 

  

80

cetățeni la nivelul 
administrației publice a 
municipiului Călărași 

27 

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) 

188,22 1,22 

28 

Proiect finanțat prin 
POAT 2014-2020 
 
Obiectivul de Politica 2: O 
Europă mai verde, cu emisii 
scăzute de carbon 
 
*Elaborarea de  
documentații tehnice pentru 
viitoarele aplicații 
(Mobilitate urbană prin 
promovarea utilizării 
mijloacelor alternative de 
transport 
*Elaborarea de  
documentații tehnice pentru 
viitoarele aplicații 
(Regenerarea spațiului 
urban în cartierele 
rezidențiale din 
municipiul Călărași) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.800,00 
 
 
 
 
 

1.100,00 
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0 
 
 
 
 
 

0 

Primăria municipiului Olteniţa a derulat în anul 2021 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 

870.350,35 618.011,45  100 

2 
Extindere rețea canalizare 
(PNDL) - stadiu C+M 

4.465.987,00 4.367.465,92 100 

Programe cu finanțare externă derulate 

Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului 
Valoare totală 

investiţie 
 (lei) 

Valoare decontată 
(lei) 

Stadiul fizic 
(%) 

1 

Simplificare administrativă 
și reducerea birocrației 
pentru cetățenii municipiului 
Oltenița  
Proiect finanțat prin POCA 
2014-2020 

2.958.812,50 2.554.678,97 100 

2 

Reabilitarea, modernizarea 
și echiparea Ambulatoriului 
integrat al Spitalului 
Municipal Oltenița 
Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 
Proiect aflat în 
implementare 

10.249.389,39 1.181.581,58 10 

3 

 Reabilitare, modernizare, 
extindere(prin desființare 
corpuri anexa C2, C3, C4) 
și dotare Școala 

14.719.674,40  356.624,14 1 
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Gimnazială “Prof. Lucian 
Pavel”, municipiul Oltenița, 
judetul Călărași 
Proiect finanțat prin POR 
2014-2020 (stadiu- 
implementare) 

4 Integritate de la A la Z 301.068,26 0 0 

Primăria oraşului Fundulea a derulat în anul 2021 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 9,611 100,00 

2 

Asfaltare și modernizare 
străzi în orașul Fundulea, 
județul Călărași -31 străzi 
2020-2024 (documentație) 

160,000 160,000 100,00 

3 
Racordare la sistemul de 
distribuție gaze naturale 743,000 706,000 95,00 

4 

Îmbunătățirea  
Infrastructurii Educaționale 
prin Realizare și Echipare 
Grădiniță cu Program 
Prelungit în orașul 
Fundulea, judetul Călărași 
(POR AXA 10.1) 

1.075,000 166,000 15,44 

5 
Cumpărare acțiuni 
Ecoaqua 50,000 50,000 100,00 

6 

Îmbunătățirea calitații vieții 
populației din orașul 
Fundulea prin reabilitare 
zona centrală situată în 
lungul zonei DN3 și Strada 
Vasile Babuș, zonă de alei 
și trotuare, accese în 
proprietăți, reabilitare și 
modernizare locuințe 
sociale și centru socio-
cultural 

200,000 193,00 96,50 

Primăria oraşului Lehliu Gară a derulat în anul 2021 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 681 681 100 

2 

Reabiltare reţea de 
alimentare cu apă orașul în 
Lehliu – Gară, județul 
Călărași 

2.813 2.813 100 

3 

Reabiltare reţea de 
canalizare apă menajeră în 
orașul în Lehliu – Gară, 
județul Călărași 

6.725 6.725 100 

Primăria oraşului Budești a derulat în anul 2021 următoarele investiţii: 

Nr. 
Crt. 

Denumire obiectiv de 
investiţii 

Valoare totală 
investiţie 
 (mii lei) 

Valoare decontată 
(mii lei) 

Stadiul fizic 
(%) 

1 
Buldoexcavator Caterpillar 
428 

455,175 455,175 100 
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2 
Planul de îmbunătățire a 
eficienței energetice al 
orașului Budești 

49,980 49,980 100 

3 
Strategia de dezvoltare 
locală a orașului Budești 

49,980 49,980 100 

4 
Sistem informatic integrat 
pentru instituții publice 

71,400 71,400 100 

5 

Dotări independente 
(calculatoare, 
multifuncționale, casă de 
bani, bănci, coșuri de 
gunoi) 

161,655 161,655 100 

6 

Elaborare documentație 
tehnico-economică (DALI) 
pentru asfaltarea străzilor 
din localitățile Budești, 
Buciumeni, Gruiu și Aprozi 

146,251 146,251 100 

7 

Elaborare documentație 
tehnico-economică (SF, 
Indicatori tehnico-
economici, Proiectare, etc.) 
pentru alimentare cu apă 
potabilă localitățile Gruiu, 
Buciumeni și Aprozi 

352,002 64,260 18,25 

Lucrările de investiţii realizate de ENEL Distribuţie Dobrogea S.A. – Zona Reţea 
MT-JT – Serviciul Secţiune Proiecte Zona Reţea Călăraşi Energetic Investiţii 

 Modernizare LEA JT localitatea Oltenița vol.2, județul Călărași (PTA-2701, PCZ-2708); 
 Trecere în subteran LEA jt, str.Grivița, municipiul Călărași, județul Călărași; 
 Centralizare măsură în localitatea Borcea vol 2; 
 Modernizare LEA MT Mânăstirea, județul Călărași - vol.1; 
 Montare (TELECONTROL) IMS L20kV Fundeni  - Zonă Rețea Călărași – 6 buc; 
 Extindere rețea de interes public localitatea Ulmeni-Zona A, județul Călărași; 
 Modernizare PT 3222; 
 Extindere rețea electrică de interes public zona Cartier Tineri-ANL, municipiul Călărași; 
 Modernizare  PT Călărași 2020 - PCZ 2513 - L20kV Moara Dunărea Călărași - Zonă 

Rețea Călărași; 
 Modernizare PT Călărași 2020 -  PCZ 2947 - L20kV Siloz Oltenița - Zonă Rețea 

Călărași; 
 Montare IMS - Echipamente Telecontrol - Zonă Rețea Călărași (LEA 20kV Fundeni 6 

buc, LEA 20kV Malu 5 buc) -11 buc. 

Lucrări în execuție cu termen de finalizare 30 iunie 2022 

 Reconstrucție LEA 20kV Irigații Tămădău 

            Lucrări în execuție cu termen de finalizare 30 iunie 2022 (partea de lucrări propuse a fi 
executate în 2021 pentru pozițiile de mai jos a fost finalizată) 

 Modernizare LEA JT Cuza Vodă și Ceacu vol 2/2; 
 Modernizare LEA JT localitățile Rasa-Cunești, județul Călărași (PTA3060, PTA3116; 

PTA3053; PTA3190; PTA3322); 
 Modernizare LEA JT Nicolae Bălcescu, județul Călărași; 
 Reconstrucție LEA 0,4 kV, localitatea Arțari, județul Călărași (PTA1400; PTA1463); 
 Modernizare LEA MT București-derivații și racorduri, județul Călărași; 
 Modernizare LEA MT Siderurgie, municipiul Călărași, județul Călărași. 

Lucrări în execuție cu termen de finalizare 31 decembrie 2023 (partea de lucrări 
propuse a fi executate în 2021 pentru pozițiile de mai jos a fost finalizată) 
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 Modernizare LEA MT Mânastirea, județul Călărași-vol 2- poziție nou introdusă la revizia 
planului de investiții din 30.09.2021. 
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COMERŢUL INTERNAŢIONAL (date provizorii) 
În primele 9 luni ale anului 2021,  comerţul internaţional cu bunuri s-a concretizat într-

un volum al exporturilor FOB de 269,1 milioane euro şi în importuri CIF însumând 255,1 
milioane euro. 

        - milioane Euro - 

Nr. 
crt. 

 
1.01 – 30.09. 

2020 
1.01 – 30.09. 

2021 

Dinamica -% *) 
01.01-30.09 2021 
01.01-30.09.2020 

1. Export ( FOB ) 187,3 269,1  143,7 
2. Import  ( CIF ) 172,9 255,1 147,5 
3. Diferenţe ( E - I )            +14,4        +14,0 - 

4. Export/Import - %             +8,3  +5,5 - 

    *) Calculată la valori exprimate în mii Euro 

    Notă: Date provizorii pentru anul 2021 şi date semidefinitive pentru anul 2020 

În perioada 1.01-30.09.2021, exporturile au devansat importurile cu 5,5% 
determinând  un sold pozitiv de 14,0 milioane euro. 

Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, în  primele 9 luni ale 
anului 2021 s-a  înregistrat o creştere a exporturilor cu 43,7% (+81,8 milioane euro) şi 
respectiv a importurilor cu 47,5% (+82,2 milioane euro). 

În perioada 1.01-30.09.2021, în structura exporturilor, ponderea au deţinut-o 
următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC): metale comune şi articole din acestea 
(44,6%), produse vegetale (22,9%), articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi alte 
materiale similare (18,3%), materii textile şi articole din acestea (3,2%), maşini, aparate şi 
echipamente  electrice; aparate  de  înregistrat  sau  de  reprodus sunetul  şi  imaginile 
(4,6%), pastă din lemn, deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (2,2%). 

În structura importurilor, în perioada 1.01-30.09.2021 ponderea a fost deţinută de 
următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea (41,1%),maşini, aparate şi 
echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (9,1%), 
articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi alte materiale similare (4,1%), pastă de lemn, 
deşeuri de hârtie sau carton; hârtie şi carton şi articole din acestea (4,9%), materii textile şi 
articole din acestea (3,5%), mijloace de transport (3,9%), produse ale industriei chimice şi ale 
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industriilor conexe (13,3%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (7,1%), produse 
vegetale (2,8%). 

Analizând structura exporturilor şi importurilor, în perioada 1.01-30.09.2021, 
comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, se desprind 
următoarele concluzii: 

 - a crescut ponderea exporturilor de metale comune şi articole din acestea (+8,4 
puncte procentuale);  

 - a scăzut ponderea   exporturilor  de produse vegetale (-0,1 puncte procentuale), 
articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi alte materiale similare (-0,5 puncte procentuale), 
materii textile (-3,2 puncte procentuale), maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate  de  
înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (-1,9 puncte procentuale), pastă din lemn, 
deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (-2,2 puncte procentuale); 

- a crescut ponderea importurilor de metale comune (+6,0 puncte procentuale), 
produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe (+5,8 puncte procentuale), materiale 
plastice, cauciuc şi articole din acestea (+0,2 puncte procentuale); 

 - a scăzut ponderea importurilor de produse vegetale (-1,6 puncte procentuale), 
articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi alte materiale similare (-4,7 puncte procentuale), 
materii textile (-2,0 puncte procentuale), maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate  de  
înregistrat  sau  de  reprodus sunetul  şi  imaginile (-1,2 puncte procentuale), pastă de lemn, 
deşeuri de hârtie sau carton (-0,9 puncte procentuale), mijloace de transport (-1,5 puncte 
procentuale).  

PROTECŢIA CONSUMATORULUI 

În anul 2021, în domeniul protecţiei consumatorilor s-au realizat următoarele activităţi 
principale: 

 Efectuarea unui număr de 1241 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 47 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 14 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 544 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  2021  
1 Numărul total de acţiuni de control desfăşurate 1241 

2 Numărul total de procese verbale de constatare contravenţie încheiate  603 
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3 Număr total sancţiuni aplicate 733 

4 Valoarea totală a amenzilor aplicate 2596000 lei 

5 Valoarea vărsămintelor la buget din amenzi 559750 lei 

6 
Numărul total de sesizări şi reclamaţii primite din partea consumatorilor şi 
soluţionate, din care întemeiate 

544 
461 

7 Număr mediu de personal de inspecţie 3,38 

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 
2021, un număr de 603 de procese verbale de constatare-contravenţie, din care, în domeniul 
produselor alimentare 48%, produselor nealimentare 36% şi prestărilor de servicii către 
populaţie (inclusiv servicii financiare) 16%. 

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. 

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 87710 lei comunitare și extracomunitare.  

Principalele abateri constatate 

În activitatea de control desfăşurată în anul 2021, CJPC Călăraşi a identificat, în 
peste 49 % 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 
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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 2021 organele de control ale CJPC Călăraşi au dispus: 

 aplicarea de amenzi contravenţionale în valoare de 2596000 lei; 
 oprirea definitivă de la comercializarea, interzicerea de la comercializare şi retragerea 

din circuitul consumului uman a unor produse periculoase în valoare de 24397 lei; 
 oprirea temporară a comercializării sau prestării serviciilor la operatori economici, până 

la remedierea deficientelor, în cazul în care produsele comercializate au fost 
considerate ca fiind potenţial periculoase sau nu erau testate şi/sau certificate conform 
normelor legale, nu îndeplineau caracteristicile calitative prescrise sau declarate, nu 
prezentau elementele de identificare şi caracterizare, precum şi documentele de 
însoţire. 

Principalele acţiuni desfăşurate în anul 2021 

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 nealimentare 
care se achiziţionează cu ocazia Zilei Copilului; 

 Controlul calităţii şi modului de comercializare a produselor alimentare, nealimentare şi 
a prestărilor de servicii în alimentaţia publică cu ocazia târgurilor, festivalurilor, etc.. 

S-a participat la acţiuni de supraveghere şi control în pieţele judeţului, alături de 
celelalte organe ale administraţiei publice descentralizate cu abilităţi de control în domeniul 
protecţiei consumatorilor.  

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 
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Informarea consumatorilor despre produsele oferite se realizează, în mod obligatoriu, 
prin elemente de informare şi caracterizare ale acestora înscrise la vedere, după caz, pe 
produs, etichetă sau ambalajul de vânzare. 

Controalele efectuate au pus în evidenţă următoarele abateri de la legislaţia privind 
etichetarea produselor şi informarea consumatorilor: 

 lipsa totală sau parţială a datelor pentru identificarea producătorului, importatorului sau 
distribuitorului, a ţării de origine, precum şi după caz, a ambalatorului; 

 neprecizarea termenului de valabilitate/data durabilităţii minimale la produse alimentare 
şi cosmetice; 

 neînscrierea condiţiilor de păstrare şi depozitare, a instrucţiunilor de folosire şi/sau a 
instrucţiunilor de întreţinere la produsele textile, produsele alimentare preambalate; 

 lipsa totală sau parţială a principalelor caracteristici tehnico-calitative, conform 
normelor metodologice specifice de etichetare (neprecizarea ingredientelor folosite sau 
precizarea incompletă, nedeclarearea completă şi precisă a valorii nutritive şi 
energetice la produse alimentare, nemarcarea sau marcarea incorectă a compoziţiei 
fibroase la produsele textile); 

 înscrierea unor valori ale parametrilor calitativi, altele decât cele efectiv realizate;  
 netraducerea informaţiilor în limba română la produsele din import verificate, de natură 

alimentară, textilă sau cosmetice; 
 comercializarea unor produse de folosinţă îndelungată fără certificat de garanţie sau 

instrucţiuni de folosire şi fără precizarea eventualelor riscuri ce pot apărea în urma 
nerespectării acestora, lipsa informării consumatorilor asupra modului şi locului în care 
urmează să se asigure reparaţiile în termenul de garanţie; 

 informarea incompletă a consumatorilor în domeniul prestărilor de servicii, unde nu 
sunt afişate: categoria de calitate a serviciului, termenele de execuţie şi preţul lucrărilor 
executate (unităţi service auto, spălătorii şi curăţătorii chimice, reparaţii radio – TV). 

In concluzie, 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 
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Cercetarea şi rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor, primite direct de la persoane 
fizice, au constituit o preocupare majoră a CJPC Călăraşi, asigurându-se cu mijloacele oferite 
de lege, dreptul cetăţenilor de a fi despăgubiţi pentru prejudiciile generate de calitatea 
necorespunzătoare a produselor şi serviciilor. 

În anul 2021, CJPC Călăraşi a primit şi soluţionat un număr de 541 de sesizări şi 
reclamaţii, din care 461 s-au dovedit a fi întemeiate. 

Din totalul reclamaţiilor concluzionate ca fiind întemeiate, 3% s-au referit la produse 
alimentare, 34% la produse nealimentare şi 63% 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;  

 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 87710 lei .  

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 alertă 
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 consumatorul, 
prin comportamentul său, începe să-şi revendice drepturile la o liberă alegere şi încredere. 

Problemele ridicate de calitatea produselor şi serviciilor se pot rezolva nu numai prin 
intensificarea acţiunilor de supraveghere şi control, cât şi prin creşterea nivelului de informare 
şi educare al consumatorilor, dezvoltarea a unui adevărat simţ civic în rândurile cetăţenilor, 
prin colaborarea cu asociaţiile profesionale şi patronale sau cu instituţiile de învăţământ din 
judeţ. 
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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 2021, 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 (4 acţiuni); 

- 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);  

- Desfăşurarea de activităţi de cunoaştere a pieţelor în vederea detectării unor 
fenomene sau practici anticoncurenţiale (2 acţiuni); 

- 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 (3 acțiuni). 
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A.SĂNĂTATE 

Evoluţia principalilor indicatori demografici şi ai stării de sănătate 
Principalii indicatori demografici, Judeţ Călăraşi, 2011-2021 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 
Natalitate 9,70 9,80 9,30 8,50 5,70 5,80 5,40 6,2 5,4 4,8 6,1 
Mortalitate 
generală 

13,20 13,40 13,40 13,70 14,00 13,80 14,10 14,40 12,71 14,70 15,5 

Spor  
natural 

-3,50 -3,60 -4,10 -5,20 -8,30 -8,00 -9,40 -6,90 -7,31 -9,90 -9,4 

Mortalitatea  
infantilă 

10,90 13,80 11,70 15,60 11,50 12,30 11,10 11,20 5,97 2,04 6,53 

Mortalitate 
maternă 

132,40 0 0 70,20 33,80 68,30 0 0 0 0 0 

2021*, indicatori provizorii 

Din analiza principalilor indicatori demografici se constată scăderea îngrijorătoare a 
sporului natural care are valori negative în creștere. 

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 

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 

2021 49 265 424 348 173 51 15 0 

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 2021 înregistrându-se 49 
de 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 
2011-2021 pentru toate aceste cauze de morbiditate.  

Principalele cauze de morbiditate (prevalenţa la 100 locuitori) în judeţul Călăraşi , în 
perioada 2011-2021 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Boli hipertensive 8,00 8,20 9,1 10,24 9,97 10,28 13,62 13,95 14,52 14,77 15,34 

Cardiopatie ischemică 4,40 4,36 4,77 5,02 4,88 4,72 6,64 6,84 7,05 7,52 7,87 

Tumori maligne 1,28 1,25 1,27 1,33 1,88 1,90 1,87 1,97 2,00 1,97 2,04 

Diabet zaharat 1,71 1,89 1,86 2,18 2,4 2,57 2,60 2,84 3,15 3,33 4,79 
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Boli pumonare cronice 
obstructive 

1,37 1,39 1,52 1,67 1,63 1,82 2,61 2,85 2,96 3,14 3,01 

Tulburări mintale 1,40 1,40 0,98 1,48 1,44 1,62 2,66 3,11 3,31 3,41 3,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce priveşte morbiditatea prin cancer, la 31 decembrie 2021 în evidenţa 
cabinetului de oncologie erau 6170 de pacienţi, din care 3854 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 

2021 692 6170 25 774 6 568 

 
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 
37 323 70 1328 38 312 135 784 

 
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 
89 685 39 557 40 170 23 258 
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Din analiza datelor raportate de cabinetul judeţean de oncologie din structura 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi reiese că există tendinţa de creştere a incidenţei 
cancerului pe total localizări. 

Decesele prin boli cardiovasculare deţin în continuare ponderea principală a 
deceselor. Cancerul reprezintă a doua cauză de deces la nivelul judeţului.  

Principalele cauze de deses (rata de mortalitate la 1000 de locuitori) în județul 
Călărași, 2011-2021  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Boli aparat circulator 816,12 949,35 766,65 786,83 763,6 752,83 699,03 730,03 712,07 787,46 920,92 

Tumori 215,43 260,66 245,78 233,34 218,49 201,96 238,74 210,88 201,96 210,75 205,54 

Boli aparat 
Respirator 

68,71 72,14 65,43 86,16 81,77 91,98 100,91 100,62 108,13 103,91 107,40 

Leziuni traumatice şi 
otrăviri 

41,74 63,48 48,83 44,06 49,98 51,99 40,11 42,75 44,48 40,59 46,74 

Boli ale aparatului 
digestiv 

73,2 63,48 69,34 67,56 61,30 53,99 47,75 52,72 54,23 68,84 72,27 

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). 

În anul 2021,  an marcat de evoluția pandemiei COVID 19, s-a înregistrat scăderea 
acoperirilor vaccinale la vaccinurile din PNV sub valorile din anii anteriori , iar pe de altă parte 
de lipsa notificării de boli  prevenibile prin vaccinare. La scăderea acoperirilor vaccinale au 
contribuit temerile părinților/aparținătorilor de a accesa servicii de sănătate în contextul 
pandemiei de SARS CoV2 . 

 Număr cazuri boli prevenibile prin vaccinurile asigurate în PNV, județ Călărași, 2010-
2021 

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 
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 

În anul 2021, la nivelul judeţului Călăraşi, în cadrul Programului Naţional de Vaccinări 
a fost realizat un număr de 55.286 de vaccinări. Cele 55.286 de vaccinări au fost realizate 
astfel: 

 1.167 vaccinări BCG; 
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 1.188 vaccinări antihepatită B; 
 5.215 vaccinări difterotetanopertussis- poliomielitic- hemophilus influenzae-hepatic B; 
 2.030 vaccinări difterotetanopertussis - poliomielitic; 
 3.145 vaccinări împotriva rujeolei-rubeolei-infecţiei urliene; 
 5.219 vaccinări cu vaccin pneumococic conjugat; 
 1.685 vaccinări difterotetanopertussis; 
 42.631 vaccinări antigripale; 
 368 vaccinări HPV. 

În luna februarie 2021 s-a desfăşurat la nivel naţional acţiunea de evaluare a 
acoperirii vaccinale la vârsta de 18 luni (copiii născuţi în luna iulie 2019) precum şi acţiunea 
de estimare a acoperirii vaccinale la ALTE categorii de copii (vaccin ROR cohorta de născuţi 
2015, vaccin dT cohorta de născuţi 2006). 

Rezultatele anchetei de acoperire vaccinală la vârsta de 18 luni - februarie 2021 (copii 
născuţi în luna iulie 2019) 

Tip Vaccin şi nr.minim 
doze 

Acoperire vaccinală 
urban (%) 

Acoperire vaccinală 
rural (%) 

BCG-1 100,00 94,85 
HepB-4 79,71 77,21 
DTPa-3, VPI-3, Hib B-3 81,16 83,82 
Pneumo-3 81,16 83,08 
ROR-1 78,26 82,35 

                   Ponderea motivelor nevaccinării corespunzătoare 

Acoperirea vaccinală pe tipuri de vaccin şi pe medii la nivelul judeţului Călăraşi la 
ALTE categorii de copii, situaţie februarie 2021 

Tip Vaccin şi 
nr.doze 

Acoperire vaccinală 
urban (%) 

Acoperire 
vaccinală rural (%) 

ROR-2, cohorta 2015 68,79 66,10 
dT1-cohorta 2006 55,04 64,03 

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 
temporară 

0,00 0,00 

Contraindicaţie medicală 
definitivă 

0,00 2,86 

Refuz părinte/aparţinător 8,70 8,60 
Neprezentare 56,52 71,43 
Născut/plecat în străinătate 34,78 17,14 
Omisiune  0,00 0,00 
Lipsă vaccin 0,00 0,00 

În luna august 2021 s-a desfăşurat la nivel naţional acţiunea de evaluare a acoperirii 
vaccinale la vârsta de 12 luni (copiii născuţi în luna iulie 2020) precum şi acţiunea de estimare 
a acoperirii vaccinale la vârsta de 24 luni (copiii născuţi în luna iulie 2020). 

Rezultatele anchetei de acoperire vaccinală la vârsta de 12 luni – august 2021 (copii 
născuţi în luna iulie 2019) 

Tip Vaccin şi nr.minim 
doze 

Acoperire vaccinală 
urban (%) 

Acoperire vaccinală 
rural (%) 

BCG-1 97,53 95,79 
HepB-4 70,37 57,14 
DTPa-3, VPI-3, Hib B-3 70,37 60,15 
Pneumo-3 70,37 60,15 
ROR-1 51,85 47,06 
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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 11,11 7,56 
Refuz părinte/aparţinător 9,88 2,52 
Neprezentare 27,16 45,78 
Născut/plecat în străinătate 8,64 2,52 
Omisiune  0 0 
Lipsă vaccin 0 0 

Rezultatele anchetei de acoperire vaccinală la vârsta de 24 luni – august 2021 
(copii născuţi în luna iulie 2019) 

Tip Vaccin şi nr.minim 
doze 

Acoperire vaccinală 
urban (%) 

Acoperire vaccinală 
rural (%) 

BCG-1 98,48 93,13 
HepB-4 78,78 77,86 
DTPa-3, VPI-3, Hib B-3 81,81 81,68 
ROR-1 78,78 81,68 

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 1,52 0,76 
Refuz părinte/aparţinător 4,55 4,58 
Neprezentare 18,18 16,79 
Născut/plecat în străinătate 6,06 4,58 
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), situație mult mai frecvent 
înregistrată în anul 2021, anul pandemiei COVID19, la care se presupune că a contribuit și 
teama părinților de a expune copiii la risc de infecție. 

Evoluţia principalelor boli transmisibile pe cale digestivă/hidrică în judeţul Călăraşi 

Factorii principali prin care teoretic se poate controla morbiditatea prin boli cu 
transmitere digestivă/hidrică sunt reprezentaţi de: calitatea apei de băut, nivelul de sanitaţie în 
colectivităţi şi comunităţi, nivelul de educaţie. 

Experienţa a dovedit că, practic, impactul activităţii personalului medical din 
structurile preventive asupra acestor factori este aproape inexistent şi controlul bolilor cu 
transmitere digestivă/hidrică se limitează la controlul extinderii focarelor. 

De menționat că anul 2018 a fost anul în care au fost diagnosticate primele cazuri de 
listerioză la persoane domiciliate în județul Călărași. 

Listerioza este o zoonoză, care se manifestă clinic extrem de proteiform (meningită, 
encefalită, septicemie, conjunctivită, adenopatii), afectând mai ales nou-născuţii, dar şi copiii 
şi adulţii cu imunitate deprimată.Toate cele 3 cazuri înregistrate în anul 2018 au fost la adulți, 
un caz evoluând spre deces. 

Boli transmisibile pe 
cale digestivă/hidrică 
(nr.cazuri) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BDA 1618 2113 2233 1962 2379 2308 2244 2275 2533 1920 1969 

Dizenterie 12 3 5 3 0 0 0 2 0 0 0 
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Hepatită virală acută 
cu VHA 

13 42 186 457 125 7 5 9 14 13 0 

Febră tifoidă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infecţii cu salmonella  4 6 11 3 5 8 9 18 1 1 5 
Lysterioza 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 

Boala diareică acută  

Se menţine sezonalitatea cazurilor de BDA cele mai multe fiind înregistrate în 
sezonul estival. În anul 2021, din totalul de 1969 de cazuri BDA, numărul cel mai mare al 
cazurilor raportate a fost în luna august. 

În anul 2021, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hepat
ita virală acută 

cu virus hepatic A 

În anul 2021 nu a fost înregistrat în județ nici un caz de hepatită virală acută cu virus 
hepatic A.  

Dizenteria 

Nu s-a înregistrat niciun caz de dizenterie în anii 2019, 2020 și 2021. 

Salmoneloza  

Semnalăm faptul că incidenţa morbidităţii prin salmonella a înregistrat creştere 
bruscă în anul 2010, an în care au fost confirmate 38 cazuri de salmoneloză  

În anul 2013, s-au confirmat 11 cazuri de salmoneloză, 6 cazuri fiind înregistrate la 
copii  şi 5 cazuri la adulţi ; 6 cazuri s-au înregistrat la persoane domiciliate în mediul urban şi 
5 cazuri s-au înregistrat la persoane domiciliate în mediul rural. 

În anul 2014 au fost notificate 3 cazuri de salmoneloză, dintre care 1 copil (mediul 
rural) şi 2 adulţi (1 caz în urban şi 1 caz în rural). 

În anul 2015 au fost notificate 5 cazuri de salmoneloză, dintre care 3 cazuri la copil (1 
mediul urban şi 2 mediul rural) şi 2 adulţi (1 caz în urban şi 1 caz în rural). 

În anul 2016 au fost notificate 8 cazuri de salmoneloză, dintre care 7 cazuri la copil (1 
mediul urban şi 6 mediul rural) şi 1 caz la adulţi (1 caz în rural). 

În anul 2017 au fost notificate 9 cazuri de salmoneloză, dintre care 6 cazuri la copil (1 
mediul urban şi 5 mediul rural) şi 3 cazuri la adulţi (în rural). 

În anul 2018 au fost notificate 18 cazuri de salmoneloză, dintre care 14 cazuri la copil 
(2 mediul urban şi 12 mediul rural) şi 4 cazuri la adulţi (1 în mediul urban şi 3 în mediul rural). 

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). 
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În anul 2020 a fost notificat 1 caz de salmoneloză, copil (în mediul rural). 
În anul 2021 au fost notificate 5 cazuri salmoneloză, toate la copii, dintre care 1 caz 

în mediul urban și 4 cazuri 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, 

În anul 2021, la nivelul județului Călărași, ca și la nivel național și internațional, 
infecția ce a dominat a fost infecția cu SARS-CoV-2. 

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 infecțioase  
(număr cazuri) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gripă 18 5 1 7 9 24 11 124 110 529 0 

Viroze respiratorii 37233 
38089  
IACRS 

37074 40591 43396 43577 42407 43082 45321 40835 33110 

 
2365 

 IACRI 
3091 3582 3799 3500 2409 2005 1944 1747 1098 

Pneumonii 10261 10705 9205 8661 9040 8579 8686 8705 8685 7756 6587 

Varicelă 283 441 467 692 614 376 315 365 262 55 62 

Scarlatină  30 12 7 5 5 16 10 16 16 0 0 

 

 

Gripa 

În anul 2021 nu s-au înregistrat cazuri de gripă.   

Virozele respiratorii 

În anul 2021 au fost notificate 33110 de cazuri de infecţii acute de căi respiratorii 
superioare (IACRS) şi 1098 de cazuri de de infecţii acute de căi respiratorii inferioare (IACRI). 

Pneumoniile 

În anul 2021 a fost notificat un număr de 6587 de cazuri de pneumonie. 
Distri

buţia cazurilor 
de pneumonie 
pe grupe este 
redată în 
figura de mai 
jos: 
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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 2021 s-au înregistrat 62 de cazuri de varicelă, cele mai multe cazuri 
înregistrându-se la copii din grupa de vârstă 5 - 9 ani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scarlatin
a  

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 
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 anii 2020 și 2021 2019 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). 
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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. 

Dacă primele cazuri au fost cazuri de import și cazuri înregistrate la membri de familie 
ai acestora, ulterior infecția a devenit comunitară. 

În anul 2020 în județul Ccălărași au fost confirmate cu laboratorul 6660 cazuri COVID-
19. 

Dacă primele cazuri au fost cazuri de import și cazuri înregistrate la membri de familie 
ai acestora, ulterior infecția a devenit comunitară, iar în anul 2021 s-au înregistrat 12596 de 
cazuri COVID -19 confirmate cu laboratorul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaccinarea împotriva COVID -19 în județul Călărași a început pe 31.12.2021, până la 
data de 31.12.2022 administrîndu-se 193233 de doze de vaccin. 

Situația vaccinării împotriva Covid-19 în județul Călărași, până la data de 
31.12.2021 

Produs Doza 1 Doza 2 Doza 3 TOTAL 

Pfizer BionTech 64274 62930 20409 147613 

Moderna 3116 3021 1294 7431 

Astra-Zeneca 5238 4890 1 10129 

Janssen 27633 427 0 28060 

Total 100261 71268 21704 193233 

 

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 2021, la nivelul județului Călărași nu au fost notificate infecții neuroinvazive 
acute. 

Evolutia infecţiilor cu transmitere sexuală 

Hepatitele Virale Acute cu virusuri hepatice B,C  

În anul 2021,  la nivelul judeţului nu au fost notificate cazuri de hepatită virală acută 
cu virus hepatic B și/sauC.  

Sifilisul și gonoreea 
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În anul 2021 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. 

Infecţia HIV/SIDA 

În anul 2021 au fost depistate 14 cazuri noi de infecţie HIV/SIDA, dintre care 13 la 
adulţi și un caz la copil cu mamă seropozitivă (transmitere maternofetală).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluţia Tuberculozei 

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 de ani, urmată de grupa de vârstă 35-44 de 
ani.  

 

 

 

 

 

 

 

Infecţiile 
asociate 
asistenţei medicale 

În anul 2020, unităţile sanitare cu paturi din judeţ au raportat un număr de 99 de 
infecţii asistenţei medicale (IAAM). Ponderea cea mai mare de IAAM a avut-o infecția cu 
Clostridium difficile (42), urmată de infecția cu SARS- CoV-2 (40). 
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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;  

Etiologia Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, 2021

Clostridium difficile

SARS CoV2

E.colli

rotavirus

streptococcus agalactiae

serratia spp

klebsiella spp

stafilococcus aureus

virus sincițial respirator

salmonella spp

fără laborator
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 angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; 
 evaluarea calităţii serviciilor medicale şi analiza gradului de adresabilitate a bolnavilor 

la serviciile medicale; 
 asigurarea unui grad ridicat a asistenţei medicale primare, preventive şi curative; 
 monitorizarea asistenţei medicale preventive acordate omului sănătos, familiei şi 

colectivităţii; 
 asigurarea unui impact mediatic pozitiv al activităţii CAS Călăraşi; 
 construirea unui plan de management al resurselor umane, care are în vedere 

identificarea şi cuntificarea valorilor reale, caracteristice personalului, care să conducă 
la construirea unei politici de personal eficientă şi eficace; 

 monitorizarea evoluţiei consumului de medicamente şi luarea măsurilor 
corespunzătoare în situaţia abaterilor de la normele în vigoare; 

 implicare activă în promovarea şi utilizarea SIUI (Sistemului Informatic Unic Integrat); 
 analiza şi evaluarea sistemului de management al riscurilor în cadrul CAS Călăraşi, 

încluzând operaţiuni ca: analiza organizaţiei (politica organizaţiei, procese şi activtăţi 
specifice), identificarea, măsurarea şi ierarhizarea riscurilor, întocmirea cartografiei 
riscurilor, evaluarea eficacităţii controalelor, elaborarea de planuri de măsuri în scopul 
diminuării riscurilor; 

 evaluarea furnizorilor care-şi exprimă intenţia de a intra în relaţie contractuală cu CAS 
Călăraşi ca şi evaluarea furnizorilor ale căror decizii de evaluare expiră; 

 urmărirea contractelor încheiate cu furnizorii pentru derularea programelor şi 
subprogramelor naţionale;  

 prelucrarea, monitorizarea şi controlul indicatorilor specifici programelor şi 
subprogramelor; 

 aplicarea politicilor UE cu privire la eliberarea formularelor europene şi a cardurilor 
europene de asigurări sociale de sănătate; 

 asigurarea unor servicii medicale de calitate atât asiguraţilor proprii, cât şi cetăţenilor 
străini, conform tratatelor UE; 

 îndeplinirea obligaţiilor contractuale, finanţarea furnizorilor de servicii medicale, 
medicamente şi dispozitive în raport cu activitatea prestată şi cu respectarea încadrării 
în bugetul aprobat. 

Indicatorii asociaţi obiectivelor generale   

 realizarea trimestrială şi anuală a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise 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 care se evaluează, potrivit legii; 
 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 
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respectării de către furnizori a obligaţiei privind raportarea electronică 
lunară/trimestrială a prescripţiilor off-line; monitorizarea semestrială a consumului de 
DCI-uri aprobate prin comisiile de experţi de la nivelul CNAS/CJAS; monitorizarea 
derulării contractelor;  

 monitorizarea organizării cadrului de implementare a sistemului naţional al cardului 
naţional de asigurări sociale de sănătate şi a  activităţilor legate de dosarul electronic al 
pacientului; 

 asigurarea respectării termenelor de raportare de către unităţile sanitare cu paturi, 
farmaciile cu circuit deschis şi centrele de dializă care au obligaţia raportării 
consumului de medicamente, în vederea stabilirii contribuţiei trimestriale datorate de 
deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă; 

 planificarea acţiunii de control la furnizorii de servicii medicale, medicamente şi 
materiale sanitare, conform perioadei  de planificare comunicată de CNAS;   

 obţinerea  celor  mai bune rezultate cu resursele financiare, materiale, umane, umane, 
de timp şi informatice disponibile, prin utilizarea eficientă a acestora; 

 implementarea în timp util a modificărilor legislative; 
 asumarea responsabilităţilor; 
 informarea asiguraţilor conform prevederilor legale; 
 evaluarea gradulului de satisfacţie al asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, 

aprobat prin ordinul preşedintelui CNAS;  
 informarea furnizorilor de medicamente cu privire la medicii care nu mai sunt în relaţie 

contractuală cu CAS Călăraşi;  
 respectarea termenelor de raportare a situaţiilor privind activitatea desfasurată de 

furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pe baza 
contractelor încheiate de CAS cu aceştia; 

 recuperarea sumelor imputate în urma controalelor efectuate (sume încasate necuvenit 
din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii 
medicale, medicamente şi dispozitive medicale, amenzi contravenţionale, sancţiuni); 

 implementarea măsurilor dispuse în urma acţiunilor de control care au termen perioada 
de raportare; 

 respectarea cerinţelor formulate în machetele de raportare solicitate de CNAS prin 
direcţiile de specialitate referitoare la corectitudinea conţinutului (respectarea 
formatului, formulelor de calcul, cerinţelor formulate prin note/precizări) şi a termenelor 
de raportare; 

 implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern; 
 promovarea imaginii sistemului de asigurări sociale de sănătate;  
 respectarea obligaţiilor de 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 2021, compartimentul de control din cadrul CJAS Călăraşi a efectuat 63 de 
controale din care 30 controale tematice, 25 controale operative şi inopinate. În urma acestor 
controale a fost imputată şi recuperată în totalitate suma de 36742,99 lei din care 23158,43 lei 
imputați și recuperați de la furnizorii de servicii medicale spitalicești. 

Controalele efectuate în anul 2021 au fost structurate după cum urmează: 
 Asistenţă medicală primară: la nivelul judeţului Călăraşi există un număr de 110 

contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale şi au fost prevăzute în planul anual 
de control un număr de 8 controale tematice, realizându-se un număr de 18 controale 
din care 8 controale tematice, 6 controale operative şi 4 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;  
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 Asistenţă medicală în ambulatoriul de specialitate clinic: la nivelul judeţului Călăraşi 
există un număr de 52 de contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale şi au fost 
prevăzute în planul anual de control un număr de 5 controale tematice, fiind efectuate 
un număr de 9 controale, din care 5 tematice, 2 controale operative şi 2 controale 
inopinate; 

 Asistenţă medicală în ambulatoriul paraclinic: la nivelul judeţului Călăraşi există un 
număr de 13 contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale, fiind efectuat un 
control tematic; 

 Asistenţă medicală spitalicească: la nivelul judeţului Călăraşi există un număr de 7 
contracte încheiate cu furnizori de servicii medicale fiind efectuate : 12 controale  din 
care 11  controale operative și un controal inopinat;   

 Asistenţă medicală de îngrijiri medicale la domiciliu: la nivelul judeţului Călăraşi există 
un număr de 6 contracte fiind efectuate 2 controale operative; 

 Asistenţă medicală de recuperare reabilitare: la nivelul judeţului Călăraşi există un 
număr de 6 fiind efectuate 2 controale tematice și un control inopinat; 

 Furnizori de medicamente - la nivelul județului Călărași există un număr de 39 
contracte încheiate cu furnizori de medicamente și au fost prevăzute în planul anual de 
control 8 controale tematice, fiind efectuate 12 controale din care 8 tematice și 4 
operative. 

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 celor prezentate mai jos: 

 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 funcţionării echipamentelor de climă, securitate, 

monitorizare acces, grup generator în vederea asigurării condiţiilor optime de 
funcţionare a serverelor instalate la nivelul CASJ Călăraşi; 

 administrarea bunei funcţionări a echipamentelor alocate sistemului ERP–SIUI din 
Data Center; 

 asigurarea funcţionării sistemului informatic ERP;  
 asigurarea administrării aplicaţiei de legislaţie, 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; 
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 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 existente 
la nivelul CASJ Călăraşi; 

 aplicarea şi menţinerea măsurilor privind aprobarea cerinţelor minime de securitate a 
prelucrărilor de date cu caracter personal; 

 conceperea şi implementarea de politici de securitate IT; 
 propunerea actualizării tehnicii de calcul sau scoaterea acesteia din uz (casare) în 

condiţiile legii; 
 asigurarea folosirii eficiente a întregii dotări tehnice precum şi a altor resurse; 
 participarea la recepţia de produse şi servicii cu specific informatic achiziţionate la 

nivel CASJ Călăraşi; 
 furnizarea, la solicitare, de date statistice necesare factorilor de decizie ai CASJ 

Călăraşi şi CNAS, dacă aceste date pot fi colectate cu aplicaţiile existente; 
 asigurarea asistenţei tehnice în vederea desfăşurării în condiţii optime a 

videoconferinţelor organizate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

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. 
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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 
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 2021 a fost următoarea: 

 eliberarea unui număr de total de 105 de formulare de tip ”E”/“S” primite de la persoane 
sau platforma informatică RINA; eliberarea a 31 de formularea tip “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 solicitările  
persoanelor fizice şi juridice române şi străine, privind modul în care asiguraţii pot 
beneficia de asistenţă  medicală în baza regulamentelor şi acordurilor internaţionale; 

 realizarea evidenţei eliberării şi expedierii formularelor specifice în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 

 actualizarea permanentă a bazei de date în legătură cu CEASS/CIP, 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 
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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. 

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 menite 
să justifice emiterea/validarea formularelor; 

 au fost repectate termenele indicate pentru raportările solicitate de CNAS şi de 
conducerea CAS Călăraşi; 

 au fost elaborate toate procedurile privind emiterea/validarea formularelor europene 
precum şi rezolvarea cererilor de rambursare; 

 personalul DMS, DE şi DRC a manifestat siguranţă, promptitudine şi dinamism în 
rezolvarea problemelor apărute în derularea activităţilor specifice. 

Rezultatele activităţii desfăşurate în anul 2021 
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Situaţia plăţilor externe efectuate pe fiecare stat membru UE/SEE şi pe tipul 
documentului care a deschis prestaţia în anul 2021 

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 2021, finanţarea pe bază 
de contract a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, în baza 
prevederilor legale în vigoare. Veniturile colectate de Administrația Județeană a Finanţelor 
Publice Călăraşi au fost înregistrate în contabilitatea CAS pe baza normelor Ministerului 
Finanțelor. 

În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, 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 2021; 
 asigurarea continuităţii asistenţei medicale prin încheierea actelor adiţionale la 

contractele de furnizare servicii medicale şi a noilor contracte, începând cu anul 2021; 
 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; 

Nr.total 
formulare CIP 

emise şi primite 

Nr.total 
CEASS 
emise 

Nr.total Formulare 
S2 emise 

Nr.total dosare 
procesate 

conf,Ordinului 
nr. 163/2015 

Nr.total dosare 
procesate 

conf,Ordinului 
nr.729/2009 

1023 968 9 2 2 

Stat mebru UE/SEE 

Tipul de 
document care a 
deschis dreptul 

la prestaţie 

Suma plătită 
(lei) 

Bulgaria S1/CIP/CEASS 2.211,54 
Danemarca S1/CIP/CEASS 184,61 
Belgia S1/CIP/CEASS 216.631,67 
Cipru S1/CIP/CEASS 16.060,62 
Franța S1/CIP/CEASS 1.113.970,46 
Germania S1/CIP/CEASS 1.432.071,31 
Grecia S1/CIP/CEASS 6.556,69 
Italia S1/CIP/CEASS 1.068.974,32 
Marea Britanie S1/CIP/CEASS 13.213,02 
Norvegia S1/CIP/CEASS 11.705,32 
Olanda S1/CIP/CEASS 4.376,26 
Spania S1/CIP/CEASS 555.068,89 
Ungaria S1/CIP/CEASS 495,70 
Total General  4.441.522,41 
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 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. 

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 obligațiile 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 exercițiului – 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 plăţile 
s-au efectuat cu încadarea în prevederile bugetare aprobate pentru anul  2021. 

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 2021, în subordinea Directorului Direcţiei Relaţii Contractuale, activitatea a 
fost desfăşurată, conform Organigramei aprobate, prin Ordinul Presedintelui CNAS nr.405 din 
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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 2021 a fost reprezentată de derularea contractelor pe 
toate domeniile de asistenţă, pentru care CAS Călăraşi a prelungit valabilitatea acestora prin 
acte adiționale și pentru perioada 01.01.2021-30.07.2021 respectiv până la încheierea noilor 
contracte în luna iulie cu valabilitate începând cu luna august 2021. 

Cadrul legal care a stat la baza contractării serviciilor medicale l-au constiuit Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, modificată și completată; OUG nr.57/2019 
privind codul administrativ; HG nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a 
Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a 
medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul 
sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2021-2022; Ordinul comun MS/CNAS 
nr.1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a 
Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care 
reglmentează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și dispozitivelor 
medicale, tehnologiei și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări de sănătate 
pentru anii 2021-2022; Ordinul nr.1069/629/2021 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare și funcționare a comisiilor constituite în baza prevederilor HG nr.696/2021 pentru 
aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile 
acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și 
dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2021-2022; 
Ordinul nr.1070/628/2021 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor 
comisiilor constituite în baza prevederilor HG nr.696/2021 pentru aprobarea pachetelor de 
servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a 
medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul 
sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2021-2022; Ordinul nr.391/187/2015 pentru 
aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor 
medicale din asistența medicală primară și din ambulatoriul de specialitate pentru 
specilaitățile clinice din mediul rural și din mediul urban-pentru orașele cu un număr de până 
la 10000 de locuitori, în funcție de condițiile în care își desfășoară activitatea; Adresa CNAS 
nr.P5064/29.06.2021.   

Contractarea serviciilor medicale în asistența medicală primară 

Au fost încheiate 105 contracte cu furnizorii de servicii de asistență medicală primară. 
Din 50 de localități rurale sunt asigurate cu cel puțin un medic de familie 49 de localități, o 
singură localitate fiind momentan lipsită de medic de familie, și anume comuna Belciugatele. 

La nivelul județului Călărași, raportat la populația din fiecare localitate există un deficit 
de 42 de medici de familie în mediul rural și 24 de medici de familie în mediul urban. Din 50 
de localități rurale ale județului, 31 de localități (comune) au deficit de medici de familie. Toate 
localitățile urbane au dificit de medici de familie. 

În trimestrul IV 2021, pe listele medicilor de familie din județul Călărași au fost înscrise 
258.101 persoane, din care 215.016 (83%) asigurați și/sau coasigurați, beneficiari ai 
pachetelor de servicii de bază și 43.085(17%) neasiguarți, beneficiari ai pachetului minim de 
servicii. De asemenea, au fost încheiate 20 de contracte cu medici de familie pentru 
asigurarea funcționării a 4 centre de permanență, din care 3 centre organizate în mediul rural, 
în localitățile: Jegălia, Vlad Țepeș și Plătărești. 

Contractarea serviciilor medicale în asistența medicală ambulatorie și de specialitate 

Au fost încheiate 20 de contracte pentru furnizarea de servicii medicale de 
specialitate clinice. 
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Servicii medicale de medicină fizică și reabilitare a sănătății 

Au fost încheiate 7 contracte de furnizare de servicii medicale de medicină fizică și 
reabilitare.  

Contractarea serviciilor medicale în asistența medicală ambulatorie și de specialitate pentru 
specialitatea medicină dentară 

În urma solicitărilor, CAS Călărași a încheiat 11 contracte de furnizare servicii de 
stomatologie.   

Contractarea serviciilor medicale investigații paraclinice - analize medicale și imagistică 
medicală 

Serviciile medicale paraclinice contractate au avut următoarea configurație: 

Analize medicale de laborator 

Au fost încheiate 7 contracte de furnizare de servicii medicale de specialitate 
paraclinică-analize medicale de laborator, cu furnizori organizați în sistem privat și public și un 
contract pentru servicii - examinări histopatologice (anatomie histopatologică).  

Radiologie convențională și radiologie de înaltă performanță 

Au fost încheiate 8 contracte de furnizare de servicii medicale de specialitate 
paraclinică – radiologie convențională cu furnizori organizați în sistem privat și public și 3 
contracte pentru radiologie de înaltă performanță. 

Contractarea serviciilor medicale spitalicești 

Comisia mixtă CAS Călărași/DSP Călărași pentru stabilirea numărului de paturi 
contractabile la nivelul unităților sanitare cu paturi din județ, a stabilit numărul de paturi 
contractabile în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, astfel:  

 Spitalul Județean de Urgență “Dr.Pompei Samarian” Călărași - 449 de paturi 
contractabile; 

 Spitalul Municipal Oltenița - 159 de paturi contractabile; 
 Spitalul Orășenesc Lehliu Gară - 89 de paturi contractabile; 
 Spitalul de Psihiatrie Săpunari - 135 de paturi contractabile; 
 Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași - 86 de paturi contractabile; 
 SC Alpha Medical Invest SRL - 35 de paturi contractabile. 

Cu respectarea prevederilor Contractului - cadru aprobat prin HG nr.696/2021 și în 
conformitate cu Normele de aplicare a acesteia, regăsite în anexele 22-26 la Ordinul 
MS/CNAS nr.1068/627/2021, au fost încheiate pentru anul 2021, un număr de 7 contracte de 
furnizare servicii medicale spitalicești, din care 5 cu unități sanitare publice.  

Cu unități private au fost încheiate: 1 contract cu o unitate sanitară cu paturi care 
furnizează servicii medicale în regim de spitalizare continuă pentru tratamentul bolilor cronice 
și 2 contracte cu furnizori privați care furnizează servicii medicale în regim de spitalizare de zi. 

Serviciile medicale spitalicești au fost furnizate în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate din Călărași, de căte următorii furnizori: Spitalul Județean de Urgență “Dr.Pompei 
Samarian” Călărași (acuți, cronici, spitalizare de zi), Spitalul Municipal Oltenița (acuți, cronici, 
spitalizare de zi), Spitalul Orășenesc Lehliu Gară (acuți, spitalizare de zi), Spitalul de 
Pneumoftiziologie Călărași (acuți, cronici, spitalizare de zi), Spitalul de Psihiatrie Săpunari 
(acuți, cronici, spitalizare de zi), Alpha Medical Invest Oltenița (cronici, spitalizare de zi), 
Brotac Medical Center Oltenița (spitalizare de zi). 

O precizare importantă este aceea că, pe perioada stării de alertă, casele de asigurări 
de sănătate au putut deconta unităților sanitare cu paturi care au acordat servicii în regim de 
spitalizare continuă pentru afecțiuni acute pentru activitatea desfășurată lunar, astfel: 

 la nivelul valorii aferente indicatorilor realizați în limita valorii de contact, dacă s-a 
acoperit contravaloarea cheltuielilor efectiv realizate; 
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 la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract, în situația în care 
valoarea aferentă indicatorilor realizați a fost mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor 
efectiv realizate; 

 la nivelul indicatorilor realizați, fără a depăși suma ce a putut fi contractată în funcție de 
capacitatea maximă de funcționare lunară a fiecărui spital, dacă s-a acoperit cheltuiala 
efectiv realizată. 

În cazul creșterii numărului de cazuri de COVID-19, care a necesitat internarea în 
unitățile sanitare care au internat pacienți diagnosticați cu COVID-19, casele de asigurări de 
sănătate au putut deconta unităților sanitare cu paturi care au acordat servicii în regim de 
spitalizare continuă pacienților diagnosticați cu COVID-19, prevăzute în ordin al ministrului 
sănătății, activitatea desfășurată lunar, la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în situația în 
care acestea au depășit nivelul contractat, justificat de situația epidemiologică generată de 
coronavirusul SARS-CoV-2. În aceste cazuri, CNAS, în baza solicitărilor fundamentate ale 
caselor de asigurări de sănătate județene, justificate de evoluția situației epidemiologice de la 
nivel local și/sau național, după caz, au putut suplimenta creditele de angajament alocate 
inițial.  

Contractarea cu furnizorii de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul 
ambulatoriu și pentru medicamentele utilizate în programele naționale cu scop curativ 

Au fost încheiate 38 de contacte de furnizare de medicamente cu și fără contribuție 
personală în tratamentul ambulatoriu, pentru 74 de puncte de lucru în 39 de localități. 

Contractarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu 
Pentru furnizarea de servicii medicale de îngrijiri la domiciliu, au fost încheiate 5 

contrace pentru perioada ulterioară lunii iulie 2021. 

Contractarea serviciilor de tratament sanitar neasistat 
Bugetul alocat pentru anul 2021 a fost de 532 mii lei. Au fost încheiate 3 contracte cu 

furnizori de servicii de transport sanitar neasistat. 

Contractarea serviciilor de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperării unor 
deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu 

Au fost încheiate 76 de contracte de furnizare de dispozitive medicale, dintre care 8 
contracte cu furnizori noi. 

Contractarea serviciilor medicale specifice desfășurate în centre de vaccinare 
A fost încheiat un contract prin care s-a asigurat plata activității desfășurate de 

personalul centrului de vaccinare împotriva COVID-9, cu Spitalul Județean de Urgență 
“Dr.Pompei Samarian” Călărași, pentru centrul de vaccinare care a funcționat în incinta 
acestuia (OUG nr.3/2021 și Ordin comun nr.68/101/2021). 

 
Contractarea serviciilor medicale care constau în consultația, administrarea vaccinului 

împotriva COVID-19 potrivit schemei complete de vaccinare în cabinetul propriu, raportarea și 
monitorizarea reaciților adverse postvaccinale 

Au fost încheiate 55 de contracte cu medici de familie din 33 de localități, din care 4 
urbane și 29 rurale, astfel: Călărași (14), Oltenița, Fundulea (2), Budești (2), Alexandru 
Odobescu, Borcea (2), Căscioarele, Chirnogi, Curcani, Cuza Vodă, Dorobanțu, Dragalina (2), 
Dor Mărunt-Dâlga, Frăsinet, Frumușani, Fundeni (2), Grădiștea, Gurbănești, Ileana, 
Independența, Jegălia, Lupșanu, Mânăstirea (2), Mitreni (2), Plătărești, Radovanu (2), 
Sohatu, Ștefan cel Mare, Șoldanu, Tămădău Mare, Vâlcelele, Vasilați, Ulmeni  (OUG 
nr.3/2021 și Ordin comun nr.68/101/2021). 

Activitatea de vaccinare a pacienților desfășurată în cabinetele medicilor de familie și 
în centrele de vaccinare organizate de către unitățile sanitare, a fost finanțată de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Sănătății și prin transferuri de la bugetul Fondului național unic 
de asigurări sociale de sănătate. 
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Contractarea serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor care 
prezintă semne de simptome specifice COVID-19, precum și a persoanelor confirmate ca fiind 
infectate cu virusul SARS-CoV-2 pe perioada cât se află în izolare 

Au fost încheiate cu medicii de familie 99 de contracte pentru monitorizarea 
persoanelor care au prezentat semne și simptome sugestive specifice definiției de caz a bolii 
COVID-19, precum și a celor care, după confirmarea diagnosticului de boală 
infectocontagioasă pentru investigații paraclinice specifice, deși nu au prezentat simptome 
sugestive sau au prezentat simptome care nu au necesitat izolarea într-o unitate sanitară, s-
au izolat la domiciliu sau la o altă locație aleasă, pentru o perioadă care nu a putut depăși 
perioada de contagiozitate specifică bolii determinată de agentul patogen, stabilită conform 
datelor științifice existente. 

Din cele 99 de contracte încheiate pentru monitorizare, mai erau în derulare 91 de 
contracte. Temeiul legal al contractelor, Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic și Ordinul comun 
nr.1822/1105/2021. 

Activitatea de monitorizare a stării de sănătate a pacienților desfășurată în cabinetele 
medicilor de familie, a fost finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății și 
prin transferuri de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. 

Modalitatea de plată a a serviciilor medicale acordate de medicii de familie cuprinse în 
activitatea de monitorizare a persoanelor, s-a făcut pe tarif de caz. Tariful de caz a fost de 
105 lei și a fost acordat integral pentru serviciile de monitorizare a stării de sănătate, 
indiferent de numărul de zile de monitorizare a fiecărui caz. 

Situaţia contractelor încheiate cu furnizori de servicii medicale pe tipuri de asistență 
medicală în anul 2021, se prezintă după cum urmează: 

Tipul de asistență medicală 
Numărul contractelor 

încheiate 
Asistenţă medicală primară-medicină de familie 105 
Asistență medicală în centrele de permanență (4 
centre: Călărași, Jegălia, Vlad țepeș, Plătărești) 

20 

Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate 
pentru specialităţi clinice 

54 

Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate 
pentru specialitatea clinică de medicină fizică și 
reabilitare 

7 

Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate 
medicină dentară 

11 

Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate 
pentru specialităţi paraclinice-analize medicale de 
laborator 

7 

Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate 
pentru specialităţi paraclinice- anatomie 
histopatologică 

1 

Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate 
pentru specialităţi paraclinice – radiologie 
convențională 

8 

Asistenţă medicală ambulatorie de specialitate 
pentru specialităţi paraclinice – radiologie de înaltă 
performanță 

3 

Asistenţă medicală spitalicească 7 
Furnizarea de medicamente cu şi fără contribuţie 
personală în tratamentul ambulatoriu  

38 

Ingrijiri la domiciliu 5 
Transport sanitar neasistat 3 
Acordarea dispozitivelor medicale destinate 
recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice 

76 
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Contract pentru finanțarea centrului de vaccinare 1 
Contracte pentru consultația și administrarea 
vaccinului împotriva COVID-19 

55 

Contracte pentru monitorizarea persoanelor izolate 
la domiciliu datorită virusului SARS-CoV-2 

91 

TOTAL 345+147 

Activitatea Direcţiei Medic Şef 

Formulare Europene – E112 
 

2020 Nr. dosare depuse 
Nr. dosare 
aprobate 

Ţări europene în care şi-a produs efectul 
formularul E112 

 5 12 2-Italia, 2-Germania, 1-Franța 

2021 Nr.dosare depuse 
Nr. dosare 
aprobate 

Ţari europene în care şi-a produs efectul 
formularul E112 

 7 7 3-Italia, 3-Austria, 1-Franța 

Printr-o analiză simplă, se constată o scădere a numărului de dosare depuse în anul 
2021 față de anul 2020, dosare corecte şi complete ce au condus la emiterea de formulare 
europene, datorată situației pandemice, atât la nivel național cât și al Uniunii Europene. 

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.1172/24.12.2019, pentru anul 
2021, 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 2021. 

Programe naţionale de sănătate 

La nivelul judeţului Călăraşi, în anul 2021, 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 2020 

Număr 
bolnavi 

beneficiari 
de PNS 

pentru anul 
2021 

Cost 
mediu/ 
pacient 
pentru 

anul 2020 
(lei) 

Cost 
mediu/ 
pacient 
pentru 

anul 2021 
(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) 

 
 

489 
 
 

6 

 
 

510 
 
 

8 

 
 
 

8.557,77 
 
 

184.532,90 
 

 
 
  6.077,36 

 
 

91.855,36 

Programul naţional de 
diabet zaharat 

9.366 9.808 1.532,13 1.573,65 

Programul naţional de 53 55 9.184,68 8.172,65 
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transplant de organe, 
ţesuturi şi celule de 
origine umana – Stare 
posttransplant- 
Programul naţional de 
tratament pentru boli 
rare: 

    

Mucoviscidoză copii 6 6 46.821,64 22.225,14 
Mucoviscidoză adulți 0 1 0 5.615,14 
Scleroză laterală 
amiotrofică 

2 3 4.840,20 4.296,03 

Angioedem ereditar 2 2 225.319,50 220.299,15 
Materiale sanitare specifice utilizate in programele naţional cu scop curativ, 

din care: 
Copii cu diabet zaharat 
insulinodependent 
automonitorizaţi 

30 39 1.600,00 1.012,31 

Adulţi cu diabet zaharat 
insulinodependent 
automonitorizaţi 

1.992 2.083 416,74 377,53 

Programul naţional de 
ortopedie– 
Endoprotezaţi 

52 83 3.672,46 3.952.67 

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă 
renală cronică 

 167 178 74.427,81 70.132,43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.EDUCAŢIE 

1.REȚEAUA ȘCOLARĂ ȘI EFECTIVELE DE ELEVI  
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Reţeaua şcolară 2020-2021 

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 35 

Şcoli gimnaziale 18 

Total 206 

TOTAL unităţi  de învăţământ  preuniversitar de stat 299 

 

 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT CU  PERSONALITATE JURIDICĂ ȘI STRUCTURI 
 

ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ 
- AN SCOLAR  2020-2021 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU 
PERSONALITATE JURIDICĂ UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT  ARONDATE 

Preșcolar  urban rural Preșcolar  urban rural 

9 7 2 153 28 125 

Școli primare urban rural Șc. I-IV urban rural 

0 0 0 35 4 31 

Școli gimnaziale urban rural Șc. I-VIII urban rural 

65 15 50 18 3 15 

Licee urban rural Liceal urban rural 

17 13 4 0 0 0 

Școli postliceale urban rural Postliceal urban rural 

1 1 0 0 0 0 
Școala specială urban rural Postliceal urban rural 

1 1 0 0 0 0 

TOTAL urban rural TOTAL urban rural 

93 37 56 206 35 171 
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31 18 3 15 0 0 0 0 0 0

Unități de învățământ arondate

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNITĂȚI   ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR AUTORIZATE/ACREDITATE 

AN ȘCOLAR  2020-2021 

 Număr unități  

TIPUL DE UNITATE  
NR. UNITĂȚI CU 

PERSONALITATE 
JURIDICĂ 

STRUCTURI ACREDITAT AUTORIZAT 

GRĂDINIȚE 1 0 1 0 
ȘCOLI GIMNAZIALE 1 0 1 0 
LICEE 0 0 0 0 
ȘCOLI POSTLICEALE 2 0 2 0 
TOTAL 4 0 4 0 
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2. STRUCTURA POPULAȚIEI PREȘCOLARE ȘI ȘCOLARE DUPĂ MEDIU 
ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

Cod 
rând 

Nivel învățământ 
Forma 

învățământ 

Numar de elevi 
învățământ cu 

predare în limba 
româna (A) 

  TOTAL NUMĂR DE ELEVI DIN UNITATEA ȘCOLARĂ  urban rural 

1 Învățământ preșcolar cu program normal zi 4032 1134 

2 Învățământ cu program prelungit/săptămânal zi 140 1249 

3 Învățământ primar zi 8596 4438 
3.1 Învățământ primar - integrat* zi 33 37 

4 Învățământ primar "step-by-step" zi  0  0 
5 Învățământ primar "A doua șansă" - 46 38 
6 Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică) zi  0  0 
7 Învățământ primar cu specializarea muzică zi  0  0 

7.1 Învățământ primar cu specializarea muzicăîin regim suplimentar zi  0 49 
8 Învățământ gimnazial zi 6715 3975 

8.1 Invatamant gimnazial  - integrat* zi 53 46 
9 Învățământ gimnazial "A doua șansă" - 77 94 

10 
Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea 
muzică) 

zi 63 37 

10.1 
Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea 
muzică) în regim suplimentar 

zi  0 27 

11 Învățământ gimnazial cu specializarea muzică zi  0  0 

11.1 
Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim 
suplimentar 

zi  0 19 

12 Învățământ gimnazial FR  0  0 
13 Învățământ liceal teoretic zi  0 3363 
14 Învățământ liceal teoretic seral  0  0 
15 Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologic zi 165 2299 
16 Învățământ liceal tehnologic seral  0 376 

17 
Învățământ liceal artistic (toate specializările,excepție, 
specializarea muzică) și sportiv 

zi 41 125 

18 Învățământ liceal specializarea muzică zi  0 27 
19 Învățământ liceal FR  0  0 

19.1 Învățământ liceal integrat* zi  0 12 

20 
Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire 
practică)/învățământ dual 

zi 129 1380 

21 Învățământ postliceal/maiștri  zi  0 70 
21.1 Învățământ postliceal/maiștri  seral  0  0 

22 Cantine-cămine (elevi cazați) -  0 280 

 TOTAL GENERAL  20090 19075 

3. PROMOVABILITATEA ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

... 

Elevi 
înscrişi 

la 
început 
de an 

Elevi 
rămaşi la 
sfârşitul 

semestrului 

Numar 
elevi 

promovaţi 

Total 
promovaţi 

Cu situatia 
şcolara 

neîncheiată 
Neşcolarizaţi 

... Total Total Total %  Total Total 

Primar TOTAL 
clasa 
pregătitoare-IV 

12890 12235 11512 94,98 270 110 

Primar URBAN 4682 4222 4007 95,62 104 8 
Primar RURAL 8208 8013 7505 94,88 166 102 
Gimnazial total 
cls V-VIII 

10838 10372 8982 86,48 827 136 

Gimnazial 4378 4002 3538 85,35 300 12 



 

 

  

119

URBAN 
Gimnazial 
RURAL 

6460 6370 5444 87,05 527 124 

Liceal ZI cls IX-
XII/XIII 

5934 5603 4095 72,59 965 18 

Liceal ZI URBAN 5123 4907 3648 73,65 762 9 
Liceal ZI RURAL 811 696 447 65,11 203 9 
Profesional 
TOTAL 

1416 1411 879 67,33 357 23 

Profesional 
URBAN 

1118 1116 675 67,68 282 23 

Profesional 
RURAL 

298 295 204 71,33 75 - 

Postliceal TOTAL 70 69 61 88,41 8 - 
Postliceal 
URBAN 

70 69 61 88,41 8 - 

Postliceal RURAL      - 
Postliceal şcoli 
postliceale 

31 30 23 76,67 7 - 

Postliceal şcoli 
postliceale 
URBAN 

31 30 23 76,67 7 - 

Postliceal şcoli 
postliceale 
RURAL 

- - - - - - 

Postliceal şcoli de 
maiştri 

39 39 38 97,44 1 - 

Postliceal şcoli de 
maiştri URBAN 

39 39 38 97,44 1 - 

Postliceal şcoli de 
maiştri RURAL 

- - - - - - 

4. REZULTATELE INVĂȚĂRII 

4.1. EVALUAREA NAȚIONALĂ LA CLASA A VIII-A 2021 

Participare, evaluare și rezultate obținute: 

 Număr de elevi înscriși -1861; 
 Număr de elevi prezenți: 1649 (88,61%); nr. elevi absenţi: 212 (11,39%); nr. elevi 

eliminaţi: 0; 
 Număr de elevi cu note egale sau  ≥ 5.00 -  1075 (65,20%); 
 Număr de elevi cu note < 5.00 -  574 (34,80%); 
 Centre de examen: 69, Centre zonale de evaluare: 1 (4830 de lucrări evaluate).          
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Situație comparativă pe medii (urban-rural) și discipline 

Urban 
Total 
note 

Procent 
Note ≥ 
5.00 

note 

 1-4,99  5-5,99  6-6,99  7-7,99  8-8,99  9-9,99 10 

română 713 85,27% 105 86 115 149 160 97 1 

matematică 712 68,26% 226 106 92 93 106 86 3 

medii EN 711 78,62% 152 135 90 132 124 78 0 

 

Rural 
Total 
note 

Procent 
Note ≥ 
5.00 

note 

 1-4,99  5-5,99  6-6,99  7-7,99  8-8,99  9-9,99 10 

română 948 68,78% 296 189 197 154 88 23 1 

matematică 940 43,72% 529 169 104 70 45 23 0 

medii EN 938 55,01% 422 202 147 99 49 19 0 

 

4.2. EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALUREAT 2021 

 

Promoție 2020-2021+Promoție anterioară 

Situația candidaților la examenul de bacalaureat după contestații 

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 1434 1347 87  1  500  420  80 846 253 220 214 157 2 

Seral 3 3 0  0  2  2  0 1 1 0 0 0 0 
Frecvență 

redusă 
15 14 1 0  11  8  3 3 3 0 0 0 

0 
TOTAL 1452 1364 88 1  513  430   83 850 257 220 214 157 0 

 

Promoție 2020-2021 

Situația candidaților la examenul de bacalaureat  

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 1174 1131 43 0 345 313 32 786 196 217 214 157 2 

Seral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Frecvență 

redusă 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
TOTAL 1174 1131 43 0 345 313  32 786 196 217 214 157 2 
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Promoție anterioară 

Situația candidaților la examenul de bacalaureat  

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 260 216 44 1 155 107 48 60 57 3 0 0 0 

Seral 3 3 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 
Frecvență 

redusă 
15 14 1 0 11 8 3 3 3 0 0 0 

0 
TOTAL 278 233 45 1 168 117  51 64 61 3 0 0 0 

5. STADIUL DERULĂRII OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII 
 

În judeţul Călăraşi, în anul şcolar 2020-2021, au fost în curs de finalizare 5 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 Dâlga, 
comuna DorMărunt; Grădiniţa cu program normal nr.4 Ciocăneşti; Grădiniţa cu program 
normal Stancea, comuna Spanțov; Grădiniţa cu program normal Valea Roşie, comuna 
Mitreni. 

6. DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

În cadrul Proiectului RESTART - educație prin programe de a doua șansă în Inima 
Bărăganului”, Cod SMIS: 136156 au fost dotate cu aparatură IT următoarele unități de 
învățământ: Școala Gimnazială Budești; Scoala Gimnazială Curcani;  Școala Gimnazială 
Sărulești; Școala Gimnazială Frumușani. 

7.PROGRAME CU FINANȚARE EXTERNĂ 

 Proiectul RESTART- educație prin programe de a doua șansă în Inima Bărăganului, 
Cod proiect 136156, al cărui beneficiar este Inspectoratul Școlar Județean Călărași, 
proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cod apel 
POCU/665/6/25, Cod  Proiect 136156. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 
realizarea unor seturi de acțiuni ce participă la obiectivele specifice ale programului 
„Măsuri de educație de tip a doua șansă”, creșterea numărului de tineri care au 
abandonat școala și de adulti care nu și-au finalizat educația obligatorie, care se 
reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă 
și programe de formare profesională și  îmbunătățirea competențelor personalului 
didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovarii unor servicii 
educaționale de calitate, orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive. 

 Proiectul INTOARCE-TE LA ȘCOALĂ, Inspectoratul Școlar Călărași fiind partener, 
proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Cod apel POCU/665/6/23, 
Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Cod proiect 136045. Prin intermediul acestui 
proiect se urmărește reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și 
promovarea accesului egal la educație prin participarea la programe de tip A Doua 
Șansă, servicii de consiliere și orientare pe tot parcursul vieții, promovarea beneficiilor 
participării la aceste programe, precum și măsuri de sprijin material și social pentru 600 
de beneficiari care au abandonat învățământul obligatoriu; 

 Programul național Școală după Școală - Scopul principal al programului este 
organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, de activități 
remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor 
specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de 
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educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii. În cadrul acestui proiect 
sunt implicate un număr de 29 de unități școlare din județul Călărași. 

8.PROGRAME SPECIFICE DOMENIULUI EDUCAȚIEI FINANȚATE DIN BUGETUL DE 
STAT                    

8.1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROTECŢIE SOCIALĂ “BANI DE LICEU” – AN 2020 
Număr de beneficiari: 331.  
În anul şcolar 2020-2021 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 
2020-2021 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 2020-2021 un număr de 1514 elevi care au 
beneficiat de un ajutor financiar lunar de 200 lei reprezentând cuantum protective socială 
“Burse profesionale”. 

În anul şcolar 2020-2021, 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. 
 
8.2.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, 154 de elevi din învăţământul  
preuniversitar au beneficiat de ajutor financiar ce reprezintă echivalentul în lei a 200 euro 
pentru achiziţia unui calculator nou. 

Minsterul Educaţiei Naţionale a alocat Inspectoratului Şcolar Călăraşi suma de 15.612 
lei necesară decontării facturilor echivalente achiziţiilor de calculatoare.                
                               
8.3. 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 
2020 - 2021 s-au achiziţionat manuale şcolare pentru clasele VI-XII de la un număr de 23 de 
edituri, suma achitată de către ISJ Călăraşi fiind de 122.475 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 16.475 lei; 
 pentru clasa a VII-a, suma achitată către edituri este de 20.015 lei; 
 pentru clasa a VIII-a, suma achitată către edituri este de 10.654 lei; 
 pentru clasa a IX-a, suma achitată către edituri este de 10.801 lei;  
 pentru clasa a X-a, suma achitată către edituri este de 13.512 lei; 
 pentru clasa a XI-a, suma achitată către edituri este de 39.964 lei; 
 pentru clasa a XII-a, suma achitată către edituri este de 11.054 lei.   

Până la data de 13 septembrie 2021 au fost distribuite de către Inspectoratul Şcolar 
toate manualele şcolare retipărite către toate unităţile de învăţământ. 

În anul bugetar 2020-2021 au fost achiziţionate 3.890 pachete rechizite şcolare 
pentru elevi, conform Adresei ME nr.3190/DGE/2021, după cum urmează: clasa pregătitoare 
– 530 pachete; clasa I – 590 pachete; clasele II- IV – 1.240 pachete; clasele V-VII – 1.210 
pachete; clasa VIII –320 pachete.   

Valoarea totală a rechizitelor achiziţionate este de 103.800 lei. 
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8.4. PROGRAMUL PENTRU ȘCOLI AL ROMÂNIEI PENTRU PERIOADA 2017-
2023 

Ca urmare a modificării cadrului legislativ european prin unificarea programului de 
încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli cu programul de lapte în şcoli, a fost 
adoptată Hotărârea de Guvern nr. 640/2017, prin care s-a stabilit cadrul legal pentru 
implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023, program 
menit să creeze obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor şi care are în vedere, 
prevenirea diferitelor afecţiuni de sănătate (diabet, boli cardiovasculare şi obezitate infantilă) 
şi modalitatea de creștere a consumului de produse locale. 

Pentru o mai bună aplicare a Programului pentru şcoli al României, prin Hotărârea de 
Guvern nr. 52/2019 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 640/2017, a fost elaborată 
Anexa nr.6 – Procedura privind colaborarea şi distribuirea de responsabilităţi între consiliile 
judeţene şi consiliile locale şi în urma demersurilor efectuate, consiliile locale din judeţul 
Călăraşi au adoptat hotărâri de neasumare a responsabilităţii organizării şi derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor şi acordurilor-cadru pentru achiziţia de produse şi 
pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României. 

În acest context, la nivelul Consiliului Judeţean Călăraşi a fost aprobată Hotărârea nr. 
162/25.09.2019, de asumare a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor şi acordurilor-cadru pentru achiziţia de produse şi pentru derularea 
măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, pentru perioada anilor 
şcolari 2019 – 2023. 

După finalizarea procedurilor de achiziţii publice în lunile ianuarie şi februarie 2020, 
au fost încheiate acorduri-cadru şi contracte subsecvente pentru 3 loturi de distribuţie privind 
următoarele produse: 

 Acord-cadru de furnizare nr. 2555/10.02.2020 pentru Lotul I – transport şi distribuţie 
MERE, cu Asociere ALFA CLASIC SRL (lider) + POL FRUCT SRL; 

 Acord-cadru de furnizare nr. 952/17.01.2020 pentru Lotul II – furnizarea de LAPTE şi 
produse lactate – IAURT, cu Asociere ALFA CLASIC SRL Călăraşi (lider) + DORNA 
LACTATE S.A. + AGRO PAN STAR SRL; 

 Acord-cadru de furnizare nr. 1557/10.02.2020 pentru Lotul III – furnizarea de produse 
de panificaţie: CORN şi BISCUIŢI, cu Asociere ALFA CLASIC SRL Călăraşi (lider) + 
ALPILINE SRL + VELROM SRL + AGROSEMCU SRL. 

Întreaga activitatea de implementare a Programului pentru şcoli al României se 
desfășoară printr-o amplă acţiune de monitorizare, coordonare, corelare şi centralizare 
(lunară şi semestrială) a datelor prezentate în documentele justificative întocmite de furnizor 
şi de reprezentanţii instituţiilor şcolare, desemnaţi prin decizie a directorului, care au obligaţia 
de a transmite lunar, coordonatorilor de program, documentele prin care fac dovada primirii şi 
consumului de produse în zilele de desfăşurare a cursurilor şcolare, pentru preşcolarii din 
grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat şi particulare, autorizate şi acreditate şi pentru 
elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, autorizate şi acreditate. 

În derularea Programului s-a avut în vedere respectarea unor principii de bază şi 
anume: 

 livrarea produselor de către furnizor în ritmul prevăzut în caietul de sarcini, cu 
respectarea cantităţilor si calităţii prevăzute în actele normative specifice pentru acest 
program; 

 monitorizarea permanentă a numărului de preşcolari şi de elevi prezenţi la cursuri, 
beneficiari ai programului; 

 asigurarea de către instituţiile şcolare a condiţiilor de depozitare a produselor în şcoli şi 
grădiniţe; 

 menţinerea unui control permanent al prestatorului de servicii de către autoritatea 
contractantă prin solicitarea de documentete lunare (avize de însoţire a mărfii, 
centralizatoare lunare ale avizelor) privind desfăşurarea distribuţiei de produse în şcoli 
şi grădiniţe, precum şi documente de gestiune (declaraţii/certificate de conformitate, 
facturi fiscate, etc.); 
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 mobilizarea instituţiilor abilitate pentru controlul cantităţilor si calităţii produselor lactate 
si de panificaţie, precum şi a fructelor (Direcţia Sanitar Veterinară și Pentru Siguranța 
Alimentelor, Direcţia de Sănătate Publică, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor). 

Pe lăngă activitatea de monitorizare şi centralizare lunară a porţiilor de produse 
consumate în instituţiile de învăţământ, se urmăreşte şi veridicitatea facturilor solicitate la 
plată de către furnizor şi în urma stabilirii numărului de porţii consumate, se solicită emiterea 
unor facturi storno pentru produsele neconsumate şi returnate furnizorului de către instituţiile 
şcolare, prin procese-verbale de restituire, iar ulterior se înaintează şi se solicită plata 
facturilor de către Serviciul de Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice. 

La sfârşitul fiecărui semestru şcolar, se elaborează documentele justificative care 
însoţesc cererile de rambursare care se depun la APIA – Centrul Judeţean Călăraşi, în 
vederea acordării ajutorului financiar FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă). 

Anul 2020 fiind marcat de pandemia de Covid -19, în perioada martie – iunie 2020 
activitatea şcolară în instituţiile de învăţământ a fost suspendată, astfel că, în luna august 
2020, pentru consumul produselor lactate şi al merelor din perioada 21 ianuarie – 10 martie 
2020, a fost depusă Cererea de plată nr. 13926/10.08.2020, pentru Semestrul II al anului 
şcolar 2019-2020, ce a cuprins un consum de 405.115 porţii de lapte, 172.872 porţii de iaurt 
şi 163.733 bucăţi de mere, iar în urma analizării cererii de plată prin controlul efectuat la 
sediul solicitantului de ajutor financiar de către inspectorii APIA-Centrul Judeţean Călăraşi, în 
perioada 01-18 septembrie 2020 şi ulterior de către APIA-Central, la data de 23.11.2020 au 
fost rambursate următoarele sume: 313.484,76 lei (coeficient de rambursare de 0,676712381) 
pentru produsele lactate şi 89.944,80 lei (rambursare 100%) pentru mere. 

În luna august 2020, în perioada 27-31.08.2020, la sediul Consiliului Judeţean 
Călărași a fost efectuat auditul extern privind certificarea conturilor FEGA, de către experţii 
Unităţii H.2. Asigurare şi audit – cheltuieli privind măsurile de piaţă, din cadrul Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bucureşti, privind verificarea Cererii de plată nr. 
16731/13.09.2019, pentru semestrul II al anului şcolar 2018-2019, a achiziţiilor publice 
efectuate în cauză, precum şi verificarea documentelor justificative privind consumul 
produselor în instituţiile şcolare: Şcoala Gimnazială „Iancu Rosetti” Roseţi şi Şcoala 
Gimnazială Specială nr.1 Călăraşi. 

Odată cu începerea cursurilor, la data de 14.09.2020, pentru anul şcolar 2020-2021, 
a fost reluată distribuţia produselor în cadrul Programului pentru şcoli, până la data de 
06.11.2020, când, din nou au fost suspendate cursurile în instituţiile de învăţământ, până la 
finalizarea semestrului I al acestui an şcolar, respectiv 29 ianuarie 2021. 

Termenul de depunere a Cererii de plată pentru produsele consumate în semestrul I 
2020-2021, conform Ghidului destinat solicitanţilor privind acordarea ajutorului financiar FEGA 
în cadrul Programului pentru şcoli al României, este 30 martie 2021. 

Însă, în toată această perioadă s-au desfăşurat activităţi şi a existat o colaborare 
permanentă a Consiliului Judeţean Călăraşi cu diferite organisme şi organizaţii judeţene şi 
locale (Instituți Prefectului - Judeţul Călăraşi, ISJ, DSP, DSVSA, Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice, Comisariatul Județean pentru Protecţia Consumatorilor, Direcţia pentru 
Agricultură Județeană Călărași, Oficiul Fitosanitar), dar şi cu furnizorul S.C. ALFA CLASIC 
SRL – lider de asociere, cu privire la punerea în aplicare, în cadrul Programului pentru şcoli al 
României, a prevederilor OUG nr.121/2020 prin care se acordă posibilitatea de redistribuire 
a produselor rămase neconsumate în Depozitul furnizorului, ca urmare a suspendării 
cursurilor şcolare, către organizaţii umanitare, unităţi sanitare, unităţi de asistenţă socială, 
unităţi de îngrijire şi asistenţă medico-socială sau în favoarea beneficiarilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat. 

Demersul Consiliului Județean Călărași nu a avut finalitate, datorită lipsei 
documentelor de gestiune care să justifice existenţa produselor în depozit la data suspendării 
cursurilor. 

În contextul pandemiei de Covid -19, în urma unei acţiunii preliminare organizate de 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin APIA Central, la data de 30.09.2020 a avut loc 
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o videoconferinţă, condusă de Secretatul de stat al MADR, domnul Emil Dumitru, la care au 
participat reprezentanţi ai consiliilor judeţene şi locale din ţară, cu privire la prezentarea 
stadiului implementării programului pentru şcoli, identificarea de probleme, puncte de vedere 
şi propuneri de soluţii privind continuarea derulării acestuia şi în condiţiile epidemiologice 
actuale, dar şi posibilitatea distribuirii produselor către beneficiarii aflaţi la domiciliu, care 
participă la cursurile on-line. 

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 2021, 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 cultural 

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 2021, 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.). 
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 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). 

 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 2021; 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 finanţarea 
acestora; 

- Administrarea normelor, normativelor şi metodologiilor obligatorii pentru toate instituţiile 
şi aşezămintele culturale, indiferent de subordonarea acestora; 

- Integrarea cu sisteme operate de administraţiile publice locale pentru cunoaşterea, 
respectarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural local; 

- Urmărirea respectării normelor, normativelor şi metodologiilor necesare în domeniul 
patrimoniului cultural naţional/zonal; 
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- Coordonarea activităţilor de cercetare, proiectare, evidenţa, conservare, restaurare şi 
punerea în valoare a patrimoniului cultural zonal; 

- Coordonarea funcţionării instituţiilor şi asezămintelor culturale de interes judeţean sau 
local, precum şi a activităţilor de educaţie desfăşurate în folosul comunităţilor locale. 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură împreună cu instituţiile de cultură de interes 
judeţean şi local aflate sub autoritatea metodologică a DJC CĂLĂRAŞI – şi-au propus 
următoarele: 

În domeniul educaţiei permanente 

- 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 Județeană pentru Cultură a monitorizat şi sprijinit acţiunile culturale din plan 
judeţean/local, implicând primăriile în acţiunile de cultură de nivel naţional, sprijinind şi 
informând localităţile în legătură cu oportunităţile financiare pentru finanţarea de 
proiecte culturale; 

- Direcţia Județeană 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, Instituția Prefectului, 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   

- Avize favorabile în urma depunerii dosarelor pentru şedinţele online ale CZMI-4 
Constanţa privind intervenţiile, reparaţiile, construcţiile în zonele protejate sau la imobile 
monumente istorice (17); 

- Avize specifice în baza Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice sau 
situri clasate ca monumente istorice (35); 

- Informarea UAT-urilor din judeţ şi a Consiliul Judeţean Călăraşi cu privire la OMC 
2515/2018 privind tarifele pentru AVIZE în zone de protecţie a monumentelor istorice; 

- Avize în baza Ordin MC 2807/2018 privind zonele de protecţie a monumentelor istorice 
(5); 

- Acorduri scrise în baza OMC 3037/2020 – Art. 11 din Legea 50/1991 (4); 
- Avize principiu–negaţii, înştiinţări arheologie–descoperiri întâmplătoare în baza OG 

43/2000 (40);  
- Solicitări privind exercitarea dreptului de preemţiune, conform art.4 din Legea nr. 

422/2001, privind protejarea monumentelor istorice (6); 
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- Inventarierea monumentelor istorice aflate în stare de colaps şi precolaps (22); 
- Solicitări privind procedura de clasare/declasare a imobilelor monumente istorice (2); 
- Elaborare fişe analitice de inventariere a monumentelor istorice de către experţi atestaţi 

(11); 
- Acţiuni şi informări în colaborare cu INP–Institutul Naţional al Patrimoniului, privind 

colectarea şi gestionarea Timbrului Monumentelor Istorice; 
- Urmărirea respectării îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural 

Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege; 
- 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 (18); 
- Transmiterea punctelor de vedere pentru proiectele depuse la APM pentru Acord de 

mediu în baza Legii 292/2018 – (237); 
- Participare la recepţia de terminare a lucrărilor a două monumente istorice, respectiv: 

Casa Demetriad – fosta Bibliotecă Judeţeană Călăraşi, Cod LMI CL-II-m-B-14606 şi 
Liceul "Ştirbei Vodă”, în prezent Gimnaziul CAROL I, Cod LMI CL-II-m-A-14608; 

- Verificarea lucrărilor autorizate de cercetare arheologică sistematică şi de cercetare 
preventivă; 

- 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 obligaţiile ce le revin în eventualitatea 
descoperirii unor vestigii istorice; 

- Colaborarea cu alte instituţii în realizarea de inspecţii; 
- Direcţia Judeţeană pentru Cultură a găzduit, pe 20 decembrie, în urma unui Protocol de 

colaborare, în parteneriat cu Clubul “Datina” (SC Every One Dance SRL) pentru a 
sărbători Crăciunul Cultural al micuţilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestei 
organizaţii. 

Realizări ale Direcţiei Judeţene pentru Cultură în anul 2021 

Evenimente desfăşurate în condiţiile respectării măsurilor de prevenire a răspândirii 
infecţiei cu SARS-CoV-2, majoritatea evenimentelor/acţiunilor desfăşurându-se online. 
Participarea la evenimente a fost condiţionată de prevederile legislative în vigoare la 
momentul desfăşurării acestora. 

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: 

1 – 31 ianuarie 2021 
 EXPONATUL LUNII „ALTAR CÂNTĂTOR” – mil. V înainte de Hristos – o piesă unicat 

pentru culturile neo-eneolitice de la Dunărea de Jos – în colecţia Muzeului „Dunării de 
Jos” – Secţia Tezaur şi Arheologie / MARI PERSONALITĂŢI CĂLĂRĂŞENE: Arhitectul 
IANCU ATANASESCU (1894–1980) – un renumit arhitect proiectant şi restaurator al 
monumentelor istorice şi de artă – biserici, mânăstiri, case (Cozia, Govora, Horezu, 
Sadova, Casa Băniei, Palatul Justiţiei, Univsersităţi ş.a.) – cercetător şi scriitor. 

15 ianuarie 2021 
 «ZIUA CULTURII NAŢIONALE» – 15 IANUARIE – declarată în baza Legii 238 / 2010, 

art. 2 alin (2) Ediţia a XI-a, 2021. Un complex de manifestări cultural-artistice dedicate 
sărbătoririi „Zilei Culturii Naţionale” şi naşterea Poetului Naţional MIHAI EMINESCU – 
manifestări organizate de instituţiile culturale din judeţ DJC CĂLĂRAŞI, Biblioteca 
Judeteană, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul Municipal Călăraşi): 
 „ZIUA CULTURII NAŢIONALE” – ZIUA PORŢILOR DESCHISE – la DJC; 
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 MUZEUL DUNĂRII DE JOS: „Ziua Culturii Naţionale” – Expoziţia „MAEŞTRI AI 
ARTEI ROMÂNEŞTI ÎN COLECŢIILE MUZEULUI DUNĂRII DE JOS” – deschisă 
până la data de 15.02.2021. Piese valoroase semnate de: Corneliu Baba, 
Constantin Găvănea, Marcel Chirnoagă, Marcel Aciocoiţei ş.a. Curator Ana-Amelia 
Dincă, critic de artă. 

24 ianuarie 2021 
 „ZIUA PRINCIPATELOR ROMÂNE” 1859–2021 – Simpozion organizat în parteneriat 

de Consiliul Judeţean Călăraşi – Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie, Primăria 
Municipiului, Asociaţia Cultul Eroilor „Regina Maria”. Alocuţiuni: prof.dr. Ioan Budu, 
prof.dr. Constantin Tudor, prof. Ilie-Ștefan Rădulescu, protopop Vasile Viorel Dinu. 
Viceprimarul Nicolae Dragu a transmis mesaje de multumire preşedintelui Consiliului 
Judeţean, primarului Municipiului Călărași. Ansamblul „Bărăganul” a încheiat 
evenimentul cu HORA UNIRII – Sala „Barbu Ştirbei”. 
 „Unirea Principatelor Române” – manifestări dedicate Unirii – la Biblioteca 

Judeţeană Călăraşi; 
 „Unirea Principatelor Române–24 Ianuarie 1859” – Expoziţii permanente ale 

Muzeului Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa.  
29 ianuarie – 28 februarie 2021 

 „GRAFICĂ ŞI CARICATURĂ. DE VORBĂ CU NENEA IANCU” – Vernisajul expoziţiei 
de artă vizuală – în  spaţiul expoziţional al Bibliotecii Judeţene „Alexandru Odobescu” 
Călăraşi – Sala „Perspective” 

1 – 28 februarie 2021 
 EXPONATUL LUNII „CANĂ CU BUZA EVAZATĂ” MARGINEA – din colecţia de 

ceramică a Secţiei de Etnografie şi Artă Populară a Muzeului Dunării de Jos, realizată 
în Bucovina – com. Marginea, jud. Suceava. 

24 februarie – 1 martie 2021 
 „Atelierele lui Mărţişor”. Dragobetele şi Mărţişorul – Sărbătoarea Primăverii la Secţia 

Tezaur şi Arheologie a  Muzeului Dunării de Jos/24 februarie – Sărbătorirea 
Dragobetelui 

1 – 31 martie 2021 
 EXPONATUL LUNII „OPAIŢ–SATIR”. Din cele peste 1400 opaiţe romane descoperite 

la Durostorum – în colecţia Muzeului Dunării de Jos/MARI PERSONALITĂŢI 
CĂLĂRĂŞENE: ALEXANDRU PĂUNESCU – arheolog şi cercetător ştiinţific 

5 – 31 martie 2021 
 Vernisajul expoziţiei de artă vizuală „ETERNUL FEMININ” – Ediţia a II-a. O expoziţie 

dedicată feminităţii, frumuseţii, iubirii şi Primăverii – la Bibilioteca Judeţeană 
8 Martie 2021 

 Expoziţia „FEMININ”. Lucrări ale renumiţilor artişti plastici, în colecţiile Muzeului 
„Dunării de Jos”: Corneliu Baza, Tudor Lorman, Niţă Anghelescu, Ovidiu Paştină ş.a. – 
Curator, Ana-Amelia Dincă, critic de artă 

25 martie 2021 
 Lansare de carte: „MOZARA” – autoare STELA ANGHEL. Invitat special, PAVEL 

ŞUŞARĂ, critic de artă / Biblioteca Judeţeană „Al.Odobescu” 
26 – 31 martie 2021 

 „ATELIERELE MUZEULUI” – Atelier de modelaj în lut/Secţia Tezaur şi Arheologie a 
„Muzeului Dunării de Jos” 

1 – 30 aprilie 2021 
 MARI PERSONALITĂŢI CĂLĂRĂŞENE: FLORIN VASILESCU (1897–1958) – 

matematician, conferenţiar în SUA, cercetător, aplicaţii în fizica matematică la Paris, 
Geneva, etc.  

9 aprilie 2021 
 Expoziţia „CUCERIRI SPAŢIALE” – la MUZEUL DUNĂRII DE JOS CĂLĂRAŞI:  

 60 de ani de la primul om care a ajuns în spaţiu – IURI GAGARIN; 
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 40 de ani de la primul şi singurul zbor al unui român în spaţiu – DUMITRU 
PRUNARIU. 

Expoziţie inedită la Muzeul “Dunării de Jos”, în colaborare cu Asociaţia “Muzeul 
Jucăriilor” Bucureşti. Au fost expuse obiecte cu activitate din spaţiu: binocluri,planşe, 
manuale şcolare, jucării din anii 1960-70. Un loc aparte în expoziţie a fost ocupat de 
documente despre viaţa şi activitatea lui DUMITRU PRUNARIU, primul român care 
la 14 mai 1981 a ajuns în spaţiul cosmic cu Nava “Soyuz-40” în cadrul programului 
spaţial “Intercosmos”. 

15 aprilie 2021 
 “SALONUL DE PRIMĂVARĂ” – Vernisaj Expoziţie de artă vizuală, la Muzeul „Dunării 

de Jos”. Curator, Ana Amelia Dincă, critic de art. 
16 aprilie 2021 

 Spectacol de teatru: “TERAPIE ÎN TREI” – terapie cu teatru, râs şi voie bună ! 
Distribuţia: Luminiţa Bucur, Maria Radu, Oleg Apostol/Centrul Judeţean de Cultură şi 
Creaţie – Sala “Barbu Ştirbei” 

21 aprilie 2021 
 Expoziţia de pictură “PRIMĂVARĂ ABSTRACTĂ”  a autoarei VALERIE BLANCHE 

(Valentina Mereuţă) – deschisă la Biblioteca Judeţeană. Curator, Ana Amelia Dincă, 
critic de artă. 

23 aprilie 2021 
 ZILELE ORAŞULUI OLTENIŢA – (1853–2021) / PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIŢA 
 Expoziţii fotografice în aer liber: 

 OLTENIŢA DE ODINIOARĂ şi OLTENIŢA – REPERE CARTOGRAFICE; 
 Expoziţii organizate de Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, în colaborare cu Muzeul 

Naţional de Istorie a României şi Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi – în 
Parcul Central şi în faţa Turnului de Apă, precum şi un program artistic surpriză, 
online, oferit de Primăria Municipiului Olteniţa. 

26 aprilie 2021 
 ATELIERE DE CREAŢIE dedicate Sărbătorilor Pascale – încondeiat ouă – la  Muzeul 

“Dunării de Jos” 
 ATELIERE PASCALE – “Ateliere cu idei” dedicate icoanelor pe sticlă – la Biblioteca 

Judeţeană 
1 – 31 MAI 2021 

 MARI PERSONALITĂŢI CĂLĂRĂŞENE: DUMITRU DOBRE (1950–2020)  – istoric 
militar şi arhivist  

5 – 7 mai 2021 
 ATELIERUL DE MODELAJ ÎN LUT – Secţia Tezaur şi Arheologie a Muzeului „Dunării 

de Jos” 
7 mai 2021 

 Lansare de carte: „CÂNTECUL LACULUI” de Dan Biţuică – roman poliţist/Muzeul 
Municipal Călăraşi 

10 mai 2019 
 „CASA REGALĂ A ROMÂNIEI” – Expoziţie realizată de Muzeul Naţional Cotroceni–la 

Muzeul Municipal Călăraşi–expoziţie deschisă până pe 30.06.2021.  
Data de 10 mai marchează trei momente importante din istoriografia României: 
Începutul domniei lui Carol I, Independenţa de Stat şi încoronarea primului rege al ţării.  
Din aprilie anul acesta, ziua de 10 Mai este şi zi de sărbătoare naţională, printr-o 
decizie a Camerei Deputaţilor. 

13 mai 2021 
 Expoziţie de fotografie: „Orhidee din Dobrogea şi Bărăgan” a lui Florin Floreanu 

Expoziţie la Muzeul „Dunării de Jos”, în parteneriat cu Centrul Cultural UNESCO „Ionel 
Perlea” Slobozia 

 
 



 

 

  

131

14 mai 2021 
 Lansare de carte: „TREPTE ŞI REPERE SPRE ÎNĂLŢIMI – SLAVICI, EMINESCU ŞI 

CARAGIALE” – Autor: VICTOR CUTUŞ-MUREŞAN – Biblioteca Judeţeană. 
19 mai 2021 

 Expoziţie-eveniment dedicată unei dintre cele mai misterioase culturi neolitice din 
România: „Civilizaţia Gumelniţa. Viaţa în sud-estul României acum 6500 de ani”/ 
Muzeul Municipiului Bucureşti (MMB), Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa – expoziţie 
deschisă la Palatul Şuţu a MMB în perioada 19 mai 2021-1 mai 2022  

20 mai 2021 
 „CORONOIA” – Vernisajul expoziţiei de artă vizuală. Expun artiştii: Dragoş-Radu 

Popescu-Comana şi Victor Grigore. Curator Marinela Dumitriu/A prezentat criticul de 
artă Ana-Amelia Dincă. Expoziţia a fost deschisă până pe data de 15 iunie 2021 şi a 
putut fi vizitată în regim muzeal la Biblioteca Judeţeană. 

27 – 28 mai 2021 
 „Atelierul bucuriei” – dedicat Zilei Copilului – la Muzeul „Dunării de Jos” . 

1 iunie 2021 
 „ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI” – evenimente dedicate Zilei Copilului 
 EXPONATUL LUNII: „STATUETĂ ANTROPO-ZOOMORFĂ” – veche de acum 6.000 

de ani aparţinând comunităţilor gumelniţele, realizată din lut cu atribute mixte pasăre–
om, descoperită în Situl arheologic Măriuţa-La Movilă, Com. Belciugatele. Statueta 
face parte din patrimoniul cultural naţional, este clasată în categoria Tezaur şi poate fi 
admirată la Secţia Arheologie a Muzeului „Dunării de Jos”/PERSONALITATEA LUNII 
IUNIE: NICOLAE GIOGA (n.11 iunie 1951 Călăraşi) – antrenor de canotaj, pregătind şi 
antrenând loturile naţionale la Campionatele Mondiale şi Jocurile Olimpice. A fost 
desemnat de către Federaţia Internaţională drept cel mai valoros antrenor de canotaj 
din lume, intrând în istorie ca primul, şi deocamdată singuril tehnician român care a 
cucerit trei medalii de aur la aceeaşi ediţie a Jocurilor Olimpice. I s-a acordat Titlul de 
Antrenor emerit, iar în anul 2000 i s-a conferit Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în 
grad de ofiţer. 

12 iunie 2021 
 “NOAPTEA MUZEELOR”  – la MUZEUL DUNĂRII DE JOS –  Program European al 

Muzeelor. 
Iniţiată de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa şi patronată în prezent de 
Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul Internaţional al Muzeelor, Noaptea 
Muzeelor este un eveniment de succes european desfăşurat la nivel internaţional.  
În România este organizată de către R.N.M.R – Reţeaua Naţională a Muzeelor din 
România. 
Au fost vizitate expoziţiile: 
 “CUCERIRI SPAŢIALE”; 
 “Artă şi Ambient la Durostorum” – piese de epocă romană descoprite la 

Durostorum; 
 “Eroi din Bărăgan” şi “Drumul spre Unire. 1914–1918”, în colaborare cu Muzeul 

Judeţean Ialomiţa, dedicate eroilor acestor locuri care şi-au pus viaţa în slujba 
României Mari. Cele două expoziţii pot fi vizitate de Joi, 10 iunie 2021 – Ziua 
Eroilor/Înălţarea Domnului; 

 „Meşteşuguri tradiţionale la Apus” – la Secţia Etnografie şi Artă Populară. 
 „Evoluţia comunităţilor umane la Dunărea de Jos”, Atelier de modelaj lut la Secţia 

Tezaur şi Arheologie.  
 „NOAPTEA MUZEELOR” – la MUZEUL MUNICIPAL CĂLĂRAŞI şi CENTRUL 

CULTURAL „POŞTA VECHE”. Expoziţia realizată de Muzeul Naţional Cotroceni „Casa 
Regală a României, păstrătoare şi promotoare a tradiţiilor româneşti” –  a fost vernisată 
la Muzeul Municipal şi Centrul Cultural „Poşta Veche”.  
A fost susţinut un microrecital OVIDIU TĂNASE – la instrumente de suflat: fluier, caval, 
cimpoi. 
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Parteneri: Asociaţia Liderii Mileniului Trei Călăraşi, Asociaţia Volna Călăraşi, Consiliul 
Judeţean al Elevilor  Călăraşi, 3 Smoked Olivers Festival, Atelierul din Insulă. 

 „NOAPTEA MUZEELOR” – la OLTENIŢA. 
Au fost vizitate expoziţiile: 

 „Gumelniţa – o civilizaţie care transcende timpul” expusă la sediul Direcţiei de 
Cultură, în spaţiul dedicat muzeului, din str. Argeşului 6A; 

 Expoziţia permanentă – expusă la sediul MUZEULUI din str. Argeşului 101; 
 „Olteniţa de Odinioară” – expoziţie de fotografie expusă la Turnul de Apă; 
 „Un secol de istorie a Kibbutz-urilor din Israel” – expoziţie temporară de fotografie 

organizată în colaborare cu Centrul Cultural Româno-Israelian, expusă la sediul 
Direcţiei de Cultură; 

 „Elevul în comunism” – expoziţie temporară de fotografie – la sediul MUZEULUI, 
etaj 1. 

24 iunie 2021 
 „RomânIA îmbracă IA” – ZIUA IEI. Expoziţie de ii tradiţionale româneşti la MUZEUL 

DUNĂRII DE JOS; 
 ZIUA UNIVERSALĂ A IEI – ZIUA IEI ROMÂNEŞTI – Ediţia a IV-a, 2021. Expoziţie de 

artă populară  la Biblioteca Judeţeană – ii tradiţionale, cămăşi populare româneşti şi 
alte obiecte tradiţionale, recital de poezie şi muzică de inspiraţie folclorică. 

28 iunie 2021 
 MUZEUL DUNĂRII DE JOS a găzduit EXPOZIŢIA DE SCULPTURĂ ŞI PICTURĂ a 

artiştilor din Călăraşi şi Bucureşti, membri ai Uniunii Artiştilor Plastici din România 
29 iunie 2021 

 „Pe firul Dunării–ZIUA DUNĂRII” – eveniment-expoziţie la BJCL; 
 “BIBLIOVACANŢA” – Activităţi de vară La Biblioteca Judeţeană, Ediţia a V-a, 2021. 

Activităţi cultural-educative şi recreative pentru copii şi adolescenţi desfăşurate pe 
grupe de vârstă în perioada vacanţei de vară. 

 “CU APELE CURATE” – Expoziţie de fotografie la Turnul de Apă Olteniţa, de Ziua 
Internaţională a Dunării – cu sprijinul Primăriei Municipiului Olteniţa şi Muzeul 
Civilizaţiei Gumelniţa. Proiectul a fost implementat de Asociaţia “Mai Mult Verde”, în 
parteneriat cu Fundaţia Centru de Resurse pentru Participare Publică, finanţat de Lidl 
şi care s-a desfăşurat în 8 oraşe printre care şi Olteniţa. Expoziţia a cuprins 35 de 
instantanee sursprinse de fotograful tulcean VLAD BÂSCĂ în tabăra de ecologizare din 
Delta Dunării. 

4 iulie 2021 
 Inaugurare CLUBUL PESCARILOR DUNĂRENI – proiect de dezvoltare a zonei 

pescăreşti, de „ZIUA DUNĂRII”, Ediţia a 8-a 2021 – evenimente organizate de Primăria 
Muicipiului Călăraşi şi Asoiaţia Ivan Patzachin–Mila 23, în Parcul Central şi malul 
braţului Borcea al Dunării, cu concursuri de premii şi diplome: concurs de pescuit, 
competiţia de vâslit în canotci „Descoperă România”, ateliere de pictură, program 
cultural-artistic, servire borş de peşte, premierea câştigătorilor. De asemenea, 
Concursul naţional de protecţia mediului şi ecoturism „Şoimul Dunărean”, coordonatori 
din mai multe judeţe din ţară (Buzău, Covasna, Bucureşti, Brăila, Călăraşi). Partenerii 
evenimentului: Palatul Copiilor, Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, 
AJVPS – Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Călăraşi. 

 „ZIUA DUNĂRII” – activităţi cultural-artistice şi sportive în Parcul Mare din Olteniţa – 
organizate de Primăria Municipiului Olteniţa, Colegiul National “Neagoe Basarab”, 
Clubul Copiilor nr.1 Oltenita, Liceul Tehnologic “Nicolae Balcescu”, Liceul Tehnologic 
“Ion Ghica”. 

19 – 23 Iulie 2021  
26 – 30 iulie 2021 

 ŞCOALA DE VARĂ – la Muzeul Dunării de Jos. Program de Pedagogie Muzeală: 
Cunoaşterea patrimoniului muzeal arheologic descoperit la Dunărea de Jos; 
Cunoaşterea principalelor situri arheologice din judeţul Călăraşi; Înţelegerea necesităţii 
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protejării, conservării şi valorificării patrimoniului muzeal; Cunoaşterea şi înţelegerea 
necesităţii cercetării permanente a patrimoniului muzeal arheologic; Stimularea 
curiozităţii participanţilor prin activităţi practice – vizitare expoziţii şi a spaţiilor de 
depozitare bunuri culturale, introducere în arheologie, aplicaţii practice, conservare 
preventivă, ateliere desen/modelaj lut. 

14 – 15 august 2021  
 „ZILELE DIASPOREI”, CĂLĂRAŞI 2021 – evenimente organizate de Consiliul 

Judeţean Călăraşi, Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie, Muzeul Dunării de Jos, 
Palatul Copiilor şi Primăria Municipiului Călăraşi: 

  „Luna Diasporei” şi „ZIUA MARINEI” – spectacole în aer liber şi festivităţi – programe 
artistice, recitaluri, concerte, muzică de fanfară etc. (Flores Campi, Ansamblul 
Bărăganul, Ghiocelul, Trupa Kompas, Alina Eremia, Smiley, Taraful Doina Munteniei, 
Nicu Paleru, Jean de la Craiova) – pe Platoul Consiliului Judeţean şi în Parcul Central: 
Slujba de pomenire a eroilor marinari, parada navelor, concurs de bărci cu rame, 
desene pe asfalt ş.a. 

 Expoziţia „PÂINEA CARE NE UNEŞTE”,  în cadrul căreia sunt expuse instrumente şi 
obiecte specifice procesului de prelucrare a grâului din perioada interbelică – 
organizată de Muzeul Dunării de Jos – în Foaierul Centrului Judeţean de Cultură şi 
Creaţie. 

15 august 2021  
 „Dunărea în imagini”. Instantanee surprinse de fotograful călărăşean, Florin Rădulescu, 

directorul Muzeului Municipal Călăraşi. Dunărea – în diferite momente ale zilei şi în 
diferite locuri de pe traseul ei european; Vernisajul expoziţiei temporare realizate de 
Primăria Municipiului Olteniţa, prin Direcţia de Cultură – la Turnul de Apă din Olteniţa. 

18 august 2021 
 SITUL ARHEOLOGIC SULTANA–MALU ROŞU – Ziua Porţilor Deschise, Ediţia a 

XVIII-a, 2021. Campania de Cercetări Arheologice Sultana–Malu Roşu (com. 
Mânăstirea, jud. Călăraşi), în cadrul Proiectului de cercetare interdisciplinară „The 
dynamics of the prehistoric communities located in the Mostiştea and Danube valleys”, 
organizată de Universitatea Bucureşti, în colaborare cu Universitatea din Kiel 
Germania, Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Muzeul 
Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa, Asociaţia Română de Arheologie, Institutul de 
Arheologie „Vasile Pârvan” Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie a României, HoGent 
Belgia şi    Primăria Comunei Mânăstirea. 

21 august 2021 
 „Salonul Anual de Acuarelă”, Ediţia a V-a, 2021 – la Muzeul „Dunării de Jos”. Curator, 

Ana Amelia Dincă, critic de artă. Au participat artişti plastici din Călăraşi şi de la alte 
filiale ale Uniunii Artiştilor Plastici din România. 

24 august 2021  
 EXPOZIŢIE DE CARICATURĂ – organizată la Biblioteca Judeţeană „Alexandru 

Odobescu” Călăraşi. Au expus membrii grupurilor „Omicrom” şi Asociaţia 
Caricaturiştilor şi Umoriştilor Grafici „Se nos fue el baifo” din Insulele Canare. 

26 august 2021  
 „SALONUL INTERNAŢIONAL DE CARICATURĂ”, Ediţia a II-a, 2021 – Vernisajul 

expoziţiei de caricatură la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Călăraşi – „Casa 
Expoziţiilor”, organizat de DJC CĂLĂRAŞI, în colaborare cu Asociaţia Caricaturiştilor şi 
Umoriştilor Grafici „Se nos fue el baifo” din Gran Canaria 

27 august 2021  
 Proiectul „BIBLIOVACANŢA” s-a încheiat cu un CARNAVAL plin de veselie cu 

personaje din poveşti – la Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” Călăraşi, Ediţia 
a V-a, 2021; Activităţi cultural-educative şi recreative dedicate copiilor în perioada 
vacanţei de vară. 
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27 – 29 august 2021  
 Festivalul „TENARIS–CINELATINO”, Ediţia a IX-a, 2021. Proiecţii de filme apreciate în 

întreaga lume – în Sala „Barbu Ştirbei”. Evenimentul este organizat de TenarisSilcotub, 
alături de Fundaţia PROA, Asociaţia Festivalul de Film Transilvania, Festivalul 
Internaţional de Film Transilvania (TIFF), cu sprijinul Ambasadei Republicii Orientale 
Uruguay din România, Primăria Municipiului Călăraşi, Consiliul Judeţean Călăraşi, 
Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi. 

1 septembrie 2021  
 Deschiderea „Mediatecii Millenium”– Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” 

Călăraşi, etaj IV 
1 – 30 septembrie 2021  

 EXPONATUL LUNII „TIPAR DE CAŞ” lucrat în lemn, în colecţia Muzeului Dunării de 
Jos, din categoria pieselor de păstorit, sec. XIX – Meşteşuguri tradiţionale/MARI 
PERSONALITĂŢI CĂLĂRĂŞENE: ŞTEFAN BRATOSIN –  născut la 22.09.1957, la 
Călăraşi – scriitor, publicist, profesor universitar la Universitatea Toulouse–Franţa, 
doctor şi conducător de doctorate în Ştiinţele Informării şi Comunicării, doctor în 
Teologie, cercetător, expert evaluator în „Evaluarea calităţii în universităţi”, Doctor 
Honoris Causa 

4 septembrie 2021  
 „ESENŢIAL” – expoziţie personală a artistului vizual FLORIAN VÎLSAN–fotografie, 

pictură şi caricatură – la Muzeul Dunării de Jos; Curator Ana Amelia Dincă, critic de 
artă 

10 septembrie 2021  
 Expoziţie de artă plastică: „Calea Luminii”, expune Carmen Pavel. Curator Ana Amelia 

Dincă, critic de artă/Lansare volum: „Parfum de Serafimi” – poezie Reiki de Nicoleta 
Ignat; Evenimente organizate la DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ – „Casa 
Expoziţiilor”. 

17 septembrie 2021  
 Simpozionul „Cercetări Arheologice şi Numismatice” – Ediţia a VII-a, 2021, organizat 

de Muzeul Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu Institutul de Arheologie „Vasile 
Pârvan” al Academiei Române şi Direcţia de Culltură Olteniţa/Muzeul Civilizaţiei 
Gumelniţa. Evenimentul se desfăşoară la Muzeul Municipal Bucureşti; 

 Expoziţie Internaţională de Caricatură–Portret „140 Bacovia” dedicată împlinirii a 140 
de ani de la naşterea lui GEORGE BACOVIA au fost marcaţi cu o expoziţie de 
caricatură” – lucrări expuse de aproximativ 200 de artişti din 52 de ţări aflate pe 6 
continente, înfăţişându-l pe poetul simbolist. Evenimentul s-a încheiat cu muzică şi 
poezie, elevi recitând poemele lui George Bacovia, moment urmat de recital vioară 
susţinut de Ştefan Oprea/Biblioteca Judeţeană; 

 Recepţia lucrărilor de restaurare a picturii murale din clădirea „Casa Demetriad” – 
monument istoric, în cadrul obiectivului de investiţie „Dezvoltarea produselor turistice 
comune şi reabilitarea moştenirii culturale” – Programul INTERREG VA RO–BG – 
imobil monument istoric din Str. Bucureşti nr. 102 (fostă clădire a Bibliotecii Judeţene)  
nvestitor: Consiliul Judeţean Călăraşi. 

18–19 septembrie 2021  
21 septembrie 2021  

 „ZILELE MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI” – 426 ani de atestare documentară a municipiului 
Călăraşi. Evenimente istorice şi culturale organizate de Primăria Municipiului Călăraşi. 
Programul manifestărilor: Ceremonia oficială de deschidere a evenimentului, Expoziţia 
„Presa Călărăşeană”, Decernarea Titlului de Cetăţean de Onoare (Sorin Danciu ş.a.); 
Recital soprana BIANCA IONESCU – la Muzeul Municipal, Parada RETROMOBIL, 
prezentarea autovehiculelor, premierea participanţilor – pe Platoul din faţa Centrului 
Judeţean de Cultură şi Creaţi;, Parada MOTOCICLIŞTILOR – prezentarea 
motocicletelor; NUNTA DE AUR – sărbătoarea împlinirii a 50 de ani de căsătorie a 
cuplurilor cu domiciliul stabil în municipiul Călăraşi. 
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21 septembrie 2021  
 Piesa de teatru: „PRAF DE STELE” de Norm Foster – Teatrul Nottara. Spctacolul de 

teatru are loc în Sala de spectacole a Direcţiei de Cultură Olteniţa. Organizatori 
Primăria Municipiului Olteniţa, prin Direcţia de Cultură în parteneriat cu Teatrul Nottara; 

 CENACLUL PHOENIX CĂLĂRAŞI a lansat Antologia literară „Catharsis” – prima 
antologie de versuri şi proză a cenaclului literar-artistic şi cuprinde 24 de autori,  
Evenimentul desfăşurat în cadrul Bibliotecii Judeţene; 

 Demarare pentru înscrieri la CONCURSULUI NAŢIONAL DE PROZĂ „ALEXANDRU 
ODOBESCU” – Ediţia 41, 2021. Termen depunere lucrări: 29.10.2021. Rezultate 
jurizare: 20.11.2021, urmate de premierea concurenţilor. Lucrările premiate vor apărea 
într-un volum editat de către organizatori – “Scriitori în devenire”/Biblioteca Judeţeană 
“Alexandru Odobescu”. 

24 septembrie 2021  
 Conferinţa „Medii live, interactive şi virtuale pentru muzeele din zona transfrontalieră a 

Dunării inferioare dintre România şi Bulgaria” – proiect transfrontalier cofinanţat de 
Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg V–A 
România–Bulgaria; Parteneri: Universitatea Angel Kancher Ruse–Bulgaria, Muzeul de 
Istorie Ruse, Muzeul de Istorie din Silistra, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul Regiunii 
Porţile de Fier 

1 – 31 octombrie 2021  
 EXPONATUL LUNII „CRUCE RFELICVAR” (sec.X p.Ch.). Piesa, de mari dimensiuni 

considerată unica printre descoperirile arheologice de la Păcuiul lui Soare, în colecţia 
Muzeului Dunării de Jos–Secţia Tezaur şi Arheologie/MARI PERSONALITĂŢI 
CĂLĂRĂŞENE: VASILE CONSTANTIN (Mao) – sportiv (rugby), campion, antrenor 
naţional şi internaţional, profesor de educaţie fizică, medicală, autorul mai multor 
volume în domeniul sportiv 

1 octombrie 2021  
 „NOAPTEA BIBLIOTECILOR” Ediţia a X-a, 2021 – statui vivante, carte, muzică şi 

poezie, poveşti, expoziţii, tehnologie şi alte surprize cu aromă de cafea, între orele 17–
24 la Biblioteca Judeţeană. O campanie de activare nocturnă a bibliotecilor, iniţiată în 
2011 de ANBPR – Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din 
România 

 Amplasarea de Mini-biblioteci în aer liber, sub formă de căsuţe de către Consiliul 
Judeţean Călăraşi – în parcurile din municipiu, pentru iubitorii de lectură. Aceştia au 
putut citi cărţile pe loc sau împrumutate acasă, condiţia fiind să fie aduse înapoi sau 
înlocuite cu alte cărţi – un proiect cultural-educativ de încurajare a lecturii în aer liber şi 
schimbul de cărţi între oameni. Prima căsuţă de acest gen a fost înfiinţată în Cluj-
Napoca, apoi iniţiativa a fost adoptată de toate oraşele mari din ţară;  

 Vernisajul expoziţiei de gravură „Maestrul & Ucenicii”–Atelierul de gravură Ion Tiţoiu”, 
având ca temă prăbuşirea turnurilor gemene din SUA în urma atentatelor teroriste. 
Omagierea a 20 de ani de la atentate – 11 septembrie 2001; Curator, Ana-Amelia 
Dincă, critic de artă/Muzeul Dunării de Jos. 

9 octombrie 2021  
 „SALOANELE BĂRĂGANULUI” – Expoziţie de artă plastică la MUZEUL DUNĂRII DE 

JOS. Curator, Ana-Amelia Dincă, critic de artă  
10 octombrie 2021  

 Spectacol de teatru de revistă „ACCES DIRECT…LA MUZICĂ” – Teatrul de Revistă 
„CONSTANTIN TĂNASE” Bucureşti: Mirela Vaida, Adrian Enache, Orchestra şi Baletul 
Teatrului de Revistă – în Sala de spectacole a Direcţiei de Cultură 
Olteniţa/Organizatori: Primăria Municipiului Olteniţa, Direcţia de Cultură şi Teatrul de 
Revistă 

28 octombrie 2021 
 Expoziţia „Trench Art–Arta tranşeelor” la Muzeul Dunării de Jos. Proiectul „Colecţii şi 

colecţionari” – Ediţia VII, 2021 – Asociaţia Muzeul Jucăriilor din Bucureşti. Trench-
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artul–o ramură artistică apărută în timpul războaielor… Colecţionar Cristian Dumitru – 
peste 200 obiecte de artă realizate din deşeuri militare (vaze, scrumiere, măsuţe, 
râşniţe, clopoţei, căni, sfeşnice, rame foto, veioze; ornamente cu motive florale, 
zoomorfe, imagini pe câmpul de luptă, tancuri, aeroplane, inscripţii ale unităţilor 
militare) confecţionate de soldaţi şi prizonieri de război; Expoziţia deschisă în perioada 
octombrie 2021–ianuarie 2022.  

1 – 30 noiembrie 2021  
 EXPONATUL LUNII „MAŞINĂ DE TRAS LÂNA” – realizată în atelierul Samuel Wagner 

Hermannstadt din Mărginimea Sibiului, în colecţia Muzeului Dunării de Jos/MARI 
PERSONALITĂŢI CĂLĂRĂŞENE: MIRCEA NEDELCIU (1950–1999) – scriitor 
(prozator, eseist, publicist) 

2 noiembrie 2021  
 „Cu bicicleta prin alte timpuri” – Expoziţie temporară de fotografie la Turnul de Apă din 

Olteniţa. Proiect expoziţional despre aspectul bicicletelor de la începutul existenţei lor 
şi care pune în valoare Colecţia de fotografii deţinută de Muzeul Municipal Bucureşti, 
cu prezentarea de imagini inedite şi importanţa protejării şi conservării patrimoniului 
istoric şi cultural, precum şi susţinerea interesului comunităţii pentru mijloace de 
transport sau relaxare benefice pentru condiţia fizică şi starea de sănătate a omului;  
Expoziţia organizată de Muzeul Municipal Bucureşti, Primăria Municipiului Olteniţa–
Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din cadrul Direcţiei de Cultură Olteniţa şi este deschisă 
până pe data 30 noiembrie 2021 

6 noiembrie 2021  
 „Salonul Anual de Artă”, încărcat de o cromatică vie – Ediţia 2021; Vernisajul expoziţiei 

online – la Muzeul Dunării de Jo  Curator, Ana Amelia Dincă 
1 decembrie 2021  

 „ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI”  – Paradă militară de 1 Decembrie (ceremonie 
militar-religioasă, depunere coroane de flori şi slujbă religioasă, program artistic, 
defilarea gărzii de onoare şi a tehnicii militare) la Monumentul Eroilor – Intersecţia 
Orizont/Primăria Municipiului Călăraşi; 

 1 DECEMBRIE 2021 – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI – Expoziţii permanente ale 
Muzeului Civilizaţiei „Gumelniţa” Olteniţa din str. Argeşului nr. 101 şi la sediul Direcţiei 
de Cultură din str. Argeşului nr.6A, precum şi Expoziţia temporară la Turnul de Apă 
Olteniţa. 

1 – 31 decembrie 2021  
 MARI PERSONALITĂŢI CĂLĂRĂŞENE: Personalitatea lunii decembrie LUCIAN 

PAVEL (1942–2009) – profesor (lector de limba română la Universitatea Beijing–
China, Universitatea Belgrad şi Novi Sad–Serbia şi Muntenegru, inspector şcolar 
general, scriitor, cercetător al Academiei Române) 

9 decembrie 2021  
 FESTIVITATE DE PREMIERE – Câştigătorii Concursului Naţional de Proză „Alexandru 

Odobescu”, Ediţia 41, 2021: ŞTEFAN OPREA, Călăraşi – PREMIUL I, în valoare de 
3.000 lei, cu lucrarea „De ce toamna, nu fumez pe plajă”; LUCREŢIA MĂRIEŞ, Argeş – 
PREMIUL II, în valoare de 1.500 lei, cu lucrarea „Păcăleala”; ANNE TREME, Argeş – 
Premiul III, în valoare de 1.000 lei, cu lucrarea „Fiction after love”; Juriul, format din 
profesorii: Dumitru Ghiţă, Sorina Iancu, Stela Anghel. Lucrările premiate vor fi publicate 
în antologia „Scriitori în devenire” – Biblioteca Judeţeană „Al. Odobescu” Călăraşi 

7 – 24 decembrie 2021  
 „PARCUL LUI MOŞ CRĂCIUN – OLTENIŢA 2021 !” – tradiţii şi colinde – program 

dedicat Sărbătorilor de Iarnă: Desen pe baloane, Jocuri interactive, Teatru 
improvizaţie, magie, Dans, Vernisaj „Iarna de poveste”, Colinde, Karaoke, Atelier 
decoratiuni pentru bradul de Crăciun, Concurs de şah, Ghicitori şi povestiri cu tâlc, 
Flashmob şi dansuri, Atelier creativ “Felicitari”, Vernisaj “România, ţara mea frumoasă 
!”, Sceneta de Crăciun “Povestea grăjdarului”, Atelier de creaţii, Concert Trupa 
Blackjack, Tradiţii/colinde 
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10 decembrie 2021  
 Lansare de carte: Autor, DORU VIOREL URSU – volumele „Umbre” şi „Ţara ultimului 

soldat”, lucrări publicate sub egida Editurii AGORA Călăraşi, 2021 – la Biblioteca 
Judeţeană „Al.Odobescu” Călăraşi – Sala „Perspective”; 

 ATELIER DE MODELAJ ÎN LUT – la Secţia Arheologie a „Muzeului Dunării de Jos” 
Călăraşi. 

14 – 15 decembrie 2021  
 „ATELIERUL FULGILOR DE NEA” – Tradiţii de Crăciun – manifestare dedicată 

Sărbătorilor de Iarnă la Secţia Arheologie a Muzeului „Dunării de Jos” 
16 decembrie 2021  

 „COLINDE, COLINDE…” – Muzeul „Dunării de Jos”, prin Secţia Etnografie şi Artă 
Populară pregătesc un program de frumoase colinde româneşti de Crăciun, vestind 
Naşterea Pruncului Isus, cu urări de sănătate şi bunăstare de Anul Nou – Pluguşorul, 
Sorcova – tradiţii, obiceiuri străbune şi colinde oferite de grupuri de colindători: Şcoala 
Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Călăraşi;  Şcoala Gimnazială „Iancu Rosetti”, 
comunaUnirea; Şcoala Nr.1, comuna Nicolae Bălcescu – la Secţia Arheologie a MDJ; 

 „VISUL UNEI NOPŢI DE IARNĂ” – Vernisaj Expoziţie de artă vizuală – creaţii ale 
elevilor şcolilor călărăşene, realizate în Atelierele creative, coordonate de prof. Daniela 
Mariniţă, la Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Călăraşi; Organizatori: Biblioteca 
Judeţeană, în parteneriat cu Protoieria Călăraşi. Curator, Ana Amelia Dincă, critic de 
artă. Expoziţia de pictură deschisă până pe 15 ianuarie 2022. 

17 – 18 decembrie 2021  
 „CHILIPIRAŞ DE CRĂCIUN” – ediţie pilot – EXPOZIŢIE DE CADOURI LA MUZEUL 

MUNICIPAL  
1 – 31 DECEMBRIE 2021 

 „CLINCHET DE ARGINT, PE ARIPI DE COLIND !” – proiect cultural dedicat 
Sărbătorilor de Iarnă, organizat de Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie şi Consiliul 
Judeţean Călăraşi, în parteneriat cu Primaria Municipiului Călăraşi, Biblioteca 
Judeţeană, Muzeul Dunării de Jos, Inspectoratul Școlar Judeţean, Palatul Copiilor, 
Protoieriile din judeţul Călăraşi.  

În program: 
 1 DECEMBRIE – Expoziţie ZIUA NAŢIONALĂ – Muzeul Dunării de Jos; 
 Spectacol patriotic dedicat Zilei Naţionale a României – Sala Barbu Ştirbei (Corul 

Camerata Danubii, Grupul Flores Campi, Palatul Copiilor, Ansamblul Folcloric 
Bărăganul); Intrarea liberă pentru persoanele care au prezentat certificatul verde, în 
limita a maxim 30% din capacitatea sălii;  

 17 DECEMBRIE – “TÂRGUL DE CRĂCIUN” – Deschiderea pe platoul Consiliului 
Judeţean (17–31 decembrie) –  produse tradiţionale, brad, Moş Crăciun, căsuţe 
împodobite, lumini şi decoruri de sezon, colindători; 

 COLINDE TRADIŢIONALE DE CRĂCIUN cu artistul interpret AUREL MOLDOVEANU; 
 18 DECEMBRIE – “Colindă de Crăciun”  în Sala Barbu Știrbei – Spectacol artistic 

sustinut de Palatul Copiilor;  
 20 DECEMBRIE – Tradiţii de Crăciun “Ignatul” – pregătirea porcului pe platoul 

Consiliului Judeţean Călăraşi –  Tradiţii pentru arhivă – Muzeul Dunării de Jos, în 
parteneriat cu Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie;  

 22 DECEMBRIE – CONCERT DE CRĂCIUN – Sala Barbu Știrbei – TEATRUL 
NAŢIONAL DE OPERĂ ŞI BALET “OLEG DANOVSKI” CONSTANŢA; 

 23–25 DECEMBRIE – Spectacole de Colinde – Scena Platou Consiliul Judeţean, 
grupuri de colindători din judeţ (toți colindătorii au primit de la Moş Crăciun un pachet 
cu dulciuri); 

 23 DECEMBRIE – SPECTACOL DE CRĂCIUN cu artişti îndrăgiţi – MARIAN COSMA, 
RAUL; 

 24 DECEMBRIE – SPECTACOL DE COLINDE: IONUŢ DULGHERIU, TARAFUL 
CONSTANTIN LĂTĂREŢU; 
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 25 DECEMBRIE – SPECTACOL DE COLINDE: TATIANA ŞI MARIUS OJOG, PAUL 
SURUGIU-FUEGO; 

31 DECEMBRIE – REVELION 2022 – Spectacol de Revelion cu artişti îndrăgiţi – ZOLI 
TOTH & YOUNG BEATS, ANDREEA BĂLAN, TARAFUL DOINA MUNTENIEI, 
ANDREEA BĂNICĂ, ALEX VELEA – spectacol încheiat cu FOC DE ARTIFICII. 

Structura Bugetului în anul 2021 

Denumirea indicatorilor Credite definitive (mii lei) Plăţi efectuate (mii lei) 
Total cheltuieli 343,65 343,40 
Cheltueli de personal 140,35 140,34 
Bunuri şi servicii  203,30  203,06 

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.989/13.12.2021 s-a solicitat 
tuturor instituţiilor culturale din sistem propuneri pentru Calendarul proiectelor şi programelor 
culturale pentru anul 2022, precum și raportul de activitate pentru anul 2021, inclusiv 
Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași, însă acestă structură nu a răspuns în 
niciun fel solicitărilor, singura instituție care nu a dat curs solicitărilor. 

ACTIVITATEA BIBLIOTECII JUDEŢENE „ALEXANDRU ODOBESCU” CĂLĂRAŞI 

În anul 2021, 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 2021; 
 UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE – 24 IANUARIE 2021; 
 ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CITITULUI ÎMPREUNĂ – 01 februarie 2021; 
 BIBLIOTECA SURPRIZELOR. MAGIA DIN CĂRŢI – ianuarie–decembrie 2021; 
 CLUBUL DE LECTURĂ: ROMÂNIA CITEŞTE – ianuarie–martie 2021; 
 CLUBUL CULORILOR – ianuarie–martie 2021; 
 SĂ ÎNVĂŢĂM COREEANĂ – ianuarie-martie, august, septembrie, octombrie 2021; 
 DRAGOBETELE – 23 februarie 2021; 
 ZIUA MĂRŢIŞORULUI. ZIUA FEMEII – 1 – 8 Martie 2021; 
 ENGLISH LEARNING CLUB FOR BEGINNERS – februarie–octombrie 2021; 
 BIBLIOVACANŢA – iulie–august 2021; 
 ŞCOALA VALORILOR – iulie–august 2021; 
 POVEȘTI PENTRU MARI ŞI MICI – LECTURI ONLINE – ianuarie–decembrie 2021; 
 FIRE DE POVESTE – ATELIER DE ÎNDEMÂNARE, TRICOTAT, CROŞETAT, 

CUSUT, ŢESUT ŞI POTRIVIT AŢE ŞI FIRE FERMECATE – ianuarie–decembrie 2021; 
 FANTEZII LITERARE – PROIECT NAŢIONAL– ATELIER DE SCRIERE – septembrie 

2021; 
 NOAPTEA BIBLIOTECILOR – octombrie 2021; 
 ZIUA BIBLIOTECII – octombrie 2021; 
 RECENZIA CĂRŢII TALE – ONLINE  –  ianuarie– decembrie 2021; 
 CURIOZITĂŢI DE PRIN LUME ADUNATE – ianuarie-decembrie 2021; 
 DIN CARTEA DE CĂPĂTÂI A MICILOR CURIOŞI – ianuarie-decembrie 2021; 
 AUTORI DE TOP ŞI CĂRŢI CARE I-AU CONSACRAT – ianuarie-decembrie 2021; 
 PERSONALITATEA SĂPTĂMÂNII – ianuarie-decembrie 2021; 
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 ITINERARII CULTURALE – ianuarie-decembrie 2021; 
 BIBLIOTECA SCRIITORILOR: LANSĂRI DE CARTE – ianuarie-decembrie 2021; 
 ARTOTECA DUNĂREANĂ: VERNISAJE DE ARTĂ – ianuarie-decembrie 2021; 
 ATELIERE CU IDEI: BIBLIOMĂRŢIŞOR, ATELIERE PASCALE, ATELIERE DE 

TOAMNĂ, ATELIERELE LUI MOŞ CRĂCIUN – ianuarie-decembrie 2021; 
 CONCURSUL DE PROZĂ “ALEXANDRU ODOBESCU” – august 2021; 
 ZIUA NAŢIONALĂ  A ROMÂNIEI – 1 Decembrie 2021; 
 OBICEIURI ŞI TRADIŢII ROMÂNEŞTI – Decembrie 2021. 

MUZEUL “DUNĂRII DE JOS” CĂLĂRAŞI 

Muzeul Dunării de Jos (MDJ), instituţie de cultură în subordinea şi finanţarea 
Consiliului Judeţean Călăraşi, a iniţiat în anul 2021 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 au acţionat pentru păstrarea şi cultivarea specificului cultural local, zonal şi 
transfrontalier ca spaţiu de confluenţă şi interferenţă.  

Pe parcursul anului 2021, 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 2019 şi 
2021, pentru aceleaşi repere de timp. Astfel, pe fond de stare de alertă, comportamentul 
cultural s-a diminuat, intrările în unităţile muzeale ale MDJ fiind între 60 şi 65% mai mici faţă 
de anul 2019. S-a constatat, totuşi, o uşoară creştere faţă de anul 2020. În perioada ianuarie–
iulie, deci într-o jumătate de an, dacă în 2019 - 9165 persoane au cumpărat bilet la muzeu, în 
anul 2021 au fost doar 1743 de vizitatori în intervalul menţionat, cu 300 mai mult faţă de anul 
2020. 
 
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 au fost efectuate 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, 2730 buc.; 
- Foșe de conservare, 280 buc.; 
- Dosare de clasare, 728 buc.; 
- Dosare de evaluare, 728 buc. 

Programul Conservarea şi Restaurarea bunurilor muzeale 

Au fost efectute operațiunile de conservare primară, conservare preventivă și 
restaurare conform normelor legale.  

Programul Valorificarea patrimoniului cultural 

Subprogramul - Expoziţii,  simpozioane, mese rotunde, conferinţe, sesiuni ştiinţifice, 
materiale de popularizare 
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Expoziţii temporare: 

Ciclul de expoziții “Mari personalități călărășene” 

 Ianuarie –Arhitect, Iancu Atanasescu; 
 Februarie – Economist, Ivanciu Nicolae Văleanu; 
 Martie – Arheolog, Alexandru Păunescu; 
 Aprilie – Matematician; Florin Vasilescu; 
 Mai – Istoric militar; Dumitru Dobre; 
 Iunie – Antrenor canotaj; Nicolae Gioga; 
 Iulie – Grafician; Mircia Dumitrescu; 
 August – Bibliotecar, Constantin Zamfir Dumitru; 
 Septembrie – Scriitor, Ştefan Bratosin; 
 Octombrie – Profesor universitar,  Vasile Constantin (Mao); 
 Noiembrie – Scriitor, Mircea Nedelciu; 
 Decembrie – Profesor, Lucian Pavel. 

Ciclul de expoziții “Exponatul lunii” 

 Ianuarie – Altar “cântător” (mil V a.Ch.); 
 Februarie – Cană cu buza evazată - Marginea (sec. XX); 
 Martie – Opaiţ - Satir (sec. II p.Ch.); 
 Aprilie – Gramofon (sec. XX); 
 Mai – Ou încondeiat (sec. XX); 
 Iunie – Statuetă antropomorfă (mil. V a.Ch.); 
 Iulie – Panacop (sec. XX); 
 August – Strecurătoare (sec. IV - II a.Ch.); 
 Septembrie – Tipar pentru caş (sec. XIX);  
 Octombrie – Cruce relicvar (sec. X); 
 Noiembrie – Maşina de tras lâna (înc. Sec. XX); 
 Decembrie – Ceas cu pendul (sec. XX). 

Altele: 

 Ziua Culturii Naţionale la Muzeul Dunării de Jos – 15 ianuarie 2021, la Muzeul Dunării 
de Jos; 

 Maeştri ai artei româneşti în colecţiile Muzeului Dunării de Jos; 
 Atelierele lui Mărţişor;  
 Ziua lui Dragobete; 
 Expoziţie de artă plastică; 
 Feminin - expoziţie de artă plastică; 
 Cuceriri spaţiale; 
 Salonul de Primăvară; 
 Orhideea în Bărăgan şi Dobrogea - personală Florin Floreanu; 
 Noaptea Muzeelor; 
 Ziua Eroilor; 
 România îmbracă IA; 
 Expoziţie de pictură – sculptură; 
 Conversium - Jimmy Stănescu – pictură; 
 Salonul anual de acuarelă - Ediţia a V-a; 
 Pâinea care ne uneşte - Expoziţie etnografie; 
 Florian Vâlsan – Esenţial; 
 Maestrul şi Ucenicii - Ion Tiţoiu; 
 Saloanele Bărăganului; 
 Trench Art - Arta tranşeelor; 
 Salonul anual de artă; 
 1914–1918 – Drumul spre Unire. 
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Expoziţii permanente 

 Evoluţia comunităţilor umane la Dunărea de Jos;  
 Gospodăria Ţărănească din valea Dunării. 

Programe și activități educative 

 Muzeul și școla; 
 Ziua Culturii Naţionale la Muzeul Dunării de Jos; 
 Simpozion “Oameni şi vremuri” – 24 ianuarie 1859; 
 Atelierele lui Mărţişor; 
 Dragobete la muzeu – Atelier; 
 Atelierele muzeului - modelaj în lut; 
 Atelierele muzeului - tradiţii pascale; 
 Atelierul bucuriei - 1 Iunie ZIUA COPILULUI; 
 ŞCOALA DE VARĂ; 
 Atelier de modelaj în lut; 
 Atelierele muzeului - Atelierul fulgilor de nea; 
 Colinde… Colinde…; 
 Tradiţii de Ignat în Bărăgan. 

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: 

 Medii LIVE, INTERACTIVE şi VIRTUALE pentru muzeele din zona transfrontalieră a 
Dunării de Jos; 

 Pod cultural inovativ pentru dezvoltare durabilă. 

Număr de vizitatori: 5387 de persoane, din care cu plată, 4216 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 bugetul local, 
precum şi din alte surse potrivit prevederilor legale. 
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 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 este o structură nou creată precum şi a blocajului cauzat 

de pandemia de COVID-19, activitatea structurii cu publicul a avut de suferit. Prin urmare, în 
anul 2021, Direcția de Cultură Oltenița, 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; 



 

 

  

143

 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;   
 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 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 perioadă de 5 ani 
(2017–2021). Acesta are în vedere: Prelucrarea materialului ceramic de la Măgura 
Gumelniţa; Cercetarea interdisciplinară a sitului; Elaborarea raportului anual predat la 
Revista cercetări arheologice şi numismatice a Muzeului Municipiului 
Bucureşti;Realizarea de expoziţii;Realizarea evenimentului anual Ziua Porţilor 
Deschise. 

Elaborarea monografiei sitului Măgura Gumelniţa 

 Parteneriat cu Muzeul Municipului Bucureşti (MMB), Institutul Naţional al Patrimoniului 
(INP), Institutul de Cercetare al Universităţii Bucuresti, Institutul Naţional de Arheologie 
„Vasile Pârvan”, pentru cercetarea sitului de la Sultana–Malul Roşu. Acesta are în 
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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; 

 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 la Simpozionul Cercetări arheologice şi numismatice al Muzeului 
Municipiului Bucureşti; 

 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 civilizație 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 popularizare a noilor oferte de produse culturale 

În ultimele trei luni ale anului 2021, 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. 
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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 
spaţiul de expunere, în funcţie de rezultatele înregistate cu higrometrele cu termometru aflate 
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 2022, 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.  
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D.ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

Direcţia Judeteană pentru Sport şi Tineret Călăraşi a fost organizată şi a funcţionat în 
anul 2021 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. 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Călărași asigură implementarea la nivel 
judeţean a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sportului şi tineretului, îndeplinind 
atribuţii specifice. 

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 2021, 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 2021, Ministerul Tineretului și Sportului a alocat 
Centrului de Tineret Călărași un buget de 6568 lei. 

Activitățile cuprinse în calendarul aprobat de către Ministerul Tineretului și Sportului 
au fost astfel: 

 Promovare Centru de Tineret - campanie informativă adresată tinerilor cu privire la 
serviciile oferite de centru. Buget alocat, 3248 lei; perioda de desfășurare, iunie 2021. 
Numărul de participanți a fost de 50, iar de beneficiari, 200. 

 Alege viața campanie pentru conștientizarea și informarea tinerilor cu privire la 
incluziunea socială a tinerilor, precum și promovarea unui pachet de educație pentru 
sănătate.  Buget alocat, 3284 lei. Perioada de desfășurare a fost octombrie 2021 cu un 
număr de 50 de participanți direcți. 

În anul 2021 a fost acordată suma de 1000 lei 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 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. 
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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 s-a ridicat la suma de 34608 lei.  

 Proiecte desfășurate: 
 Voluntari in acțiune- campanie pentru promovarea voluntariatului și a implicării civice 

a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc, precum și promovarea acțiunilor de 
voluntariat. Bugetul alocat campaniei a fost de 10000 lei. Perioada de desfășurare a 
fost iunie 2021, cu un  număr de 100 participanți direcți și 200 de beneficiari. 

 Contract cu viata!- campanie pentru promovarea educației pentru sănătate, prevenție 
și a unui mod de viață sănătos, adoptarea unui stil de viață săăatos de către tineri. 
Bugetul campaniei a fost de 7000 lei, cu un număr de 50 participanți direcți, iar 
perioada de desfășurare a fost iulie 2021. 

 Cum te orientezi în cariera ta - campanie de informare și consiliere a tinerilor în 
carieră și accesul acestora pe piața muncii. Bugetul alocat a fost de 2608 lei. Perioada 
de desfășurare  a fost septembrie 2021; participanți, 50;  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 5000 
lei. Perioada de desfășurare a fost noiembrie 2021; participanți,  50; beneficiari, 200. 

 Ziua Internațională a voluntariatului, campanie de promovare a voluntariatului, a 
educației civice și implicării sociale în rândul tinerilor. Bugetul alocat, 10000 lei; suma 
încasată, 8260 lei. Perioda de desfășurare a fost în luna decembrie, cu un număr de 
100 de participanți și 500 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 64274 lei. S-au prezentat 4 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;  

 Asociația Formatorilor de Tineret cu proiectul Succesul vine online; 
 ADD Dunărea de Jos cu proiectul Promovăm, plantăm, salvăm; 
 ADD Dunărea de Jos cu proiectul Dunărea fără frontiere. 

În urma jurizării, aceste 2 proiecte au fost respinse, neîndeplinind condițiile impuse de 
către metodologia de acordare a finanțării proiectelor de tineret. Proiectele câștigătoare au 
fost declarate cele ale asociației ADD Dunărea de Jos, aceasta având un buget, pe proiecte, 
după cum urmează: 18458,70 lei pentru proiectul Promovăm, plantăm, salvăm! și 19111 lei 
pentru proiectul  Adolescență fără frontiere.  
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Astfel, sumele celor 2 proiecte au fost realocate, făcându-se o cerere în acest sens 
instituțiilor ierarhic superioare și alocate în baza aprobării acțiunilor existente în calendarul 
instituției. 

Deasemenea, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Călărași a invitat tinerii sa 
participe la un proiect inedit, Tinerii după Pandemie. Tinerii după Pandemie a fost o întâlnire 
virtuală care a avut  loc în toate județele României, în paralel – un context în care putem vorbi 
deschis despre ceea ce ne doare acum, despre ce am avea nevoie să se întâmple după 
pandemie și cum ne-am putea sprijini reciproc. S-a dorit să se afle răspuns la o serie de 
intrebări, de genul:  Ai vrea să spui cuiva ce simți și cu ce te confrunți acum, în pandemie?; 
Dar ce va fi după pandemie ai vrea să vorbești? Care e primul lucru pe care ai vrea să il faci 
atunci?; Cum va fi oare să fim Tineri după Pandemie?. 

Proiectul a constat într-o serie de întâlniri paralele virtuale care au avut  loc în ziua de 
29 mai, la aceeași oră: 11:00. 

În cadrul întâlnirilor virtuale au  avut  loc sesiuni de discuții deschise în grupuri mici, 
facilitate de lucrători de tineret special angrenați în proces. Ideile și impresiile generate în 
cadrul discuțiilor în grupuri au fost captate cu ajutorul unor instrumente virtuale, simplu de 
folosit, care au oferit ministerului o imagine mai clară asupra stării curente a tinerilor, în 
contextul pandemic prelungit. Aceste informații, venite direct de la tineri, vor ajuta MTS în 
conturarea formei finale a strategiei de tineret naționale care este în curs de realizare. 

Din județul Călărași au fost înscriși pe platformă 10 tineri, după o discuție cu Consiliul 
județean al Elevilor Călărași. 

TINERI DUPĂ PANDEMIE, în cadrul proiectului CIVIT, a fost susținut prin programul 
ERASMUS+ 2014-2020, programul comunitar al Uniunii Europene, care sprijină CIVIT printr-o 
finanțare în cadrul Acțiunii Cheie 3, Dialog cu Tinerii. 

Activitatea de tabere, tabere sociale tabere pentru copiii cu dizabilități, tabere 
tematice nu a mai avut loc datorită contextului impus de pandemia 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 pentru situații de 
urgență. 

În domeniul sportului 

În anul 2021, 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.  

În anul 2021, în ceea ce privește activitatea sportivă, situația a fost extrem de grea, 
pe alocuri imposibil de gestionat în condiții optime. Starea de pandemie urmata de stările de 
alertă declarate ulterior, au impus închiderea bazelor sportive și, implicit, suspendarea 
desfășurării activității sportive. O situație regretabilă, cu puternic ecou în rândurle sportivilor, 
antrenorilor și tuturor celor ce activează în acest domeniu.  

Cu toate acestea, în perioadele declarării succesive a stărilor de alertă, Direcția 
Judeteană pentru Sport și Tineret Călărași a reușit să sprijine desfășurarea următoarelor 
acțiuni sportive: 
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 Cupa Junior Călărași, fotbal, acțiune din cadrul programului Sportul pentru Toți. 
Competiția a reunit copii, juniori și s-a desfășurat în luna mai 2021, buget 2000 lei. 

 Cupa Copilului, acțiune multisport adresată copiilor, bieți și fete. A fost o acțiune de 
un real succes, desfășurată cu ocazia Zilei de 1 Iunie, Ziua Internațională a Copilului, 
împreună cu parteneri de la Școala Specială Gimnazială nr.1 Călărași, buget 2000 lei. 

 Cupa Verii, lupte libere, acțiune din programului Sportul pentru toți, adresată 
juniorilor, băieți și fete. Competiția s-a desfășurat în luna iunie 2021, împreună cu 
parteneri de la cluburile sportive de profil, ACS Micul luptător Călărași, buget 2000 lei. 

 Mișcare pentru sănătate, acțiune multisport din cadrul programului Sportul pentru 
Toți, adresată copiilor, juniorilor băieți și fete. Acțiunea s-a desfășutat în luna iulie 
2021, buget 2000 lei. 

 Cupa Tricolorul Jegalia, lupte libere, acțiune din cadrul programului Sportul de 
Performanță, adresată copiilor și juniorilor băieți și fete. Acțiunea a fost un real succes, 
alături de Clubul Tricolorul Jegălia, participând mai multe cluburi din regiunea sud-est. 
S-a desfășurat în luna septembrie 2021, buget 2000 lei. 

 Memorialul Marius Petrescu, atletism, acțiune din cadrul programului Sportul de 
Performanță. Acțiunea de mare tradiție a DJST Călărași, ajunsă la a XXII-a ediție, a 
fost limitată de numărul crescut de cazuri de Covid -19, din păcate. Au participat doar 
copii din cadrul CSS Călărași și de la câteva școli din municipiu. Acțiunea s-a 
desfășurat în luna octombrie 2021, buget 2500 lei. 

 Cupa DJST Călărași, handbal, acțiune din cadrul programului Sportul pentru Toți și 
care a fost adresată juniorilor băieți. S-a desfășurat în luna octombrie 2021, buget 
2000 lei. 

 Memorialul Grigore Nicolae, box, acțiune din cadrul programului Sportul de 
Performanță, adresată copiilor și juniorilor băieți și fete. S-a desfășurat în luna 
noiembrie, buget 2000 lei. 

 Cupa Moș Crăciun, lupte libere, acțiune din cadrul programului Sportul pentru Toți, 
Aceasta acțiune s-a desfășurat în luna decembrie și a fost adresată copiilor si juniorilor 
băieți și fete, buget 1392 lei. 

 Cupa Iernii la ergometru, acțiune din cadrul programului Sportul de Performanță. 
Acțiunea s-a adresat juniorilor, băieți și fete, și s-a desfășurat în luna decembrie 2021, 
buget 2000 lei. 

DJST Călărași a fost parteneră în cel mai mare eveniment  profesional-sportiv al 
Poștei Române, și anume, etapa județeană a Marșului  Factorilor Poștali. A fost acțiunea care 
a reunit factorii poștali din tot județul și DJST Călărași a acordat cupe, medalii și diplome. De 
asemenea se face  mențiunea extrem de necesară ca pe tot parcursul anului 2021, DJST 
Călărași a promovat pe site-ul propriu de socializare cât și în întâlnirile cu antrenorii, sportivii 
și cu alti participanti la evenimentele sportive, normele și regulile necesar a fi respectate în 
aceste perioade de stare de alertă. 

DJST Călărași a publicat  pe site-ul propriu de socializare Ordinul comun nr. 
310/708/2021 al Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Sănătății. Acesta a fost 
aprobat și publicat în Monitorul Oficial nr. 522 din 20 Mai 2021. Ordinul reglementează 
condițiile și modul de acces al spectatorilor la evenimente sportive, dar vine și cu vești 
importante și pentru sporturile de echipa și cele de luptă. 

Atât în spațiile închise cât și deschise, limita de participare a spectatorilor a crescut la 
50% din capacitatea maximă a spațiului și a putut să ajungă până la 100%, dacă toți 
participanții au făcut dovada vaccinării împotriva SARS-CoV2 cu schemă completă, de la 
finalizarea căreia au trecut 10 zile. 

Sportul românesc s-a bucurat de la 1 iulie de noi măsuri de relaxare privind 
participarea spectatorilor la competițiile sportive, ca urmare a H.G. nr. 678/24.06.2021, pentru 
modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea stării 
de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19. 
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Pe parcursul anului 2021, 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.  

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. 

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 2021, 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: 

 373 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 plătită de AJOFM Călărași 
a fost de 2.369.578 lei pentru 1.663 de persoane; 

OUG nr. 220/2020 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: 

 15 convenții semnate cu angajatorii care începând cu 1 ianuarie 2021 au încadrat în 
muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, în perioada stării de urgență 
sau a stării de alertă, înregistrați ca șomeri în evidența agenției, 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 este de 444.300 
lei pentru 27 de  persoane pentru o perioadă de 12 luni; 

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 inițial 
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. 

 89 de 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 plătită de AJOFM Călărași a fost de 5.680.897 lei pentru 6.815 
persoane. 
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Legea nr.147/2020, privind acordarea unor zile libere pentru părinți pentru 
supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ: 

 75 de cereri pentru decontarea indemnizației conform Legii nr.147/2020 privind 
acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii 
temporare a unităţilor de învăţământ. Suma plătită de AJOFM Călărași a fost de 
142.856 lei pentru 100 de persoane. 

OUG nr.92/2020 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: 

 28 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  151.345 lei pentru 153 de persoane. 

Tot în anul 2021, la nivelul activităţii AJOFM Călăraşi au fost respectate şi îndeplinite 
următoarele obiective, menite să contribuie la creşterea calității serviciilor de ocupare şi 
îmbunătăţirea activităţii desfăşurate: 

 Optimizarea relaţionării cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă prin 
stimularea tinerilor, şomerilor de lungă durată, şomerilor din mediul rural, a mobilităţii 
forţei de muncă;  

 Optimizarea relaţionării cu angajatorii prin stimularea locurilor de muncă; 
 Utilizarea eficientă a resurselor umane, financiare şi materiale alocate; 
 Coordonarea activităţii specifice din teritoriu în conformitate cu programele privind 

ocuparea şi formarea profesională; 
 Identificarea disfuncţionalităţilor şi luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp 

a acestora; 
 Stabilirea măsurilor pentru o bună organizare a muncii în cadrul agenţiei şi urmărirea 

respectării normelor de conduită şi disciplină de către salariaţii acesteia şi a 
prevederilor RI şi ROF. 

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.                            
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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 2021, compartimentul formare 
profesională al AJOFM Călăraşi a realizat următorii indicatori: 

Planificat pe anul 2021: 
 Organizarea a 34 de cursuri de formare profesională, din care: 23 dintre acestea fiind 

programe de calificare sau recalificare (7,640%);11 programe de iniţiere, perfecţionare 
sau specializare (32,36%). Din cele 34 de programe de formare profesională, 26 de 
programe cu finanţare din bugetul asigurărilor pentru şomaj, iar 8 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: 9 de şomeri de lungă durată tineri, 27 de şomeri de lungă durată adulţi, 10 
persoane de etnie romă, 201 persoane din mediul rural, 47 de persoane beneficiare de 
formare profesională prin Planul Judeţean de Formare Profesională pentru anul 2020 
prin ucenicia la locul de muncă (ucenicie); 

 117 șomeri beneficiari de formare profesională prin Planul Judeţean de Formare 
Profesională pentru anul 2021 

Realizat pe anul 2021:  
 Numărul total al participanţilor la programele de formare profesională organizate de 

AJOFM Călăraşi, în anul 2021, a fost de 158 de persoane, din care: 158 şomeri aflaţi 
în evidenţele agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, prin Planul 
Judeţean de Formare Profesională pentru anul 2021, din care: 1 şomer de lungă 
durată tânăr, 1 şomer de lungă durată adult, 0 persoane de etnie romă, 62 de 
persoane din mediul rural, 47 de persoane beneficiare de formare profesională prin 
Planul Judeţean de Formare Profesională pentru anul 2021 prin ucenicia la locul de 
muncă (ucenicie), 47 de șomeri beneficiari de formare profesională prin Planul 
Judeţean de Formare Profesională pentru anul 2021. 

Din cele 158 de persoane care au participat la programe de formare profesională în 
anul 2021: 158 persoane (100% din total) au participat la programe organizate de centrele 
regionale de formare profesională (CRFPA Călăraşi), nicio persoană nu a participat la 
programe de formare profesională organizate prin intermediul furnizorilor de formare 
profesională autorizaţi, 47 de persoane au fost cuprinse în programe de ucenicie. 

Structura pe categorii de beneficiari se prezintă astfel:  
 pentru cursurile organizate prin centrele regionale: 158 persoane din rândul şomerilor; 
 pentru cursurile organizate prin intermediul furnizorilor de formare profesională 

autorizaţi: 0 persoane din rândul şomerilor. 

În anul 2021, 64 de persoane, aparţinând unor grupuri dezavantajate, au fost 
cuprinse în programe de formare profesională, după cum urmează: 1 şomer de lungă durată 
tineri; 1 șomer de lungă durată adult, nicio persoană de etnie romă, 62 de persoane din 
mediul rural.  

Structura pe sexe a celor 158 de persoane cuprinse în cursuri din perioada de 
raportare se prezintă astfel: 109 de cursanţi femei (68,98%, inclusiv femeile care au încheiat 
contracte de ucenicie la locul de muncă); 49 de cursanţi bărbaţi (31,02%). 
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Analiza programelor de formare profesională gratuite 

În anul 2021 au fost organizate 18 programe de formare profesională gratuite, după 
cum urmează: 13 dintre acestea au reprezentat programe de calificare sau recalificare 
(72,22%) iar 5 programe au fost de iniţiere, perfecţionare sau specializare (27,28%). Din cele 
18 programe de formare profesională, 12 programe au fost finanţate din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, iar 6 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 158 de şomeri la programele de formare profesională, 
organizate în anul 2021, se observă că o participare mai mare la programele de formare 
profesională se înregistrează în rândul șomerilor cu studii profesionale, liceale sau 
postliceale, 16 de persoane nivel primar-gimnazial (10,12%), urmate de cei cu nivel 
profesional, liceal sau postliceal 131 de persoane (82,91%), la polul opus aflându-se 
persoanele cu nivel universitar 11 persoane (6,97%).  

Explicaţia acestei repartiţii constă în faptul că AJOFM Călăraşi organizează 
programe de formare pentru calificări de nivel 2, 3 sau 4, programe la care participă în 
general persoane ce au studii gimnaziale şi/sau medii. Pe de altă parte, nivelul ocupabilităţii 
persoanelor cu studii superioare este mai ridicat şi de aceea reuşesc să ocupe un loc de 
muncă mult mai uşor. 

Structura şomerilor participanţi la cursuri de formare profesională, pe categorii de 
vârstă, se prezintă astfel: 44 de persoane cu vârsta sub 25 de ani (27,84%), din care 42 de 
persoane în primele 4 luni de la înregistrare; 114 persoane cu vârsta peste 25 de ani 
(72,16%), din care 5 persoane cu vârsta peste 55 de ani, adică 3,16% din totalul de persoane 
cuprinse la cursuri. 

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. 

Analiza programelor de formare profesională începute în anii anteriori, care au 
continuat şi în anul 2021 

O parte din programele de formare profesională începute în anul 2020 au continuat 
şi s-au finalizat în anul 2021. În aceste programe, au fost cuprinse 144 de persoane, după 
cum urmează: 144 de şomeri, din care, până la finele lunii decembrie 2021, au absolvit 126 
persoane şi s-au încadrat 67 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 2021 au 
fost încadrate 120 de persoane, după cum urmează: 29 de şomeri absolvenţi ai cursurilor 
începute în anul 2019, finalizate în anul 2019 şi monitorizate în 2020 și monotorizate în anul 
2021; 31 de şomeri absolvenţi ai cursurilor organizate în anul 2020 şi aflate în desfăşurare 
şi/sau monitorizare în 2021; 37 de şomeri absolvenţi ai cursurilor organizate și finalizate în 
anul 2020; 23 şomeri absolvenţi ai cursurilor organizate și finalizate în anul 2021. 

Din totalul de 120 de persoane încadrate în anul 2021, 120 de persoane au fost 
încadrate ca urmare a finalizării cursurilor de formare profesională finanțate din BAS. 

Analiza contractelor de ucenicie şi a convenţiilor realizate 

În anul 2021 au fost încheiate 48 de contracte de ucenicie, din care: 21 de contracte 
de ucenicie pentru femei şi 27 contracte de ucenicie pentru bărbaţi. 

Până la data de 31 decembrie 2021, au fost încheiate 28 de convenţii pentru 
persoane incluse în programele de ucenicie la locul de muncă, din care 26 de convenții 
finanțate din FSE și 25 convenții finanțate prin BAS. 
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Principalele meserii/ocupaţii, în funcție de numărul de participanți, pentru care s-au 
organizat programele de formare profesională gratuite pentru şomeri, în anul 2021, 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 2021 
a fost determinată de contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2. 

Numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii noiembrie 2021 era de 2851 
persoane, în scîdere cu 958 persoane comparativ cu luna noiembrie 2020.  

La aceeaşi dată, femeile reprezentau 47,2% din numărul total al şomerilor 
înregistraţi, mai puțin cu 3,7 puncte procentuale față de acceși perioadă a anului precedent. 

                     Situaţia şomerilor înregistraţi (date la sfârşitul lunii) 

 Noiembrie 
2020 

Noiembrie 
2021 

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

3809 
     50,9 
        4,2 

       4346     

  2851 
  47,2 
   3,2 

          3,1 

*)  Calculată cu populaţia activă civilă de la 1.01.2021 

La  sfârşitul lunii noiembrie 2021 se aflau în plată 495 persoane, reprezentând 17,4% 
din numărul total al şomerilor. Din acestea, 384 persoane beneficiau de indemnizaţie de 
şomaj de 75% (13,5% din total şomeri) şi 111 persoane beneficiau de indemnizaţie de şomaj 
de 50 % (3,9 % din total şomeri).  

Numărul şomerilor neindemnizaţi, la sfârşitul lunii noiembrie 2021, era de 2356 
persoane, reprezentând 82,6% din totalul şomerilor înregistraţi - majoritatea (87,6%) fiind 
persoane cu studii primare, gimnaziale sau profesionale. 

Rata şomajului înregistrat la sfârşitul  lunii noiembrie 2021 a fost de 3,2% calculată 
în raport cu populaţia activă civilă totală, în scădere comparativ cu perioada corespunzătoare 
a anului precedent (4,2% în noiembrie 2020). Pentru femei, rata şomajului la sfârşitul lunii 
noiembrie 2021 a fost de 3,1%, mai mică cu 1,3 puncte procentuale faţă de cea înregistrată la 
31.11.2020.      

      Rata şomajului în judeţul Călăraşi pe luni,  în anul 2021 comparativ cu anul 2020 
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Situaţia şomajului şi evoluţia acestuia în anul 2021, faţă de anul 2020: 

Anul 
Total şomeri,  
din care: 

şomeri  
indemnizaţi 

şomeri  
neindemnizaţi 

2020         3890         1090           2800 

2021         2843         409           2434 

            Situaţia ratei şomajului şi evoluţia acestuia în anul 2021, faţă de anul 2020: 

Anul Rata şomajului 

2020         4,27% 

2021         3,08% 

Numărul total de şomeri în luna decembrie 2021, comparativ cu anul 2020: 

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 
2021  2843  1350  409        200   2434   1150 

 

  

Realizarea activităților EURES, în anul 2021 

Activități de promovare, informare și mediere EURES 

Activitate Realizat în anul 2021 
Articole cu subiecte EURES, YFEJ, Reactivate, acorduri 
bilaterale, mobilitate externă - Canal de comunicare  - Presa 
locală (TV, radio, video, on line)   

119 articole 

Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, cetățeni 
români, care au beneficiat de serviciile EURES 

   90 persoane 

Acțiunile de creștere a gradului de vizibilitate al serviciilor publice de ocupare, în anul 
2021: 

Tematica/Apariţii în mass media 
(presă scrisă, audio şi TV) cu privire la 

Numărul apariţiilor 
în 2021 

Rata şomajului 20 
Locuri de muncă vacante la nivelul judeţului 30 
Locuri de muncă vacante prin EURES 119 
Bursa Locurilor de Muncă 0 
Programe de formare profesională 15 
Realizările programului de ocupare a forţei de 
muncă/planului de formare profesională 

1 

Proiecte 7 
Total 192 

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 222 
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Alte activităţi Număr 
Interviu TV     0 
Solicitări de informații primite din partea reprezentanților mass-
media 

        0 

Comunicate de presă transmise către reprezentanții mass-media       20 
Materiale publicitare (pliante, broşuri, buletine informative, 
fluturași, mape de prezentare) 

 100 

Asigurarea formării profesionale a personalului AJOFM Călărași 

În anul 2021, 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 adaptării 
ofertei de formare profesională a personalului propriu al Agenției Judetene pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Călărași pentru anul 2021, 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 
Profesională a Personalului Propriu a reușit să vină în sprijinul angajaților prin cursuri online, 
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 2021, personalul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Călărași a participat la 4 cursuri online organizate de Centrul Național de Formare 
Profesională a Personalului Propriu Râșnov, din care și 3 cursuri online. 

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 74 de convenții pentru un număr de 81 persoane din care, peste 45 de ani – 61 de 
persoane, tineri NEETS – 20 de persoane, conform art. 80 din Legea nr.76/2002 au fost 
încheiate 6 convenții pentru un număr de 6 persoane tineri absolvenți. 

Conform OUG nr.220/2020, au fost încheiate:  15 de convenții pentru un număr de 27 
de persoane, cu vârsta cuprinsă între 16-29 de ani. 

Din fonduri FSE – Proiect ACTIMOB NEETs au fost încheiate: conform art. 85 din 
Legea 76/2002, 10 de convenții pentru un număr de 10 de persoane  tineri până în 25 de ani. 

Din fonduri FSE – Proiect PROACCES 3 Stimularea mobilității și subvenționarea 
locurilor de muncă pentru șomeri POCU/888/3/13/142803 – indicatori realizați: 175 de 
beneficiari, art.85-175 CNP-șomeri non-NEET. 

Fonduri europene 

AJOFM Călărași a derulat în anul 2021 următoarele proiecte: 

 Proiectul “INTESPO – Înregistrarea Tinerilor În Evidenţele Serviciului Public de 
Ocupare”; Perioada de implementare: 26.09.2017-25.03.2022; 

 Proiect PROACCES RMPD ALTERNATIV 2014-2021 “Stimularea mobilităţii şi 
subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomeri şi inactivi”; Perioada de 
implementare: 01.08.2018-25.12.2021; 

 Proiectul “UNIT4-RMPD–Ucenicie și stagii pentru șomerii non-NEET din Regiunile 
mai puțin dezvoltate”. Începând cu data de 01.12.2020, conform actului adițional nr.8, 
proiectul a fost prelungit cu 15 luni, rămânând ca expert o singură persoană în loc de 
două; 
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 Proiect „PROACCES 2– Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă 
pentru șomeri și inactivi" POCU/610/3/13/130167; Perioada de implementare 36 de 
luni (26 iunie 2019-2022); 

 Proiectul „ACTIMOB NEETs – Activare şi mobilitate tineri NEETs"; Perioada de 
implementare 60 de luni (17 mai 2019-31 decembrie 2021; 

 Proiectul „UNIT 5 RMD si RMPD - ucenicie și stagii pentru șomerii din regiunile mai 
dezvoltate și mai puțin dezvoltate”; 

 Proiect „PROACCES 3– Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă 
pentru șomeri POCU/888/3/13/142803; Perioada de implementare 24 de luni (2020-
2022). 

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 2021 de salariaţii din 
judeţul Călăraşi, a fost de 3023 lei/persoană, cu 17,1% mai mic decât cel realizat la nivel 
naţional (3645 lei/persoană). 

Comparativ cu luna noiembrie 2020, câştigul salarial mediu nominal net realizat în 
luna noiembrie 2021 a fost mai mare cu 7,5%. 

Situaţia în termeni reali ne arată că, în luna noiembrie 2021, comparativ cu noiembrie 
2020, câştigurile salariale reale au scăzut cu 0,3%. 

Puterea de cumpărare a pensiilor 

Pensia  reprezintă sursa de  venit pentru 20 % din populaţia judeţului Călăraşi.  
În trimestrul III 2021, pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat 

a fost de 1337 lei, cu 10,2% mai mare faţă de trimestrul III 2020, iar cea a pensionarilor 
agricultori (662 lei), s-a majorat cu 9,6 %.  

Procesul inflaţionist  din perioada analizată a făcut ca pensia medie pe sisteme de 
pensionare să crească în termeni reali cu 7,8% pentru pensia de asigurări sociale de stat  şi 
cu 7,2% pentru pensia de asigurări sociale agricultori.    

Numărul mediu al pensionarilor şi pensia medie lunară, după sistemul de pensionare, 
în trimestrul III 2021 se prezintă astfel: 

 
Trimestrul III 2021 

Trimestrul III 2021 în 
procente faţă de 

Trimestrul III 2020 

Număr 
mediu 

pensionari 

Pensia 
medie 
lunară  

(lei)  

Număr 
mediu 

pensionari 
(%) 

Pensia 
medie 

lunară (lei)  

Pensionari asigurări sociale de stat 59.868 1.337 98,8 110,2 

Pensionari asigurări sociale agricultori 5.141 662 85,3 109,6 

Casa Judeţeană de Pensii  

Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi  este organizată şi funcţionează ca serviciu  
public descentralizat, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), fiind  investită 
cu personalitate juridică, în temeiul  prevederilor Legii nr.263/2010 privind  sistemul unitar de 
pensii publice și a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.118/06.03.2012 privind aprobarea 
Statutului CNPP. 

Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi ca instituţie publică cu rol fundamental în 
susţinerea financiară a persoanelor vârstnice, are misiunea de a furniza servicii publice de 
calitate, acordă pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale cuvenite persoanelor cuprinse în 
sistemul public de pensii şi al accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. 

Casa Judeţeană de Pensii Călărași asigură, la nivelul judeţului, aplicarea unitară a 
legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat, iar finanţarea cheltuielilor de 
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organizare, funcţionare şi de investiţii ale Casei Judeţene de Pensii Călărași se asigură de 
către Casa Naţională de Pensii Publice din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor 
sociale de stat. 

 Casa Judeţeană de Pensii are următoarele atribuții principale: 
- stabileşte cuantumul drepturilor de asigurări sociale individuale şi efectuează plata 

acestora; 
- stabileşte şi plăteşte indemnizaţii şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanţate de 

la bugetul de stat; 
- realizează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă; 
- înregistrează şi asigură evidenţa contribuabililor; 
- încheie contracte de asigurare socială; 
- asigură evidenţa contributiilor de asigurări sociale; 
- certifică stagiul de cotizare şi punctajul asiguratului; 
- emite decizii de recuperare a drepturilor băneşti încasate necuvenit şi urmăreşte 

recuperarea acestora; 
- asigură execuţia bugetară în profil teritorial şi organizează contabilitatea acesteia; 
- distribuie persoanelor îndreptăţite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament 

balnear; 
- rezolvă contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor; 
- asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti; 
- îndeplineşte toate atribuţiile privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale la nivel teritorial; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de statut ori stabilite de preşedintele 

CNPPP. 

Tipuri de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale acordate în sistemul public: 

Pensii- În sistemul public se acordă următoarele categorii de pensii: 

- Pensie pentru limită de vârstă; 
- Pensie anticipată; 
- Pensie anticipată parțială; 
- Pensie de invaliditate; 
- Pensie de urmaș. 

Alte Drepturi de Asigurări Sociale:  

- Bilete de tratament balnear; 
- Ajutor de deces, acordat atât pentru pensionari cât și pentru salariați. 

Indemnizaţii prevăzute de legi speciale - Casa Județeană de Pensii Călărași asigură 
atât stabilirea cât și plata drepturilor prevazute de următoarele legi speciale: 

 Legea nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989; 

 Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război şi Legea nr.44/1994 privind veteranii de război precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război; 

 Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurată de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri; 

 Legea nr.189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 
martie 1945, din motive etnice; 

 Legea 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; 
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 Legea nr.154/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile 
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 
motive entice; 

 Legea nr.232/2020 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri; 

 Casa Judeţeană de Pensii Călărași este o instituţie cu rol activ în reforma serviciilor 
publice din cadrul instituţiilor deconcentrate a judeţului Călărași prin respectarea, 
aplicarea și îmbinarea legislatiei româneşti cu legislaţia europeană, cu misiunea de a 
administra şi gestiona resursele alocate de la buget pentru stabilirea pensiilor. 

Prin intermediul site-ului Casei Județene de Pensii Călărași se acordă sprijin 
beneficiarilor pensionari și asigurați, precum și oricăror persoane interesate, cu informaţii şi 
răspunsuri la problemele pe care le întâmpină cu privire la pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale. Astfel, aceștia pot afla: 

 care sunt condiţiile de obţinere a unei pensii din cadrul sistemului public de pensii în 
baza Legii nr. 263/2010; 

 în ce condiții pot beneficia de un bilet de tratament balnear;  
 despre stagii de cotizare şi contribuţii de asigurări sociale;  
 despre indemnizaţii și ajutoare acordate în baza legilor speciale.  

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. 

În anul 2021, directorul executiv a acordat 189 de audienţe. 
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Relaţiile cu mass-media se realizează în baza prevederilor Legii nr.544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public şi ale normelor metodologice de aplicare a 
acesteia. În scopul derulării acestui proces, instituţia a desemnat un purtător de cuvânt care 
oferă informaţiile solicitate reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă prin diversele 
forme posibile (conferinţe de presă, declaraţii de presă, articole de presă, interviuri). 
Activitatea purtătorului de cuvânt vine în completarea relaţiilor cu mass-media susţinute de 
către persoanele din conducerea instituţiei. 

Reflectarea în mass-media a activităţii instituţiei a fost prin: ştiri, articole şi interviuri 
publicate în presa scrisă.   

În vederea popularizării legislaţiei pensiilor, afişierul instituţiei prezintă principalele 
prevederi în domeniu şi noutăţile legislative, iar în sala de aşteptare există broşuri cu conţinut 
specific, atât în domeniul pensiilor publice, cât şi al celor private. De asemenea, toate 
informaţiile şi noutăţile din domeniul specific de activitate se regăsesc şi pe 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 2021, au fost adresate 
instituţiei 334 de scrisori, sesizări, reclamaţii şi petiţii, toate fiind rezolvate în termenul de 
răspuns legal. Dintre acestea 313 au fost scrisori, petiții, adresate de persoanele fizice, 
privind domeniul pensiilor și 21 au fost scrisori, petiții, memorii adresate de persoane juridice. 

Activitatea Compartimentului juridic 

Obiectul litigiilor în care CJP Călăraşi a fost şi este parte: 
 Obiectul principal al litigiilor îl constituie „obligaţia de a face”,  contestaţii la deciziile de 

pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parţial şi pensie de 
invaliditate gradul I, II sau III cu privire la cuantumul pensiilor rezultate, la valorificarea 
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adeverinţelor pentru muncă în condiţii speciale şi deosebite (grupa I şi II de muncă) şi 
nevalorificarea adeverinţelor eliberate de angajatori privind unele sporuri acordate 
foştilor angajaţi şi care nu aveau caracter permanent aşa cum sunt cerute de legislaţia 
în vigoare precum şi sporurile acordate în acord global unor persoane, contestaţii ale 
deciziilor de debit; 

 Hotărâri de admitere sau respingere emise în baza Legii nr.189/2000 privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege 
nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 
de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare sau ale Legii 
nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 
1950-1961; 

 În anul 2021 au fost susţinute 320 de litigii, atât cu persoane fizice, cât şi juridice. 
Dintre acestea, 62 de cauze au fost finalizate, în sensul că 36 de cauze au fost 
soluţionate în favoarea Casei Judeţene de Pensii Călăraşi şi 26 de cauze au fost 
soluţionate în defavoarea instituţiei. Pe rolul instanţelor de judecată se mai află 258 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. 

Comisia pentru aplicarea prevederilor Legii  nr.154/2021: 

Prevederile Legii.154/2021 pentru modificarea şi completarea 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. 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 2021 au fost soluţionate în baza Legii nr.189/2000 şi a Legii nr.154/2021, 
legi care au modificat şi completat 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, un număr de 2152 de astfel de cereri. 

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 2021, în înregistrarea şi soluţionarea unui număr de 7 
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; 
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- 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. 

Conform procedurii de executare silită pentru dosarele aflate în această  procedură, 
s-au luat măsuri asiguratorii în sensul de înfiinţării de popriri pe drepturile de pensie existente 
în evidenţa instituţiei, concomitent cu popriri pe salarii la cei ce lucrează,  de mai multe ori  pe 
săptămână un executor bugetar se deplasează pe teren pentru recuperarea debitelor, atât în 
municipiul Călăraşi, cât şi în localităţile din judeţ.  

În anul 2021 s-a declanşat procedura de executare silită sau a fost continuată,  
pentru 3 debitori persoane fizice, pentru o sumă de 9.213 de lei, fiind recuperată prin încasări 
(urmare a deplasării în teren sau prin reţineri) din totalul debitelor constituite atât în anul 2021 
cât şi din anii anteriori, suma de 7.600 lei. 

Informatică 

Dotarea cu echipamente 

În cursul anului 2021 au fost achiziționate 6 calculatoare 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. 
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Stabiliri și plăți 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 2021 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 
01.01.2021 – 31.12.2021, la nivelul întregului judeţ, se prezintă astfel: 

Dosare de pensii – cazuri noi 

Anul Cereri înregistrate Cereri soluţionate 
Grad de 

soluţionare 
2021 4069 3842 94,42% 

Cereri de recalculare a pensiilor 

Anul Cereri înregistrate Cereri soluţionate 
Grad de 

soluţionare 
2021 2938 2786 94,82% 

Evoluţia numărului de pensionari şi a pensiei medii în anul 2021 

La sfârşitul anului 2021, situaţia numărului de pensionari aflaţi în plată la Casa 
Judeţeană de Pensii Călăraşi, se prezintă astfel: se aflau în plată 65147 de pensionari, din 
care: 59911 de pensionari în sistemul de stat şi 5236 pensionari în sistemul agricol (pensii 
CAP). 

Categoria de pensionari 
Pensionari aflaţi 

în plată 
Pensia medie 

(lei) 
I.PENSIONARI  DE  STAT 59911 1336 
Limită de vârstă 45309 1520 
 Anticipată 99 2103 
 Anticipată parţială 1031 1423 
Invaliditate, din care: 5443 631 
      Gradul I 509 548 
      Gradul II 2018 660 
      Gradul III 2916 624 
Urmaşi 8030 751 
II.PENSIONARI 
AGRICULTORI 

5236 
662 

Limită de vârstă, din care: 4297 682 
 Invaliditate, din care: 16 340 
      Gradul I 2 479 
      Gradul II 14 320 
      Gradul III 0 0 
  Urmaşi 293 334 

Şi în anul 2021 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 800 lei. 

De aceste drepturi a beneficiat un număr de 13121 de pensionari din sector de stat şi 
2894 pensionari din sector agricol din judeţul Călăraşi. 

Ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor a fost acordat pentru 1936 de persoane 
îndreptăţite în temeiul Legii nr. 578/2004. 
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Au fost în plată, la sfârşitul anului 2021, 10 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 2021 erau în plată un număr de 10 indemnizaţii prevăzute de legi speciale, 
astfel:  

Tipul indemnizaţiei 
Total Pensia medie 

(lei) 

IOVR 10 186 
IOVR invaliditate 2 215 
Ajutor social 0 0 
IOVR urmaş 8 179 

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 2021, 51 de 
beneficiari ai prevederilor actului normativ menţionat.  

Începând cu luna iunie 2021, prin OUG nr. 47/2021, s-a introdus un nou drept ce se 
acordă în baza Legii nr. 49/1991, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 
indemnizația de gratitudine. Indemnizația de gratitudine reprezintă 50% din câștigul salarial 
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 
pentru care se face plata (pe anul 2021 este de 5.380 lei). Prin urmare, indemnizația de 
gratitudine lunară este de 2.690 lei. Indemnizația de gratitudine s-a acordat, din oficiu, în 
sistem centralizat, invalizilor de război, veteranilor de război și văduvelor de război, 
începând cu 01.06.2021, unui număr de 18 beneficiari. 

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 232/2020 pentru modificarea și completarea 
Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, la nivelul Casei Județene de Pensii 
Călărași, până la data de 31.12.2021 au fost emise 454 de decizii ce au fost puse în plată. 

În anul 2021, 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  178 contestații depuse la instanța competentă. 

Având în vedere caracterul social caracteristic drepturilor acordate prin 
compartimentul plăți pensii, s-a avut în vedere atât legalitatea plății acestora cât și 
efectuarea la timp a plăților dat fiind impactul profund negativ asupra beneficiarilor datorat 
unor eventuale întarzieri sau, mai ales, neachitării drepturilor acestora. 

În acest sens s-a urmărit organizarea eficientă privind operațiunile referitoare la 
plata drepturilor, reținerilor pe baza titlurilor executorii, reluarea, suspendarea, sistarea și 
modificarea de drepturi, respectiv: 

 Plata pensiilor și a altor drepturi  de asigurări sociale, prin conturi bancare sau de  
card; 

 Asigurarea exportului prestațiilor, în condițiile legii și convențiilor încheiate în acest  
scop; 

 Aplicarea întocmai a convențiilor încheiate de CNPAS cu Compania Națională Poșta 
Română S.A. și instituțiile financiar - bancare, pentru plata pensiilor; 

 Asigurarea confidențialității datelor privind beneficiarii drepturilor; 
 Organizarea evidenței drepturilor pe suport de hartie și informatizat; 
 Colaborarea indisolubilă și intrinsecă cu Direcția Documente de Plată din cadrul CNPP. 
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Pe ansamblu, se constată o bună colaborare între serviciul plăți prestații și serviciul 
stabiliri prestații în scopul realizări sarcinilor prevăzute în regulamentul de organizare și 
functionare a casei de pensii privind respectarea termenelor de soluționare a cererilor și 
petițiilor participanților la sistemul public de pensii, deciziile privind stabilirea drepturilor de 
pensii emise fiind comunicate în general în timpul cel mai scurt posibil, în funcție de data 
tranșelor stabilite conform graficului transmis de Direcția Documente de Plata din cadrul 
CNPP. 

Pentru drepturile lunare înapoiate de C.N. Poșta Română S.A. ca neachitate, se 
întocmesc lunar evidențe separate și se descarcă sumele în fișele de evidență a drepturilor, 
urmând a fi achitate numai la cererea expresă a beneficiarilor sau reprezentanților legali. 

În anul 2021 numărul de pensionari pentru care s-au reordonanțat pensii neachitate 
a fost de 141. 

Modalitățile de plată a acestora pot fi conform legii: 
 recomunicare la Direcția Documente de Plată prin borderouri de plăți restante; 
 întocmirea documentației necesare plății prin casieria proprie. 

Alte activități specifice activitații compartimentului plăți pensii sunt: modificări de 
adrese, modificări de nume, schimbarea modalității de plată, corecții CNP, acordare taloane 
CFR, comunicări în conturi; reordonanțări pensii neachitate; dosare de pensie și indemnizații 
transferate în alte județe; documente supuse vizei CFP; scadențare certificate de viață și 
procuri; adeverințe privind calitatea de pensionar. 

În anul 2021 s-au acordat: 
 un număr de 4800 de ajutoare de deces; 
 număr dosare de pensie și indemnizații transferate în alte județe: 240; 
 documente supuse vizei CFP: 15700; 
 scadențare certificate de viață și procuri: 241; 
 adeverințe privind calitatea de pensionar: 480; 
 taloane CFR eliberate la cerere: 57; 
 sistări de la plată - mandat și cont: 350. 

La 31.12.2021, un număr de 24003 de pensionari primeau pensiile și indemnizațiile  
prin cont bancar. 

Întocmirea documentațiilor necesare achitării prin casierie a unor drepturi 

Plata prin casieria instituției este modalitatea de plată folosită pentru plata 
ajutoarelor de deces în cazul decesului asiguratului sistemului public de pensii, al 
pensionarului sau al unui membru de familie aflat în întretinerea asiguratului și/sau 
pensionarului, în condițiile prevăzute prin Legea nr. 263/2010. 

De asemenea, în cazuri deosebite, cu aprobarea conducerii, prin casierie se mai 
achită drepturile cuvenite și neîncasate sau neachitate până la decesul beneficiarului în 
conditiile art. 120 din Legea nr. 263/2010 sau drepturi înapoiate de C.N. Poșta Română S.A. 
ca neachitate și descărcate în filele  de evidență a drepturilor banești. 

Pentru plata efectivă prin casierie în cadrul compartimentului plăți se întocmesc 
documentațiile necesare și se eliberează solicitanților dispozițiile de plată vizate de controlul 
financiar preventiv și semnate de conducerea unității. 

Reținerile din drepturile de pensie și virarea către terți a sumelor poprite 

Casa Județeană de Pensii Călărași, în calitate de terț poprit, desfășoară în cadrul 
compartimentului plăți prestații activități privind poprirea drepturilor cuvenite beneficiarilor de 
pensii aflați în evidență în scopul recuperării și virării către creditorii pensionarilor a sumelor 
ce li se cuvin, în condițiile Codului de procedură civilă și a Codului fiscal. 

În realizarea acestui scop după primirea, înregistrarea și verificarea condițiilor de 
formă și fond a titlurilor executorii, se calculeaza și eșalonează ratele lunare în funcție de 
cuantumul sumelor ce urmează a fi recuperate și lunar suma reținută din pensia debitorului 
se virează în conturile menționate de creditori în titlurile executorii.  
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Această activitate este urmarită permanent prin evidență și controlul lunar al 
soldurilor. 

La 31.12.2021 numărul de dosare de pensie pentru care s-au făcut popriri a fost de 
2760. 

Analizând natura titlurilor executorii, se constată că acestea provin în ceea mai mare 
parte cele trimise de executorii judecătorești reprezentând împrumuturi neramburasate la 
termen, cheltuieli de judecată, pensii de întreținere, despăgubiri civile sau alte despăgubiri 
bănești stabilite prin hotărâri judecătorești, în număr de 2318, urmate de cele trimise de la 
administrațiile financiare ale primăriilor comunale și orășenești, în număr de 374, care 
urmăresc încasarea taxelor și impozitelor restante și nu în  ultimul rând titlurile executorii 
trimise de A.N.A.F., în număr de 68, în vederea recuperării de la pensionarii care realizează 
venituri lunare altele decât pensiile, a contribuției  datorate și neachitate conform legii 
asigurărilor sociale de sănătate. 

Referitor la procesul de evaluare a pensiilor 

Evaluare pensiilor a început în baza prevederilor Ordinului Ministrului Muncii și 
Protecției Sociale nr. 108 din 21 ianuaire 2021. Ordinul nr. 108/2021 este un act normativ 
intern.  

Pensiile din sistemul public de pensii cuvenite sau aflate în plată sau care urmează 
să fie stabilite în condițiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările și completările ulterioare, până la data de 1 septembrie 2023 sunt evaluate în 
baza articolului 157 alin. (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Procedura de evaluare se realizează prin Casele Teritoriale de Pensii pe o perioada 
de cel mult 18 luni și constă în: 

 Identificarea stagiilor de cotizare contributive, a stagiilor de cotizare asimilate și 
stagiilor de cotizare necontributive valorificate la stabilirea/recalcularea drepturilor de 
pensie cuvenite sau aflate în plată la data de 31 august 2023; 

 Crearea unei baze de date care cuprinde veniturile lunare, brute sau nete, după caz, 
realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 care, conform dispozițiilor legale în vigoare la 
data stabilirii/recalculării drepturilor de pensie, nu au fost valorificate/nu se valorifică la 
calculul drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată. Pentru realizarea bazei de 
date antemenţionate, pensionarii sistemului public de pensii pot prezenta Casei 
Teritoriale de Pensii în evidenţa căreia se află adeverințe eliberate de către angajator 
sau de către deținătorul legal al arhivei angajatorului, prin care se certifică venitul lunar 
realizat pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001. 

Procedura de evaluare a fost structurată în 5 (cinci) etape, iar la nivelul Casei 
Județene de Pensii Călărași, situația se prezintă astfel: 

 Etapa 1  (etapă finalizată) a constat în evaluarea unui număr de 2416 dosare care 
conțineau doar perioade lucrate în condiții normale de muncă (fără perioade asimilate 
și/sau necontributive prevăzute la art. 49 din Legea nr. 263/2010); 

 Etapa 2 (etapă finalizată) a constat în evaluarea unui număr de 994 dosare care 
conțineau condiții normale, deosebite și/sau speciale de muncă (fără perioade 
asimilate și/sau necontributive prevăzute la art. 49 din Legea nr. 263/2010); 

 Etapa 3 (etapă în desfășurare) – din totalul de 17574 dosare de evaluat, au fost 
evaluate până la această dată 17215 dosare care conțin perioade asimilate și/sau 
necontributive și dosare de urmaș; 

 Etapa 4 cuprinde dosare ce vor intra în procesul de evaluare după migrarea din 
sistemul informatic Fox în sistemul informatic integrat Orizont; 

 Etapa 5 se referă la dosarelor din fostul sistem al agricultorilor ce vor intra în procesul 
de evaluare după migrarea din sistemul informatic Fox în sistemul informatic integrat 
Orizont. 

Prin intrarea în vigoare a OUG nr. 90/23.08.2021, privind unele măsuri din domeniul 
pensiilor publice, în scopul implementării măsurilor legislative care vizează acțiunea de 
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evaluare în vederea recalculării dosarelor de pensii din sistemul public, au fost scoase la 
concurs 1000 de posturi. 

Casei Județene de Pensii Călărași i-a fost repartizat, pe perioadă determinată, până 
la data de 31.12.2022, un număr suplimentar de 13 posturi contractuale, din care: 10 posturi 
de Consilier debutant cu studii superioare și 3 posturi de Referent debutant cu studii medii. 

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. 

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. 

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. 

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, dar şi inexistenţa, la nivel naţional, a unor soft-uri performante şi a dotărilor tehnice 
aferente, fapt ce a afectat această activitate. 

Situatia statistică pe anul 2021 cu privire la activitate desfăsurată de către Biroul 
Pensii IInternaționale se prezintă astfel: 

Cereri de pensionare primite din străinătate: 

2021 
Bătrânețe Urmaș Invaliditate 

152 13 25 

Cereri de pensie depuse în România și transmise în străinătate (care presupune 
automat emiterea aceluiași număr de formulare E 202, E 203, E 204,  E 205, E 207, E211 
sau a formularelor prevăzute de acorduri): 

2021 
Bătrânețe Urmaș Invaliditate 

103 1 6 

Total cereri de pensie internațională înregistrate: 

2021 
Bătrânețe Urmaș Invaliditate 

255 14 31 

Total decizii de pensionare emise (care presupune automat și emiterea aceluiași 
număr de formulare E205, E 210, E 211 sau a formularelor echivalente): 
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2021 
Admitere Respingere 

80 50 

 
Numărul de decizii emise nu se referă doar la cererile de pensionare primite pe 

parcursul anului 2021 ci și la cererile primite în anii anterlori și care nu s-au putut soluționa 
întrucât dosarele nu erau complete. 

Numărul de decizii emise pentru recalcularea drepturilor de pensie sau modificarea 
acestora (adăugare perioade de asigurare în plus, sporuri, treceri din oficiu la pensie pentru 
limită de vârstă, schimbări grad de invaliditate, decizii de suspendare, încetare, etc.) 

2021 
8 

Numărul cererilor de confirmare a perioadelor de asigurare realizate conform 
legislației române de asigurări sociale, în cazul lucrătorilor migranți: 

2021 
Primite Emise 

75 60 

Numărul formularelor E 205 emise cuprinde și cel referitor la solicitările primite în 
anii anterior și care nu s-au putut soluționa din cauza lipsei documentelor de vechime 
necesare, precum și numărul de formulare E 205 emise cu titlu de modificare a confirmărilor 
emise anterior, ca urmare a primirii unor documente de vechime în completare, respectiv 
cele referitoare la formularele E 205 emise ca urmare a unor solicitări pentru acordarea 
drepturilor de pensie. 

Numărul cererilor de confirmare a perioadelor de asigurare realizate conform 
legislației altor state, în cazul lucrătorilor migranți: 

2021 
Transmise Rezolvate 

15 8 

Numărul formularelor de confirmare a perioadelor de asigurare primite cuprinde și 
cel referitor la solicitarile înregistrate în anii anteriori care nu s-au putut finaliza datorită lipsei 
unui răspuns de la instituțiile competente din străinătate. 

Numărul de documente traduse în anul 2021 a fost de 70. 
În anul 2022 și pe viitor se așteptă creșterea numărului de cereri de pensie 

internațională având în vedere numărul mare de solicitări primite doar pentru confirmarea 
perioadei de asigurare realizate în România, cazuri care se vor transforma treptat în solicitări 
pentru acordarea pensiei, respectiv va crește numărul de cazuri de pensii primite din 
străinătate, având în vedere înființarea polilor de competență potrivit prevederilor Ordinul nr. 
1887/2018 a Președintelui CNPP, potrivit cărora instituția noastră se ocupă de cazurile în 
relația cu Spania și Italia. 

În același timp se așteaptă creșterea numărului de solicitări pentru acordarea 
drepturilor de pensie având în vedere acordurile de colaborare în domeniul securității sociale 
cu Republica Moldova, Canada, Israel, Provincia Quebec și Albania. 

Un alt aspect care a îngreunat activitatea este faptul că pe parcursul anul 2021 s-a 
utilizat tot mai des sistemul european EESSI de transmitere și primire a cererilor de pensie 
prin aplicația asigurată de Comisia Europeană RINA, ce a însemnat și utilizarea mai multor 
proceduri și formulare (DES-uri) decât cele utilizate în prezent pe suport de hârtie. În același 
timp într-o perioadă de tranziție se va continua și cu soluționarea cererilor de pensie primite 
pe format de hârtie simultan cu soluționare electronică a cazurilor noi. 
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Evidenţă contribuabili 

Compartimentul evidenţă contribuabili gestionează bazele de date cuprinzând venitul 
lunar realizat, numărul de zile lucrate, numărul de zile de prestaţii de asigurări sociale, stagiul 
de cotizare etc., informaţii utilizate la stabilirea cuantumului prestaţiilor de asigurări sociale, la 
eliberarea adeverinţelor privind stagiul de cotizare realizat dar şi pentru întocmirea diverselor 
situaţii, informări şi rapoartări solicitate de CNPP şi de alte autorităţi şi instituţii naţionale sau 
locale. 

Declaraţii privind obligaţiile de plată, contracte de asigurări sociale 

Compartimentul evidenţă contribuabili înregistrează, actualizează şi administrează 
lunar registrul angajatorilor care au sediul social în judeţul Călăraşi, angajatori care depun 
lunar declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi registrul asiguraţilor pe baza de declaraţii 
individuale de asigurare sau contracte de asigurare socială. 

Numărul de contracte de asigurare socială a evoluat în anul 2021 după cum urmează: 
număr contracte în evidenţă la 01.01.2021 - 240; număr contracte noi încheiate în cursul 
anului - 55; număr contracte reziliate în cursul anului - 71; număr contracte în evidenţă la 
31.12.2021 -  225. 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 2021 au fost înregistrate şi operate declaraţii rectificative depuse de angajatori 
pentru următoarele motivele: 

- CNP-uri greşite, cu implicaţii mari asupra stabilirii corecte a stagiului de cotizare; 
- omisiuni de asiguraţi; 
- fond salarii declarat eronat; 
- număr de zile lucrate sau de prestaţii greşit; 
- nume, prenume comunicate greşit; 
- norma de lucru eronată. 

În anul 2021, 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 89 de contracte de asigurare. 

Activitatea serviciului economic 

În anul 2021, 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) % 

2021 953.751.100 925.545.329 99,87  

Bugetul pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

An 
PREVEDERI  
BUGETARE 

CHELTUIELI REALIZATE (lei) % 

2021 758.311  754.186 99,46  
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Bugetul de stat 

An 
PREVEDERI  
BUGETARE 

CHELTUIELI REALIZATE (lei) % 

2021 200.625.200  200.431.771   99,90 

Bilete de tratament 

Număr 
cereri 

înregistrate 

Număr bilete 
primite 

Număr bilete 
vândute 

Grad de 
valorificare a 

biletelor 

Grad de 
satisfacere a 

cererilor 
2021 2066 1586 76,77  60,49%  

Activitatea de accidente de muncă şi boli profesionale 

- Număr de accidente de muncă comunicate, 43;    
- Număr de accidente de muncă confirmate, 33;   
- Număr de accidente cu incapacitate de muncă, 27;   
- Număr de accidente cu invaliditate, 0;   
- Număr de accidente cu deces, 2;    
- Număr de accidente de traseu, 2;  
- Număr de accidente de circulație, 2;     
- Întocmirea documentelor pentru plata despăgubirii pentru deces (2 cazuri), în valoare 

de 41856 lei; 
- Întocmirea documentelor pentru plata compensaţiei pentru atingerea integrităţii: 1 caz 

în valoare de 13380 lei; 
- Facturi către CJAS, 6 de cazuri în valoare de 4254,47 lei; 
- Facturi migranți, 0 cazuri în valoare de 0 lei; 
- Concedii medicale, 47 cazuri în valoare de 68312 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; 

- 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 
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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 2021, prin 
intermediul a 3 cabinete EMCM în municipiul Călăraşi, municipiul Olteniţa şi un cabinet în 
oraşul Lehliu Gară.  

Situația statistică se prezintă astfel: 

Număr cazuri noi: 

TOTAL 
M 

(maculin) 
F 

(feminin) 
Gradul I Gradul II Gradul III RESPINȘI 

675 381 294 76 157 289 153 

Număr cazuri aflate în evidență: 

TOTAL M (maculin) F (feminin) Gradul I Gradul II Gradul III 
5780 3494 2286 600 2129 3051 

Număr cazuri revizuite: 

TOTAL Gradul I Gradul II Gradul III Gadul 0 
736 148 299 284 5 

Număr rămași în evidență: 

 REVIZUIBILI 

TOTAL Gradul I Gradul II Gradul III 
4847 214 1754 2879 

 NEREVIZUIBILI 

TOTAL Gradul I Gradul II Gradul III 
933 386 375 172 

Invaliditate nerevizuibilă pe categorii 

TOTAL Legea nr. 263/2010 
art.79 alin. 1 lit. a) 

Legea nr. 263/2010 
art.79 alin 1 lit. b) 

Legea nr. 
263/2010 

art.79 alin 1 lit. c) 
933 806 103 24 

Alte expertize - 880 

Număr total contestații după soluționare - 32 

Acțiuni de recuperare - 2057 

Compartiment  audit 

În cadrul acestui compartiment au fost desfăşurate următoarele acțiuni : 
- Evaluarea sistemului de control intern managerial; 
- Evaluarea activității desfășurate de către Compartimnetul Juridic din cadrul CJP; 
- Verificarea modului de aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2021; 
- Auditarea sistemului informațiilor; 
- Verificarea activității privind efectuarea achizițiilor publice; 
- Auditarea activității de gestiune a biletelor de tratament.  
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Activitatea Casei Locale de Pensii Olteniţa 

Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru casele locale de pensii, 
precum şi specificităţii Casei Locale de Pensii Locală Olteniţa, atribuţiile principale ale acesteia 
sunt următoarele: 

- stabilirea cuantumului drepturilor de asigurări sociale individuale, potrivit legii;  
- preluarea, înregistrarea şi predarea către Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi a cererilor 

de bilete de tratament balnear; 
- desfăşurarea activităţii de relaţii cu publicul.  

La nivel central, se au în vedere şi sistemele publice de pensii din ţările Uniunii 
Europene  care se află într-un sever proces de reformare având drept obiectiv asigurarea 
securităţii, eficienţei şi sustenabilităţii, pensii adecvate şi accesibile astăzi şi în viitor. Criza 
financiară şi economică a acutizat cu brutalitate o stare cunoscută a sistemelor publice de 
pensii, extrem de complexă şi sensibilă politic, sistematic amânată în căutarea soluţiilor şi 
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 - În anul  2021, au fost emise 16 acte normative si legi cu impact 
asupra prestatiilor sociale și beneficiarilor de prestații 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 - 
În anul 2021, au fost efectuate 4 intervenții ale dezvoltatorului programului informatic 
Safir asupra modulelor aplicate acestui program; 

 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 - În anul 2021, un număr de 19.615 
persoane au aplicat pentru deschiderea dreptului de prestații sociale; 
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 Aprobarea documentaţiei privind deschiderea/sistarea/încetarea dreptului la prestaţiile 
reglementate de lege - Au fost întocmite 28.348 de acte juridice privind deschiderea, 
încetarea sau sistarea prestațiilor de beneficii sociale; 

 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 - În anul 2021, au fost 
întocmite 12 execuții bugetare emise pentru deschiderea și raportarea drepturilor de 
prestații sociale ; 

 Organizarea şi urmărirea plăţii drepturilor de asistenţă socială şi asigurarea fondurilor 
necesare - În anul 2021 au fost emise 218 fundamentări și 6.230 ordine de plată pentru 
punerea în plată a beneficiarilor de prestații sociale; 

 Gestionarea eficientă a creditelor bugetare pe anul 2021 prevăzute prin Legea 
bugetului de stat la capitolul “Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii 
- Valoarea deschiderilor de credite bugetare a fost de 338.946.902 lei și valoarea 
plăților efective realizate a fost de 339.945.134 lei, pentru beneficiile de asistență 
socială; 

 Implementarea la nivel local a Programului de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea 
locuinţei în sezonul rece 2020-2021 în baza prevederilor OUG nr.70/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a unor facilităţi ale populaţiei pentru 
plata energiei termice - În anul 2021 au fost acordate 8.718 de ajutoare de încălzire în 
sumă totală de 10.525.971 lei, astfel: energie termică 11 beneficiari – 7.609 lei; gaze 
naturale 107 beneficiari – 85.802 lei; energie electrică 15 beneficiari – 9.022 lei; lemne 
8585 de beneficiari – 10.346.758 lei; 

 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 - În anul 2021 au fost acordate în total  2.611 de 
indemnizații creștere copil în suma totală de 48.073.900 lei, astfel: ICC-1652 
beneficiari-40.235.023 lei; Stimulent - 951 beneficiari - 7.766.219 lei; concediu de 
acomodare 3 beneficiari - 61.108 lei; indemnizații în vederea susținerii adopției - 5 
beneficiari – 11.550 lei; 

 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 - S-a acordat 
asistenţă de specialitate la 55 de unități administrativ teritoriale și la 9 furnizori de 
servicii sociale care au solicitat îndrumare juridică privind modul de aplicare al legilor în 
domeniul protecției sociale; 

 Aplicarea prevederilor din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001  
privind venitul minim garantat, modificată şi completată - În anul 2021 au beneficiat de  
ajutorul privind Venitul Minim Garantat, 2.725 de beneficiari, în suma totală de 
10.206.758 lei.; 

 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 - În anul 2021 au fost întocmite la 
nivelul agenției și transmise la ANPIS, lunar, 12 rapoarte statistice; 

 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 - În anul 2021, au fost acordate 
3 ajutoare de urgenţă în baza Legii nr.416/2001, prin hotărâri de guvern, suma totală 
plătită fiind de 10.000 lei; 

 Acreditarea furnizorilor de servicii sociale, inclusiv personalul specializat care acordă 
servicii sociale potrivit legislaţiei în vigoare - În anul 2021 au fost efectuate 12 evaluări 
– licențe pentru desfășurarea activităților de natură socială a furnizorilor de sevicii 
sociale; 
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 Evaluarea şi controlul calităţii serviciilor sociale realizate de către: instituţiile de 
asistenţă socială, organizaţiile neguvernamentale în cadrul programelor derulate, toţi 
furnizorii de servicii sociale - În anul 2021 a fost efectuat un control inopinat în vederea 
verificării evenimentelor mediatizate cu privire la modul de respectare a prevederilor 
Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicat; 

 Monitorizarea furnizorilor de servicii sociale asupra respectării standardelor de calitate 
privind serviciile sociale - În anul 2021 au fost efectuate 10 monitorizări și controale, în 
vederea relicențierii; 

 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 - În urma controlului de fond din 2021, 
conform Ordinuilui MMPS nr.93/2021, s-au efectuat 87 de vizite în teren și au fost 
stabilite UAT-urilor măsuri pentru efectuarea a 87 de anchete sociale și acordarea de 
sprijin integrat familiilor şi persoanelor singure aflate în dificultate; 

 Autorizarea furnizorilor de formare profesională în baza prevederilor legale în vigoare 
privind formarea profesională a adulţilor - În anul 2021 au fost autorizati 7 furnizori de 
formare profesională a adulților  pentru 18 programe de formare;  

 Stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru 
stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, conform OUG nr.30/2020 și 
OUG nr.132/2020 cu modificările și completările ulterioare - În anul 2021 au beneficiat 
185 de persoane, cu suma totală de 2.520.593 lei, din care: conform OUG nr.30/2020 -
108 persoane cu suma de 1.766.890 lei și conform OUG nr.132/2020 – 4 persoane, cu 
suma de 22.518 lei; 

 Plata indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză 
tratate în ambulatoriu, conform Ordinului ministrului sănătății nr.2087/1822/2020 și a 
Legii nr.302/2018 - În anul 2021 au beneficiat de indemnizație de hrană TBC conform 
Ordinului MMS nr.2087/2020 -167 persoane, cu suma de 379.933 lei și  HIV conform 
Legii nr.302/2018 -156 persoane, cu suma de 984.716 lei; 

 Stabilirea drepturilor prevăzute de art.5 din Legea nr.232/2020 de modificare și 
completare a DL nr.118/1990, privind persoanele persecutate din motive politice - În 
anul 2021 au fost depuse 829 de dosare conform DL nr.118/1990 din care 168 
respinse și 661 admise; 

 Elaborarea Planului judeţean de acţiuni privind incluziunea socială pe anul 2021 - În 
luna mai  2021 s-a întocmit și a fost aprobat în comisie Planul judeţean de acţiuni 
privind incluziunea socială pe anul 2021; 

 Monitorizarea realizării obiectivelor prevăzute în Planul judeţean de acţiuni privind 
incluziunea socială pe anul 2021 - Machetă anuală de raportare 2021; 

 Acordarea de ajutoare de urgenţă şi ajutoare pentru înmormântare - În anul 2021, au 
fost acordate de primării: 222 de ajutoare de urgență în sumă de 179.213  lei și 38 
ajutoare de înmormântare în sumă de 41.225 lei. 

Activitatea Comisiei judeţene privind  incluziunea socială 

Comisia judeţeană privind incluziunea socială a fost constituită în baza Ordinului 
Prefectului 208/06.04.2021 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 31 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. 
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Coordonarea acestei comisii este asigurată de Prefectul judeţului Călăraşi, 
conducerea operativă este asigurată de catre subprefectul județului Călăraşi, iar secretariatul 
tehnic al Comisiei judeţene privind incluziunea socială este asigurat de Compartimentul 
Incluziune Socială din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi. 

Comisia privind incluziunea socială a județului Călărași este alcătuită din 
reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu responsabilităţi în domeniul 
incluziunii sociale, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale reprezentative din județul 
Călărași, reprezentanţi ai consiliilor locale. 

În anul 2021, Comisia s-a întrunit într-o sedinţă, în data de 13.05.2021-ora 10,00, în 
care au fost prezentate: 

 Stadiul de realizare a obiectivelor și acțiunilor din ”Planul judeţean de acţiuni privind 
incluziunea socială pe anul 2020”, a prezentat Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Călăraşi – d-na. Banu Mirela și d-na. Sfârlea Mihaela; 

 Aprobarea ”Planului judeţean de acţiuni privind incluziunea socială pe anul 2021”, a 
prezentat Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi – d-nul George 
Bilava – secretariatul Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială. 

 Diverse. 

La nivelul anului 2021, Planul Județean de Incluziune Socială a fost împărțit în 6 
domenii cheie: Protecție socială, Ocuparea forței de muncă,  Educație,  Sănătate, Locuințe, 
Participare socială. 

În urma solicitării Comisiei de incluziune judeţeană, prin secretariatul tehnic, cu 
adresa nr.3627/10.05.2021, au fost transmise de către instituţiile publice, realizările 
obiectivelor și acțiunilor din Planul judeţean privind incluziunea socială pe anul 2020 și 
propunerile privind obiectivele și acţiunile pe anul 2021. Secretariatul tehnic a întocmit  Planul 
judeţean privind incluziunea socială pe anul 2021. 

În anul 2021, au fost transmise raportările anuale privind incluziunea socială şi Legea 
nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale la nivelul judeţului 
Călăraşi, solicitate de MMJS şi ANPIS. 

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 2021, în contextul pandemiei de COVID-19, Comisia județeană pentru 
egalitatea de șanse între femei și bărbați Călărași nu s-a întrunit niciodată. 

Comisia pentru egalitate de șanse între femei și bărbați  a fost reorganizată prin 
ordinul prefectului nr 400 din 07.07.2021. 

Având în vedere Campania națională de informare derulată de către ANES în 
parteneriat cu Fundația Vodafone România, cu scopul de a promova la nivelul structurilor 
locale numărul unic național 0800500333 destinat victimelor violenței domestice, discriminării 
pe criteriul de sex și a traficului de persoane  a fost afișat, într-un loc vizibil la sediul instituției, 
un  material  promoțional  transmis de către ANES, acesta venind în sprijinul victimelor 
violenței domestice. 

În anul 2021 au fost depuse 829 de dosare conform DL nr.118/1990 din care 168 
respinse și 661 admise. 

Număr total de ajutoare de urgenţă  acordate 

În anul 2021, au fost acordate 3 ajutoare de urgenţă în baza Legii nr.416/2001, prin 
hotărâri de guvern, suma totală plătită 10.000 lei.  
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Număr total de persoane beneficiare ale Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat şi 
plata drepturilor aferente 

În anul 2021, au beneficiat de prevederile Legii nr.416/2001, în medie 2.725 de familii 
şi persoane singure, pentru care s-a plătit  8.066.886 lei. 

În anul 2021, au fost acordate de către primării: 222 de ajutoare de urgență în sumă 
de 179.213 lei și 38 de ajutoare de înmormântare în sumă de 41.225 lei. 

Situaţia acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei 

În anul 2021, 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 2021, din care: 8718 10.525.971 
energie termică furnizată în sistem 
centralizat 

11 7.538 

supliment energie termică 7 70 

   gaze naturale 107 85.802 

   lemne, cărbuni şi combustibil petrolier 8585 10.206.758 

   supliment lemne 7000 140.000 

   încălzire electrică 15 85.802 

Administrare şi gestionare prestaţii sociale 

În anul 2021, la nivelul judeţului Călăraşi, au beneficiat de alocaţii şi beneficii sociale 
un număr mediu de 102.360 de beneficiari, suma totală plătită pentru alocaţii şi beneficii 
sociale fiind de 337.788.066 lei. Situaţia pe fiecare alocaţie şi prestaţie socială a fost 
următoarea: 

Nr. 
crt. 

Prestaţii sociale Beneficiari Suma (lei) 

1 Alocaţii de stat pentru copii  55.618 160.932.715 

2 Alocaţii susţinere a familiei  3.201 6.740.686 

3 Alocaţii de plasament 473 4.591.500 

4 Indemnizaţii creştere copil OUG 111/2010 1.652 40.235.023 

5 Ajutoare refugiaţi 0 0 

6 Stimulent creştere copil OUG 111/2010  951 7.766.219 

7 Indemnizaţii si ajutoare OUG 111 art.31,32 114 711.221 

8 
Indemnizaţie lunară concediu în vederea adopției  3 61.108 

Indemnizaţii lunare în vederea susținerii adopției 5 11.550 

9 Indemnizaţii lunare de hrană HIV/SIDA  156 984.716 

10 Ajutoare sociale (VMG) 2.725 8.066.886 

11 PAID  130 7.325 

12 Ajutoare de urgenţă  3 10.000 

13 
Ajutoare încălzire -Energie termică furnizată în sistem 
centralizat 

11 7.539 

Supliment - Energie termică 7 70 

14 Ajutoare încălzire -Gaze naturale  107 85.802 

15 
Ajutoare încălzire -Lemne, cărbuni şi combustibil 
petrolieri 

8.585 10.206.758 

Supliment Lemne, cărbuni şi combustibil petrolieri 7.000 140.000 

16 Ajutoare încălzire -Energie electrică 15 9.022 
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17 
Drepturi persoane cu handicap  (ind.+buget+însoţ.+HIV) 27.690 91.681.236 

Indemnizație TBC 167 379.933 

18 
Depunere cont junior copii ocrotiți prin serviciile publice 
și private specializate 

566 679.200 

19 
Indemnizație întrerupere temporară OUG nr.30/2020 – 
profesionisti, drepturi de autor 

185 2.520.593 

20 

Indemnizație întrerupere temporară OUG nr.30/2020 – 
cooperații 

0 0 

Indemnizație întrerupere temporară OUG nr.111/2021 – 
profesioniști, drepturi de autor 

4 22.518 

21 Indemnizație reducere activitate OUG nr.132/2020  108 1.766.890 

22 
Transferuri către beneficiarii de lucrări pt.sume acordate 
persoanelor care desfășoară activități necalificate 
(zilieri) 

0 0 

23 
Transferuri către cooperații aferente indemnizațiilor 
acordate pe perioada reducerii temporare a activitații  

3 67.290 

24 Structuri sportive în subordinea administrației locale 18 102.266 

La nivelul judeţului Călăraşi, nu au fost acordate subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor, 
potrivit Legii nr.34/1998, în anul 2021. Pe tot parcursul anului, dosarele pentru stabilirea şi 
plata drepturilor de alocaţii şi prestaţii sociale au fost prelucrate şi puse în plată în termenele 
prevăzute de legislaţia în vigoare, neexistând întârzieri la plata drepturilor de asistenţă 
socială. 

Formulare europene - alocaţiile de stat privind lucrătorii migranţi în baza prevederilor 
Regulamentului Consiliului European nr.1408/1971, modificat prin Regulamentului Consiliului 
European nr.883/2004 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  modalităţile de 
aplicare şi a Ordinului ministrului  muncii  familiei şi egalităţii de şanse pentru aprobarea  
Instrucţiunilor de aplicare a regulamentelor în materie de securitate socială. 

Pentru desfăşurarea activităţii de acordarea beneficiilor familiale ANPIS a emis 
următoarele  proceduri  operaţionale: 

 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ – COD PO 34 privind activitatea de stabilire şi punere 
în plată a alocaţiei de stat internaţională; 

 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ – COD  SPRCLM 3  privind stabilirea  şi recuperarea 
debitelor pentru lucrătorii migranţi  care  intră sub incidenţa regulamentului (CE)  
883/2004.         

Au fost primite de la instituţiile de asistenţă socială din alte ţări un număr de 855 de 
formulare privind acordarea beneficiilor familiare. Au fost inițiate de România documente 
privind acordarea beneficiilor familiale un număr de 801 formulare.  

 S-au completat şi iniţiat 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 copii 
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. 
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Au fost respectate prevederile Regulamentului Consiliului European nr.1408 din 14 
iunie 1971, modificat prin Regulamentul European nr.987/2009. Justificarea eliberării şi 
transmiterii formularelor către persoanele/instituţiile care le-au solicitat –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. 

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 2021 s-a înregistrat un număr de 20.943 de adrese, din care 19.615 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. 

 Asigurarea monitorizării și controlul privind autorizarea furnizorilor de formare profesională a 
adulţilor  

În anul 2021, Comisia de autorizare a judeţului Călăraşi s-a întrunit la sediul Agenţiei 
Judeţene de Prestaţii Sociale Călăraşi într-un număr de 14 ședinţe. 

Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor a emis 522 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 7 furnizori de formare profesională a adulţilor pentru 18 
programe de formare. 

În vederea autorizării programelor de formare, s-au efectuat 36 de rapoarte de 
evaluare la 7 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 6 de furnizori 
de formare profesională a adulţilor autorizaţi. 

Comisia de autorizare a dispus prin decizii numirea specialiştilor în 155 de comisii de 
examinare, din care 86 în alte județe. 

În 2021, au fost înscrise la programe de formare 2.509 de persoane din care au 
absolvit cursurile 2.317 de persoane (din care 1.155 femei), pentru care au fost eliberate 
1.168 de certificate de calificare și cu 1.149 de certificate de absolvire (643 de iniţiere, 346 de 
perfecţionare, 160 de specializare). 

Au fost primite 72 de notificări însoțite de documente justificative pentru organizarea 
de programe în alte județe, de la 3 furnizori autorizați în județul Călărași, pentru care au fost 
transmise comunicări de primire a documentelor care susțin notificările. 

Pentru 11 furnizori de formare din alte județe au fost eliberate 35 de acorduri pentru a 
organiza cursuri în județul Călărași. 

 În anul 2021, au fost primite și înregistrate de la furnizorii de formare, de la AJPIS-uri, 
de la ANC si de la MMJS, 1.759 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. 



 

 

  

179

Secretariatul tehnic al Comisiei de autorizare a acordat consultaţii de specialitate 
privind formarea profesională a adulţilor, furnizorilor de formare profesională din judeţul 
Călăraşi. 

În total, la data raportării, sunt 26 de furnizori de formare profesională a adulţilor 
autorizaţi pentru 107 de programe de formare. 

Juridic şi contencios 

Dosare civile aflate pe rolul instanței judecătorești: Total 23. 
- 9  dosare având ca obiect refuz acordare drepturi DL 118/1990; 
- 7  dosare având ca obiect contestație debit prestatii sociale; 
- 1  dosar având ca obiect contestație   executare silită; 
- 1  dosar având ca obiect recalculare ICC; 
- 3 dosare având ca obiect solicitare majoare punct de pensie – consilierul juridic AJPIS 

Călărași a reprezentat Ministerul Muncii în Instanță; 
- 1 dosar având ca obiect cheltuieli de judecată pe cale separată; 
- 1 dosar având ca obiect - Curtea de Conturi - pârâtă drepturi banesti  art 14 din OG 

29/2004. 
Dosare  penale  aflate pe rolul instanței judecătorești: Total: 4. 

- 1 dosar având ca obiect ICC încasat necuvenit – înșelăciune; 
- 1 dosar având ca obiect indemnizatie incasată necuvenit COVID 19-verificare măsuri 

preventive,masură asiguratorie art 207 NCPP; 
- 1 dosar având ca obiect confirmare renuntare urmarire penală indemnizatie COVId 19 

încasata necuvenit – s-a recuperat prejudiciul;  
- sesizare cu acord de recunoaștere a vinovăției indemnizatie COVID 19 –art 483 NCPP. 

Total general: 27 de dosare aflate pe rolul instantei judecătorești.  
Au fost întocmite 1153 de răspunsuri la adresele de inființare a popririi  emise de 

organele de executare fiscale  și  BEJ. 
Au fost vizate pentru legalitate deciziile privind beneficiile sociale (Total 28348) astfel: 

- Acordare  de drepturi – 10352; 
- Suspendare de drepturi – 2847;  
- Incetare de drepturi -  12080; 
- Reluare de drepturi – 1440. 

Au  fost  întocmite 47 de răspunsuri la  contestații/plângeri prealabile. 
Conform HG nr.1615/2003 funcționează comisia  de mediere socială. Nu au fost 

situații care să fie mediate de această comisie. 

Activitatea de inspecţie socială 

Activitatea de inspecţie socială în domeniul serviciilor sociale este reglementată de 
Ordonanţa de Urgenţă nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Hotărârea de Guvern nr.151/2012 privind Statutul  propriu de 
organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Legea 
asistenţei sociale nr.292/2011, Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor sociale, OUG nr. 68/2003 şi de acte normative specifice cu privire la respectarea 
standardelor de calitate în furnizarea serviciilor sociale. 

Din punct de vedere administrativ județul Călărași are în componența sa 55 de UAT-
uri structurate astfel: 2 municipii, 3 orașe și 50 de comune, cu un număr total de 305.536 
locuitori, populație stabilă conform ultimului recensământ al populației și locuințelor din anul 
2011.  

La nivelul județului Călărași  în anul 2021 au funcționat 20 de furnizori de servicii 
sociale acreditați în baza Legii nr.197/2012, din care 10 sunt publici și 10 sunt privați și 47 
servicii sociale licențiate în baza aceluiași act normativ, din care 33 sunt publice și 14 sunt 
servicii sociale private.  

Au fost desființate 12 servicii sociale: reorganizare, schimbat sediu și altele. 
Există 7 servicii sociale la nivelul județului Călărași cărora le-a expirat licența de 

funcționare și sunt în stadiu de reorganizare, plan de structurare: 5 servicii sociale nelicențiate 
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sunt în subordinea DGASPC Călărași, 1 serviciu social este în subordinea DAS Călărași 
(Centrul de zi pentru copii cu handicap trebuie transformat în Centru de zi pentru adulți cu 
handicap deoarece copii înscriși în centru au devenit adulți), 1 serviciu social este în 
subordinea UAT Dragoș-Vodă (centrul vechi a fost demolat, între timp a fost construit un 
centru de zi nou, pentru care s-au demarat procedurile în vederea obținerii unei noi licențe). 

Principalele activități realizate pe parcursul anului 2021 

La nivelul județului Călărași, activitatea de inspecție socială în domeniul beneficiilor și 
serviciilor sociale este organizată la nivel de compartiment cu un număr de 4 posturi 
aprobate, din care 3 ocupate. 

Conform tipurilor de activității, Compartimentul de inspecție socială, în principal s-a 
concentrat pe probleme cu caracter permanent și campanii tematice de control, astfel: 

Activități cu caracter permanent 

Domeniul: Evaluarea și monitorizarea calității în domeniul serviciilor sociale: 
- Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale 

destinate protecției copilului și/sau  familiei; 
- Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale 

destinate protecției persoanelor vârstnice și adulte în dificultate; 
- Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilități; 
- Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale 

destinate protecției persoanelor victimelor violenței domestice. 

Domeniul: Realizarea activităților de control de inopinat pentru soluționarea petițiilor 
transmise de către cetățeni sau organizații legal constituite: 

- Verificarea aspectelor semnalate în petiții referitoare la respectarea drepturilor 
persoanelor vulnerabile la măsuri de asistență socială neadecvate; 

- Monitorizarea stadiului îndeplinirii măsurilor dispuse în misiunile de inspecție tematică 
și inopinată; 

- Monitorizarea măsurilor în curs de implementare. 

Campanii tematice de control 

Domeniul:Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: 
- Verificarea respectării prevederilor Legii nr.448/2006 actualizată privind respectarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilități la un mediu accesibil; 
- Verificarea respectării prevederilor  legislației în vigoare privind încadrarea în tip și grad 

de handicap. 

Domeniul:Organizarea și funcționarea serviciului public de asistență socială: 
- Verificarea respectării art. 118 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011; 
- Verificarea modului în care SPAS realizează identificarea, evaluarea și intervenția 

situației de risc. 

Domeniul: Beneficii de asistență socială: 
- Verificarea stabilirii și acordării ajutorului social și pentru identificarea măsurilor de 

creștere a ocupării persoanelor apte de muncă (campanie derulată în comun ANPIS-
ANOFM); 

- Verificarea respectării prevederilor legislației în vigoare privind îndeplinirea condițiilor 
legale de stabilire și acordare a beneficiilor de asistență socială acordate familiilor cu 
venituri reduse (VMG,ASF,AI). 

Din activitățile cu caracter permanent desfășurate în anul 2021, menționăm : 

Domeniul: Evaluarea și monitorizarea calității serviciilor sociale: 
- Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale 

destinate protecției copilului și/sau  familiei: Evaluarea a 12 servicii sociale din care 10 
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rezidențiale – furnizor DGASPC Călărași (Casa de tip familial nr. 1; Casa de tip familial 
NR. 2; Vila ”Floare de colț”; Vila ”Floare de piatră”; Vila ”IRIS” Vila ”Lotus”;  Vila 
”Magnolia”; Vila ”Stejar” Perișoru;  Vila ”Ulm” Perișoru;  Vila ”Castan” Perișoru); 
Relicențieri: 3 servicii sociale:1 de zi și 2 rezidențiale (Centrul de zi pentru copii 
„Sfântul Nicolae”- furnizor Primăria Ștefan cel Mare; Căsuţa de tip familial “Floare de 
Colţ”  - furnizor DGASPC Călărași), Căsuţa de tip familial “Orhideea”);   

- Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale 
destinate protecției persoanelor vârstnice și adulte în dificultate: Evaluarea a două   
servicii sociale rezidențiale (locuință protejată victime ale violenței domestice furnizor 
DGASPC Călărașă și Adăpost de urgență pe timp de noapte - furnizor DAS); 
Relicențierea a 4 servicii sociale din care 2 rezidențiale și 2 de zi (Căminul pentru 
persoane vârstnice “Sf. Gheorghe” Olteniţa; Căminul pentru persoane vârstnice “Sf. 
Antim Ivireanu” Călărași și 2 Centre de consiliere și sprijin); Monitorizărea a 10 servicii 
sociale din care 5 rezidențiale și 5 de zi (Căminul pentru persoane vârstnice “Sf. 
Gheorghe” Olteniţa; Căminul pentru persoane vârstnice “Sf. Maria”; Ansamblu Casa 
Brazi-Castani; AnsabluMoșia Bunicilor- Casa Nuci; Ansamblu Moșia Bunicilor- 
Sălcii;Centrul de zisocializare și timp liber - personae vârstnice; Servicii asistență 
comunitară - persoane în dificultate; Centru de zi integrare/reintegrarepersoane adulte 
în dificultate; Centru asistență destinat agresorilor; și Centrul de zi reintegrare social 
personae toxico-dependente).  

- Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilități: Evaluări:0; Relicențieri:0;  Monitorizări:0. 

- Verificarea respectării standardelor minime de calitate de către serviciile sociale 
destinate protecției persoanelor victimelor violenței domestice.Evaluări:1 
rezidențial;Locuință protejată pentru victimele violenței domestice Călărași; 
Relicențieri:0; Monitorizări:0. 

Domeniul: Realizarea activităților de control de inopinat pentru soluționarea petițiilor 
transmise de către cetățeni sau organizații legal constituite 

- Verificarea aspectelor semnalate în petiții referitoare la respectarea drepturilor 
persoanelor vulnerabile la măsuri de asistență socială neadecvate: În luna decembrie 
2021, s-a procedat la  verificarea evenimentelor mediatizate cu privire la modul de 
respectare a prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare de către Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi – “Centrul de plasament 
pentru copilul cu handicap sever din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru 
Copiii cu Handicap Sever Călăraşi”, judeţul Călăraşi, cu sediul social în municipiul 
Călăraşi. Misiunea de inspecţie a avut la bază evenimentele semnalate în mass-media 
și pe rețelele de socializare, prin care sunt sesizate aspecte cu privire la modul în care 
este respectat interesul superior al copilului -  Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, și cu privire la  nerespectarea 
standardelor minime obligatorii prevăzute în Ordinul  nr.25/2019 privind aprobarea 
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate 
copiilor din sistemul de protecție special. În urma verificărilor efectuate la sediul 
Centrului de Plasament pentru Copilul cu Handicap Sever, s-a constatat că centru 
îndeplinește condițiile prevăzute în standardele minime de calitate pentru serviciul 
social de tip rezidențial destínate copiilor cu hándicap sever și au fost lăsate 
recomandări în ceeace privește deficiențele constatate în timpul inspecției. 

Campanii tematice de control 

Domeniul: Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
Verificarea respectării prevederilor Legii 448/2006 actualizată privind respectarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilități la un mediu accesibil. În baza Planului de control al 
inspecției sociale pentru anul 2021, s-a dispus realizarea Campaniilor tematice ”Verificarea 
respectării prevederilor legale privind asigurarea accesului  neîngrădit al persoanelor cu 
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dizabilităţi la mediul fizic, informațional și comunicațional” și ”Verificarea respectării 
prevederilor legislației în vigoare privind încadrarea în grad și tip de handicap”. În cadrul 
controlului în teren, au fost verificate elemente de acces la mediul fizic, informațional și 
comunicațional, după cum urmează: 

 Pentru Serviciul evaluare complexă, asistență socială, secretariat comisie, evidență 
prestații sociale pentru persoanele adulte cu handicap: Parcare – există dar nu este 
adaptată, SECPAH Călărași funcționează cu chirie la parterul unei clădiri private, 
proprietarul SC CONFORT S.A. a demarat procedurile în vederea accesibilizării 
parcării deja existente; Rampa- există și este conformă cu NP 051/2012; acces în 
cladire - se dispune reconfigurarea pragului de la ușa de acces; coridoare – spațioase, 
conforme cu NP 051/2012; uși interioare, fără praguri, în culori contrastante, conforme 
cu NP 051/2012; ascensor/platformă de ridicare – nu e cazul, activitatea se desfășoară 
la parterul clădirii; grupuri sanitare – ușa grupului sanitar accesibilizat nu se deschide 
spre exterior; ghișeu/birouri de audiență – există la parterul clădirii; pictograme -   nu 
există pictograme care să ghideze accesul în clădire - se impune semnalizarea 
accesului adaptat în clădire/căilor de acces din clădire/încăperi (birou, ghișeu/birou de 
audiențe, grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități, după caz) cu simboluri și 
marcaje internaționale(pictograme) în conformitate cuprevederile  art. 71, alin.(1) lit.b 
din Legea 448/2006 (r); pagină de internet- există și este adaptată nevoilor persoanelor 
cu handicap; interpret autorizat al limbajului mimico-gestual- nu există contract încheiat 
cu un interpret autorizat al limbajului mimico-gestual/al limbajului specific persoanelor 
cu surdo-cecitate.  

 Serviciul  evaluare complexă consiliere copil și protecție de tip rezidențial: Parcare – 
există și este adaptată conform NP 051/2012; rampa – există, dar nu este prevăzută 
cu finisaje/materiale antiderapante; acces în cladire - accesibilizat; coridoare - 
spațioase, conforme cu NP 051/2012; uși interioare - fără praguri, în culori 
contrastante, conforme cu NP 051/2012; ascensor/platformă de ridicare -  nu e cazul, 
activitatea se desfășoară la parterul clădirii; grupuri sanitare – există și este 
accesibilizat; ghișeu/birouri de audiență – există la parterul clădirii; Pictograme – nu 
există pictograme care să ghideze accesul în clădire – se impune semnalizarea 
accesului adaptat în clădire/căilor de acces din clădire/încăperi (birou, ghișeu/birou de 
audiențe, grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități, după caz) cu simboluri și 
marcaje internaționale(pictograme) în conformitate cuprevederile  art. 71, alin.(1) lit.b 
din Legea 448/2006 (r); pagină de internet – există și este adaptată; interpret autorizat 
al limbajului mimico-gestual – se impune asigurarea interpretului mimico-gestual pentru 
persoanele cu deficiențe de auz/surdo-cecitate conform prevederilor art. 69, alin.(1)din 
Legea 448/2006 (r). 

 Constatările rezultate în urma desfășurării campaniei sunt următoarele: marea 
majoritate a entităților care au făcut obiectul campaniei, asigura accesul persoanelor cu 
handicap la mediul fizic în detrimentul accesului la mediul informațional si 
comunicațional; ca urmare a misiunilor de verificare asupra accesibilizării mediului fizic, 
comunicaţional şi informaţional la exigentele persoanei cu dizabilităti, precum şi 
consilierea pe această temă, în cadrul altor misiuni de control,  s-a constatat 
bunavoință din partea personalului de conducere în ceea ce priveşte realizarea acestor 
demersuri, însa, imposibilitatea accesibilizării mediului fizic, informațional si 
comunicațional pentru persoanele cu dizabilităţi este motivată prin lipsa fondurilor 
necesare unor asemenea investiţii și prin faptul că ( ex.Posturile/secțiile de poliție) 
unele entități își desfășoară activitatea în clădiri vechi, perimate care nu pot suporta 
modificări pentru a putea asigura accesul la mediul fizic. De asemena, au fost 
monitorizate: accesibilizarea mijloacelor de transport în común și accesibilizarea 
taximetrelor la exigențele cerințelor persoanelor cu dizabilități pentru care au fost 
dispuse un număr de 16 măsuri de remediere a deficienţelor constatate. 
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Verificarea respectării prevederilor  legislației în vigoare privind încadrarea în tip și 
grad de handicap: 

 Conform metodologiei de realizare a Campaniei tematice ”Verificarea respectării 
prevederilor legislației în vigoare privind încadrarea în grad și tip de handicap”, pentru 
stabilirea eșantionului au fost analizate datele existente la data de 30.09.2021, pentru 
27 dosare selectate ale persoanelor cu dizabilități, încadrate în gradele de handicap 
grav, accentuat și mediu din 3 din localități. 

 În urma verificării administrative a dosarelor s-a constatat faptul că toate dosarele 
conţin documéntele necesare și au fost dispuse 2 măsuri ce vizează completarea 
organigramei de personal de specialitate și reevaluarea medială a unei încadrări în 
grad de invaliditate. 

Domeniul:Organizarea și funcționarea serviciului public de asistență socială 
Verificarea respectării Art. 118 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011: 

 A fost dispusă măsura privind ”Elaborarea Planului anual de actiune privind serviciile 
sociale conform ORD.1086/2018” pentru 26 de UAT-uri. 

Domeniul: Beneficii de asistență socială 
Verificarea stabilirii și acordării ajutorului social și pentru identificarea măsurilor de 

creștere a ocupării persoanelor apte de muncă(campanie derulată în comun ANPIS-ANOFM): 
 Conform Ordinului Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 93/21.01.2021, a Deciziei 

Directorului executiv al AJPIS Călărași nr. 4/29.01.2021 și a deciziei ANPIS nr. 
91/19.02.2021 în perioada 01-26.02.2021, s-a desfășurat Campania națională 
”Verificarea stabilirii și acordării ajutorului social și pentru identificarea măsurilor de 
creștere a ocupării persoanelor apte de muncă”. Această campanie națională vizează 
următoarele direcții de acțiune: identificarea de măsuri de sprijin integrate pentru 
beneficiarii de ajutor social care se află în situații de vulnerabilitate( persoane inapte de 
muncă, persoane cu vârstă de pensionare sau care au în întreținere copii mici), pentru 
a le reduce gradul de vulnerabilitate; identificarea de soluții pentru creșterea gradului 
de ocupare în rândul beneficiarilor de ajutor social – persoane apte de muncă; 
îmbunătățirea activității unităților administrativ teritoriale în modul de acordare a 
beneficiilor de asistență social. În cadrul campaniei au fost verificate 455 de dosare și 
1023 beneficiari aparținând celor 26 de UAT-uri supuse controlului. 

 Concluzii: toate gospodăriile sunt racordate la apă curentă, toate gospodăriile sunt 
racordate la rețeau de electricitate. Există cazuri de beneficiari care nu sunt racordați 
datorită neplății acestor utilități; majoritatea copiilor frecventează cursurile școlare. 
Pentru toți copii care frecventează cursurile școlare au fost asigurate tablete cu internet 
gratuit; condițiile de locuit sunt în general bune, la unele gospodării igiena și curățenia 
sunt precare, altele necesită reparare/renovare; pentru cazurile beneficiarilor cu 
probleme de sănătate toate UAT-urile au demarat procedurile pentru obținerea 
certificatului de invaliditate/handicap acolo unde a fost posibil; au fost identificate 28 
dosare/ 68 beneficiari aflați în situații de risc, sau situații cu adevărat vulnerabile din 
care au fost confirmate prin acordarea măsurilor de sprijin integrat pentru 21 dosare/44 
din în rândul beneficiarilor selectați și a unei familiii beneficiare neselectate-10 
persoane( care nu era în baza de date ANPIS); au fost efectuate vizite la domiciliu în 
vederea acordării măsurilor de sprijin integrat la un număr de 26 de familii beneficiare 
au fost stabilite 56 măsuri. 

Verificarea respectării prevederilor legislației în vigoare privind îndeplinirea condițiilor 
legale de stabilire și acordare a beneficiilor de asistență socială acordate familiilor cu venituri 
reduse(VMG,ASF,AI): 

 În continuarea ”Campaniei naționale de verificare și stabilire a acordării ajutorului social 
și pentru identificarea măsurilor de creștere a ocupării persoanelor apte de muncă ” 
desfășurată în perioada 01-28 februarie 2021, începând cu luna iunie 2021 Agenția 
Națională pentru Plăți și InspecțieSocială, prin agențiile teritoriale, a demarat  o nouă 
campanie de verificare, iar printre obiectivele specifice ale acesteia se regăsește și cel 
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referitor la identificarea persoanelor beneficiare de ajutor social (VMG), alocaţie pentru 
susţinerea familiei (ASF) şi ajutor pentru încălzirea locuinţei (AI) aflate în situație 
majoră de vulnerabilitate. Verificarea s-a efectuat simultan pentru toate cele trei 
beneficii acordate familiilor cu venituri reduse întrucât procesele de acordare a 
drepturilor parcurg aceleași etape;  

 Totodată, urmare a faptului că acţiunile de verificare care se vor realiza în cadrul 
prezentei campanii se vor desfășura la sediul UAT și luând în considerare că Planul de 
control pentru anul 2021 prevede şi alte campanii tematice care vizează verificarea 
îndeplinirii de către UAT şi a altor dispoziţii legale din domeniul asistenţei sociale, 
prezentul cadrul metodologic stabileşte realizarea concomitentă a acestora;  

 Organizarea verificărilor s-a realizat prin prisma cerinţelor de eficienţă şi eficacitate a 
activităţii, pe de o parte, iar pe de altă parte au fost avute în vedere prevederile art. 2 
alin. (4) din legea cadru a asistenţei sociale care stipulează că măsurile şi acţiunile de 
asistenţă socială trebuie să se realizeze astfel încât beneficiile de asistenţă socială şi 
serviciile sociale să constituie un pachet unitar de măsuri corelate şi complementare; 

 Drept urmare, acţiunile prevăzute în cadrul Campaniei au avut în vedere o abordare 
integrată a problemelor sociale de la nivelul comunităţilor locale supuse verificărilor 

În consecinţă, prezentul cadru metodologic este structurat pe 3 secţiuni distincte care 
vor fi abordate diferenţiat, în funcţie de domeniul vizat:  

 În cadrul primei secţiuni este detaliată metodologia de realizare a campaniei tematice 
din domeniul beneficiilor de asistenţă socială; 

 În cea de-a doua secțiune  sunt prezentate instrucţiunile de verificarea a moduluide 
organizare şi funcţionare al SPAS din prisma atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 292/ 
2011, respectiv HG nr.797/ 2017; 

 În cea de-a treia secţiune este prezentată metodologia de verificare a respectăriide 
către autorităţile administraţiei publice locale a dispoziţiilor art. 62 alin. (4) din Legea nr. 
448/ 2006.  

Aceste 4 campanii tematice  au fost prevăzute  în Planul de Control al Inspecţiei 
Sociale din cadrul ANPIS pentru anul 2021  aprobat de ministrul muncii și protecţiei sociale. 
Controlul s-a realizat în baza deciziei  directorului executiv AJPIS Călărași nr. 17/31.05.2021. 

În cadrul acestor campanii au fost verificate toate cele 29 de UAT-uri, serviciul public 
de asistență socială structura organizatorică din cadrul UAT cu atribuţii în domeniul 
urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii. 

S-a avut în vedere persoanele aflate în situație de marginalizare socială din categoria 
beneficiarilor de VMG, ASF și AI care, potrivit prezentelor instrucțiuni metodologice, au 
asociat cel mai mare criteriu de risc de vulnerabilitate. 

În urma verificărilor s-a constatat că toate UAT-urile controlate, au elaborat Planul de 
acţiuni sau de lucrări de interes local, au repartizat  orele de muncă de interes local  pe 
fiecare persoană aptă de muncă din familiile beneficiarilor de ajutor social activitățile, au 
evidența efectuării orelor de muncă de interes local  de către persoanele apte de muncă din 
familiile beneficiare de ajutor social, au primit solicitări  de la persoane juridice, persoane 
fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, care au nevoie de forţă de 
muncă zilieră, au primit  solicitări de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale  dar nu au elaborat planul de activităţi 
sezoniere, au efectuat ancheta socială inițială, în vederea verificării îndeplinirii de către 
solicitant a condiţiilor  de acordare a dreptului, conform prevederilor legale (VMG/ASF), doar 3 
UAT-uri au efectuat ancheta socială la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie 
efectuate în vederea urmăririi respectării condiţiilor de menținere a dreptului (VMG/ASF). 

Au fost dispuse măsuri pentru remedierea neregulilor identificate în dosarele 
verificate, privind: acordarea dreptului – 2 dosare, reanalizarea tuturor dosarelor aflate în 
plată - 7 dosare, recalcularea cuantumului beneficiului de asistență socială - 35, efectuarea 
anchetei sociale -5 dosare, anexarea documentelor care lipsesc sau, după caz, nu sunt 
actualizate potrivit legii (acte de stare civilă, adeverință ANAF, cupon pensie, adeverință 
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școală, certificat medical/certificat persoană cu handicap etc.) - 4 dosare, emiterea deciziei de 
recuperare a sumelor acordate necuvenit - 34 dosare, suspendarea plății - 4 dosare, 
încetarea dreptului - 19 dosare, măsură dispusă situație de vulnerabilitate - 29 dosare. 

Activitatea Comisiei de Dialog Social 

Comisia de Dialog Social funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 62 din 10 mai 
2011 - Legea dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a avut 
în componenţă un număr de 28 membri și invitați în conformitate cu Ordinul Prefectului 
nr.193/31.03.2021, și un număr de 29 de membri/invitați în conformitate cu Ordinele 
Prefectului nr.286/18.05.2021 și 628/18.11.2021.  

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 2021 Comisia de Dialog Social s-a reunit în format hibrid într-un 
număr de 9 (nouă) şedinţe ordinare, cu prezența în sala de videoconferință a Instituției 
Prefectului-Județul Călărași, și de trei ori în format on – line, în perioada ianuarie-martie 2021 
când au fost trimise partenerilor de dialog subiectele de dezbatere prin poșta electronică 
solicitate la începutul anului.  

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 luna ianuarie 2021. 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 2021 în cadrul şedinţelor de dialog social au 
fost:  

 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi: Principalele noutăţi legislative 
cu incidență fiscală apărute în semestrul ll 2020;  

 Inspectoratul Teritorial de Muncă Călărași: Principalele acte normative aplicabile 
raporturilor de muncă, adoptate în perioada stărilor de urgență și alertă; 

 Direcția pentru Agricultură Județeană Călărași: Normele de aplicare ale Legii nr. 
17/2014 (modificată prin Legea 175/2020) privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 
privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și 
privată a statului cu destinație agricolă; 

 Inspectoratul Teritorial de Muncă Călărași: Acțiune pentru informarea și protecția 
lucrătorilor sezonieri pentru anul 2021 la nivelul Uniunii Europene; 

 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași: Informare privind 
activitatea desfășurată pe parcursul anului 2020, precum și obiectivele și acțiunile 
avute în vedere în anul 2021. 
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 Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Călărași: Distanțarea socială - 
între contextul epidemiologic și egalitatea de șanse; 

 Direcția Regională de Statistică Călărași - Situaţia socio-economică a judeţului Călăraşi 
în anul 2020, în cadrul Regiunii Sud Muntenia; 

 Răspunsul specialiștilor I.T.M. Călăraşi  la solicitările Cartel Alfa Călărași privind: 
disponibilizări realizate în timpul pandemiei cu Covid 19 - in perioada stărilor de  
urgență și alertă - tipul protecţiei sociale acordate;  acțiunile de control avute în vedere 
pentru anul 2021 privind condițiile și mediul de muncă al lucrătorilor de la stat și privat 
și existența propunerilor legislative din teritoriu;  numărul de contracte colective de 
muncă din judet, publice sau private,[…] și câți lucrători acoperă din totalul lucrătorilor 
la nivel de județ/municipiu, din aceste contracte de muncă - zilierii; Situaţia reclamaţiilor 
angajaţilor/angajatorilor pe conflicte de muncă; “Munca la negru”; Informare a Primăriei 
Municipiului Călărași la solicitarea Cartel Alfa Călărași privind: ”Planul de dezvoltare al 
infrastructurii stradale, parcări, zone de agrement și de interes public local și naţional”  
din municipiul Călărași și din zonele limitrofe, susținut a fi realizat din fonduri de la 
bugetul local și fonduri europene.  

 Casa de Asigurări de Sănătate Călărași: Implementarea măsurilor și reglementărilor 
din domeniul sănătății generate în perioada de urgență/alertă în 2021; 

 Inspectoratul Școlar Județean Călărași: Realizarea planului de şcolarizare pentru 
învăţământ profesional şi tehnic în judeţul Călăraşi, în anul şcolar viitor 2021-2022; 

 Casa Județeană de Pensii Călărași: Condiţii privind distribuirea biletelor de tratament şi 
odihnă în anul 2021; 

 Agenția pentru Protecția Mediului Călărași: Calitatea aerului – responsabilitate a 
autorităţilor publice locale şi a agenţilor economici din judeţul Călăraşi; 

 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași: Contextul creat pe 
piața muncii de pandemia de COVID-19; 

 Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași: Practici comerciale 
incorecte – prevederi legale în vigoare, exemple identificate și sancționate; 

 ADR Sud Muntenia: Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud - Muntenia 
2021-2027;  Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Sud Muntenia; 

 Inspectoratul Județean de Poliție Călărași: Creșterea gradului de siguranță rutieră; 
 Agenția pentru Protecția Mediului Călărași: Deșeurile și colectarea deșeurilor - 

responsabilitate a agenţilor economici şi a autorităţilor publice locale din judeţul 
Călăraşi; 

 Inspectoratul Județean de Poliție Călărași: Creșterea gradului de siguranță rutieră;  
 Agenția pentru Protecția Mediului Călărași: Deșeurile și colectarea deșeurilor - 

responsabilitate a agenţilor economici şi a autorităţilor publice locale din judeţul 
Călăraşi; 

 Casa de Asigurări de Sănătate Călărași: Procesul de contractare al serviciilor 
medicale, medicamente și dispozitive medicale  în anul 2021;  

 Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Călărași: Digitalizarea - 
recomandare sau soluție de viitor;  

 Scrisoare de protest Cartel Alfa; 
 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Călărași: Subvenţiile acordate 

angajatorilor care au încadrat în muncă persoane aparţinând unor categorii 
dezavantajate sau cu acces mai dificil pe piaţa muncii, 

 Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare: Încheierea campaniei de irigaţii din 
anul 2021 şi pregătirea Sistemelor hidro-ameliorative pentru activitatea de desecare; 

 Casa Județeană de Pensii Călăraşi: Informare cu privire la evoluția numărului de 
pensionari la nivelul județului Călărași, pe categorii de pensii în perioada ianuarie-
octombrie 2021; 

 Direcția Județeană pentru Cultură Călărași: Cadrul legislativ în vederea protejării 
patrimoniului cultural; 
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 Direcția pentru Agricultură Județeană Călărași: Formarea profesională pentru fermieri. 
Obiectivele, principiile şi normele aplicabile producţiei ecologice, cuprinse în legislaţia 
comunitară şi naţională din acest domeniu; 

 Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură Călărași: Cuantumul plăţilor avansului 
acordat în Campania 2020 -2021 şi stadiul acestora. Semnalarea problemelor 
întâmpinate în campania de primire a cererilor în 2020-2021 și nouăți implementate; 

 Casa Județeană de Pensii Călăraşi: detalii solicitate în ședința lunii noiembrie 202;  
 Propuneri primite pentru teme dezbatere în anul 2022. 

Pentru respectarea măsurilor de protecție impuse de starea de alertă adoptată pe 
întreg teritoriul național, în combaterea virusului SARS–CoV2, și pe parcursul anului 2021, 
întrunirile nu s-au putut organiza cu participare directă. În lunile ianuarie – martie acestea s-
au putut desfășura prin transmiterea informațiilor prin poșta electronică. Începând cu luna 
aprilie 2021, întrunirile membrilor Comisiei de Dialog Social a județului Călărași s-au 
desfășurat în mod hibrid, cu sprijinul Ministerulului Afacerilor Interne care a oferit Platforma de 
Videoconferință, invitând la participare prin camera virtuală de videoconferință Instituția 
Prefectului -  Județul Călărași. 

Acțiuni de protest 

În cursul anului 2021, au avut loc acţiuni de protest, astfel: 
- Membrii sindicatelor din sănătate au înaintat nemulțumirile reprezentanților sindicatului 

SANITAS de la nivelul judeţului Călăraşi, document înregistart sub nr. 271/12.01.2021, 
înaintat prefectului județului Călărași cu prilejul primirii celor cinci reprezentanți ai 
organizației sindicale. În cursul discuțiilor purtate, membrii de sindicat au evidențiat 
discrepanțele create prin adoptarea ordonanței de urgență care blochează majorările 
salariale din acest an, subliniind faptul că se accentuează discrepanțe în dreptul unor 
categorii de personal din sănătate și asistență socială, aflate în prima linie în lupta cu 
efectele pandemiei de Covid-19, care și așa aveau nivel redus de salarizare. Aceasta 
cu atât mai mult cu cât la nivelul lunilor septembrie-noiembrie 2020, Guvernul a 
asigurat că se vor realiza creșterile salariale în cele două sisteme, sănătate și asistență 
socială, aflate în prima linie a frontului de luptă epidemiologic. Din acest motiv au 
început aceste demersuri, ce se vor stopa atunci când se vor identifica soluții la 
problemele salariale din sănătate și asistență socială. La finalul discuțiilor au fost 
asigurate reprezentantele sindicatului SANITAS că vor fi înaintate cu celeritate aceste 
solicitări ministerului de resort. Documentul a fost înaintat Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale - Direcția Dialog Social, cât și Direcției Genaerale pentru Relația cu 
Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

- adresa nr.451/15.01.2021, depusă de reprezentantul organizației sindicale Filiala 
Călărași  a C.N.S. Cartel Alfa cuprinzând nemulțumirile, membrilor de sindicat ai Filialei 
Călărași a C.N.S. Cartel Alfa, față de: ”inechitatea din sistemul de pensii, cât și urmare al 
blocării discreționare de salarii pe fondul creșterilor de prețuri și costuri suplimentare din 
sarcina angajaților, menținerea salariului minim la un nivel derizoriu, menținerea 
blocajului asupra negocierii colective și a drepturilor sindicale de la locurile de muncă”. 
Documentul a fost înaintat atât M.M.P.S., Direcția Dialog Social, cât și D.G.R.I.P. din 
cadrul M.A.I.. 

- nota de protest nr.997/03.02.2021, depusă de reprezentantul organizației sindicale 
Sindicatul liber din Învățământ Călărași a cuprins  nemulțumirile membrilor de sindicat 
referitoare la neajunsurile subfinanțării sistemului de educație, a fost înaintată și 
Guvernului României, domnului Prim-Ministru, căreia îi este adresată. Nota a mai fost 
comunicată atât Direcției Dialog Social, din MMPS, cât și  D.G.R.I.P. din cadrul M.A.I.. 

- adresa nr.1522/16.02.2021, depusă de președintele Consiliului Județean al Persoanelor 
Vârstnice Călărași, în persoana domnului Gheorghe Stoian. Aceasta adresă cuprinde 
nemulțumirile vârstnicilor din organizațiile componente ale Consiliul Județean al 
Persoanelor Vârstnice Călărași, care au desfășurat în data de 27 ianuarie 2021 o acțiune 
de protest. Menționăm că la data organizării  protestului  reprezentanții acestora nu s-au 
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prezentat și la instituția prefectului cu o echipă care să discute nemulțumirile sau să 
prezinte o adresă care să conțină aceste nemulțumiri, deși au fost invitați la purtarea de 
discuții asupra nemulțumirilor. Potrivit acestei adrese și din discuțiile purtate, în data de 
12 februarie 2021, la sediul instituției prefectului, de către domnul Marian STOICA, 
prefectul județului Călărași cu echipa reprezentanților vârstnicilor din județ, formată din 
președintele și vicepreședintele Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice Călărași, 
domnul Gheorghe Stoian și doamna Felicia Mihai, au fost reliefate nemulțumirile ce 
privesc: în principal nerespectarea de către Guvernul României a prevederilor art. 86 
alin. 2 lit. b din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările și 
completările suferite; reluarea întrunirilor membrilor Comitetului Consultativ întrerupte din 
cauza pandemiei. Începând cu luna aprilie 2021, întrunirile acestui comitet au fost reluate 
cu sprijinul MAI, care a făcut posibilă întrunirea membrilor Consiliului Județean al 
Persoanelor Vârstnice cu reprezentanții celorlalte instituții membre ale comitetului oferind 
cadrul creat de Sistemul Național de Videoconferințe. Documentul a fost înaintat atât 
M.M.P.S., Direcția Dialog Social, cât și D.G.R.I.P. din cadrul M.A.I.. 

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 22 membri în conformitate cu Ordinul 
Prefectului nr.188/30.03.2021 și un număr de 3 invitaţi permanenţi. 

Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 
Vârstnice vizează: 

 asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă 
asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele vârstnice; 

 consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte 
normative care urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter 
economic, social, medical şi cultural, de interes al acestora; 

 monitorizarea aplicării măsurilor stabilite. 

În 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 
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, 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 cărui 
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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 2021 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 
Persoanelor Vârstnice s-a întrunit în 9 şedinţe lunare, începând din luna aprilie 2021. 

Temele abordate în timpul şedinţelor, au fost: 

 Preocupări, perspective și măsuri pentru asigurarea protecţiei persoanei vârstnice 
călărășene împotriva răspândirii infecției cu virusul SARS – CoV – 2 (COVID – 19); 
numărul cazurilor depistate infectate cu acest virus în perioada martie 2020 - martie 
2021; numărul persoanelor vindecate după infectare în aceeași perioadă de timp, cât și 
numărul persoanelor decedate; numărul pacienților de la ATI, precum şi măsurile 
preconizate în 2021 pentru reducerea infectării;  

 Măsuri pentru asigurarea protecţiei persoanei vârstnice împotriva răspândirii infecției 
cu virusul SARS–CoV–2 (COVID–19), în perioada martie 2020 - martie 2021, precum 
şi măsurile preconizate în 2021; 

 Sprijinul acordat persoanei vârstnice călărășene în pandemia COVID–19 de Protoieria 
Călărași și Crucea Roșie ; 

 Sprijinul acordat persoanelor vârstnice de organizațiile de pensionari din județ ; 
 Condiţii privind distribuirea biletelor de tratament şi odihnă în anul 2021; 
 Situația actuală a serviciilor pentru îngrijirea persoanei vârstnice în sistem rezidențial – 

problemele cu care se confruntă versus soluții identificate și posibilităţi de extindere: 
D.G.A.S.P.C. Călărași-situația centrelor din Plătătrești și Ciocănești; Centrele de 
asistență medico socială din județul Călărași - C.A.M.S. Călărași și U.A.M.S. Oltenița; 
Căminele pentru persoane vârstnice din județul Călărași (Căminul Sf. Antim Ivireanul, 
Călărași,  Căminul Sf. Gheorghe, Oltenița, Căminul Sf.Maria, Unirea); Secția de 
Geriatrie - S.J.U. Călărași ”dr. Pompei Samarian”; 

 Direcția Regională de Statistică Călărași: Ponderea populaţiei vârstnice din totalul 
populaţiei judeţului Călărași raportată la populația vârstnică a Regiunii Sud Muntenia și 
alte date statistice relevante care să reflecte nivelul de trai al persoanei vârstnice 
călărășene; 

 Casa Județeană de Pensii Călărași: Structura numărului de pensionari și a veniturilor 
din pensii; 

 Bilanțul aplicării prevederilor OUG nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea 
categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe 
bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri 
externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora; 

 Cantina de ajutor social din municipiul Călărași; 
 Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași: Demersuri 

realizate în controlul calității alimentelor pe raza județului Autoritatea Națională 
Fitosanitară - Oficiul Fitosanitar Călărași: Respectarea normelor în vigoare de către 
micii producători de fructe și legume locali Călărași; 

 Casa de Asigurări de Sănătate Călărași: Siguranța și accesibilitatea vârstnicilor la 
medicamente gratuite și compensate, precum și la serviciile medicale din spitale și 
ambulatorii; Situația îngrijirilor la domiciliu în 2021 și perspectivele anului 2022; 

 Prezentare răspuns al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 
Călărași - Demersuri realizate în controlul calității alimentelor ecologice pe raza 
județului Călărași; 

 Prezentare răspuns Direcției pentru Agricultură a Județului Călărași la solicitarea 
privind produsele ecologice de pe piața călărășeană; 
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 Primăria Municipiului Călăraşi: Colectarea selectivă a deșeurilor - condiții, măsuri și 
demersuri întreprinse în sprijinul conștientizării de către populație și a realizării ei în 
fapt de către  operatori economici din domeniu; 

 Prezentare răspunsuri C.A.S. Călărași: Promovarea în rândul asiguraților a  
Programului de prevenție la adultul simptomatic de peste 40 de ani, Gradul de 
satisfacție al pacientului beneficiar al serviciilor publice și private din sistemul de 
sănătate; 

 Raport marginalizare, realizat conform prevederilor Legii nr.116/2002 privind 
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările 
ulterioare, întocmit la nivelul județului Călărași; 

 Raport asupra rezultatelor inspecției sociale realizate în cadrul campaniilor tematice 
desfășurate, de verificare a calității serviciilor sociale acordate vârstnicului călărășean ; 

 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Călărași: Raport asupra aplicării 
prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie la nivelul județului Călărași; 

 Bilanţul activităţii organizaţiilor de pensionari în sprijinul vârstnicului călărășean. 

La fiecare dintre 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. 

Implicare pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor 
români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020 

În vederea realizării obiectivelor cuprinse în Planul Judeţean de Măsuri pe anul 2021 
pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020, Biroul Județean pentru Romi 
înființat la nivelul județului Călărași a desfăşurat o serie de activităţi, după cum urmează:  

 a urmărit stadiul de implementare al Planului județean de măsuri la nivelul județului 
Călărași;                                             

 a colaborat permanent cu: autorităţile publice locale, serviciile deconcentrate ale 
ministerelor, liderii din comunităţile locale de romi, mediatorii sanitari, mediatorii şcolari, 
profesorii de limba romani şi cu societatea civilă (ONG); 

 a participat la videoconferințele organizate de Agenția Națională pentru Romi cu privire 
la vaccinarea împotriva Covid-19, precum și pentru prezentarea Raportului Național de 
Monitorizare a implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor 
români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020.  

 a transmis către ANR, date actualizate privind resursa umană implicată în procesul de 
incluziune a cetățenilor români de etnie romă. 

Cooperarea cu minorităţile existente la nivelul judeţului, identificarea problemelor şi 
implicarea în rezolvarea acestora prin: 

- acţiuni care se regăsesc în  Planul de Acţiune Judeţean pentru îndeplinirea obiectivelor 
cuprinse în Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020; 

- corespondență 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 ; 

- consilierea experților pentru romi privind: combaterea și răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, drepturile fundamentale ale omului, discriminarea; 

- alte acțiuni care au vizat identificarea şi soluţionarea nevoilor comunităţilor de cetăţeni 
români aparținând etniei romilor. 
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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.  

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. 

Strategia CRFPA Călărași în ce privește politicile de ocupare și cea de reformă în 
domeniul muncii și formării profesionale, cuprinde o abordare focalizată și integratoare, cu 
implicarea tuturor factorilor decizionali din regiunea arondată. 

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. 

Principalele obiective ale Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor 
Călăraşi pentru anul 2021 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 și alți factori implicați în activutatea specifică; 

 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; 
 stimularea egalității de șanse pe piața formării profesionale, în sensul facilitării 

accesului la serviciile CRFPA Călărași a grupurilor vulnerabile, defavorizate, a 
persoanelor cu dizabilități, etc.; 
implicarea ca partener strategic în cadrul a două proiecte finanțate din fonduri 
europene, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. 

Planul de formare profesională pentru anul 2021 al CRFPA Călăraşi a fost structurat astfel: 

- 2422 de persoane au beneficiat de servicii gratuite de formare profesională conform 
Legii nr.76/2002 cu modificările şi completările ulterioare; 

- 270 persoane care au suportat contravaloarea cheltuielilor de şcolarizare. 

Structura realizării Planului de formare profesională pentru anul 2021 a fost 
următoarea:  

Indicatori stabiliți  Indicatori realizați 

Desfăşurarea cursurilor de formare profesională 
aferente Planului anual, în județele partenere, la care 
vor fi cuprinși 2422  șomeri  

Indicatorii propuși au fost realizați în proporție de 
85%, având în vedere context epidemiologic 
(pandemia de Covid-19), care a afectat activitatea 
instituției pe parcursul anului 

Desfăşurarea cursurilor de formare profesională în Au fost calificați 167 șomeri la finalul anului 2021 
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judeţul Ialomiţa pentru  350  șomeri 
Desfăşurarea  cursurilor de formare profesională în 
municipiul București pentru 154  șomeri 

Din cauza contextului epidemiologic, în municipiul 
București nu s-au constituit grupele de cursanți 

Desfăşurarea  cursurilor de formare profesională în 
judeţul Brăila pentru 280 șomeri 

Au fost calificați 163 șomeri, în diverse ocupații 
solicitate pe piața muncii 

Desfăşurarea  cursurilor de formare profesională în 
judeţul Tulcea pentru 224 șomeri, ca indicator la 
sfârșitul anului 

Au fost calificați 71 șomeri 

Desfăşurarea  cursurilor de formare profesională în 
judeţul Constanţa pentru 252  șomeri 

Au fost calificați 138 șomeri 

Desfăşurarea  cursurilor de formare profesională în 
judeţul Galaţi pentru  336  șomeri 

Au fost calificați 237 șomeri 

Desfăşurarea  cursurilor de formare profesională în 
judeţul Vrancea pentru 420 șomeri 

Au fost calificați 175 șomeri 

Desfăşurarea  cursurilor de formare profesională  în 
judeţul Giurgiu pentru 70 șomeri 

Au fost calificați 40 șomeri 

Desfăşurarea  cursurilor de formare profesională  în 
judeţul Călărași pentru 336 șomeri, ca indicator  

Au fost calificați 110 șomeri, conform Parteneriatului 
încheiat între CRFPA Călărași și AJOFM Călărași 

Autorizare/reautorizare pe diferite programe de 
formare profesională, în funcție de cerințele pieței 
muncii 
 

Adaptarea la cerințele pieței muncii în regiunea 
arondată, prin identificarea nevoilor de formare 
profesională la nivelul angajatorilor 
Au fost încheiate noi acorduri de parteneriat cu 
angajatori din județ, cu DGASPC Călărași, precum 
și cu parteneri privați care activează în domeniul 
formării profesionale sau ocupării 

Accesare și implementare proiecte din fonduri 
europene destinate dezvoltării resurselor umane, 
logisticii și dotării instituționale 
 
 
 
 

Au fost depuse două fișe de proiect în cadrul liniei 
de finanțare POCU: 
 
Denumire: “TIME FOR NEETs!” – ID 153440 
Axa Prioritară: Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de 
muncă pentru tineri" 
Obiectivul specific 1.1 - Creșterea ocupării tinerilor 
NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, 
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu 
rezidența în regiunile eligibile 
Obiectivul Specific: 1.2 - Îmbunătățirea nivelului de 
competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 
competențelor dobândite în sistem non-formal și 
informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 
- 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, 
cu rezidența în regiunile eligibile 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 
creșterea gradului de ocupare a 372 tineri NEETs 
șomeri cu vârste cuprinse între 16-29 ani înregistrați 
la Serviciul Public de Ocupare din regiunea Sud 
Muntenia, cu accent pe cei din categorii 
defavorizate cum ar fi romi și din mediul rural 
 
Denumire: PRONEET’s – măsuri integrate pentru 
tinerii NEET”S din Regiunea Sud Muntenia – ID 
153502 
Axa Prioritară: Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de 
muncă pentru tineri" 
Obiectivul specific 1.1 - Creșterea ocupării tinerilor 
NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, 
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu 
rezidența în regiunile eligibile; 
Obiectivul Specific: 1.2 - Îmbunătățirea nivelului de 
competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea 
competențelor dobândite în sistem non-formal și 
informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 
- 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, 
cu rezidența în regiunile eligibile. 
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de 
creșterea ocupării pentru 371 de tineri NEETs 
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șomeri cu vârsta între 16-29, înregistrați la SPO cu 
rezidența în regiunea Sud-Muntenia prin 
îmbunătățirea nivelului de competențe și stimularea 
antreprenoriatului 

Formarea profesională în cadrul programelor de 
ucenicie 

 Au fost calificați un număr de 125 ucenici, pe 
diverse programe de calificare, în funcție de 
solicitările angajatorilor 

Calificarea a 493 persoane care au suportat 
contravaloarea cursurilor de formare profesională 

Acești beneficiari au solicitat diferite programe de 
formare profesională, în funcție de nevoia de 
reconversie profesională 

 La momentul raportării, CRFPA Călărași deține următoarele autorizații: 

Autorizații calificare NIVEL 1 
Condiție acces – învățământ primar 

1 Îngrijitor spații verzi - cod R.O./01/1021/211 180 ore 

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 Frizer - cod  N.C. 5141.1.3 360 ore 
6 Gaterist - cod N.C. 8141.1.2 360 ore 
7 Lucrator finisor pentru constructii - cod N.C. 7132.1.1 360 ore 
8 Lucrator instalator pentru constructii - cod N.C. 7136.1.1 360 ore 
9 Lucrator in comert - cod N.C. 5220.1.1 360 ore 
10 Lucrător in creşterea animalelor - cod N.C. 6121.1.1 360 ore 
11 Lucrător in cultura plantelor  - cod N.C. 6111.1.1 360 ore 
12 Lucrător în structuri pentru construcţii - cod N.C. 7122.1.3 360 ore 
13 Lucrator in tamplarie - cod N.C. 7422.1.4 360 ore 
14 Macelar – cod N.C. 7411.1.2 360 ore 
15 Manichiurist pedichiurist – cod N.C. 5141.2.1 360 ore 
16 Patiser – cod N.C. 7412.1.3 360 ore 
17 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 Dulgher tamplar parchetar – cod NC 7214.2.1 720ore 
5 Electrician constructor – cod N.C. 7137.2.1 720 ore 
6 Electrician electronist auto – cod N.C. 7231.2.1 720 ore 
7 Electromecanic utilaje și instalații industriale– cod N.C. 7241.2.6 720 ore 
8 Fierar betonist, montator prefabricate – cod N.C. 7123.2.1 720 ore 
9 Filator – cod N.C. 7431.2.1 720 ore 
10 Frizer coafor manichiurist pedichiurist  - cod N.C. 5141.2.1 720 ore 
11 Instalator instalaţii tehnico sanitare si de gaze – cod N.C. 7136.2.2. 720 ore 
12 Maşinist utilaje cale si terasamente – cod N.C. 8332.2.1. 720 ore 
13 Mecanic agricol – cod N.C. 7233.2.2 720 ore 
14 Mecanic auto – cod N.C. 7231.2.2 720 ore 
15 Operator introducere, validare şi prelucrare date – cod N.C. 4113.2.1 720 ore 
16 Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – cod N.C. 5123.2.1 720 ore 

Autorizaţii calificare NIVEL 4 
Condiţie acces – învăţământ liceal 

1 Cosmetician – cod N.C. 5141.3.1 1080 ore 
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Autorizaţii INIŢIERE 
Condiţie acces – învăţământ obligatoriu/* învăţământ gimnazial 

*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 180 ore 
 5 Maseur – cod COR 325501 240 ore 
 6 Operator introducere, validare şi prelucrare date – cod N.C. 4113.2.1 150 ore 
 7 Stilist protezist – cod COR 514208 100 ore 

Autorizaţii INIŢIERE 
Condiţie acces – învăţământ liceal 

*1 Reflexoterapeut – cod COR 325504 240 ore 

Autorizaţii INIŢIERE 
Condiţie acces – învăţământ primar 

1 Comunicare în limba română 80 ore 

Autorizaţii PERFECŢIONARE 
Condiţie acces – studii superioare 

1 Formator – cod COR 241205 60 ore 
2 Manager proiect – cod COR 242101 60 ore 
3 Expert accesare fonduri structurale și de coeziune 60 ore 

Autorizaţii PERFECŢIONARE 
Condiţie acces – învăţământ liceal 

1 Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă – 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 

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. 

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 cursanților 
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. 
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Inspecţia Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă 

ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ-MODUL DE 
ÎNDEPLINIRE A MĂSURILOR DIN PROGRAMU CADRU PE ANUL 2021  

SERVICIUL CONTROL RELAŢII DE MUNCĂ ȘI COMPARTIMENT CONTROL MUNCĂ 
NEDECLARATĂ 

Pentru realizarea obiectivelor stabilite de Inspecţia Muncii, Serviciul Control Relaţii de 
Muncă cu un număr de 8 inspectori de muncă şi Compartimentul Control Muncă Nedeclarată 
cu un număr de 2 inspectori de muncă, conform fondului efectiv de timp au desfăşurat acţiuni 
de control de tip campanie, tematice şi de fond, cu caracter preventiv, la toate categoriile de 
angajatori şi au realizat următorii indicatori de performanţă monitorizaţi lunar de Inspecţia 
Muncii, astfel: 

- 1373 de controale efectuate (1055-SCRM și 318-CCMN); 
- 126 de angajatori sancționați (106-SCRM și 20-CCMN); 
- 156 de sancțiuni contravenționale aplicate (134-SCRM și 22-CCMN), din care: 54 de 

amenzi (32-SCRM și 12-CCMN) și 102 de avertismente scrise (93-SCRM și 9-CCMN); 
- 513.300 lei valoarea totală a amenzilor aplicate (260.000 lei-SCRM și 253.000 lei-

CCMN); 
- 1474 de măsuri dispuse ca urmare a neconformităților dispuse. 

Acţiunile de control 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. Controalele de fond au fost 
stabilite prin planul anual/lunar de control elaborat la nivelul Serviciului Control Relații 
de Muncă, în anul 2021 efectuându-se 547 de controale; 

 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. 

Situația acțiunilor de control în domeniul relațiilor de muncă 

Depistarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată: 
 1244 de controale efectuate (SCRM și CCMN) din care: 926 SCRM și 318 CCMN; 
 14 angajatori sancționați din care: 6 sancționați SCRM și 8 sancționați CCMN; 
 21 de persoane depistate că desfășoară muncă nedeclarată, din care: 20 de persoane 

depistate fără forme legale de angajare (8 persoane depistate de către SCRM ți 12 
persoane de către CCMN) și o persoană depistată fără transmiterea raportului de 
muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară 
începerii activităţii (persoană depistată de CCCMN); 

 14 sancțiuni aplicate, din care: 13 – 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 (6 sancțiuni aplicate de 
SCRM și 7 de CCMN); o sancţiune aplicată 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; 

 420.000 lei valoarea amenzilor, din care: 400.000 lei pentru primirea la muncă a 
persoanelor fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua 
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anterioară începerii activităţii, aplicate de CCMN; 20.000 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, aplicate de CCMN. 

Aplicarea prevederilor Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare – Codul Muncii 

În anul 2021, activitatea de control care a avut ca obiectiv urmărirea respectării de 
către angajatori a prevederilor Codului Muncii, s-a concretizat prin următoarele rezultate: 

 1300 de controale efectuate din care 982 controale efectuate de SCRM și 318 de 
CCMN; 

 81 de sancţiuni aplicate, din care: 48 amenzi și 33 de avertismente scrise; 
 495.300 lei valoarea totală a amenzilor aplicate. 

Sancţiunile contravenţionale au fost aplicate după cum urmează: 
- conform art. 260 alin.(1) lit.a), au fost aplicate 11 amenzi pentru nerespectarea 

dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară; valoarea totală a 
amenzilor aplicate a fost de 20.300 lei; 

- conform art. 260 alin.(1) lit.e), au fost aplicate 13 amenzi pentru primirea la muncă a 
persoanelor fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua 
anterioară începerii activităţii, în valoare de 400.000 lei; 

- conform art. 260 alin. (1) lit e^¹), a fost aplicată o amendă 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, în valoare de 20.000 lei; 

- conform art. 260 alin. (1) lit. f, a fost aplicată 1 amendă pentru prestarea muncii de 
către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă, în valoare de 500 
lei; 

- conform art. 260 alin. (1) lit. j, au fost aplicate 4 amenzi pentru nerespectarea 
prevederilor privind acordarea repausului săptămânal, în valoare de 10.500 lei; 

- conform art. 260 alin. (1) lit. m, au fost aplicate 17 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 42.000 lei; 

- conform art. 260 alin. (1) lit. p, a fost aplicată 1 amendă pentru nerespectarea 
prevederilor art. 16 alin. (3), în valoare de 2.000 lei. 

În urma controalelor efectuate, pentru deficienţele constatate au fost dispuse 851 de 
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, negarantarea în plată a salariului minim brut pe ţară sau cel 
reglementat prin art. 71 din Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri 
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare (în 
domeniul construcţiilor), acordarea drepturilor salariale, acordarea concediului de odihnă, 
compensarea concediului de odihnă neefectuat la încetarea contractului individual de muncă. 

Controale privind rspectarea unor legi speciale 

Controale  în baza HG nr.905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, 
modificată și completată  

În anul 2021, au fost efectuate 1107 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 50 angajatori au fost sancţionaţi şi 
au fost aplicate un număr de 57 sancţiuni contravenţionale: 4 amenzi, în valoare de 8.000 lei 
şi 53 avertismente scrise. Pentru neconformităţile constatate s-au dispus 488 măsuri de 
remediere. 
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Împiedicarea exercitării controlului și neîndeplinirea măsurilor dispuse către inspectorii 
de muncă-Legea nr.108/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare   

În anul 2021, au fost verificaţi 66 de angajatori, din care au fost sancţionaţi 10 
angajatori, aplicându-se 10 sancţiuni contravenţionale, după cum urmează: 8 sancţiuni 
contravenţionale - 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; 2 sancţiuni contravenţionale - amenzi în valoare de 10.000 lei, 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 2021, au fost efectuate 239 de controale. Pentru neconformităţile constatate 
au fost dispuse 33 de măsuri de remediere şi nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale. 
Principala măsură a fost aceea de a completa Regulamentul Intern cu prevederi referitoare la 
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, discriminare, hărţuire.  

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 2021, au fost efectuate 11 controale, din care 4 împreună cu reprezentanţii IGI 
- Biroul pentru Imigrări al Judeţului Călăraşi, în baza “Planului de Cooperare Operativă pentru 
prevenirea şi combaterea muncii ilegale a străinilor în anul 2021”. Nu au fost aplicate 
sancţiuni contravenţionale 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 2021, au fost efectuate 25 de controale la unităţi cu un număr mai mare de 21 
de salariaţi şi au fost dispuse 20 de măsuri privind respectarea prevederilor referitoare la 
iniţierea negocierii colective. 

Controale efectuate în baza dispoziţiilor Legii nr. 52/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare 

În anul 2021, au fost efectuate 83 de controale sub aspectul respectării dispoziţiilor 
Legii nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a fost aplicat un avertisment scris 
şi au fost dispuse 15 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 2021, au fost efectuate verificări cu privire la modul în care au fost respectate 
prevederile legale prevăzute de alin (1), art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, referitoare la obligaţia de a publica la sediul 
propriu şi pe pagina proprie de internet o listă a tuturor funcţiilor din autorităţilor sau 
instituţiilor publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice. Au 
fost efectuate 21 decontroale la sediul autorităţilor sau instituţiilor publice, s-au dispus 17 
măsuri de remediere şi s-au aplicat 3 sancţiuni contravenţionale - avertismente. 

În anul 2021, a fost efectuat un control având ca obiectiv verificarea respectării 
prevederilor Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului 
întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi s-a aplicat o sancţiune 
contravenţională – avertisment, pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute de lege. 

În cadrul controalelor de fond sau tematice organizate pe plan local, inspectorii de 
muncă au urmărit şi respectarea de către angajatori a prevederilor principalelor acte 
normative aplicabile raporturilor de muncă, adoptate pe perioada stării de alertă în contextul 
pandemiei de COVID-19 (O.U.G. nr. 132 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, 
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a O.U.G. nr. 30 din 18 martie 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 şi a Legii nr. 55 din 
15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19. 

Campanii naţionale desfăşurate conform dispoziţiilor Inspecţiei Muncii: 

 În perioada 08.02 – 01.03.2021 s-a desfăşurat Campania Naţională privind verificarea 
modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă 
şi securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul unităţilor care au ca obiect ce activitate: 
cod CAEN 86 (activităţile de asistenţă spitalicească, asistenţă medicală ambulatorie şi 
stomatologică, alte activităţi referitoare la sănătatea umană), de stat şi private. În 
cadrul campaniei au fost verificaţi 31 de angajatori, s-au dispus 22 de măsuri de 
remediere a neconformităţilor constatate şi nu s-au aplicat  sancţiuni contravenţionale; 

 În perioada 08 - 24.03.2021 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 forţă de muncă în străinătate. În cadrul campaniei au fost verificaţi 
9 angajatori care au activitatea principală cod CAEN 7810 şi 7830, pentru care s-a 
constatat la data controlului nu prestează activitate de plasare. La ITM Călăraşi nu sunt 
înregistraţi agenţi de plasare forţă de muncă în străinătate. 

 În perioada 29.03 – 14.04.2021 s-a desfăşurat Campania naţională privind respectarea 
prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, 
de către agenţii de muncă temporară şi de către utilizatorii salariaţilor temporari. În 
cadrul campaniei au fost verificaţi 5 angajatori, pentru care s-a constatat că nu 
desfăşurau activitatea de agenţi de muncă temporară şi nu aveau contracte de punere 
la dispoziţie în derulare 

 În perioada 09-16 iunie 2021 s-a desfăşurat Campania Naţională pentru identificarea 
cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul construcţiilor  - cod CAEN 41, 42, 43 la care au participat cele două corpuri 
de control (SCRM şi CCMN). Au fost verificaţi 26 de angajatori, în cazul unui angajator 
a fost aplicată o sancţiune contravenţională – 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 şi s-au dispus 12 măsuri de remediere a 
neconformităţilor constatate. 

 În perioada 12-16 iulie 2021 s-a desfăşurat Campania Naţională pentru verificarea 
modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, 
decalarea programului de lucru de către angajatorii cu un număr mai mare de 50 de 
salariaţi. Au fost verificaţi 14 angajatori, s-au dispus 6 măsuri şi s-au aplicat 2 sancţiuni 
contravenţionale: 1 amendă în valoare de 3.000 lei şi 1 avertisment. 

 În perioada 30.08-02.09.2021s-a desfăşurat Campania Naţională pentru identificarea 
cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase - cod CAEN 107. În 
cadrul campaniei au fost efectuate 26 de controale, s-au aplicat 2 sancţiuni 
contravenţionale – avertismente şi s-au dispus 12 măsuri de remediere 

 În perioada 06-08.09 2021 s-a desfăşurat Campania Naţională pentru identificarea 
cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul întreţinerea şi repararea autovehiculelor - cod CAEN 4520. În cadrul 
campaniei au fost efectuate 27 de controale, s-a aplicat un avertisment şi s-au dispus 
5 măsuri de remediere 

 În perioada 13-17.09.2021 s-a desfăşurat Campania Naţională pentru identificarea 
cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul construcţii – cod CAEN 41, 42, 43. Au fost verificaţi 30 de angajatori, s-au 
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aplicat 3 sancţiuni contravenţionale –avertisment şi s-au dispus 9 măsuri de remediere 
a neconformităţilor constatate 

 În perioada 20-24.09.2021 s-a desfăşurat Campania privind verificarea modului de 
respectare de către angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a normelor de aplicare a acesteia. Au fost verificaţi 28 de beneficiari, s-au 
aplicat 2 sancţiuni contravenţionale: 1 amendă în valoare de 3.000 lei şi un 
avertisment şi s-au dispus 21 măsuri  

 În perioada 29.09-01.10.2021 s-a desfăşurat Campania naţională pentru identificarea 
cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea  în 
domeniul  protecţie şi gardă - cod CAEN 801. În cadrul campaniei au fost effectuate 5 
controale, s-au aplicat 2 sancţiuni contravenţionale: 1 amendă în valoare de 3.000 lei 
şi un avertisment şi s-au dispus 3 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate. 

 În perioada 07-09.10.2021 s-a desfăşurat Campania privind verificarea modului de 
respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi 
executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul - activităţi de poştă şi de curier – cod CAEN 53. Au fost 
efectuate 12 controale, s-au dispus 6 măsuri de remediere şi nu s-au aplicat sancţiuni. 

 În perioada 22-26.11.2021 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 angajatorii care desfăşoară 
activitatea în domeniile fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase – 
cod CAEN 107 şi comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor 
zaharoase, în magazine specializate – cod CAEN 4724. În cadrul campaniei s-au 
verificat 19 angajatori, s-au aplicat 3 sancţiuni contravenţionale: 1 amendă în valoare 
de 2.000 lei şi 2 avertismente şi s-au dispus 13 măsuri de remediere a 
neconformităţilor constatate. 

 În perioada 13-15.12.2021 s-a desfăşurat Campania privind verificarea modului de 
respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi 
executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară 
activitatea ca servicii externe de prevenire şi protecţie -  cod CAEN 7490. În cadrul 
campaniei s-au efectuat 16 controale, s-au aplicat 4 sancţiuni: 2 amenzi în valoare de 
4.000 lei şi 2 avertismente. Pentru remedierea neconformităţilor constatate, s-au 
dispus 8 măsuri. 

 În perioadele 19-25.04.2021 şi 20-29.09.2021, în baza Planului de cooperare operativă 
pentru pentru prevenirea şi combaterea muncii ilegale a străinilor în anul 2021, 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. În cadrul acţiunilor au fost efectuate 3 controale. Nu s-
au dispus măsuri şi nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale. 

Acțiuni de informare publică organizate de Inspecţia Muncii 

În cadrul Acţiunii de informare publică şi a Campaniei „Informează-te, lucrează legal 
şi cunoaşte-ţi drepturile pentru a fi protejat!”, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi a 
întreprins următoarele activităţi: 

- Materialele informative au fost publicate pe site-ul Inspectoratului şi au fost afişate, la 
loc vizibil, la intrarea în sediul instituţiei, de asemenea au fost transmise către 
partenerii media împreună cu un comunicat de presă;  

- Materialele informative au fost distribuite către Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi, 
cu solicitarea de a fi comunicate de către aceasta primăriilor din judeţ, totodată fiind 
comunicate direct de către Inspectorat, prin e-mail, tuturor primăriilor din judeţ, în 
vederea afişării acestora; 

- Materialele informative au fost afişate direct, de către inspectorii de muncă, la 
Primăriile municipiilor/oraşelor din judeţ (municipiul Călăraşi, Olteniţa, oraşele 
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Fundulea, Lehliu Gară şi Budeşti), în gările şi autogările din municipiile Călăraşi şi 
Olteniţa; 

- Materialele informative au fost prezentate atât în Comisia de Dialog Social a judeţului 
Călăraşi, cât şi în Colegiul Prefectural, în şedinţele din luna martie 2021; 

- Materialele informative au fost diseminate în data de 19.03.2021, on-line, în cadrul 
Consiliul Consultativ Tripartit constituit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă 
Călăraşi; 

- Acţiunea de informare publică în cadrul Campaniei „Informează-te, lucrează legal şi 
cunoaşte-ţi drepturile pentru a fi protejat!” a fost mediatizată prin transmiterea unui 
comunicat de presă partenerilor media; 

- Broşurile transmise în cadrul Campaniei „Informează-te, lucrează legal şi cunoaşte-ţi 
drepturile pentru a fi protejat!”, privind munca sezonieră în Germania şi în Regatul Unit 
al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, au fost distribuite de către inspectorii de muncă  la 
toate societăţile verificate, la primăriile comunelor unde s-au desfăşurat controale, 
birouri notariale, la sediile şi punctele de lucru ale agenţiilor de turism, alte instituţii 
publice şi, de asemenea, au fost puse la dispoziţia publicului la sediul inspectoratului. 

În cadrul Acţiunii pentru prevenirea abuzurilor, aglomerărilor şi blocajelor în contextul 
generat de munca sezonieră în străinătate precum şi pentru diminuarea riscurilor la care se 
expun cetăţenii români care intenţionează să muncească în străinătate, Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Călăraşi a întreprins următoarele activităţi: 

- Au fost organizate vizite periodice la gările şi autogările din municipiile Călăraşi şi 
Olteniţa. În urma discuţiilor cu persoanele de conducere am aflat că la nivelul acestora 
nu se desfăşoară activităţi privind deplasarea cetăţenilor români în mod grupat şi 
organizat, pentru a presta muncă în străinătate. 

- Pe raza municipiilor Călăraşi şi Olteniţa nu au fost identificate grupuri de persoane care 
să aibă ca destinaţie munca în străinătate; 

- Au fost efectuate verificări la agenţii de turism cu sediul sau cu puncte de lucru în 
judeţul Călăraşi. În aceste locaţii nu au fost identificate grupuri de persoane care să 
aibă ca destinaţie munca în străinătat.; 

- La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi nu sunt înregistraţi agenţi de 
plasare a forţei de muncă în străinătate. În urma controalelor efectuate s-a constatat că 
agenţii de plasare a forţei de muncă în străinătate şi agenţii de muncă temporară 
înregistraţi la Registrul Comerţului în judeţul Călăraşi nu desfăşoară activitate de 
plasare forţă de muncă în străinătate, de asemenea nici transportatorii înregistraţi în 
judeţul Călăraşi sau alte persoane juridice. 

În perioada 8-30.07.2021 s-a desfăşurat - Acţiunea de informare: ”MUNCEŞTE 
LEGAL! CUNOAŞTE-ŢI DREPTURILE!”. Acţiunea s-a desfăşurat după cum urmează: 

- Pliantul elaborat de către Inspecţia Muncii, împreună cu un comunicat de presă au fost 
publicate pe site-ul inspectoratului la secţiunea „comunicate de presă - ITM” şi au fost 
transmise către partenerii media.  

- Pliantele au fost afişate, de către inspectorii de muncă, la Primăriile municipiilor/ 
oraşelor din judeţ, la primăriile comunelor pe raza cărora s-au desfăşurat acţiuni de 
control, în gările şi autogările din municipiile Călăraşi şi Olteniţa, pe panourile 
publicitare din municipiul Călăraşi.  

- Pliantele au fost distribuite persoanelor fizice (salariaţi) şi afişate de către inspectorii de 
muncă la societăţile verificate. 

În perioada 25.08-30.09.2021 s-a desfăşurat Acţiunea de informare a angajatorilor 
pentru creşterea gradului de conştientizare în ceea ce priveşte necesitatea respectării 
prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi pentru preîntâmpinarea 
cazurilor de muncă nedeclarată, în domeniile: construcţii, pază, depozite, service/spălătorii. În 
cadrul acţiunii au fost comunicate scrisori de informare unui număr de 251 de angajatori din 
domeniile menţionate mai sus. 
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În perioada 07.10 – 17.12.2021 a continuat Acţiunea de informare a angajatorilor 
pentru creşterea gradului de conştientizare în ceea ce priveşte necesitatea respectării 
prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, în domeniile susceptibile de utilizare a 
muncii nedeclarate sau subdeclarate. În cadrul acţiunii au fost comunicate scrisori de 
informare unui număr de 492 de angajatori din diferite domenii de activitate (construcţii, 
fabricarea produselor de brutărie şi a produselor de făinoase, comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, pază, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, alte prestări de servicii, etc.) 

În perioada 27.10 – 17.12.2021 s-a desfăşurat Acţiunea de informare publică: 
”VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI. MERIŢI CA MUNCA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ!”. Acţiunea 
s-a desfăşurat după cum urmează: 

- Pliantul şi afişele elaborate de către Inspecţia Muncii au fost adaptate cu datele de 
contact ale inspectoratului şi afişate la loc vizibil, la intrarea în sediul acestuia, pliantele 
s-au aflat la dispoziţia persoanelor interesate la intrarea în sediul inspectoratului; 

- Pliantul şi afişele împreună cu un comunicat de presă au fost publicate pe site-ul 
inspectoratului la secţiunea „comunicate de presă - ITM” şi au fost transmise către 
partenerii media.  

- Pliantul şi afişele au fost distribuite către Instituţia Prefectului – Judeţul Călăraşi, cu 
solicitarea de a fi comunicate de către aceasta primăriilor din judeţ. Totodată, acestea 
au fost comunicate direct de către Inspectorat, prin e-mail, tuturor primăriilor din judeţ, 
în vederea afişării acestora la sediile primăriilor; 

- Pliantele şi afişul au fost expuse la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă a judeţului Călăraşi pentru a fi vizualizate de către persoanele interesate şi au 
fost expuse, de către inspectorii de muncă, la Primăriile municipiilor/oraşelor din judeţ, 
la primăriile comunelor pe raza cărora s-au desfăşurat acţiuni de control, în gările şi 
autogările din municipiile Călăraşi şi Olteniţa, pe panourile publicitare din municipiul 
Călăraşi; 

- Pliantele transmise în cadrul Acţiunii de informare: ” VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI. 
MERIŢI CA MUNCA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ”, au fost distribuite persoanelor fizice 
(salariaţi) şi afişate de către inspectorii de muncă la societăţile verificate. 

Petiții și sesizări 

În anul 2021 au fost adresate Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi un număr de  
185 petiţii/sesizări, din care 175 au fost repartizate în domeniul relaţiilor de muncă, până la 
31.12.2021 fiind soluţionate 165 de petiţii. 

Prin petiții și sesizări, au fost reclamate, în principal, următoarele aspecte: 
 neacordarea drepturilor salariale pentru perioada lucrată; 
 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; 
 neîncheiere în formă scrisă a contractelor individuale de muncă; 
 neeliberarea de către angajator a unei adeverinţei la încetarea activităţii; 
 aspecte privind încetarea contractelor individuale de muncă. 

Contracte colective de muncă și monitorizare relații de muncă 

La nivelul judeţului Călăraşi sunt înregistraţi 5814 angajatori, din care 384 de 
angajatori au peste 21 salariaţi: 167 angajatori sunt cu capital de stat (inclusiv bugetari), 2 
angajatori cu capital mixt şi 215 angajatori cu capital privat.  

În evidenţa Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi sunt înregistrate şi active 69 
de contracte colective de muncă din care în anul 2021 au fost înregistrate un număr de 14 
contracte colective. 
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De la intrarea în vigoare a Ordinului nr.1140/13 iulie 2020, privind aprobarea 
Metodologiei de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, la 
nivelul inspectoratului au fost eliberate 32 de nume de utilizator şi parolă din care 10 în anul 
2021. 

În anul 2021 a fost înregistrat în evidenţele inspectoratului, un agent de plasare a 
forţei de muncă în străinătate în baza Legii nr.156/2000, agent economic care şi-a declarat la 
ORC Călăraşi ca obiect principal de activitate „activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de 
muncă - 7810”. 

În anul 2021 s-au înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi 17 detaşări 
transnaţionale, potrivit Legii nr. 16/2016 şi HG nr. 337/2017. Astfel, un număr de 14 angajatori 
au detaşat pe teritoriul României un număr de 31 de lucrători.  

Urmare solicitărilor în anul 2021, au fost eliberate 66751 de certificate/rapoarte, cu 
informaţii extrase din baza de date gestionată de Inspecţia Muncii şi un număr de 35 de 
adeverinţe, în baza documentelor existente în arhiva Inspectoratului Teritorial de Muncă 
Călăraşi. 

La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi au fost preluate 687 de registre 
electronice şi au fost eliberate 764 de parole pentru transmiterea on-line a registrului general 
de evidenţă a salariaţilor în format electronic.  

În cursul anului  2021, 4 angajatori  au fost înregistraţi la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Călăraşi, în baza Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. Au fost 
înregistrate 31  de 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 238 de notificări privind încheierea contractelor de prestări servicii şi 23 de notificări 
privind încetarea contractelor de prestări servicii.     

În evidenţele Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi există un număr de 426 de 
angajatori care utilizează în mod frecvent muncă de noapte.  

Pe parcursul anului 2021, au fost eliberate titularilor 103 Carnete de Muncă. 

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ-MODUL DE 
ÎNDEPLINIRE A MĂSURILOR DIN PROGRAMU CADRU PE ANUL 2021 

 STATISTICI PRIVIND CONTROALELE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 

Indicatori în domeniul securității și sănătății în muncă 

Rezultatele activității de control desfășurate de inspectorii de muncă din cadrul 
acestui Compartiment, în anul 2021, sunt prezentate în tabelul următor: 

 Indicatori  specifici anul 2021 
1 Fond de timp disponibil 1821 

2 

Unităţi vizitate: 937 
■ Control preventiv 516 
■  Campanii 388 
■  Alte activităţi 33 

3 
Număr controale  
■ Planificat 843 
■ Realizat 937 

4 

N. zile utilizate pentru control:  
■ Controale programate (zile) 951 
■ Controale pentru verificare măsuri (zile) 10 
■ Controale în vederea autorizării (L 126, L 319, etc.) (zile) 40 
■ Determinări de noxe (zile) 0 
■ Sesizări (zile) 10 

5 
Nr. zile utilizate  pentru cercetare evenimente  şi avizare 
dosare de cercetare cu ITM (zile): 

271 

6 Nr. zile utilizate pentru instruiri în domeniul SSM (zile) 22 

7 
Nr. zile utlizate pentru lucrări de birou în domeniul SSM  
■ Soluţionare scrisori, sesizări, reclamaţii (zile) 9 
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■ Prestări servicii, în condiţiile legii (zile) 2 
■ Alte lucrări de birou (zile) 98 
■ Perfecţionare profesională (zile) 16 

8 

Fond de timp neutilizat  
■ Număr zile de concediu de odihnă (zile) 181 
■ Număr zile concediu medical (zile) 197 
■ Număr zile concediu fără plată (zile) 0 

9 Număr evenimente comunicate de angajatori: 117 

10 
Număr de  evenimente cercetate de angajatori şi avizate de 
ITM 

68 

11 Număr evenimente cercetate de ITM şi avizate de IM 10 

12 

Număr total de accidentaţi pentru care s-a stabilit caracterul 
accidentului, din care: 

 

■ Accidentaţi în muncă mortal 3 
■ Accidente de muncă cu invaliditate confirmată 1 
■ Accidentaţi în muncă cu incapacitate temporară de muncă 42 

13 Număr total de accidente de muncă colective: 2 

14 

Total accidentaţi în muncă în urma accidentelor de muncă 
colective, din care: 

 

■  Accidentaţi în muncă mortal 1 
■ Accidente de muncă cu invaliditate confirmată 0 
■ Accidentaţi în muncă cu incapacitate temporară de muncă 10 

15 
Opriri funcţiune  
■ Unităţi 2 
■ Echipamente 2 

16 Număr de incidente periculoase: 0 
17 Număr de propuneri de urmărire penală inaintea instituţiilor 4 

18 Sancţiuni contravenţionale  

 
 

■ Număr 1603 

Valoare (lei) 311000 

■ Aplicate 58 
■ Amenzi 58 
■ Avertismente 1545 

Indicatori specifici domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă 

În cursul anului 2021, inspectorii de muncă din domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă au controlat 865 de societăți comerciale, numărul angajaților din unitățile controlate 
fiind de 18767. 

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. 

Numărul de unităţi controlate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pe activităţi 
ale economiei naţionale 
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Indicatori pentru domeniul agricultură 

Numărul de unităţi existente în cursul anului 2021 a fost de 697, iar numărul mediu 
de angajaţi în unităţile din agricultură a fost de 5395, iar distribuţia angajaţilor a fost 
următoarea: 4316 bărbaţi, 1079 femei, 0 tineri (15 -18 ani). 

Numărul de unităţi controlate în cursul anului 2021 a fost de 113, iar  numărul de 
unităţi controlate mai mult de o dată a fost de 4, numărul persoanelor angajate în unităţile 
controlate fiind de 3090. 

Indicatori în sectorul minier 

La nivelul județului Călărași nu există societăți comeciale care să își desfășoară 
activitate în domeniul minier. 

Indicatori pentru domeniul transporturi 

Numărul de unităţi existente în cursul anului 2021 a fost de 427, iar numărul mediu 
de angajaţi în unităţile din transporturi a fost de 2342, iar distribuţia angajaţilor a fost 
următoarea: 2108 bărbaţi, 234 femei, 0 tineri (15-18 ani). 

Numărul de unităţi controlate în cursul anului 2021 a fost de 38, iar numărul de unităţi 
controlate mai mult de o dată a fost de 0, numărul persoanelor angajate în unităţile controlate 
fiind de 813. 

Indicatori pentru domeniul industrie, comerţ, alte domenii 

Numărul de unităţi existente în cursul anului 2021 a fost de 4690, iar numărul mediu 
de angajaţi în unităţile din industrie, comerţ şi alte domenii a fost de 34997, iar distribuţia 
angajaţilor este următoarea: 23614bărbaţi, 11383 femei, 0 tineri (15-18 ani). 

Numărul de unităţi controlate în cursul anului 2021 a fost de 786, iar numărul de 
unităţi controlate mai mult de o dată a fost de 68, numărul persoanelor angajate în unităţile 
controlate fiind de 14864. 

Numărul de unităţi controlate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pe activităţi 
ale economiei naţionale 

În cursul anului 2021, inspectorii de muncă din domeniul securității și sănătății în 
muncă au efectuat 937 de controale. 

 

Autorizarea sau avizarea funcţionării agenţilor economici din punct de vedere al 
securităţii şi sănătăţii în muncă 

În cursul anului 2021, 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. 
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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 

131 21 19 92 

 

Sancţiuni aplicate  

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: 

- 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. 

Situația sintetică a sancțiunilor contravenționale aplicate pentru toate domeniile 
controlate, la nivel național: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indicatori 
Anul 
2021 

Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate în 
domeniul SSM - amenzi 

58 

Valoarea sancţiunilor aplicate (lei) 311000 
Numărul propunerilor de urmărire penală înaintate 
instituţiilor competente 

4 

Numărul locurilor de muncă a căror activitate a fost 
sistată 

2 

Numărul echipamentelor de muncă oprite din funcţiune 2 
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Sancţiuni aplicate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

Numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate în cursul anului 2021 a fost de 58, iar 
cuantumul valoric al sancţiunilor aplicate a fost de 311000 lei. Activitatea desfăşurată de ITM 
Călăraşi în cursul anului 2021, pentru realizarea obiectivelor şi a indicatorilor în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, se prezintă astfel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sancţiuni contravenționale aplicate pentru încălcările legislației de securitate şi 
sănătate în muncă, pe domenii ale economiei naționale 

Agricultură 

 

 

 

 

 

 

Indicatori 
Anul 
2021 

Număr sancţiuni contravenţionale aplicate: 1603 
Număr amenzi 58 
Număr avertismente 1545 
Valoare amenzi aplicate (lei) 311000 
Număr măsuri dispuse pentru neconformităţi depistate 1590 
Număr sistări de activitate 2 
Număr echipamenete de muncă oprite din funcționare 2 

Agricultură Anul 2021 
Număr total de sancţiuni contravenţionale: 245 
Număr avertismente 222 
Număr amenzi contravenţionale 23 
Număr total de propuneri de urmărire penală 2 
Număr total de sistări: 0 
Locuri de muncă 0 
Echipamente de muncă 0 
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Transporturi 

 

 

 

 

 

 

 

Comerț, industrie și alte domenii 

 

 

 

 

 

 

Transporturi Anul 2021 
Număr total de sancţiuni contravenţionale: 67 
Număr avertismente 65 
Număr amenzi contravenţionale 2 
Număr total de propuneri de urmărire penală 0 
Număr total de sistări: 0 
Locuri de muncă 0 
Echipamente de muncă 0 

Comerț, industrie și alte domenii Anul 2021 

Număr total de sancţiuni contravenţionale: 1291 
Număr avertismente 1258 
Număr amenzi contravenţionale 33 
Număr total de propuneri de urmărire penală 2 
Număr total de sistări: 4 
Locuri de muncă 2 
Echipamente de muncă 2 
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Rezultatele acțiunilor planificate 

Activitatea Compartimentului de Securitate şi Sănătate în Muncă din cadrul 
Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi, în cursul anului 2021 s-a desfăşurat în 
baza Programului Cadru de Acţiuni transmis de către Inspecţia Muncii, fiind realizate toate 
măsurile cuprinse în acesta. 

CAMPANII EUROPENE  

 Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în 
Muncă - Afecţiunile musculo-scheletice (AMS), sub egida Agenţiei Europene 
pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. Campania Agenţiei Europene pentru 
Securitate şi Sănătate în Muncă cu denumirea „Locurile de muncă sigure şi sănătoase 
îţi fac sarcina mai uşoară!” a continuat şi în anul 2021 cu activităţi menite să crească 
gradul de sensibilizare cu privire la importanţa şi relevanţa prevenirii afecţiunilor 
musculo-scheletice. Inspecţia Muncii s-a alăturat şi în anul 2021 Campaniei Europene 
pentru Securitate şi Sănătate în Muncă şi a organizat simpozioane tehnico-ştiinţifice, în 
perioada 11-29.10.2021, în centrele regionale: Alba, Botoşani, Constanţa şi Olt, în 
cadrul cărora au fost prezentate lucrări în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
care au abordat gestionarea afecţiunilor musculo-scheletice de origine profesională la 
locul de muncă. ITM Călărași a fost arondat la Centrul organizatoric Constanța, fiind 
transmise următoarele lucrări: Denumire lucrare: ”Locurile de muncă sigure şi 
sănătoase. Exemplu de bune practici într-o fabrică de sticlă float”; inspector de muncă: 
Drăgănescu Valentin, colaborator: Simion Alexandru, şef serviciu intern din cadrul SC 
Saint Gobain Glass România SRL Călăraşi; denumire lucrare: ”Locurile de muncă 
sigure şi sănătoase. Exemplu de bune practici într-o oţelărie electrică”; inspector de 
muncă: Neaţă Lucian Cristian; colaborator: Lefter Cristian, şef serviciu intern din cadrul 
SC Silcotub SA, punct de lucru Călăraşi. 

CAMPANII NAȚIONALE 

 Campanie naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de 
securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor – cod 
CAEN 41, 42, 43. La cele doua şedinţe de conştientizare organizate de ITM Călăraşi 
cu unităţi din domeniul construcţiilor, au participat 43 agenţi economici, unde au fost 
prezentate următoarele materiale: rezultatele controalelor efectuate în anul 2020, 
neconformităţile constatate şi sancţiunile contravenţionale aplicate; metodologia 
acţiunii de control în domeniul construcţiilor care se va desfăşura în anul 2021; 
prezentarea unor evenimente produse pe şantiere; documentele care trebuie să fie 
prezentate inspectorilor de muncă la controalele efectuate pe un şantier de construcţii. 
În cursul anului 2021 au fost controlate un număr de 110 societăţi comerciale, au fost 
constatate 273 deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de rezolvare, cu termene 
precise, au fost aplicate 273 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 46500 lei. Dintre 
neconformităţile constatate  menţionăm:  societatea nu a îngrădit, marcat şi semnalizat 
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cu toate dispozitivele golurile tehnologice din incinta şantierului;  societatea nu a 
asigurat în cantităţi suficiente EIP şi materiale igienico-sanitare pentru evitarea 
infectării/răspândirii virusului SARS CoV-2; fişa de instruire individuală nu are 
completată rubrica privitoare la timpul şi traseul normal de deplasare, de la domiciliul 
lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator şi invers; s-a constatat ca există 
riscuri ce nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecţie 
colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii, care nu sunt 
semnalizate corespunzător privind securitatea şi sănătatea muncii; societatea a 
asigurat EIP-ul conform normativului intern, dar unele sortimente prezentau uzură 
(bocanci) şi nu era purtat în integralitate de către toţi lucrătorii; societatea nu a asigurat 
căile de circulaţie (intrările în clădire) cu podine sigure şi solide în şantier; societatea 
nu a cuprins în fişele de post atribuţiile şi responsabilităţile de SSM conform activităţii 
desfăşurate; lucrarea „înlocuire conductă de gaze naturale” era semnalizată cu lumină 
intermitentă şi stâlpi de semnalizare, dar nu erau semnalizate prin panouri suficient de 
rezistente riscurile  de accidentare pe lucrarea respectivă; unitatea nu a luat măsuri 
pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cu privire la 
prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 (afişe, pliante, etc.); schela 
aflată in şantier nu avea montate toate elementele de siguranţă (ex: balustrade de 
protecţie solide); nu a fost prezentat la control planul propriu de securitate şi sănătate 
al şantierului; riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională cuprinse în planul de 
prevenire şi protecţie nu corespund cu riscurile de accidentare prevăzute în evaluarea 
riscurilor; societatea nu avea PP de SSM avizat corespunzător; societatea nu a numit 
prin decizie lucrătorul care acordă primul ajutor în şantier; societatea nu a marcat şi 
semnalizat cu toate dispozitivele zonele de lucru. 

 Campanie naţională privind verificarea modului în care se respectă prevederile 
legale care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă 
în cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate: cod CAEN 86 (activităţile de 
asistenţă spitalicească, asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică, alte 
activităţi referitoare la sănătatea umană) de stat şi private. În perioada 08.02-
01.03.2021 s-a desfăşurat campania în domeniul asistenţei medicale, având 
următoarele obiective: identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale 
care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă şi luarea 
măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispoziţiilor 
legale în materie; diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă 
din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale menţionate; eliminarea 
neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii 
pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale 
corespunzătoare; diminuarea neconformităţilor constatate anterior în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul unităţilor spitaliceşti; creşterea gradului de 
conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce 
priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă 
precum şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activităţi referitoare la 
sănătatea umană.  În cadrul campaniei au fost controlate un număr de 31 unităţii, au 
fost constatate 65 deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de rezolvare, cu 
termene precise, au fost aplicate 65 sancţiuni contravenţionale. Dintre neconformităţile 
constatate  menţionăm: atribuţiile şi răspunderile ce le revin lucrătorilor în domeniul 
SSM sunt prezentate în mod superficial în fişa postului, la întocmirea  instrucţiunilor 
proprii nu s-a ţinut seama de toate particularităţile activităţii desfăşurate (utilizare 
obiecte ascuţite, manipulare mase, FDS dezinfectanţi, etc.); nu s-au identificat riscurile 
specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică având în vedere pericolul infectării 
lucrătorilor cu virusul SARS-CoV-2; angajatorul nu a stabilit o procedură privind 
păstrarea/depozitarea/distrugerea EIP-lui după utilizare, angajatorul nu a adus la 
cunoştinţa lucrătorilor măsurile luate in PPP revizuit pentru evitarea infectării/răspândirii 
virusului SARS CoV-2; angajatorul nu a afişat la intrare şi în locuri vizibile reguli de 
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conduită obligatorii pentru pacienţi/vizitatori; angajatorul nu a consemnat în fişele de 
instruire ssm rezultatul testărilor anuale a cunoştinţelor de ssm.;  angajatorul nu a 
stabilit o procedura privind pastrarea/depozitarea/distrugerea EIP-lui utilizat; 
angajatorul nu a luat măsura de a asigura în permanenţă, la grupurile sanitare, 
dezinfectant de mâini şi nu a montat postere cu modul corect de spălare a mâinilor; 
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; tematica anuală pentru instruirea 
periodică a personalului pe linie de securitate şi sănătate în muncă nu este completată 
cu instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă privindriscurile de infectare şi 
de răspândire a coronavirusului SARS CoV-2. 

 Campania Naţională privind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor 
de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, de agenţii de muncă temporară şi 
de către utilizatorii salariaţilor temporari. Campania Naţională s-a desfăşurat în 
perioada 29.03-14.04.2021 şi a avut ca obiective: creşterea gradului de conştientizare 
a agenţilor de muncă temporară în ceea ce priveşte necesitatea respectării 
prevederilor legale aplicabile;  creşterea gradului de conştientizare, a utilizatorilor şi a 
salariaţilor temporari în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale 
aplicabile; diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din 
nerespectarea de către agenţii de muncă temporară şi a utilizatorilor a prevederilor 
legale de referinţă; verificarea respectării de către agenţii de muncă temporară, care au 
ca obiect de activitate principală „Activităţi de contractare, pe baze temporare, a 
personalului”, cod CAEN 7820, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi 
al securităţii şi sănătăţii în muncă, referitoare la contractele de punere la dispoziţie, 
contractele de muncă temporară, registrul general de evidenţă a salariaţilor; garantarea 
unui nivel adecvat de protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor 
detaşaţi în cadrul prestării de servicii transnaţionale, pentru lucrătorul pus la dispoziţie 
prin detaşare transnaţională pe teritoriul României şi pentru lucrătorul pus la dispoziţie 
prin detaşare transnaţională de pe teritoriul României. La nivelul judeţului Călăraşi au 
fost controlaţi 5 agenţi economici care au ca activitate principală „Activităţi de 
contractare, pe baze temporare, a personalului”, cod CAEN 7820, nefiind constatate 
neconformităţi privind respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă. 

 Campanie Naţională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale 
privind munca la domicili, telemuncă, declarea programului de lucru, securitatea 
şi sănătatea la locul de muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu 
COVID 19. În perioada 12-16.07.2021 s-a desfăşurat campania naţională care a avut 
ca obiective:  identificarea angajatorilor care au mai mult de 50 de salariaţi şi 
conştientizarea acestora cu privire la necesitatea implementării măsurii de 
individualizare a programului de lucru, a muncii la domiciliu şi a telemuncii, în vederea 
reducerii riscului de contaminare cu coronavirus la locul de muncă precum şi pe timpul 
deplasării la şi de la locul de muncă, precum şi cu privire la asigurarea unui mediu de 
muncă sigur pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;  verificarea angajatorilor care 
au mai mult de 50 salariaţi cu privire la aplicarea prevederilor legale privind munca la 
domiciliu, telemuncă, decalarea programului de lucru şi securitatea şi sănătatea în 
muncă; identificarea neconformităţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 
luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii 
controlaţi a prevederilor legale în vigoare; eliminarea neconformităţilor constatate prin 
dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sancţiuni 
contravenţionale corespunzătoare. În cadrul campaniei au fost controlate un număr de 
13 societăţi comerciale, au fost constatate 25 deficienţe pentru care au fost dispuse 
măsuri de rezolvare, cu termene precise, au fost aplicate 25 sancţiuni contravenţionale, 
în valoare de 10000 lei. Dintre neconformităţile constatate menţionăm: numărul 
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lucrătorilor desemnaţi să aplice măsurile de prim-ajutor nu este adecvat mărimii unităţii 
şi modului de organizare a programului de lucru (în schimburi) şi nu au fost instruiţi în 
acest sens; la controlul din teren s-a constat că există echipamente de muncă, pentru 
care nu s-au prezentat documente, care să ateste asigurarea exploatării fără pericole, 
a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a celor de ridicat, supuse încercărilor 
controalelor periodice, conform prevederilor legale şi manevrarea lor de către lucrători 
calificaţi; nu au fost depuse la ITM Călăraşi convocatorul şi procesele verbale ale 
şedinţelor CSSM-ului; unitatea nu a luat măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor 
şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică – operatori şi personal deservire 
instalaţii de ridicat, la verificarea fişelor individuale de instruire s-a constatat că în unele 
dintre acestea nu era trecut traseul de deplasare de la domiciliu la locul de muncă şi 
retur; 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; societatea nu a adus la cunoştinţa 
tuturor lucrătorilor PPP revizuit cu evaluarea riscurilor specifice de infectare/răspândire 
a virusului SARS-CoV-2; propaganda vizuală, afişe sau plastifiate, referitoare la 
riscurile de infectare şi de răspândire a virusului SARS-CoV-2 este sumară şi nu este 
prezentă în cele mai vizibile locuri din unitate cu regulile obligatorii pentru angajaţi sau 
pentru vizitatori; angajatorul nu a identificat riscurile specifice condiţiilor de contaminare 
epidemiologică şi nu a 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;  regulile  de conduită 
obligatorie, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, 
afişate pe uşa de acces în incinta secţiei de producţie sunt vizibile doar din interiorul 
incintei. 

 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 angajatorii care îşi desfăşoară activittaea în domeniile 
fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase – cod CAEN 107 şi 
comerţul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiseie şi produselor zaharoase, 
în magazine specializate – cod CAEN 4724. În cadrul campaniei, desfăşurată în 
perioada 22-26.11.2021, au fost controlate un număr de 19 societăţi comerciale, au 
fost constatate 34 deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de rezolvare, cu 
termene precise, au fost aplicate 34 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 3000 lei. 
Dintre neconformităţile constatate menţionăm: nu este asigurată activitatea de 
prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; societatea nu a 
prezentat un document cu verificările periodice a tuturor EM din dotare; la nivelul 
unităţii nu au fost identificate zonele cu risc ridicat şi specific şi nu au fost luate 
măsurile  din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru protejarea 
lucrătorilor; unitatea a elaborat instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă 
privind prevenirea infectării cu noul coronavirus SARS-CoV-2, însă acestea nu au fost 
aduse la cunoştinţa lucrătorilor; societatea nu a afişat în locuri vizibile regulile de 
conduită cu privire la evitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2; unitatea nu a 
completat lista internă de acordare a echipamentului individual de protecţie cu 
echipamentele de protecţie specifice evitării răspândirii noului virus SARS-CoV-2; 
unitatea nu a prezentat la control documentul privind protecţia împotriva exploziilor din 
care să reiasă că au fost determinate şi evaluate riscurile de explozie, că au fost 
clasificate locurile periculoase pe zone şi au fost luate măsurile stabilite de către 
angajator conform clasificării pe zone; societatea nu a asigurat în cantităţi suficiente 
EIP şi materiale igienico-sanitare pentru evitarea infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

CAMPANII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIEŢEI 

 Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din 
domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial 
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pentru anul 2021, coordonat de către Comisia Europeană În cursul anului 2021, 
ITM Călăraşi a efectuat 62 de controale în domeniul supravegherii pieţei, identificând 
440 de produse în societăţi care comercializează produse din domeniile reglementate 
și au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale. 

ACŢIUNI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

 Acţiune de control privind obligaţiile angajatorilor de a implementa, pe baza 
principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea 
securităţii şi protecţia lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea la locurile de 
muncă din industria extractivă de suprafaţă, diviziunile CAEN 05, 07, 08. 
Obiectivele acţiunii de control au fost: verificarea modului de respectare de către 
angajatori a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în industria 
extractivă de suprafaţă; verificarea modului în care serviciile interne de prevenire şi 
protecţie din industria extractivă de suprafaţă şi subteran îşi desfăşoară activitatea, 
sunt organizate şi îşi îndeplinesc atribuţiile; adoptarea unor măsuri de prevenire 
împotriva căderilor de la acelaşi nivel în industria extractivă de suprafaţă şi subteran; 
verificarea modului în care angajatorii aplică practic prevederile H.G. nr. 1049/2006 în 
industria extractivă de suprafaţă şi subteran, informarea şi consultarea lucrătorilor 
despre cele mai eficiente mijloace de protecţie privind securitatea şi sănătatea în 
muncă. Acţiunile de control s-au desfăşurat în toate tipurile de întreprinderi (mici, 
mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de extracţie 
în sectorul de activitate minieră (coduri CAEN: 05, 07, 08). La nivelul judeţului Călăraşi 
au fost efectuate controale în unităţi care desfăşoară activităţi de extracţie a pietrişului 
şi nisipului, cod CAEN 0812, fiind controlaţi 3 agenţi economici şi au fost constatate 3 
deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de rezolvare, cu termene precise, au fost 
aplicate 3 sancţiuni contravenţionale. Dintre neconformităţile constatate  menţionăm: 
unitatea nu a prezentat un document care să definească înălţimea şi panta grămezilor 
de nisip şi pietriş, astfel încât exploatarea  lor să nu creeze instabilitate; planul propriu 
de securitate și sănătate şantier și Planul de prevenire si protecţie revizuit si completat 
cu măsurile stabilite pentru combaterea răspândirii virusului SARS CoV-2 (întocmit în 
baza evaluării riscurilor revizuită pentru SARS CoV-2) nu au fost aduse la cunoştinţa 
lucrătorilor în cadrul efectuării unei instruiri periodice suplimentare; nu a fost prezentată 
la control lista internă de acordare a echipamentului individual de protecţie, completată 
cu acordarea de măşti de protecţie şi mănuşi de protecţie, necesare pentru evitarea 
răspândirii coronavirusului SARS CoV-2, deşi lucrătorii aveau în dotare echipamentul 
de protecţie. În perioada 01-30 noiembrie 2021 au fost efectuate controale de verificare 
a măsurilor dispuse în etapa de control la cei 3 agenţi economici de pe raza judeţului 
Călăraşi. 

 Acţiune de verificare a modului în care angajatorii au îndeplinit  măsurile pentru 
normalizarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă încadrate în condiţii 
deosebite. La nivelul judeţului Călăraşi nu există angajatori care să deţină aviz de 
încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite. 

 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 prioritar al acţiunii a fost de a conştientiza 
cei doi angajatori implicaţi (transportatorul şi beneficiarul serviciilor transportatorului) 
asupra necesităţii în a lua în considerare specificul activităţilor de încărcare/descărcare 
mărfuri şi de a: coopera în vederea implementării prevederilor privind securitatea şi 
sănătatea în muncă coordona acţiunile în vedere a protecţiei lucrătorilor şi prevenirii 
riscurilor profesionale; se informa reciproc despre riscurile profesionale; informa 
lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale. În cadrul acţiunii 
au fost efectuate controale la un număr de 42 societăţi comerciale, fiind constatate un 
număr de 66 neconformităţi, pentru care au fost dispuse măsuri cu termene de 
rezolvare, au fost aplicate 66 sancţiuni contravenţionale în valoare de 5000 lei. Dintre 
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neconformităţile constatate menţionăm: au fost întocmite instrucţiuni proprii de 
securitate şi sănătate în muncă pentru conducător auto transport de marfă, dar 
acestea nu cuprind şi măsurile referitoare la încărcarea/descărcarea mărfurilor; 
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 evaluarea riscurilor pentru 
manipulant marfă nu sunt identificate riscurile de accidentare şi îmbolnăvire 
profesională privind încărcarea/descărcarea mărfurilor; unitatea nu a luat măsura ca 
persoanele care manevrează stivuitorul să poarte în permanenţă casca de protecţie; 
pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior care desfăşoară activităţi pe 
bază de contract de prestări de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor nu a 
asigurat instruirea lucrătorilor respectivi privind activităţile specifice întreprinderii şi/sau 
unităţii respective, riscurile pentru securitatea şi sănătatea lor, precum şi măsurile şi 
activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în general 
(firme de transport marfă); materialele consemnate în fişa de instruire individuală nu 
corespund în totalitate cu materialele din tematica de instruire periodică; societatea nu 
a prezentat fişa postului cu privire la atribuţiile ce le revin lucrătorilor în domeniul 
securităţii şi sănătăţii in muncă; angajatorul nu a identificat riscurile specifice condiţiilor 
de contaminare epidemiologică şi nu a actualizat documentul de evaluare a riscurilor 
pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor la noile condiţii de desfăşurare a activităţii 
pentru conducător auto transport marfa, în vederea luării măsurilor necesare pentru 
combaterea răspândirii SARS-CoV-2, tematica de instruire periodică pe anul 2021 
pentru conducători auto nu a fost completată cu documentele privind prevenirea 
răspândirii virusului SARS-CoV-2 (evaluarea riscurilor pentru agenţi biologici, planul de 
prevenire şi protecţie întocmit în baza evaluării riscurilor, instrucţiuni proprii de 
securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea răspândirii virusului); 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; 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; în timpul controlului la 
locurile de muncă din unitate s-a constatat anumite deficienţe:lipsă semnalizări, 
inscripţionări de securitate şi sănătate ale EM, lipsă marcaje, semnalizări şi 
echipamente pentru siguranţa circulaţiei, lipsă marcaje pentru circulaţia pietonală şi 
semnalizarea trecerilor peste drumurile auto interioare sunt ilizibile; 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.); măsurile de prevenire şi protecţie stabilite în planul de prevenire şi protecţie nu 
au fost prelucrate lucrătorilor în cadrul instruirii periodice. 

 Acţiune de verificare a respectării prevederilor legale de securitate şi sănătate în 
muncă în ceea ce priveşte modul de utilizare a echipamentelor de muncă şi a 
tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul 
tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere. Pe parcursul anului 2021 la 
nivelul ITM Călăraşi s-a desfăşurat acţiunea de verificare a respectării prevederilor 
legale de securitate şi sănătate în muncă în ceea ce priveşte modul de utilizare a 
echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, 
inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere, având ca 
obiective: diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din 
nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi  de 
exploatare forestieră, precum şi activităţi de transport tehnologic al masei lemnoase pe 
drumurile forestiere; creşterea  gradului  de  conştientizare  a  angajatorilor  şi  a  
lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră în ceea ce priveşte 
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necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în 
muncă şi luarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii accidentelor de 
muncă; eliminarea  neconformităţilor  constatate  în  domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  
în  muncă  în  activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniul exploatărilor 
forestiere. Controalele efectuate la angajatorii care efectuează activităţi de exploatare 
forestieră cu desfăşurare în două etape, anume: Termen de finalizare a etapei I de 
control, 12.03.2021; Termen de finalizare a etapei II de control, 19.11.2021. În prima 
etapă de control au fost efectuate controale la 10 agenţi economici, fiind constatate un 
număr de 23 neconformităţi, pentru care au fost dispuse măsuri cu termene de 
rezolvare. Dintre neconformităţile constatate menţionăm: în fişa de instruire individuală, 
sunt constatate deficienţe la modul de completare; angajatorul nu a prezentat Proiectul 
de exploatare, în cadrul căruia trebuie să soluţioneze, toate etapele procesului de 
producţie, adică: organizarea suprafeţei parchetului prin împărţirea acestuia în postaţe 
si secţiuni şi delimitarea locurilor periculoase sau dificile de exploatat, semnalizarea lor 
şi precizarea tehnicilor sau metodelor nepericuloase de lucru; societatea nu a elaborat 
o instrucţiune/procedură clară pentru echipa care rămâne în campare la pădure în 
perioada când nu se fac tăieri; societatea nu a numit lucrătorii care acordă primul ajutor 
la echipele care fac tăieri în pădure; societatea a numit prin decizie lucrătorul care 
acordă primul ajutor dar nu face dovada instruirii lui de către o persoană competentă, 
societatea nu a consemnat în fişele de instruire rezultatul testărilor anuale; societatea 
nu a adus la cunoştinţa lucrătorilor măsurile înscrise în PPP revizuit cu riscurile 
specifice de infectare/răspândire a virusului SARS-CoV-2; societatea nu a prezentat un 
document cu verificările periodice pentru toate EM, din dotare; 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, societatea a asigurat EIP-ul conform normativului intern de acordare a 
acestuia, dar unele sortimente prezentau uzură. În cadrul etapei II de control au fost 
efectuate controale la 6 agenţi economici, fiind constatate un număr de 16 
neconformităţi, pentru care au fost dispuse măsuri cu termene de rezolvare. Dintre 
neconformităţile constatate menţionăm:  semnalizarea de securitate pentru parchetele 
de exploatare forestieră este deteriorată sau lipsă; nu a fost completată evaluarea de 
riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru locurile de muncă şef formaţie 
exploatare şi şef de district, societatea nu a asigurat în cantităţi suficiente EIP şi 
materiale igienico-sanitare pentru evitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2; 
societatea nu a prezentat un document cu verificările periodice/revizii a EM din dotare, 
societatea nu a semnalizat cu toate dispozitivele şi complet postaţele parchetului pe 
care îl exploatează.  

 Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile 
legale la comercializarea articolelor pirotehnice. În perioada 02.12.2021 – 
31.12.2021, 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 12 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. 
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 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 2021 s-a desfăşurat Acţiunea 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, 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 au fost 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: cod CAEN 02: SC Coslo-Zinca 
SRL Călăraşi şi SC Nykralex SRL Călăraşi; cod CAEN 05: nu; cod CAEN 08: SC 
Meridian SRL Călăraşi şi SC Dunav Shipping Company SRL Călăraşi; cod CAEN 16: 
SC Romply Merops SRL Călăraşi şi SC Culmar SRL Valea Argovei; cod CAEN 22: SC 
MDE Converting SRL Olteniţa şi SC Smart Profile SRL Olteniţa; cod CAEN 25: SC 
Luka Agro Ceres SRL Călăraşi şi SC italian Con Company SRL Olteniţa; cod CAEN 
31: SC Favorit SRL Călăraşi şi SC Mobi Con Impex SRL Călăraşi; cod CAEN 
46/47:SC Andber Distribution SRL Călăraşi şi SC Panideal SRL Călăraşi; cod CAEN  
52: SC AS Silozuri SRL P.L. Borcea şi SC Prutul SA, P.L. Lehliu Gară; cod CAEN 53: 
SC Rogef Expediţii SRL Călăraşi şi SC Cat Courier SRL Călăraşi. 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/reprezentanţii serviciului intern de prevenire şi 
protecţie/reprezentanţii serviciului extern de prevenire şi protecţie, cât şi medicul de 
medicina muncii care asigură supravegherea medicală a lucrătorilor, de comun acord, 
au identificat grupurile de lucrători, care au fost chestionaţi cu privire la condiţiile de 
muncă de la locul de muncă, în baza unui 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 desfășurate în semestrul II 2021, 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. Chestionarul de evaluare a gradului de 
conştientizare a condiţiilor de muncă şi a riscurilor la locul de muncă, este un 
instrument destinat lucrătorilor care a fost structurat pe baza observaţiilor că riscurile 
funcţionează în combinaţie şi că afecţiunile musculo - scheletice sunt favorizate de o 
serie mare de factori. Factorii luaţi în calcul în realizarea chestionarului de evaluare au 
fost: administrativi (Întrebări 1 și 6), mediul de muncă (2,3,4,7,9) şi factorii psihosociali 
(Întrebările 5, 8,10). Cu ocazia vizitelor de lucru s-au repartizat chestionarele în 
vederea completării de către respondenţi. Chestionarele au fost distribuite şi colectate 
în aceeaşi zi de către inspectorul de muncă desemnat. De menţionat faptul că toate 
chestionarele completate au fost anonime. Vizita de lucru a fost efectuată în perioada 
15.04-15.07.2021. 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 au fost efectuate în baza tematicilor de 
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control întocmite în urma analizării chestionarelor completate de către salariaţi. Prin 
anexele de constatare a neconformităţilor vor s-au dispus măsuri de remediere cu 
termene precise de rezolvare. Vizita de inspecţie a fost efectuată în perioada 15.07 – 
15.09.2021. 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 
se va evalua 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  15.09 -30.10.2021. În etapa III de control au fost efectuate controale la 18 
agenţi economici, fiind constatate un număr de 27 neconformităţi, pentru care au fost 
dispuse măsuri cu termene de rezolvare. Dintre neconformităţile constatate 
menţionăm: s-a constatat că în cadrul societăţii sunt locuri de muncă unde lucrătorii 
prezintă risc de a dezvolta afecţiuni musculo-scheletice, deoarece acestea implică 
poziţii şi mişcări repetitive, greoaie și care solicită braţele, coloana şi membrele 
inferioare (evaluarea riscurilor nu este completată cu aceste riscuri);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; 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; nu s-a consemnat în 
fişele de aptitudine efectuarea examenelor medicale specifice pentru lucrătorii care în 
cadrul activităţii profesionale conduc maşina societăţii; societatea nu a prezentat un 
document cu verificările periodice a tuturor EM din dotare; societatea nu a marcat şi 
semnalizat cu toate dispozitivele zonele cu risc şi căile de circulaţie interioare din 
incinta halei de producţie; echipamentele de muncă utilizate la încărcare/descărcare 
marfă (transpalete manuale) nu erau autorizate pentru a nu pune în pericol securitatea 
și sănătatea lucrătorilor; instrucţiunilor proprii întocmite de angajator nu cuprind 
reglementări SSM pentru utilizarea transpaletei manuale, la întocmirea tematicii privind 
instruirea periodică nu s-a ţinut seama de toate activităţile desfăşurate de către 
lucrători la locul de muncă (de exemplu, manipularea manuală şi depozitarea maselor, 
etc.). 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 monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din 
microîntreprinderi (1 - 9 lucrători). În perioada 01.01 – 19.02.2021 au fost selectate 
microîntreprinderile active din judeţul Călăraşi care vor fi cuprinse în acţiunea de 
monitorizare, din baza de date a ITM Călăraşi. În perioada 01.03 – 05.03.2021 
inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi au transmis Chestionarul privind 
respectarea cerinţelor minime generale de securitate şi sănătate în muncă la minim 20 
întreprinderi mici active din judeţ/inspector de muncă. Până la data de 07.05.2021, 
chestionarele completate de către angajatori au fost returnate la inspectoratul teritorial 
de muncă (termenul de returnare fiind de 10 zile din momentul primirii chestionarului 
menţionat transmis de către ITM Călăraşi) şi au fost centralizate. Până la data de 
21.05.2019, inspectorii de muncă au analizat răspunsurile angajatorilor la Chestionarul 
privind respectarea cerinţelor minime generale de securitate şi sănătate în muncă şi în 
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funcţie de rezultatul analizei, au fost stabilite întreprinderile mici la care vor fi efectuate 
vizite de inspecţie. În judeţul Călăraşi s-au trimis chestionare la 118 microîntreprinderi, 
101 returnând răspunsurile. Numărul total de lucrători din microîntreprinderi care au 
transmis la ITM Călăraşi chestionarul completat este de 432. Acţiunea de efectuare a 
controalelor se desfăşoară la microîntreprinderile care nu au transmis răspunsul la 
chestionar inspectoratului teritorial de munca şi controale de  verificare a informaţiilor 
transmise de angajatori, urmărindu-se o mai bună implementare a legislaţiei în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. În microîntreprinderile în care se vor constata 
neconformităţi în aplicarea legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă se vor dispune 
măsurile necesare cu termene de remediere şi se vor aplica sancţiuni. Începând cu 
21.05.2021 s-a desfăşurat acţiunea de efectuare a controalelor în microîntreprinderile 
care nu au transmis răspunsul la chestionar inspectoratului teritorial de muncă şi 
controale de  verificare a informaţiilor transmise de angajatori, urmărindu-se o mai 
bună implementare a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Acolo 
unde s-au constatat neconformităţi în aplicarea legislaţiei de securitate şi sănătate în 
muncă s-au dispus măsurile necesare cu termene de remediere şi s-au aplicat 
sancţiuni. Au fost controlate 91 de microîntreprinderi, fiind dispuse 160 măsuri cu 
termene precise de rezolvare şi au fost aplicate 160 sancţiuni contravenţionale în 
valoare de 35000 lei. 

 Acţiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare 
cu noul coronavirus. În perioada februarie – decembrie 2021 s-a desfăşurat 
„Acţiunea de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu 
noul coronavirus”, având următoarele obiective: monitorizarea respectării prevederilor 
legale privind prevenirea riscurilor profesionale care pot fi determinate de expunerea 
lucrătorilor la agentul biologic noul coronavirus (SARS-CoV-2), precum şi cu privire la 
măsurile de prevenire şi protecţie aplicate în întreprinderi; conştientizarea angajatorilor 
cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă; identificarea situaţiei actuale a activităţilor de prevenire şi protecţie realizate 
în întreprinderi, care vizează riscurile profesionale rezultate sau care pot să rezulte din 
expunerea lucrătorilor la agentul biologic noul coronavirus, în cursul activităţii lor. 
Acţiunea de control a vizat întreprinderi din toate domeniile de activitate. În cursul 
anului 2021, au fost efectuate 330 controale, fiind constatate 239 neconformităţi, 
pentru care au fost dispuse măsuri de remediere, cu termene precise de rezolvare şi 
au fost aplicate 239 sancţiuni contravenţionale în valoare de 31.000 lei. Dintre 
neconformităţile constatate menţionăm: unitatea nu a prezentat la control documentele 
întocmite pentru prevenirea răspândirii noului virus SARS-CoV-2 (instrucţiuni proprii, 
evaluarea riscurilor, plan de prevenire şi protecţie); unitatea nu a luat măsura, ca 
personalul din incinta societăţii să poarte în permanenţa echipamentul individual de 
protecţie specific evitării răspândirii  noului virus SARS- CoV-2; unitatea nu a completat 
lista internă de acordare a echipamentului individual de protecţie cu echipamentele de 
protecţie specifice evitării răspândirii noului virus 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) nu a fost adus la cunoştinţa lucrătorilor în cadrul efectuării unei instruiri periodice 
suplimentare; tematicile privind instruirea periodică pe anul 2021 nu cuprind şi 
documentele întocmite de angajator pentru asigurarea măsurilor necesare pentru 
combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 (evaluarea riscurilor, planul de prevenire 
şi protecţie, instrucţiuni proprii de SSM); la instruirea lucrătorilor nu s-au utilizat şi 
documentele întocmite pentru prevenirea expunerii la riscul de infectare cu virusul 
SARS-CoV-2; unitatea nu avea afişat la intrare şi în cele mai vizibile locuri din unitate 
regulile de conduită obligatorie pentru angajaţi şi pentru toate persoanele care intră în 
spaţiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-
CoV-2; nu au fost identificate riscurile specifice condiţiilor de contaminare 
epidemiologică având în vedere pericolul infectării lucrătorilor cu virusul SARS-CoV-2; 
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angajatorul nu a stabilit o procedura privind pastrarea/depozitarea/distrugerea EIP-lui 
după utilizare. 

ACŢIUNI SECTORIALE 

 Modul în care sunt respectate prevederile legale cu privire la activităţile cu 
produse de protecţie a plantelor - Au fost controlate 245 de societăţi comerciale, 
fiind constatate 245 neconformităţi şi au fost aplicate 118 sancţiuni contravenţionale în 
valoare de 125.000 lei. Dintre măsurile dispuse se menționează: în atelierul de 
confecţii metalice au fost depistaţi lucrători cu echipamentul individual de protecţie 
uzat; polizorul din atelierul mecanic nu are  ecranele de protecţie montate; unitatea nu 
a luat măsuri pentru asigurarea şi afişarea la intrarea în sediul social şi în cele mai 
vizibile locuri din incintă a regulile de conduită obligatorie pentru angajaţi şi pentru 
toate persoanele care intră în spaţiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea 
îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, necesare informării si instruirii lucrătorilor 
(afişe, pliante, etc.); unitatea avea în dotare un echipament de muncă pentru 
efectuarea de lucrări cu substanţe pentru protecţia plantelor, dar nu deţine autorizaţie 
pentru utilizarea substanţelor chimice pentru protecţia plantelor eliberată de Direcţia 
Fitosanitară Călăraşi; nu a fost întocmită evaluarea riscurilor specifice condiţiilor de 
contaminare epidemiologică cu SARS-CoV-2, în magazia de produse fitosanitare 
există materiale care nu au nici o legătură cu produsele de uz fitosanitar, nu a fost 
prelucrat lucrătorilor manualul de exploatare pentru tractoarele şi maşinile agricole din 
import; filtrele de la măştile de protecţie utilizate pentru activităţi fitosanitare au 
termenul de valabilitate expirat; din dotarea lucrătorilor lipsesc cizmele de protecţie 
antichimică, instrucţiunile proprii de SSM nu acoperă activităţile desfăşurate în cadrul 
societăţii; în atelierul mecanic au fost găsite subansamble, piese şi scule în dezordine, 
care blocau căile de acces; unitatea nu a asigurat exploatarea fără pericole a 
instalaţiilor mecanice sub presiune şi a celor de ridicat, supuse verificărilor periodice 
ISCIR (ifron dotat cu gheare, manitou şi compresor); nu există covor electroizolant la 
tablourile electrice din atelierul mecanic; materialele igienico-sanitare din trusa de prim 
ajutor, din atelierul mecanic, au termenul de valabilitate expirat; spaţiul pentru 
depozitarea ambalajelor produselor de protecţia plantelor nu este asigurat. 

SITUAŢIA  ACCIDENTELOR  DE  MUNCĂ   

În perioada raportată, 01.01.2020 – 31.12.2020, ITM Călăraşi a înregistrat şi raportat 
un număr de 32 de accidente de muncă cu 32 de victime.  

Analizând cauza producerii celor 32 de accidente de muncă se constată următoarele: 

Accidente după cauze dependente de executant (cod 23a): 23a-00=2 cazuri 
(nespecifice); 23a-02=1 caz (neefectuarea la timp de operații indispensabile securității în 
muncii); 23a-03=12 cazuri (efectuare necorespunzătoare de comenzi, manevre); 23a-04=12 
caz (efectuarea necorespunzătoare de poziționări, consolidări, fixări, etc.); 23a-08=1 caz 
(efectuare, în afara sarcinilor de muncă a pornirii de mijloace de transport, instalații, 
mașini/utilaje); 23a–12 =2 cazuri (expunere în afara sarcinii de muncă prin deplasări/staţionări 
în locuri/zone cu pericol permanent/temporar); 23a-14=1 caz (comunicări accidentigene prin 
defecțiunile transmiterii); 23a–16 =1 caz (căderi la aceeaşi nivel prin alunecare); 23a–21 =1 
caz (căderi la înălțime prin alunecare).  

După cauze dependente de sarcina de muncă (cod 23c): 23c – 095 = 4 cazuri 
(repartizare executant cu instruire incompletă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă); 
23c – 093  = 2 cazuri (erori în prestabilirea operațiilor de muncă). 

Situaţia comparativă pe sectoare de activitate a accidentelor de muncă înregistrate în 
anul 2021 faţă de accidentele înregistrate în anul 2020, se prezintă în tabelul următor: 
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Nr, 
Crt. 

Div, Denumire 
Anul 2020 Anul 2021 

Total ITM INV M Total ITM INV M 

1 A 
Agricultură, silvicultură şi 
pescuit 

2 2 0 0 4 4 0 0 

2 C 
Produse ale industriei 
prelucrătoare 

6     6 0 0 13 13     0 0 

3 E 
Distribuţia apei, salubritate, 
gestionare deşeuri; 
activităţi de decontaminare 

8 7 0 1 1 1 0 0 

4 F Construcţii 8 8 0 0 4 3 0 1 

5 G 

Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

2 2 0 0 1 1 0 0 

6 I Hoteluri şi restaurante - - 0 0 1 1 0 0 
7 H Transport şi depozitare 2 2 0 0 5 5 0 0 

8 N 
Activităţi de servicii 
administrative şi activităţi 
de servicii suport 

1 1 0 0 1 1 0 0 

9 O 
Administrație publică  și 
apărare.Asigurări sociale 
din sistemul pbulic 

- - 0 0 1 1 0 0 

10 P Învățământ 1 1 0 0 0 0 0 0 

11 Q 
Sănătate şi asistenţă 
socială 

3 3 0 0 1 1 0 0 

12 R 
Activități de spectacole, 
culturale și recreative 

1 1 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL 34 33 0 1 32 31 0 1 
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2.3 .PROTECŢIA MEDIULUI   

Calitatea aerului în judeţul Călăraşi  

Evaluarea calităţii aerului este reglementată prin Legea nr.104/2011 privind calitatea 
aerului înconjurător  ce transpune în legislaţia româneasca directivele europene referitoare la 
calitatea aerului. 

Poluanţii  atmosferici luaţi în considerare în evaluarea calităţii aerului sunt: dioxidul de 
sulf, dioxidul de azot, oxizi de azot, pulberi în suspensie, plumb, benzen, ozon, monoxid de 
carbon, arsen, cadmiu, nichel, mercur, hidrocarburi aromatice policiclice. Evaluarea calităţii 
aerului înconjurator la nivelul municipiul Călăraşi se realizează pe baza datelor furnizate de 
inventarele locale de emisii, conform metodologiei prevazută în Ordinului ministrului mediului 
şi pădurilor nr.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a 
inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă şi a datelor de Reţeaua automată de 
monitorizare a calităţii aerului amplasată în municipiul Călăraşi.  

Încadrarea în regimul de gestionare II s-a realizat pe baza rezultatelor obţinute în 
urma evaluării la nivel naţional, care a utilizat: 

- Măsurări în puncte fixe, realizate cu staţiile de măsurare din Reţeaua Naţională de 
Monitorizare a Calităţii aerului; 

- Modelarea matematică a dispersiei poluanţilor emişi în aer. 

Conform Ordinului Ministerului Mediului nr.2202/2020, judeţul Călăraşi este încadrat în 
regimul de gestionare II, zonă în care: 

- Nivelurile de SO2, NO2, NOx, PM 10, 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, benzo()apiren, particule în suspensie 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. 1956/2024 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), 
benzo(a)piren. 

Conform Legii nr.104/2011 actualizată, pentru judeţul Călăraşi, se elaboreaza Planul 
de menţinere a calităţii aerului, datorită încadrării în regimul de gestionare II. 

Autoritatea responsabilă cu elaborarea Planului de mentinere a calităţii aerului este 
Consiliul Judeţean Călăraşi. 

În anul 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 2019-2023 a fost 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. 
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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. 

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, 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. Stația a fost achiziționată în 
cadrul proiectului “Monitorizarea în comun a riscurilor pentru situații de urgență în zona 
transfrontalieră a Dunării”, proiect finațat în cadrul Programului de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria și a fost inclusă în Rețeaua Națională de 
Monitorizare a Calității Aerului, în anul 2017. Poluanţii monitorizaţi sunt: SO2, NO, 
NO2, NOx, NH3, CO, Ozon, PM10 și PM2,5 în sistem automat și PM10 și PM2,5 
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 MMAP nr.1818/2020 privind stabilirea indicilor de 
calitate a aerului, care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului 
privind calitatea aerului. 

Indicele general de calitate a aerului reprezintă un instrument de comunicare către 
public, ce permite descrierea periodică sub o formă simplă a informațiilor privind starea 
globală a calității aerului. 

Indicele general se stabilește pentru fiecare dintre stațiile automate din cadrul 
RNMCA ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați. 
Pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibil cel puțin un indice specific 
corespunzător poluanților monitorizați. 

La stabilirea indicelui general în cazul stațiilor de tip trafic (CL-1) se utilizează indicii 
specifici pentru indicatorii PM10 și NO2. 

La stabilirea indicelui general în cazul stațiilor de fond se utilizează indicii specifici 
pentru indicatorii PM10, PM 2,5, NO2, SO2 și O3. 

Indicele de calitate a aerului reprezintă un număr de la 1 (bun)  la 6 ( extrem de rău), 
care arată calitatea aerului în aria de reprezentativitate a stațiilor automate în cadrul RNMCA. 

Sistemul calificativelor și codul culorilor asociate celor șase valori ale indicelor 
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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În anul 2021 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 2021, în raport cu valorile limită şi valorile ţintă prevăzute de 
legislaţia în vigoare pentru fiecare poluant în parte, se prezintă ca în graficele următoare,  
care au fost realizate pe baza măsurătorilor efectuate în staţiile de monitorizare a calităţii 
aerului, cu respectarea obiectivelor de calitate a aerului stabilite de Legea nr.104//2011, 
actualizată. 

Dioxidul de azot ( NO2) 
Concentraţiile de dioxid de azot din aerul inconjurător se evaluează folosind valoarea 

limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (200 µg/mc).  
În anul 2021, 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: 

 

 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 2021, 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 anul 2021, 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). 

 

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 2021 nu s-au  
înregistrat depăşiri ale valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane (120 g/mc) calculată ca 
valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore (medie mobilă).  
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Particule în suspensie PM10 
Concentraţiile de particule în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni din aerul 

înconjurător se evaluează folosind valoarea limită zilnică, (50μg/mc), care nu trebuie depăşită 
mai mult de 35 ori/an şi valoarea limită anuală, (40μg/mc).  

În anul 2021 s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită zilnice (50μg/mc) la cele trei 
staţii de monitorizare a calităţii aerului, respectiv CL-1 (stație de trafic) și CL-2 (stație de fond 
urban) și CL-3 (stație de fond rural). 

Au fost înregistrate 8 depășiri la stația de trafic CL-1, 8 depășiri la stația de fond 
urban CL-2 și 11 depășiri la stația de fond rural CL-3, 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.). 

 

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 2021 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.  



 

 

  

225

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 2021, în urma monitorizării efectuate în sistem automat, nu s-au înregistrat 

depășiri ale valorii limită de 100 µg/m3. 

 

Poluarea aerului-efecte locale 
Operatorii economici care se află sub incidenţa directivelor europene au luat măsuri 

pentru limitarea emisiilor prin cerinţelor BAT şi respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţiile 
de mediu.  

Judeţul Călăraşi, din punct de vedere al calităţii aerului, se caracterizează prin surse 
cu impact mediu şi redus asupra calităţii aerului. 

Ca surse potenţial poluatoare, la nivelul judeţului Călăraşi putem menţiona:  
 Instalaţii ce intră sub incidenţa Directivei Emisii Industriale transpusă în legislaţia 

românească prin Legea nr.278/2013. Capitolul II al acestei directive, este destinat 
dispoziţiilor specifice aplicabile instalaţiilor şi activităţilor din domeniul prevenirii şi 
controlului integrat al poluării (IPPC). Pe teritoriul judeţului Călăraşi, instalaţiile IPPC  
aparţin industriei metalurgice, industriei chimice organice şi anorganice, industriei 
sticlei, altor ramuri industriale - industriei alimentare, instalaţiilor pentru eliminarea şi 
valorificarea deşeurilor. Ponderea cea mai mare o deţine zootehnia – creşterea 
intensivă a animalelor, reprezentată prin ferme de păsări şi porci. 

 Instalaţii şi activităţi care utilizează solvenți 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 2021 au fost încadrate 3 instalaţii care respectă condiţiile impuse de 
Legea Emisiilor industriale nr/278/2013, cu următoarele activităţi: extracţia şi rafinarea 
uleiurilor vegetale; acoperirea suprafeţelor metalice, curățare chimică uscată;  

 Instalaţii ce intră sub incidenţa Directivei COV din benzină – staţii de distribuţie a 
benzinei. Pe teritoriul judeţului Călăraşi, în anul 2021 au funcţionat 48 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. 
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La nivelul judeţului Călăraşi nu au fost identificate  zone critice din punct de vedere al 
poluării atmosferei.  

Monitorizarea zgomotului urban 

Monitorizarea zgomotului urban s-a realizat în anul 2021 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= 70 dB 
LAF10T = 80 dB 

Str.Belșugului (Nr. 11-21) 
B-dul Cuza Vodă, Nr.11 

  Str. București (zonaVultur) 

Strada de categorie tehnică III 
Nivelul de zgomot echivalent 
LAeq= 65 dB 
LAF10T= 75 dB 

Str. București ( Instituția 
Prefectului) 

B-dul Republicii ( Stadion) 
Str.Sloboziei, Nr.28 

În urma monitorizărilor efectuate în anul 2021, Conform ,,SR 10009/2017 –Acustica. 
Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”, au fost depășite limitele admise 
ale nivelului de zgomot exterior la bordura trotuarului care mărginește partea carosabilă a 
străzilor, la indicatorul LAeq pe strada București (Prefectură) - 9 depășiri, B-dul Republicii 
(Stadion) - 10 depășiri, Str.Sloboziei,Nr.28 - 9 depășiri, Str. București (zonaVultur) -1 depășire 
și str. Belșugului ( zona Orizont) -1 depășire 

Precizăm că încadrarea străzilor din Municipiul Călărași a fost făcută de către 
Primăria Municipiului Călărași în raport cu intensitatea  traficului și cu funcțiile pe care le 
îndeplinesc, conform art.9 din Ordonanța 43/1997 privind regimul drumurilor 

Monitorizarea  radioactivităţii mediului  

Staţia de  radioactivitate Călăraşi derulează un program standard de supraveghere a 
radioactivităţii mediului de 11 ore/zi. Acest program standard de recoltări şi măsurători asigură 
supravegherea la nivelul judeţului, în scopul detectării creşterii nivelelor de radioactivitate în 
mediu şi realizării avertizării/alarmării factorilor de decizie. 

Pe lângă programul standard, Staţia RA Călăraşi recoltează şi pregăteşte zilnic probe 
de precipitaţii atmosferice, apă brută - Dunăre – Braţ Borcea, apă potabilă şi apă de foraj – de 
la o adâncime de 14 m - pentru analize de Tritiu şi Carbon -14, participând la Programul de 
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monitorizare a radioactivităţii factorilor de mediu în zona de influenţa a CNE PROD 
Cernavodă. 

Starea radioactivităţii mediului pentru judeţul Călăraşi rezultă din măsurătorile beta 
globale pentru factorii de mediu: aerosoli atmosferici, depuneri uscate şi precipitaţii 
atmosferice, ape, sol şi vegetaţie, precum şi măsurarea debitelor de doză gamma absorbite în 
aer. 

Radiaţiile gamma sunt monitorizate în sistem on-line prin intermediul a două staţii 
automate amplasate la sediul APM Călăraşi şi Staţia Meteo Călăraşi. 

În urma măsurătorilor efectuate de Staţia RA din cadrul APM Călăraşi  s-a constatat 
că toate valorile înregistrate pentru indicatorii: aerosoli atmosferici, depuneri din precipitaţii 
atmosferice, ape de suprafaţă, apă de foraj, 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  

Secția de Gospodărire a Apelor Călăraşi 

În cursul anului  2021 au fost efectuate: 
- 204 procese verbale de constatare în vederea reglementării din punct de vedere al 

gospodăririi apelor;  
- 1069 de procese verbale de recepție privin utilizarea resurselor de apă; 
- 86 de avize eliberate pentru lucrări de investiție noi, 68 de autorizații de gospodărirea 

apelor și 2 referate tehnice; 
- 120 de controale privind modul de respectare a reglementărilor în vigoare (ITA); 
- Au fost aplicate 131 de penalități de depășire a concentrațiilor de poluanți evacuați în 

ape de suprafață; 
- 1938 analize fizico-chimice și 248 biologice pentru râuri; 
- 336 analize fizico-chimice și 61 biologice pentru lacuri; 
- 1988 analize fizico-chimice pentru foraje hidro; 
- 1377 analize fizico-chimice pentru ape uzate; 
- 366 măsurători posturi pluvio; 
- 1756 mc lucrări de terasamente, 300 mc decolmatări, 32,922 km igienizări, 54,8 ha 

cosiri; 
- Lucrare provizorie, în regim de urgență, necesară pentru stoparea eroziunii de mal, pe 

o lungime de 110 m, în zona Acumulare Iezer, mal stâng, sat Boșneagu, comuna 
Dorobanțu. Pentru executarea lucrării s-au folosit 676 mc pământ, 360 pari, 6200 saci, 
20 kg cuie, 1300 m fascine;  

- Reabilitarea termică parțială a sediului SGA Călărași și la 9 cantoane, aflate în incintele 
îndiguite Greaca-Argeș-Chirnogi și Oltenița-Surlari-Dorobanțu, prin înlocuire centrală 
termică și tâmplărie exterioară; 

- Achiziții (tractor și diferite unelte) necesare desfășurării activităților specifice din planul 
tehnic; 

- Întocmirea Regulamentului de exploatare pentru acumularea Iezer Mostiștea; 
- Întocmirea a 6 cărți funciare pentru patrimoniul ANAR aflat în administrarea SGA 

Călărași; 
- Au fost executate lucrări de decolmatare pe zona aripilor riglate ale turnului de 

manevră Scoiceni al Barajului Iezer, comuna Mânăstirea, în vederea asigurării 
debitelor de apă solicitate de către ANIF Călărași prin privalul Scoiceni. 
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Gestionarea deşeurilor 

APM  Călăraşi a monitorizat permanent atingerea ţintelor de colectarea selectivă a 
deşeurilor reciclabile, în vederea atingerii obiectivelor generale de valorificare. 

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 31 decembrie 2021 populația deservită de către firmele de colectare deșeuri în 
județul Călărași era în procent de 98%. 

În cursul anului 2021, 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 
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 
31.12.2021, se prezintă astfel: 

Tip deșeu 
Cantitate 

(tone) 
Procent (%) 

Deșeuri municipale amestecate (20 03 01) 82605,015 92,72 
Deșeuri hârtie carton (20 01 01)      79,330 0,81 
Deșeuri stradale (20 03 03)  1256,020 1,41 
Deșeuri amestec de la construcții și demolări (17 09 04)  2573,400 2,89 
Deșeuri materiale plastice (20 01 39)  1927,020 2,16 

 

 

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.  
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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. 

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 1055 de inspecţii, astfel: 50 de inspecţii planificate şi 
1005 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 1055, din care: 

Inspecţii planificate la obiective economice cu impact semnificativ asupra mediului, 
50, astfel: 0 tip A, 42 tip B, 0 planificate tematic, 8 planificate tip SEVESO. 

Inspecţii neplanificate 1005, din care: 
 113 de inspecţii pentru respectarea condiţiilor impuse în actele de reglementare; 
 10 inspecţii în urma autosesizării Gărzii Naţionale de Mediu; 
 26 inspecţii pentru identificarea de obiective noi; 
 71 de inspecţii pentru rezolvarea unor reclamaţii; 
 1 inspecţie pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra 

mediului; 
 708 de inspecţii dispuse de CG/ACPM; 
 0 inspecţii pentru emiterea, preungirea sau revizuirea actelor de reglementare; 
 48de  inspecţii pentru verificarea măsurilor impuse; 
 28 de inspecţii efectuate cu alte autorităţi. 

Sancţiuni principale (25):  
 S-au aplicat 24 de amenzi, în valoare de 634.000 lei;  
 S-a aplicat 1 avertisment; 
 Nu au fost sancțiuni complementare 
 S-au aplicat 4 suspendări 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 (24):  
o 14 amenzi încasate; 
o 3 amenzi contestate;  
o 9 amenzi trimise spre executare. 

Valoarea amenzilor contravenţionale: 
 Valoare aplicată: 634.000 lei; 
 Valoare încasată: 130.500 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 2021 s-a diminuat semnificativ numărul 
incendierilor de mirişti, a vegetaţiei ierboase şi a stufului, cu impact negativ asupra 
solului şi atmosferei; 
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 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 
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); 

 s-a monitorizat permanent punctul de trecere a frontierei de la Ostrov, pentru 
prevenirea intrării în țară a deșeurilor de orice fel, conform Regulamentului nr.1013. 
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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  2021 

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 resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale 

necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale ale poliţiștilor; 
 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. 
 

Obiective specifice 2021 

Obiectivele specifice urmărite în activitatea Inspectoratului au fost: 
 Menținerea sub control a infracționalității de mică violență, comisă în special în mediul 

rural; 
 Combaterea evaziunii fiscale în domeniul cerealier; 
 Implementarea proiectului “Reabilitarea termică și creșterea efeicienței energetice a 

clădirii cu destinația Sediul Poliției Muncipiului Oltenița”, finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020. 

Managementul resurselor instituţionale 

Pentru reducerea deficitului de personal, în anul 2021, au fost organizate concursuri, 
astfel: 

- pentru ocuparea a 3 posturi vacante de șef de post la Postul de Poliție Roseți, Postul 
de Poliție Ciocănești și la Postul de Poliție Dorobanțu cu recrutare din sursă internă a 
persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege; 

- pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Serviciul de Investigare a 
Criminalității Economice cu recrutare din sursă internă a persoanelor care îndeplinesc 
condițiile prevăzute de lege; 

- pentru ocuparea unei funcții de șef secție tip III la Secția de Poliție Rurală nr.8 
Tămădău-Mare; 

- pentru ocuparea a 13 funcții vacante de ajutor de șef de post, prin recrutare din sursă 
externă a persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege; 

- concurs pentru ocuparea a 10 funcții vacante de ajutor de șef de post, prin recrutare 
din sursă externă a persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege; 

- pentru ocuparea unei funcții vacante de ofițer principal II din cadrul Serviciului de 
Investigare a Criminalității Economice  prin recrutare din sursă externă a persoanelor 
care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege; 

- de recrutare pentru ocuparea unei funcții vacante de ofițer specialist III „Sociolog” prin 
recrutare din sursă externă a persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege; 

- de recrutare pentru ocuparea a 2 funcții vacante de „conducător auto” Escortă arest, 
transfer din cadrul Centrului de Reținere si Arestare Preventivă, prin recrutare din sursă 
externă a persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege; 

- pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție, specialitatea Marketing și achiziții 
publice, existent la nivelul Serviciului Logistic - funcția de ofițer  specialist III, prin 
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încadrare directă din sursă externă a specialiștilor cu studii corespunzătoare cerinţelor 
postului şi care îndeplinesc condiţiile legale; 

- pentru ocuparea unei funcții vacante de ofițer și a unei funcții vacante de agent de 
poliție, specialitatea ”comunicații și informatică” prin încadrare directă din sursă externă 
a specialiștilor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc 
condiţiile legale; 

- activități de recrutare în cadrul concursurilor organizate de I.G.P.R. pentru ocuparea a 
4 funcții de ofițer, specialitatea ”pregătire profesională” prin încadrare directă din sursă 
externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului şi care îndeplinesc 
condițiile legale; 

- pentru ocuparea a 2 funcții vacante de agent de poliție, specialitatea ”financiar” prin 
încadrare directă din sursă externă a specialiștilor cu studii corespunzătoare cerinţelor 
postului şi care îndeplinesc condiţiile legale; 

- pentru ocuparea unui număr de 3 posturi vacante de agent de poliție, specialitatea 
logistică, existente la nivelul Serviciului Logistic, din cadrul Inspectoratului de Poliție 
Județean Călărași prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii 
corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale; 

- activități de recrutare în cadrul concursului organizat de I.G.P.R.  pentru ocuparea unui 
post vacant de ofițer de poliție specialitatea „siguranță școlară - psiholog” din cadrul 
I.P.J. Călărași -Biroul Siguranța Școlară – psiholog, ofițer specialist II, prin încadrare 
directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului şi 
care îndeplinesc condițiile legale; 

- activități de recrutare în cadrul concursului organizat de I.G.P.R.  pentru ocuparea unui 
post vacant de ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași: - 
ofițer specialist III –specialitatea implementare proiecte, prin încadrare directă din sursă 
externă a unor specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care 
îndeplinesc condiţiile legale; 

- pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă, a unui post vacant de 
execuţie de personal contractual, respectiv Muncitor calificat IV-I, 
specializare/calificare- fochist, la Serviciul Logistic- Biroul Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar şi Intendenţă; 

- pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă, a unui post vacant de 
execuţie de personal contractual, respectiv Muncitor calificat IV-I, la Biroul Comunicații 
și Informatică; 

- pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă, a unui post vacant de 
execuţie de personal contractual, respectiv îngrijitor la Poliția municipiului Călărași; 

- activități de recrutare în cadrul concursului organizat de I.G.P.R.  pentru ocuparea a 4 
posturi vacante de ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași 
specialitatea investigații criminale – criminalitate informatică, prin încadrare directă din 
sursă externă a unor specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care 
îndeplinesc condiţiile legale; 

- activități de recrutare în cadrul concursului organizat de I.G.P.R.  pentru ocuparea unui 
post vacant de ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, 
specialitatea ”ordine publică – inginer silvic”,  prin încadrare directă din sursă externă a 
unor specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc 
condiţiile legale; 

- pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă, a unui post vacant de 
execuţie de personal contractual, respectiv Muncitor calificat IV-I, specializare/calificare 
– bucătar, la Serviciul Logistic - Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi 
Intendenţă –Compartimentul Popotă; 

- pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă, a unui post vacant de 
execuţie de personal contractual, respectiv Muncitor calificat IV-I, funcția-electrician 
auto, la Serviciul Logistic- Compartimentul Tehnic/Exploatare şi reparaţii auto; 
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- pentru ocuparea funcţiei vacante de șef birou I la Centrul Operațional din cadrul 
Serviciului Cabinet al Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, cu recrutare din 
sursă internă; 

- pentru ocuparea funcţiei vacante de șef serviciu la Serviciul Cabinet, din cadrul I.P.J. 
Călărași, cu recrutare din sursă internă. 

În anul 2021, inspectoratul a înregistrat 29 de ieşiri din sistem, procentul de încadrare 
fiind de 75,27%. 

Resurse finaciare    

În anul 2021 a crescut volumul activităților desfășurate, în contextul pandemiei de 
COVID-19 și a suplimentării bugetului cu 145% față de 2020 și 215% față de 2019 la Titlul II 
‚‚Bunuri materiale și servicii”. 

A fost suplimentat bugetul unității, înregistrate și achitate reparații sedii de poliție în 
valoare totală de 791,45 mii lei și alte reparații în valoare totală de 855 mii lei. 

Au fost înregistrate și achitate achiziții de obiecte de inventar: sisteme de calcul, 
mobilier etc, în valoare totală de 2.103,44 mii lei.  

Au fost achitate expertize în valoare de 895.25 mii lei, la sfârșitul anului neexistând 
datorii restante către furnizorii de expertize. 

Prevenirea criminalităţii  

Programe şi campanii de prevenire: 

 Au fost desfăşurate 52 de activităţi cu grupurile ţintă constituite din elevi, atât fizic cât și 
on-line și 2 lectorate cu părinţi şi cadre didactice; 

 S-au distribuit 780 de pliante și au fost afișate 160 de postere; 
 Număr total de parteneri, 4, din care 3 instituţii/autorităţi locale/alte structuri ale MAI, 1 

unităţi de învăţământ (Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi). 

Urmare a bunei colaborări cu şcoala, poliţistul de prevenire a fost cooptat în diverse 
acţiuni şi un proiect iniţiat de o unitate de învățământ de pe raza județului Călărași 

 Proiectul educaţional „Dragalina, Școala în siguranță” încheiat cu Liceul Tehnologic 
Duiliu Zamfirescu, Dragalina; 

 În anul 2021, poliţistul de prevenire a criminalităţii a desfăşurat activităţi şi în cadrul 
campaniei de prevenire „Vacanța s-a terminat, sunteți pregătiți pentru un nou 
început?”. Această campanie a avut ca scop prevenirea delincvenței juvenile, grupurile 
țintă fiind reprezentate de elevi și părinți; 

 În perioada de referinţă, poliţistul de prevenire a criminalităţii a mai desfăşurat un 
număr de 16 activități de prevenire in programul de prevenire ,,În siguranță la volan, 
stop accidentelor,,  împreună cu Serviciul de Probațiune Călărași și cu lucrători din 
cadrul Serviciului Rutier Călărași; 

 S-au desfășurat 2 activități de prevenire în campania ,,Selfie-ul pe tren nu ia like-uri ia 
vieți,, împreună cu lucrători din cadrul SPT Călărași; 

 De asemenea, poliţistul de prevenire a criminalităţii face parte din Comisia Judeţeană 
de egalitate de şanse între femei şi bărbaţi. 

Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice 

 106 acţiuni cu efective lărgite, 2.303 controale directe, constatându-se 634 de 
infracțiuni în flagrant; 

 Polițiștii din cadrul structurilor de ordine publică au intervenit la 21824 de evenimente, 
din care 7740 în mediul urban și 14084  în mediul rural; 

 S-au aplanat în cursul anului 2021 un număr de 2307 stări conflictuale; 
 Apeluri 112: 64,94% din numărul total de intervenţii la apelurile prin S.N.U.A.U. 112 au 

avut loc în mediu rural;  din totalul de 20.772 de intervenţii, în aproximativ 62,59% din 
cazuri poliţia a intervenit în mai puţin de 10 minute; a crescut numărul intervenţiilor la 
sesizările 112 atât în mediul urban, însă scade în mediul rural cu 13,21%; 
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Siguranţa traficului rutier 

În ceea ce privește siguranța participanților la trafic, în anul 2021 au fost reținute 3615 
permise de conducere, au fost retrase 997 de certificate de înmatriculare și au fost aplicate 
38.882 de sancțiuni.  

Tot ca rezultat al activitaţilor desfăşurate, au fost descoperite/sesizate 666 fapte 
penale, din care 365la regimul circulaţiei şi 301 de altă natură. 

Arme, explozivi, substanţe periculoase 

La nivelul judeţului Călăraşi există un număr de 1329 persoane fizice autorizate (922 
pentru arme letale și 407 pentru arme neletale) și un număr 26 persoane juridice autorizate. 

Au fost efectuate 38 de percheziţii domiciliare efectuate, fiind dispuse 5 măsuri 
preventive față de persoane care au săvârşit infracţiuni. 

În anul 2021 au fost indisponibilizate următoarele bunuri: 1.000 de kg de articole 
porotehnice, 92.800 de kg de produse de protecţia plantelor, 148 de kg și 4.010 litri de 
deșeuri periculoase. 

Criminalitatea economico-financiară 

În cursul perioadei analizate au fost organizate și executate 128 de acțiuni, având ca 
suport informațiile proprii, informațiile de la alte structuri și planurile de acțiune aflate în 
derulare la nivel național. 

Au fost efectuate un număr de 56 percheziții domiciliare, au fost puse în executare 53 
mandate de aducere  și s-au dispus măsuri preventive față de 11 suspecți/inculpați .Totodată, 
au existat 105 sesizări din oficiu față de 73 sesizări din oficiu în 2020, cu privire la săvârșirea 
de infracțiuni(contrabandă, punere în circulație produse contrafăcute, evaziune fiscală, 
spălarea banilor, alte domenii) și ridicată cantitatea de 6.723 kg tutun și 171.220 țigarete. 

Cu ocazia acțiunilor organizate, au fost aplicate în total 138 amenzi contravenționale, 
în valoare de 330.400 lei, la: Legea nr.103/1992, Legea nr.61/1991, Legea nr.8/1996, OUG 
nr.28/1999, și la alte acte normative. 

Criminalistică 

Cu ocazia cercetării la locul faptei în cele 2914 cazuri, au fost descoperite şi ridicate un 
număr de  3470  urme şi mijloace materiale de probă, din care 575 papilare, 483 biologice, 515 
traseologice, 20/133 balistice, 11/29 fizice-chimice, 43/123 dispozitive electronice, 144/154 
îmbrăcăminte, 97/870 înscrisuri,  384 obiecte purtătoare de urme, 1428 alte urme.  

Au fost identificate prin mijloace criminalistice un nr. de 79 de persoane, 56 prin 
comparaţii dactiloscopice în sistemul AFIS şi din cercurile de suspecţi și 23prin constatări 
criminalistice (altele decât cele dactiloscopice). 

Acţiuni speciale 

Poliţiştii Serviciului pentru Acţiuni Speciale au efectuat 350 de misiuni operative: 97 
rezerve de intervenție, 62 de percheziții domiciliare, 58 de mandate de orice tip executate, 
112 escorte C.R.A.P., 9 escorte ordonanțe de reținere, 5 supraveghere C.R.A.P., 5 
supraveghere reținut special.  

Activitatea pe linie juridică 

În anul 2021, totalul dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care 
Inspectoratul de  Poliţie Judeţean a figurat ca parte, este de 1167, dintre care 1154 dosare 
având ca obiect plângeri contravenționale și 13 dosare în materia contenciosului administrativ 
și fiscal. 

S-au  soluţionat definitiv şi irevocabil de instanţele de judecată, 295 de dosare. 
Din totalul dosarelor soluţionate, în cursul anului 2021 au fost câştigate 199 de 

dosare, au fost 81 de dosare şi au fost admise în parte un număr de 14 dosare. 
Procentual, în cursul anului 2021, situaţia se prezintă astfel: 67,5% dosare câştigate, 

27,5% pierdute, 5% admise în parte. 
.    
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Centrul de Reținere și Arestare Preventivă 

În anul 2021 au fost încarcerate 683 persoane, iar lucrătorii Centrului de Reţinere şi 
Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Călăraşi au efectuat 78 de transferări de persoane la 
Penitenciarul Slobozia, Penitenciarul Poarta Albă,Penitenciarul București Jilava, Penitenciarul 
București Rahova, Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă de la D.G.M.B., Centrul de 
Reţinere şi Arestare Preventivă de la I.P.J. Constanța, efectuându-se 3.251 de escortări 
pentru 3.523 arestați, din care 584 de escortări exterioare pentru 856 arestați și 2.667 
escortări interioare pentru 2.667 arestați scoși la cercetări (grefă avocat, anchetă, raport, 
confesiune religioasă, serviciul de probațiune, telefoane și notar). 

Cooperare intra şi interinstituţională 

Principalul partener al IPJ Călăraşi, Ministerul Public care împreună cu celelalte 
instituţii de aplicare a legii şi structurile de informaţii, a coordonat activitatea poliţiştilor pentru 
documentarea unor activităţi infracţionale privind infracţiuni de şantaj, cămătărie, furturi din 
locuinţe, trafic de ţigări şi produse din tutun, trafic de alcool şi băuturi alcoolice produse în 
afara antrepozitului fiscal. 

Au fost desfăşurate acţiuni în sistem integrat cu I.J.J. Călăraşi, I.S.U. şi Poliţia de 
Frontieră, pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice. 

Cooperare internaţională 

Programe în derulare: Implementarea proiectului din cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020 cu titlul: Reabilitarea termică și creșterea eficienței energetice a clădirii 
cu detinația Sediu al Poliției Municipiului Oltenița și desfășurarea activităților specifice de 
implementare a proiectului, conform graficului de implementare.  

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 2.752 de articole în cotidiene şi publicaţii on-line şi 
1.234 de referiri în radio/TV privind activitatea I.P.J. Călăraşi, 99% fiind referiri pozitive/neutre.  

Au fost înregistrate şi 257 de solicitări de informaţii de interes public. 
Relaţia cu mass-media a fost caracterizată de echidistanţă şi transparenţă. 

Activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi  

Activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi în anul 2021 s-a desfăşurat 
pe baza şi pentru punerea în aplicare a documentelor programatice de nivel superior, 
prioritatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi constituind-o creşterea gradului de 
siguranţă a cetăţenilor. 

Și în anul 2021, activitatea Inspectoratului a fost influențată de specificități deosebite 
caracteristice pandemiei Covid -19. 

Provocările impuse de pandemie, au afectat de multe ori misiunile de bază și 
activitățile principale planificate ale unității. 

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 desfăşurări a 
misiunilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat. 



 

 

  

237

Pentru anul 2021, se apreciază că punctele de referinţă pe acest palier al misiunilor 
au fost afectate de continuarea executării de misiuni pentru prevenirea şi limitarea efectelor 
pandemiei de COVID-19 pe timpul instituirii stării de alertă pe teritoriul României. 

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 
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 8113 misiuni de ordine publică în care au fost angrenaţi 14978 de jandarmi. 

Pentru asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfăşurării unor activităţi cu 
public numeros, în perioada de referinţă au fost executate 183 de misiuni de asigurare a 
ordinii publice, fiind angrenaţi 1556 de jandarmi, evidenţiindu-se o creștere cu 89  de misiuni 
faţă de anul anterior. 

În anul 2021, structurile operative din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi au 
executat în cooperare/ colaborare cu alte structuri un număr de 484 de misiuni, cu un efectiv 
de 2.093 jandarmi comparativ cu anul 2020, când au fost executate un număr de 1.393  
misiuni cu un efectiv de 3.461 jandarmi. 

În anul 2021 s-au desfăşurat 6 activităţi de prevenire a faptelor antisociale în instituţii 
de invăţământ, în spaţiul public dar şi în incinta arenelor sportive, fiind distribuite 95 materiale 
informative. 

Pe timpul executării misiunilor specifice, în anul 2021, personalul Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Călăraşi a sesizat un număr de 18 fapte de natură penală cu 22 
făptuitori, în anul 2020 - 43 fapte de natură penală cu 64 făptuitori. 

În misiunile în cooperare cu personalul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Călăraşi, 
jandarmii au participat la constatarea a 185 fapte de natură penală cu 182 făptuitori, în anul 
2020 - 221 fapte de natură penală cu 217 făptuitori. 

În 2021 au fost constatate şi aplicate 3.118 sancţiuni contravenţionale din care 
1.386 amenzi, în valoare de 990.990 lei, faţă de anul precedent cu 3190 sancţiuni 
contravenţionale. 

Structurile de ordine publică au intervenit la un număr de 110 sesizări prin 
S.N.U.A.U. „112”, existând o preocupare constantă a conducerii inspectoratului pentru 
rezolvarea cu operativitate a urgenţelor cetăţenilor. 

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, 4 aparţinând 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. 
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Eficienţa măsurilor întreprinse s-a concretizat prin liosa problemelor deosebite în 
domeniu, fiin pus accentul pe pervenție. 

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 domeniile 
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 cunoaşte” în principal structurilor operative ale inspectoratului, dar şi altor 
structuri abilitate. Raportul dintre numărul de date și informații obținute și numărul de misiuni 
de cercetare documentare executate este egal cu 1, valoare ce reflectă o activitate eficientă. 

Din punct de vedere calitativ, prin documentele de planificare elaborate la nivelul 
Jandarmeriei a fost stabilit că activitatea se raportează la numărul evenimentelor cu impact 
mediu sau ridicat care surprind prin necunoașterea elementelor constitutive ale acestora, o 
valoare < 1% din totalul evenimentelor fiind considerată ca tolerabilă.  

Sub acest aspect în anul 2021 nu au fost înregistrate situații de natura celor 
menționate. 

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. 

Aplicaţiile informatice – SURE şi SIMIEOP au dus la o creştere semnificativă a 
performanţei privind monitorizarea misiunilor, evenimentelor şi aspectelor de interes operativ. 

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 

I.J.J. Călăraşi a încheiat planuri de cooperare/colaborare, atât cu structurile MAI, cât 
şi cu instituţii, organizaţii, agenţii şi autorităţi ale administraţiei publice locale, în domeniile de 
competenţă. 

În luna noiembrie, între I.J.J. Călărași, I.S.U. Călărași și Gruparea de Jandarmi 
Mobilă ”Tomis” Constanța”, a fost semnat un plan de cooperare, în vederea îndeplinirii în 
condiții optime a misiunilor asociate funcțiilor de sprijin în domeniul situațiilor de urgență. 

În luna aprilie, Inspectoratul a participat la exercițiul de mobilizare MOBEX IF-CL 21, 
activitatea desfășurată fiind apreciată în mod pozitiv de către conducerea exercițiului. 

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. 

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 5 exerciţii de cooperare 
(comparativ cu 3 în anul 2020). 
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La nivelul unităţii, se află implementare Proiectul ROBG-481 în cadrul Programului 
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. 

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; 
- Unități de stocare – 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 anul 2021, au fost depuse eforturi şi a continuat implementarea modelului optim 
organizatoric care să genereze un raport resurse/costuri/rezultate fără un compromis notabil 
şi să se găsească în consens cu actuala arhitectură de securitate şi siguranţă a cetăţeanului 
la nivelul U.E. 

Evoluţia proiecţiei structurale 

În anul 2021 nu au fost înregistrate reorganizări structurale ale instituţiei. 
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. 

Gradul de încadrare cu personal 

Dinamica resurselor umane a avut o evoluţie ușor descendentă către sfârșitul anului 
2021, cu valori cuprinse între 85,3% și 83%. 

În sesiunea din februarie 2021 au fost recrutați 37 candidați din care 6 au fost 
declarați ”admis” iar în sesiunea septembrie-octombrie 2021 au fost recrutați 35 candidați, din 
care 7 au fost declarați ”admis”. 

Pentru admiterea în sesiunea iulie 2021 la Academia de Poliție “Alexandru Ioan 
Cuza” București au fost recrutați 4 candidați. 

Pentru școlile/instituțiile militare de învătământ ale M.Ap.N. pe locurile repartizate 
M.A.I. a fost recrutat un candidat. 

În luna iulie ne-a fost repartizat un absolvent al Academiei de Poliție ”A.I. Cuza” 
București, ofițer, care a fost încadrat la Detașamentul 1 Jandarmi Mobil. 

În luna martie au fost ocupate 4 posturi de ofițer specialist, prin trecerea maiștrilor 
militari și subofițerilor în corpul ofițerilor. 

În luna decembrie în urma concursurilor organizate pentru ocuparea unor posturi prin 
încadrare directă sau rechemare în activitate, a fost declarat admis un candidat, acesta fiind 
încadrat cu data de 20.12.2021 la Compartimentul Financiar. 

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 disciplina 
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. 
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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 activităţilor 
desfăşurate s-a concretizat în neînregistrarea niciunui incident sau accident de muncă, şi pe 
viitor urmând a se acorda aceeaşi atenţie acestui domeniu, atât de important din punct de 
vedere structural şi funcţional. 

Urmare a dispozițiilor eșaloanelor superioare, cu privire la măsurile dispuse în scopul 
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 
2021, 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, 14 au studii 
postuniversitare, iar un ofiţer a absolvit studii de doctorat în domeniul management; 

 din totalul subofițerilor încadrați, 82 au studii superioare şi 1 are studii postuniversitare. 

În cursul anului 2021, au participat la activităţi de pregătire organizate în instituţiile de 
învăţământ ale ministerului, 82 de subofiţeri. 

Desfășurarea activităților planificate de educație fizică a fost grav afectate de măsurile 
luate pentru prevenirea pandemiei SARS-CoV-2, accentul punându-se pe pregătirea 
individuală și protecția personalului.  

În anul 2021, 3 ofițeri și 10 subofițeri au parcurs programul de tutelă profesională. Au 
executat stagiul de practică în cadrul unităţii, 6 elevi din cadrul Şcolilor Militare de Subofiţeri 
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. 

Au fost realizate achiziții cu respectarea legislației în domeniu fiind încheiate 7 
contracte de prestări servicii , 5 contracte subsecvente, 150 comenzi ferme din care 149 prin 
SICAP. 

S-a reușit refacerea gardului unității din elemente de prefabricate din beton armat, 
înlocuirea instalației termice și reparații instalație sanitară la pavilionul 45-280-01; s-a refăcut 
și modernizat instalația electrică din pavilionul comandament, parter și etaj precum și 
eficientizarea instalației de încălzire prin înlocuirea radiatoarelor vechi din fontă cu unele noi 
din oțel. 

Au fost avizate de Ministerul Afacerilor Interne teme de proiectare și nota de 
fundamentare pentru investiția “Garaj Auto” dar nu au fost alocate fonduri. 

Au fost transmise către CNI documentele pentru: sală de sport, cu tribună de 180 de 
locuri și reabilitarea și modernizarea pavilioanelor 45-280-01 și 45-280-02. 
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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, s-au optimizat serviciile de comunicații electronice. 
Totodată,  pe un număr de 22 terminale mobile gsm, s-a instalat aplicația  Check 

DCC pentru verificarea de către structurile de ordine publică  a  certificatelor digitale verzi ale 
UE privind COVID-19. 

Gradul de înzestrare cu tehnică de comunicaţii radio este următorul: terminale 
portabile 73%, terminale mobile 41% şi terminale fixe 70%, faţă de prevederile tabelei de 
înzestrare. 

Aceste echipamente funcţionează corespunzător, fiind exploatate, în cea mai mare 
parte, în afara perioadei de garanţie sau a duratei normale de utilizare. 

Asigurare financiară 

În anul 2021, ordonatorul de credite a aprobat credite bugetare în sumă totală de 
30.708.900 lei, astfel: pentru cheltuieli cu drepturi băneşti = 27.446.050 lei; pentru cheltuieli cu 
bunuri materiale şi servicii = 885.910 lei; pentru finanțare proiecte FEDR = 19.000 lei; pentru 
active nefinanciare (investiții) = 210.000 lei; pentru drepturi sociale = 121.760 lei. 

În ceea ce privește activitatea compartimentului financiar, se constată o legiferare 
deficitară, insuficientă și neunitară a acestor drepturi. Constatarea este întărită inclusiv de 
faptul că Legea nr.284/2010 era numită ”privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice”, iar în cazul actualei Legi, Legea nr.153/2017 legiuitorul a renunțat la 
sintagma ”unitară”, legea devenind Legea nr.153 ”privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice”. 

Dinamica legislativă în domeniul salarizării personalului este o problemă peste care 
de foarte puține ori se poate trece; aceasta presupune foarte mult timp alocat aprofundării 
unor prevederi care, de multe ori sunt aprofundate inutil întrucât se abrogă/modifică până să 
le aplicăm în litera şi spiritul aprobărilor; deasemenea, „amalgamul legislativ” în domeniul legii 
salarizării (Legea nr.153/2017 aplicată cu prevederi din Legea nr.138/1999, dar şi cu 
prevederi din actele normative anterioare intrării în vigoare a acesteia) conduc la activităţi 
suplimentare (de multe ori şi în afara orelor de program) pentru stabilire şi verificare a 
drepturilor băneşti ale personalului. 

De asemenea deciziile Curții Constituționale a României prin care deseori se infirmă 
modul cum au fost gândite anumite situații din această legislație impun concluzia că 
abordarea legislativă privind salarizarea este greșită. Putem spune în glumă că salarizarea în 
cazul cadrelor MAI (și nu numai) s-a ”externalizat” către organele de justiție. Se desfăşoară în 
temeiuri şi termene legale.  

Asigurare juridică 

În 2021 au fost soluționate definitiv 21 dosare civile, 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 unui număr de: 5 contracte prestări 
servicii; 1 act adițional la contract prestări servicii; 2 contracte de sponsorizare; 110 comenzi 
furnizare produse; 195 ordine de personal; 4 procese-verbale de inventariere. 

Unitatea are pe rol la diferite instanţe judecătoreşti 12 dosare constând în litigii care 
au ca obiect plângeri contravenţionale (5), anulare acte administrative (3) și drepturi bănești 
conform (4). 
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De asemenea, compartimentului juridic i-au fost repartizate spre soluționare 15 
petiții și 8 solicitări formulate în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public. 

Asigurare psihologică 

S-a concretizat în evaluări psihologice periodice - 238 de cadre; evaluări psihologice 
pentru acordarea dreptul de a conduce autovehicule aparţinând M.A.I. - 12 de cadre, 
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. 

De asemenea,  a fost realizată evaluarea psihologică a unui număr de 113 candidați  
în vedrea admiterii la școlile de subofițeri aparținând Jandarmeriei Române, iar în vederea 
ocupării unor posturi vacante la nivelul unității prin încadrare din sursă externă au fost 
evaluate de 5 persoane. 

Activitatea de asistență psihologică  

Au fost realizate activități de instruire și psihoigienă: susținerea cadrelor cu funcții de 
conducere; realizarea de instructaje privind aspecte de ordin psihologic ce trebuiesc urmărite  
de către persoanele cu funcții de conducere la personalul din subordine; realizarea unui 
program de profilaxie psihologică privind conduita efectivelor de jandarmi în contextul 
pandemiei de Coronavirus; s-au derulat două programe de intervenție psihologică primară și 
26 intervenții primare. 

 Activitatea de evaluare psihologică  

Pentru sprijinirea activității cadrelor expuse la riscuri psihosociale au fost avizate 
psihologic 9 cadre, pentru desfășurarea de activități cu cifru o persoană, iar pentru 
desfășurarea de acțiuni și intervenții speciale  o persoană.  

Au fost desfășurate 9 instructaje psihologice cu personalul participant la misiuni, 
înaintea începerii 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 8 controale 
tematice. 

Numărul redus de controale tematice executate în anul 2021 a fost o consecință a 
efectelor provocate de pandemia de COVID-19, acestea fiind parțial amânate, 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 

S-a acţionat pentru optimizarea fluxului informaţional şi al circuitului documentelor 
Au fost înregistrate 23.777 lucrări nesecrete, 3.460 lucrări secrete de serviciu şi 9 

documente strict secret şi secret, fiind înregistrată o creştere cu 10,94 % a numărului total de 
documente luate în evidenţă faţă de anul 2020.  

În prezent există o bună colaborare cu personalul SJPI Călăraşi.  
Au fost executate inventarieri ale documentelor clasificate gestionate de unitate, a 

documentelor topo-geodezice şi a literaturii  militare, sigiliilor şi ştampilelor, nefiind constatate 
pierderi sau deteriorări. 
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Pe linie de secretariat şi documente clasificate nu au fost înregistrate neajunsuri. 
S-au constituit și au fost luate în evidenţă unităţile  arhivistice şi s-a procedat la 

selecţionarea dosarelor cu termen de păstrare expirat. 
Pe linie de evidenţă a fondului de arhivă nu s-au înregistrat neajunsuri. 
Pe linie de prevenire a incidentelor de securitate, nu s-au înregistrat probleme. 
În cursul anului 2021 a fost actualizat programul prevenirii scurgerii de informaţii 

clasificate deţinute de unitate, fiind reevaluate şi zonele de securitate. 
S-a acționat activ pentru implementarea la nivelul structurilor unităţii a programului de 

prevenire a scurgerii informaţiilor clasificate. 
A fost întocmit planul specific de pregătire a personalului în domeniul protecţiei 

informaţiilor clasificate, și s-a desfășurat instruirea lunară protectivă a întregului efectiv. 
Au fost întocmite documentele necesare eliberării autorizaţiilor de acces la informaţii 

clasificate pentru 84 de 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. 

Activitatea de relaţii publice a fost guvernată de principiile transparenţei şi 
echidistanţei. 

În anul 2021, activitatea inspectoratului a fost prezentată în presa locală și centrală în 
288 articole, din care 192 în presa scrisă, 54 la radio, 47 la televiziune și 95 on-line 
(site/vlog/blog), inspectoratul beneficiind de un grad de polaritate pozitiv-neutră de 99% față 
de 2020 cu 446 articole, din care 276 în presa scrisă, 62 la radio, 41 la televiziune și 67 on-
line (site/vlog/blog), inspectoratul beneficiind de un grad de polaritate pozitiv-neutră de 99%. 

Un bun impact media au avut activităţile pentru prevenirea violenţei şi a criminalităţii 
desfăşurate în instituţiile de învăţământ, activitățile privind prevenirea violenței în sport 
desfășurate cu ocazia competițiilor sportive, activitățile pentru prevenirea și combaterea 
consumului de substanțe interzise sau a altor fapte de încălcare a ordinii și siguranței publice, 
dar și cele desfășurate pentru prevenirea răspândirii bolilor contagioase. 

Inspectoratul a participat alături de Direcția Silvică Călărași și clubul sportiv YZO-
GYM Călărași în cadrul Campaniei 171 stejari pentru România,  și s-au plantat 171 stejari în 
sectorul de pădure al comunei Ștefan Vodă. 

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 folosirea paginii oficiale de social-media (facebook) în cadrul 
căreia s-au făcut 95 de postări dintre care unele au fost preluate în presa locală, comparativ 
cu 2020, când s-au făcut 198 de postări. 

S-au elaborat şi difuzat mass-media un număr de 17 buletine informative conţinând 
informaţii despre activitatea inspectoratului, din care 100% s-au regăsit în presă, față de 2020 
când au fost elaborate 20 de buletine informative.  

În perioada evaluată, au solicitat primirea în audienţă 3 persoane şi au fost 
înregistrate 35 de petiţii. 

 Activitatea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Călăraşi 

Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare la 31.12.2021 a fost în 
procent de 103,59 %, după cum urmează:  program  -  1.071,20 mil lei, din care bugrt de stat 
410,43 mii lei și bugetele asigurărilor sociale – 660,77 mii lei, realizări – 1109,70 mii lei, din 
care : 420,32 mii lei buget de stat și 698,38 mii lei, bugetele asigurărilor sociale. 

Facem precizarea că, la data raportării, programul de încasări comunicat este 
provizoriu pentru trimestrul IV și definitiv pentru primele trei trimestre. 
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În  perioada analizată, veniturile încasate la bugetul general consolidat urmare 
aplicării măsurilor de executare silită (somații, popriri conturi, popriri terți, sechestre bunuri 
mobile/ imobile) au  totalizat 91.060 mii lei, după cum urmează: din somațiile emise  –  72.283 
mii lei; din popriri conturi – 15.416 mii lei; din popriri la terți - 3.023 mii lei; din valorificare 
bunuri – 338 mii lei. 

A fost rambursată TVA în sumă de 121.456 mii lei, din care suma de 55.265 mii lei a 
fost compensată, iar suma de 66.191 mii lei a fost restituită efectiv. 

La 31.12.2021 arieratele rămase de recuperat de la contribuabili persoane juridice și 
fizice sunt în sumă de 162.211 mii lei. 

Principalele rezultate obținute de inspecția fiscală din cadrul AJFP Călărași în anul 
2021, cu un număr mediu de 27 inspectori fiscali (18 pentru contribuabili persoane juridice și 
9 pentru contribuabili persoane fizice), au fost: 

 pentru contribuabili persoane juridice: - au fost efectuate 81 de inspecții fiscale prin 
care s-au stabilit sume suplimentare în cuantum de 139.167 mii lei si 301 de verificări 
documentare prin care s-au stabilit sume suplimentare în cuantum de 16.295 mii lei. 
De asemenea au fost realizate 55 de controale inopinate în vederea cuantificării 
riscului fiscal și a certificării nedeductibilității taxei pe valoarea adaugată. 

 pentru contribuabili persoane fizice: au fost efectuate 132 de inspecții fiscale prin care 
s-au stabilit sume suplimentare în cuantum de 2.718 mii lei și 33 de verificări 
documentare prin care s-au stabilit sume suplimentare in cuantum de 381 mii lei. 

În perioada analizată, obiectivele principale au constat în identificarea deficienţelor 
în materie financiar-fiscală, concomitent cu încasarea sumelor stabilite suplimentar, precum și 
solutionarea în termen a deconturilor de TVA și a tuturor solicitărilor primite din partea 
contribuabililor sau a altor autorități. 

 Alte aspecte ce țin de activitatea desfășurată de inspețtia fiscală:  
 desfășurarea de acțiuni (controale inopinate și inspecții fiscale de fond) la  contribuabilii 

mijlocii din aria de competență, fapt ce a necesitat un fond de timp semnificativ; 
 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; astfel, în cazul a 10 inspecții fiscale vizând  soluționarea 
DNOR, s-a procedat la extinderea verificărilor și asupra impozitului pe dividende/alte 
impozite și taxe, stabilindu-se astfel  sume suplimentare în cuantum de 187 mii lei; 

 efectuarea de verificări la contribuabili mari și la contribuabili mijlocii din aria de 
competență a D.G.R.F.P. București, conform delegărilor de competență primite; 

 efectuarea a 5 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;  

 pentru cei 56 de contribuabilii la care s-a deschis procedura insolvenței, au fost 
respectate prevederile legale prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență, respectiv la nivelul Biroului Selectare, 
Programare și Analiză s-a efectuat analiză de risc iar urmare analizei au fost cuprinși în 
control 18 operatori economici cu risc, cu următoarele rezultate: 4 dispoziții de măsuri 
cu suma totală de 103 mii lei, 11 decizii de impunere cu sume suplimentare totale de 
4.333 mii lei. La data de 31 decembrie 2021 se află în curs 3 acțiuni de verificare.  

 s-a avut în vedere valorificarea informațiilor primite de la direcțiile coordonatoare din 
cadrul A.N.A.F, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, de la 
organele fiscale teritoriale și  de la alte instituții ale statului. 
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 Activitatea desfășurată de compartimentul de Comunicare în anul 2021: 
 au fost emise și transmise către mass media locală 30 de comunicate de presă, 23 

emise la nivel local și 7emise la nivel de ANAF și DGRFP Ploiești; 
 au fost înregistrate și soluționate 37 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 133 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 137 de știri media atât în presa scrisă cat și 
audio-video; 

 prin aplicația Formularul de Contact - ANAF au fost primite și înregistrate 145 de 
solicitări din partea persoanelor fizice și juridice - 71 petiții și 74 alte solicitări; 

 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 2021. 

Activitatea de asistență pentru contribuabili, în anul 2021, a constat în: 
 implementarea unor proiecte de digitalizare pentru simplificarea relației ANAF- 

contribuabili, si anume: asigurarea funcţionării şi disponibilităţii sistemului informatic; 
creșterea performanței specialiștilor IT; retehnologizarea și extinderea platformelor 
hardware şi software pentru interfața cu cetățenii;  

 accelerarea informatizarii ANAF, pentru creșterea gradului de colectare, prin: 
- implementarea procedurii de conectare a aparatelor de marcat cu jurnal electronic la 

sistemul informatic naţional de monitorizare al ANAF;  
- implementarea sistemului de facturare electronică care permite transmiterea în timp 

real a facturilor emise către ANAF; 
- asigurarea de la distanță a serviciului de asistență a contribuabililor, prin introducerea 

Formularului de contact pe site-ul ANAF; 
- dezvoltarea Call-center-ului, prin introducerea unui număr unic de telefon la nivel 

național pentru toți contribuabilii; 
- extinderea facilităților pentru plata impozitelor și taxelor prin platforma                       

Ghiseul.ro; 
- a fost implementat mecanismul electronic de instituire și ridicare a popririlor; 
- au fost interconectate aparatele de marcat electronice fiscale. 

Pentru eficientizarea şi transparentizarea instituţiei au fost dematerializate fluxurile de 
activitate curentă şi tranziţia spre un mediu de lucru predominant digital care să includă 
corespondenţa electronică, generalizarea utilizării semnăturii electronice şi accesul de la 
distanţă a bazelor de date. 

Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă 

Management operativ 

Gestionarea situațiilor de urgență 

În anul 2021, personalul compartimentului MSUD a preluat un număr de 25.771 de 
apeluri de urgenţă direcţionate către ISU ”Barbu Știrbei” Călăraşi din totalul de 147091 primite 
prin SNUAU 112 la nivelul județului Călărași, cu o medie de aproximativ 70,6 apeluri/zi. Din 
cele 25.771 de apeluri primite, 119017 s-au concretizat în misiuni desfășurate ca urmare a 
unor situații de urgență, ceea ce reprezintă 46,24 %.  

În zona de competenţă a ISU ”Barbu Știrbei” Călăraşi, forţele de intervenţie au fost 
solicitate pentru gestionarea unui număr de 11917 situaţii operative (9194 de intervenții în 
situații de urgență, 2361 de recunoaşteri în teren și informări preventive, 8 EXFT, 129 de 
evenimente publice de amploare, 225 de situații în care un s-a intervenit), ceea ce reprezintă 
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o medie de 33 de intervenţii pe zi (în anul 2020 – 9983 de misiuni şi acţiuni în zona de 
competenţă), cu 16,22% mai mult). 

Repartiţia acestor intervenţii pe categorii este următoarea: 
 264 pentru stingerea incendiilor reprezentând 2,21% din totalul intervenţiilor în situații 

de urgență, mai puțin cu 18% faţă de anul 2020, când a fost un număr de 322; 
 417 intervenții la incendii de vegetație reprezentând 3,49% din totalul intervenţiilor, mai 

mult cu 14,14% faţă de anul 2020, când au fost 358 de incendii de vegetaţie; 
 274 alte situații de urgență, 10 asanare/distrugere muniție neexplodată, 49 inundații, 1 

avarie gravă la magistralele de transport gaze sau energie electrică, 14 manifestări 
fenomene meteo periculoase, 200 alte intervenții), reprezentând 2,29% din total, mai 
mult cu 29,56% decât în anul 2020 cand au fost 193; 

 2839 de acțiuni de protecție a comunităților (2 misiuni de protecţia mediului, 19 salvări 
de animale, 129 de asigurări măsuri PSU la evenimente publice de amploare, 2361 de 
recunoașteri în teren și informări preventive, 8 exerciții EXFT), reprezentând 23,82% 
din total, mai mult cu aproximativ 32% față de anul 2020 când au fost 1930; 

 6044 pentru asistență medicală de urgență (ajutor medical de urgenţă - 2809 și 
descarcerare - 235) reprezentând 50,71% din totalul intervenţiilor, mai mult cu 2,29% 
faţă de anul 2020 cand au fost 5867; 

 1854 de acțiuni de asistență persoane (266 salvare/căutare persoane, degajări 
persoane din explozie,  în urma prăbușirii, rămase blocate, sprijin SAJ, alte cauze, cu 
intenţia de a se arunca în gol, 1588 intervenții transport persoane infectate cu virusul 
SARS-COV-2 sau suspecte COVID-19 către unități spitalicești sau spații de izolare) 
reprezentând 15,55% din totalul intervenţiilor, mai mult cu aproximativ 39% decât în 
anul 2020 când au fost 1131; 

 225 de intervenţii la care nu s-a acţionat, reprezentând 1,88% din total intervenţii, mai 
mult cu aproximativ 19,11% comparativ cu anul 2020 cand au fost 182. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incendii și incendii de vegetație 

În anul 2021, în urma intervenţiilor la incendii s-au înregistrat 106 persoane salvate 
(106 adulți și 0 copii), 4 persoane rănite şi 10 persoane decedate (9 adulți și 1 minor) făţă de 
anul 2020 când s-au înregistrat 3 persoane adulte decedate şi 10 de persoane rănite. 

Tot la incendii s-au mai înregistrat: animale mari, 3 salvate şi 6 moarte; animale mici, 
111 salvate şi 1 mort; păsări,  20 salvate şi 32 moarte. 

Localizarea incendiilor este următoarea: 

Localizare Total 681 
Urban                         158 70 88 
Rural                         523 194 329 

   
 
 
 

Intervenţii ISU 
Aaltele decât SMURD SMURD Total 

3856 8061 11917 
Det.  Călăraşi 1027 3113 4140 
Det. Olteniţa 735 1304 2039 
Secţia  Lehliu-Gară 815 705 1520 
Secţia Dragalina 372 801 1173 
GI Budeşti 524 1062 1586 
GI Chiselet 248 561 809 
GI Borcea 120 515 635 
SVSU 15 - 15 
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Sursa probabilă de aprindere Incendii Arderi Total 
Nu a fost cazul 5 6 11 
Arc sau scânteie electrică (şi de la sudură 
electrică) 

1 4 5 

Efectul termic al curentului electric 8 1 9 
Scurtcircuit electric 76 4 80 
Flacără (focuri în aer liber, chibrit, flacări 
de la aparate termice, etc.) 

91 370 461 

Jar sau scântei 35 13 48 
Efect termic (caldură prin contact sau 
radiaţie, frecare etc.) 

32 13 45 

Scântei  mecanice 5 3 8 
Autoaprindere 7 1 8 
Trăsnet, fulger globular 1 1 2 
Alte surse (radiaţie solară,energie 
nucleară,căderea unor corpuri din 
atmosferă) 

1 0 1 

Nedeterminată 2 1 3 
 

Împrejurarea determinantă Incendii Arderi Total 
Instalaţii electrice defecte 61 14 75 
Echipamente electrice improvizate 11 0 11 
Aparate electrice sub tensiune 
nesupravegheate 

14 1 15 

Sisteme de încalzire defecte 7 0 7 
Mijloace de încalzire improvizate 1 0 1 
Mijloace de încălzire nesupravegheate 18 0 18 
Coş, burlan  de fum defect sau necuraţat 31 0 31 
Cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de 
încălzit 

9 1 10 

Jocul copiilor cu focul 7 2 9 
Fumatul 14 25 39 
Focul deschis 25 31 56 
Sudură 3 0 3 
Autoaprindere sau reacţii chimice 5 1 6 
Scântei mecanice, electrostatice şi frecare 7 4 11 
Scurgeri (scăpări) de produse inflamabile 5 0 5 
Defecţiuni tehnice de exploatare 1 0 1 
Accident urmat de incendiu 1 1 2 
Trăsnet şi alte fenomene naturale 1 1 2 
Acţiune intenţionată 39 335 374 
Alte împrejurări 4 1 5 

Intervenții relevante desfășurate de pompierii călărășeni în anul 2021 

 În data de 20 iulie 2021 după orele amiezii, cadre ale Gărzii de Intervenție Budești au 
intervenit cu o autospecială pentru descarcerare și un echipaj de prim ajutor în 
localitatea Negoiești unde un autotren încărcat cu nisip s-a răsturnat în afara părții 
carosabile, pe partea stângă, conducătorul auto rămânând încarcerat. În spijinul 
efectivelor din cadrul GI Budești a fost solicitată și autospeciala pentru descarcerare 
grea de la Punctul de Lucru Fundulea. Pe timpul desfășurării misiunii de extragere a 
victimei, a fost solicitat și un elicopter SMURD de la București, care după extragerea 
conducătorului auto în siguranță, l-a transportat la Spitalul Floreasca din capitală.  
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 Un alt accident de circulație deosebit a avut loc în data de 26 iulie 2021, la orele 
dimineții, când, pe breteaua A2, la kilometrul 105, un autotren ce transporta porcine vii 
s-a răsturnat în afara părții carosabile. Au intervenit o autospecială pentru 
descarcerare și un echipaj SMURD din cadrul Secției Dragalina. La orele amiezii, cu 
ajutorul automacaralei de 60 tone din cadrul Secției Lehliu-Gară, sosită în sprijin, 
autotrenul a fost repus pe roți. 

 În data de 29 iulie, la ora 4 dimineața, în dispeceratul ISU Călărași au sosit solicitări de 
apă și alimente de strictă necesitate venite din partea mai multor persoane, toate 
pasageri ai trenului de călători IRN 1991, acesta fiind staționar, de la miezul nopții, fără 
alimentare cu energie electrică, între stațiile Fundulea și Sărulești-Gară. Echipe de 
intervenție din cadrul Secției Lehliu-Gară, în cooperare cu UAT Fundulea au asigurat 
măsuri de prevenire au unor stări potențial generatoare de situații de urgență celor 200 
de pasageri. La ora 9, trenul a fost tras de o locomotivă Diesel sosită de la București.   

 În după-amiaza zilei de 2 august 2021, pompierii călărășeni au fost solicitați să 
intervină pentru stingerea unui incendiu produs, pe o suprafață de circa 4000 metri 
pătrați, la Stația de sortare a deșeurilor, din localitatea Ulmeni. Pentru localizarea și 
lichidarea incendiului s-a intervenit cu nouă autospeciale de stingere, o autoscară, o 
autospecială CBRN, un echipaj ATPVM, cărora li s-au alăturat în sprijin trei 
autospeciale de stingere din cadrul ISU București-Ilfov. După efortul conjugat al 
echipelor de intervenție, incendiul a fost lichidat în aproximativ două zile. 

 Altă intervenție de amploare a avut loc în data de 13 august a acestui an, imediat după 
miezul nopții, când pompierii călărășeni din cadrul GI Borcea și ai Detașamentului 
Călărași au intervenit cu câte două autospeciale de stingere pentru localizarea și 
lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit de plante furajere de pe raza comunei 
Borcea, în Baltă. După sosirea la locul intervenției, executarea recunoașterii și 
formarea dispozitivului preliminar de intervenție s-au solicitat în spirijin încă două 
autospeciale din cadrul GI Chiselet și a Secției Dragalina, precum și alte trei 
autospeciale de stingere din cadrul ISU Ialomița. Incendiul a fost lichidat după cinci zile 
de eforturi intense, consecvență și tact operativ. 

 După doar o lună de la intervenția din localitatea Ulmeni, în data de 3 septembrie 2021, 
la ora 01:15, echipaje de stingere au fost solicitate să intervină pentru localizarea și 
lichidarea unui incendiu puternic izbucnit tot la Stația de sortare a deșeurilor, din 
localitatea Ulmeni. Pentru înlăturarea efectelor negative ale procesului de ardere, 
pompierii călărășeni au intervenit de această dată cu șapte autospeciale de stingere, 
două autoscări, una CBRN, un echipaj SMURD, aceștia fiind sprijiniți de patru 
autospeciale de stingere și o autoplatformă din cadrul ISU București-Ilfov. Eficiența și 
coordonarea au fost punctele forte ale echipajelor de intervenție care au reușit să 
lichideze incendiul până seara. 

Intervenții Asistență Medicală de Urgență 

Numărul intervenţiilor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă, în anul 2021, se 
ridică la 8061 de intervenţii, reprezentând 67,64% % din total.  

Pe categorii de intervenţii situaţia este următoarea: 
- Alte afecțiuni, 5832; 
- Accidente rutiere, 420 (fără descarcerare, 185; cu descarcerare, 235); 
- Accidente feroviare, 5; 
- Persoane în Stop Cardio Respirator, 90 (resuscitate, 3); 
- Persoane găsite decedate, 126; 
- Asistență persoane bolnave/suspecte de COVID-19, 1588. 

La intervenţiile SMURD a fost asistat un număr de 7862 de persoane: 768 de copii și 
7094 de adulţi.  
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Intervenţii 
ISU 

Ajutor 
medical de 

urgenţă 
Descarcerare 

Asistenţă 
persoane 

DFI 
COVID-

19 
Total 

Total intervenţii 5809 235 266 163 1588 8061 

SMURD Călăraşi 1837 66 205 56 949 3113 

SMURD Dragalina 524 36 1 14 226 801 

SMURD Budeşti 949 36 5 26 46 1062 
SMURD Lehliu-
Gară/Fundulea 

589 64 7 17 28 705 

SMURD Oltenița 926 18 40 38 282 1304 
SMURD Borcea 473 7 2 5 28 515 
SMURD Chiselet 511 8 6 7 29 561 

Activități de coordonare/monitorizare 

În anul 2021, personalul compartimentului MSUD a preluat un număr de 25.771 de 
apeluri de urgenţă direcţionate către ISU Călăraşi. Din cele 25.771 de apeluri primite, 11.907 
s-au concretizat în existența reală a unor situații de urgență (42,24% din total). 

Au fost transmise 1193 de notificări tip SMS astfel: la 1385 de situații operative; la 178 
atenționări hidro-meteorologice, astfel: 2 avertizări hidro-meteorologică „cod roșu”, 29 
avertizări hidro-meteorologice „cod portocaliu”; 151 atenţionări hidro-meteorologice „cod 
galben”.  

În ce privește monitorizarea transporturilor: 9579 de transporturi deșeuri periculoase, 
aproximativ 80145 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 2021, 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 sunt 
acoperite acustic de aceste echipamente, iar modalitatea de alarmare a populaţiei din aceste 
zone se execută prin metode tradiţionale (clopotele bisericeşti). 

În cursul anului 2021, în conformitate cu Ordinul Prefectului privind activitatea de 
pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă au fost planificate a se desfăşura 22 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 2021, au fost verificate 21 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 2021 au fost executate 10 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 2021, cadrele Inspecţiei de Prevenire au executat 502 controale din care 151 
au fost inopinate, comparativ cu anul 2020 în care au fost executate 279 de controale din 
care 56 au fost inopinate, astfel: 21 controale la localităţi incluzând şi serviciile voluntare 
pentru situaţii de urgenţă, comparativ cu anul 2020 când au fost executate 6 controale, 339 
de controale la operatori economici, comparativ cu anul 2020 când au fost executate 161 de  
controale, 130 controale la instituţii, comparativ cu anul 2020 când au fost executate 101 de 
controale, 2 controale la obiectivele de investiţii, comparativ cu anul 2020 când au fost 
executate 3 de controale, 9 controale la obiectivele SEVESO, comparativ cu anul 2020 când 
au fost executate 8 controale și un control la obiective hidrotehnice. 

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 instituții publice 
și societăți comerciale, fiind aplicate un număr de 1 avertisment și 2 amenzi în cuantum de 
10500 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 216 obiective care nu deţin autorizaţii de securitate la incendiu în 
urma lucrărilor de construire şi/sau modificare efectuate, din care: 18 la unităţi învăţământ, 20 
la reţele de alimentare cu apă ale localităţilor; 39 la institutii publice, 30 la societăţi agricole, 6 
la unităţi de cult, 17 la unităţi de cazare, 2 la unităţi de asistenţă socială, 29 unităţi de 
alimentaţie publică şi 47 alte categorii de obiective. 

În anul 2021, la nivelul Compartimentului Avizare-Autorizare au fost înregistrate 407 
de cereri privind emiterea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor de securitate la incendiu şi 
protecţie civilă, comparativ cu 329 în anul 2020, înregistrându-se o creștere cu 23,70% faţă 
de anul precedent, astfel: 

 Au fost înregistrate 184 de cereri pentru emiterea avizelor de securitate la incendiu 
comparativ cu anul 2020 când au fost înregistrate 135 în creștere cu 27 %. Pentru 69 
de solicitări au fost  emise avize de securitate la incendiu  comparativ cu anul 2020 
când au fost emise 54, iar pentru 53 de solicitări au fost întocmite adrese de 
respingere în vederea completării şi/sau remedierii deficienţelor constatate comparativ 
cu anul 2020 când au fost respinse 33. Pentru 62 de cereri au fost emise puncte de 
vedere privind neîncadrarea în prevederile HG nr.571/2016, comparativ cu anul 2020 
când au fost emise tot 42 de puncte de vedere. 

 Au fost înregistrate 7 solicitări pentru emiterea avizelor de protecţie civilă, comparativ 
cu anul 2020 când  fot înregistrate 4  solicitări. Au fost emise 6 avize de protecție civilă 
iar pentru o solicitare au fost întocmite adrese de respingere în vederea completării 
şi/sau remedierii deficienţelor; 

 Au fost înregistrate 112 cereri pentru emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu 
comparativ cu anul 2020 când au fost 111. Pentru 51 de solicitări au fost emise 
autorizaţii de securitate la incendiu comparativ cu anul 2020 când au fost emise  40. 
La 32 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 2020 când au fost 19. Nu au fost  întocmite adrese 
pentru lipsă documente la fel ca în anul 2020. Pentru 29 de documentaţii au fost emise 
puncte de vedere privind neîncadrarea în prevederile HG nr.571/2016. 

 În anul 2021 a fost înregistrată o  solicitare pentru emiterea autorizaţiei de protecţie 
civilă față de anul  2020 când nu au fost 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: 3 acorduri pentru jocuri de artificii comparativ 
cu 2 în anul 2020; 15 acorduri pentru comercializare articole pirotehnice, comparativ cu anul 
2020 când  au fost emise 12. 

Au fost înregistrate 80 de cereri pentru avizarea planurilor urbanistice (PUZ şi PUG) 
comparativ cu 60 solicitări în 2020 în creștere cu 33 %. 

Au fost emise 5 avize de amplasare în parcelă, comparativ cu anul 2020 când  a fost 
emise 3 avize de acest tip. 

Inspectorii compartimentului avizare/autorizare au mai participat în 16 comisii de 
recepţie la terminarea lucrărilor de construcții faţă de 14 participări în anul 2020, la toate 
obiectivele  admiţând recepţia. 

Activități de pregătire și informare preventivă cu populația și salariații 

În conformitate cu Ordinul Inspectorului General nr.92078 din 15.01.2021, pentru anul 
2021 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: 
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 2396 de activităţi de informare preventivă pe diferite teme la care au participat 6866 de  
persoane; 

 21 de exerciţii de intervenţie şi evacuare la operatori economici şi instituţii cu ocazia 
desfășurării controalelor de prevenire, la care au participat 187 de salariaţi; 

 15 lecţii deschise cu ocazia controalelor la unităţile de învăţământ, la care au participat 
1108 elevi; 

 189 de instruiri la operatorii economici cu participarea unui număr de 85 de participanți 
și 100 de instruiri la instituții cu participarea a 208 salariați. 

Cu ocazia Zilei Informării Preventive – MARȚI 13, respectiv Ziua Internațională 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”. 

În anul 2021 au fost derulate campanii naţionale de informare şi conştientizare a 
populaţiei, conform ordinelor IGSU, după cum urmează: 

 Campania naţională „Nu tremur la cutremur”; 
 Campania „RISC – Renunţă!! improvizaţiile sunt catastrofale!; 
 Campania „R.I.S.C. proiectul II” – Siguranța NU e un joc de noroc!; 
 Campania „R.I.S.C. proiectul IV” –Mai bine previi, decât să nu fii!; 
 Campania „R.I.S.C. proiectul V” –Scapările de gaze!; 
 Campania „R.I.S.C. proiectul VI” –Ai grijă la cea mai mare grijă-Siguranța copilului tău!; 
 Campania– MARȚI 13 – Ziua informării preventive; 
 Campania “ Nu încarca burelia la stația G.P.L. !!. 

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 2021, 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. 1/IG din 07.01.2021 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 2021 şi ale Planului anual de pregătire 
în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2021, aprobat prin Ordinul Prefectului judeţului 
Călăraşi nr. 52 din data de 27.01.2021. 
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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 2021, situația participării la cursurile a fost următoarea: 

Categoria de persoanal Planificați Prezenți 
Procent 

participare 
Primari municipii            2              0              0 
Primari orașe            1              0              0 
Viceprimari municipii            2              1              5 
Secretari municipii            2              0              0 
Secretari orașe            2              0              0 
Primari comune           34              7            20,5 
Secretari comune           19                1              5 
Sef SVSU            2                0              0 
Inspector protecție civilă            1                0              0 
Total           65                9            14,2 

Persoanele planificate și care nu au participat la cursuri, au justificat lipsa fondurilor 
financiare alocate, probleme medicale sau cumulul de funcții și activitățile urgente ce 
impuneau prezența acestora la serviciu. Persoanele care nu au participat au fost replanificate 
în anul 2022 conform numărului de locuri alocate. 

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 servicii 
voluntare pentru situații de urgență. 

Dintre acestea, un număr de 4 servicii voluntare au în dotare autospecială de stingere 
cu apă și spumă (Orașul Fundulea și comunele: Ciocănești, Independența și Grubănești). 

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 2010 au primit aviz de înființare și aviz pentru sector de competență doar 8 
Servicii Voluntare pentru Situații de Urgență: municipiul Călărași, municipiul Oltenița și 
comunele Ciocănești, Dor Mărunt, Jegălia, Perișoru, Roseți și Ștefan cel Mare. 

 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 2021, Serviciile Voluntare pentru Situații de 
Urgență se subordonează operațional serviciilor profesioniste pentru situații de urgență. 

Misiunile executate de serviciile voluntare au fost: dezinfecție; informarea publică 
privind măsurile de prevenire a virusului SARS-CoV-2; acțiuni de ajutorare a persoanelor 
vârstnice și a celor fără aparținători; sprijin pentru persoanele aflate în izolare/carantină; 
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 13 servicii private pentru 
situații de urgență, dintre care: 

 7 servicii private proprii, înființate în județul Călărași; 
 5 servicii private proprii înființate în alte județe, cu sector de competență în județul 

Călărași; 
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 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 cadrul Inspectoratului îşi desfăşoară activitatea un număr de 45 de 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; 

 52 de voluntari înscriși în program în anul 2021, din aceștia 30 parcurgând ambele 
cursuri, cursul introductiv și cursul de prim ajutor de bază.  

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.  

Management suport 

În planul resurselor umane 

Serviciul Resurse umane a avut ca obiective specifice:  

 Asigurarea unui nivel calitativ şi cantitativ corespunzător de ocupare cu personal a 
posturilor prevăzute în statul de organizare, potrivit necesităţilor şi posibilităţilor de 
alocare a resurselor, conform normelor legale incidente; 

 Asigurarea managementului carierei, a pregătirii continue şi de specialitate a 
personalului; 

 Planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii şi acţiunilor specifice 
domeniului prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor. 

Situația încadrării cu personal 

Categoria de 
personal 

Nr. posturi 
prevăzute 

Posturi 
încadrate 

Posturi 
vacante 

Procent 
încadrare (%) 

Ofiţeri 57 44 13 71,49 
Maiştri militari 7 2 5 28,85 
Subofiţeri 528 470 58 89,00 
Personal contractual 6 5 1 83,33 
Soldați, gradați 
profesioniști 

21 0 21 0,00 

Total 619 521 98 84,16 

Pe parcursul anului 2021 au fost înregistrate 42 de pierderi de personal, 7 ofițeri și 35 
subofițeri (5 cadre militare la alte unități M.A.I. și 37 de treceri în rezervă). 

Formare profesională: 

În cursul anului 2021, pregătirea continuă și de specialitate s-a desfășurat în 
conformitate cu OIG nr.1297/20/I-Cl din 0241.03.2021 pentru anul de formare profesională 
01.04.2021-31.03.2022 prin şedinţe de pregătire desfăşurate în comun pe structuri 
funcţionale, pregătirea individuală dirijată şi educaţie fizică. 

Prevenirea Riscurilor Profesionale și Protecția Lucrătorilor: 

În anul 2021au fost înregistrate 2 evenimente de muncă care au fost cercetate de 
către comisii formate din cadre militare ale unității. 

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 2021 prioritatea compartimentului a fost luarea tuturor măsurilor de protecție 
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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 2021 au fost: 
- Respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la disciplina financiar-contabilă; 
- 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; 
- Existența unui circuit optim al documentelor justificative intre compartimente, care sa 

asigure întocmirea corectă, completă si la termen a lucrărilor; 
- Efectuarea la timp a inventarierilor trimestriale. 

 Creditele puse la dispoziţia unităţii în cursul anului 2021, au fost utilizate în procent 
de 99,68 %, după cum urmează: 

- Titlul I  ”Cheltuieli de personal" , 54.041.569  lei; 
- Titlul II  "Cheltuieli materiale", 1.869.288  lei; 
- Titlul X   Fonduri exeterne, 619.599  lei; 
- Titlul IX Asistenţă socială, 227.172  lei. 

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 2021 s-au alocat prin OZU nr.1 din 06.01.2021 
la drepturi de echipament pentru completarea ţinutei şi diferenţa în bani toate cadrele militare 
ale unităţii. În cursul anului 2021 drepturile de echipament au fost asigurate atât prin plata 
lunară în bani cât şi prin distribuţii în natură în baza solicitărilor. 

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 instituțiilor 
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 41,88 % 
2 Costum protecţie pompieri 89,18 % 
3 Centură siguranţă 79,05 % 
4 Mănuşi de protecţie 100,40 % 
5 Cizme scurte din piele cu branţ metalic 86,39 % 

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 2021, 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. 

Pe linie de înzestrare în acest an unitatea a fost dotată cu:  

 Un sistem de pompare de mare capacitate integrat în 2 containere în valoare de 
2.689.400 lei achiziționat prin grija Consiliului Județean Călărași (Detașamentul 
Oltenița); 

 O autoutilitară pentru transport echipament marca VW în valoare de 141.610 lei 
achiziționat prin grija Consiliului Județean Călărași; 

 Un autovehicul Dacia Logan 1,6 preluat de la S.S.P.C “Pavel Zăganescu“ în valoare de 
46.799 lei, rămas la sediul unității; 

 2 autoturisme 8+1 locuri VW în valoare de 313.350 lei achiziționat prin grija Consiliului 
Județean Călărași;  

 2 autoutilitare Mitsubishi L200 în valoare totală de 303.618,98 lei achiziționate de către 
unitate prin proiectul ROBG-415 (Det. Călărași și Det.Oltenița); 

 Un generator curent tabară în valoare de 529.564,30 lei achiziționat de către IGSU 
(Secția Dragalina). 

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. 

Vechimea tehnicii de interveţie  

 pentru tehnica SMURD:  
- peste 10 ani – 2 ambulanțe Mercedes (Oltenița și Dragalina); 
- între 5 şi 10 ani – 4 ambulanţe VW, (2 - Călăraşi, 2- Oltenița), vehicul UTV tip ARGO 

și ATPVM ( Călărași), o autospeciala 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 – 3 autospeciale;  
- sub 10 şi 20 de ani – 9 autospeciale; 
- între 20 şi 30 de ani – 6 autospeciale; 
- peste 30 de ani – 2 autospeciale (la Olteniţa și la Lehliu Gară). 

În anul 2021, autovehiculele din parcul auto al unităţii au efectuat un rulaj total de 
800.481 km, în creştere cu 17,72% faţă de anul 2020 când s-au efectuat 679.974 km. Cele 
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 64%, într-o 
uşoară creştere faţă de anul 2020 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 7 ani,  fapt ce 
determină riscul apariţiei unor defecţiuni care să îngreuneze activitatea compartimentelor.  

În decursul anului 2021 au fost realizate 16 lucrări de reparaţii ce au menţinut în stare 
de operativitate toată tehnică existentă. 
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Comparativ cu anul 2020, în anul 2021 lucrările de întreţinere şi reparaţii au fost în 
scădere, acest lucru datorându-se dotării cu echipamente și tehnică, precum și a înlocuirii 
echipamentelor vechi.  

Situaţia tehnicii de comunicaţii şi informatică existentă asigură funcționarea în condiții 
optime  atât a activității inspectoratului cât și a activităților personalului aflat la intervenție iar 
în anul următor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi 
și-a 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 1.330.658,03 lei.  

În cadrul programului Interreg V-A Romania – Bulgaria, în luna ianuarie 2021 a fost 
achiziţionat un sistem video wall screen, în valoare de 148.794,73 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 2021, s-au aflat în lucru, pe linie litigioasă un număr total de 
21 de dosare, din care, la nivelul propriului inspectorat, un număr de  6 dosare au avut ca 
obiect acţiuni în contencios administrativ, iar 10 dosare au avut ca obiect plângeri 
contravenţionale. 

Contribuţia compartimentului juridic în ceea ce priveşte achiziţiile publice derulate de 
către unitate anul 2021  s-a circumscris în mod prioritar pentru avizarea din punct de vedere 
al legalităţii a unui număr de 66 de contracte și acte adiționale. Totodată, în anul 2021, au fost 
avizate pentru legalitate 1072 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. 

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 2021 indicele de vizibilitate 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 2021, 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 
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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 pentru  
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. 

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. 

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. 

Siguranța în școli 

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 în 
condițiile impuse de starea de alertă. 

 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; 
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- Număr de școli participante, 4; 
- Beneficiari direcți: 17 profesori, 238 de elevi  și 238 de părinți. 

 PROIECT NAŢIONAL „MESAJUL MEU ANTIDROG” ediţiile a XVIII şi a XIX a 
- Perioada de implementare: 2021; 
-  Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean; 
-  Număr de şcoli în care s-a făcut promovarea concursului: 30; 
-  Număr de elevi care au fost informaţi: aprox. 298; 
-  Elevii au obţinut 6 premii la faza naţională a concursului. 

 PROIECT NAŢIONAL ,,FRED GOES NET - intervenţii timpurii pentru consumatorii 
de droguri care au fost identificaţi/depistaţi pentru prima oară” 

- Perioada de implementare: 2021; 
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean, DGASPC; 
- Activităţi: s-a  realizat  promovarea proiectului în cadrul unităților de învățământ; 
- Număr de activități: nu au fost solicitări. 

 CAMPANIA NAŢIONALĂ DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE TUTUN pentru 
marcarea ZILEI MONDIALE FĂRĂ TUTUN - 31 MAI  

- Perioada de implementare: mai 2021; 
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean; 
- Activități în școli/comunitate/online/postare materiale informative pe pagina de 

Facebook a CPECA: 23; 
- Beneficiari direcți: 815. 

 CAMPANIE PENTRU MARCAREA ZILEI INTERNAŢIONALE DE LUPTĂ 
IMPOTRIVA TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI 26 IUNIE 2021   

- Comunicat de presă și 13 activități în comunitate; 
- Beneficiari: 1018; 
- Număr apariții în presă: 2-FB. 

 CAMPANIE NAŢIONALĂ PENTRU MARCAREA ZILEI NAŢIONALE FĂRĂ TUTUN  -  
NOIEMBRIE 2021 -  promovarea campaniei publicarea de materiale informative în 
mass media, organizarea de activități de informare/sensibilizare/conștientizare în 
mediul școlar la nivel județean 

- Perioada de implementare: noiembrie 2021; 
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean; 
- Număr de activități :12; 
- Beneficiari: 175 de elevi, 6 profesori și 420 de adulți. 

 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: 

- Perioada de implementare: noiembrie 2021; 
- Parteneri:  CMBRAE/CJRAE, FICE;  
- Număr de activități. 2; 
- Beneficiari: elevi și 3 profesori. 

 PROIECTUL NAŢIONAL „CUM SĂ CREŞTEM SĂNĂTOŞI” - în mediul preşcolar 
(grupa mare şi clasa pregătitoare) 

- Perioada de implementare: 2021; 
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean; 
- Număr de unităţi de învăţământ: 9; 
- Beneficiari direcţi: 333 de preșcolari, 24 de cadre didactice, 386 de părinţi. 

 PROIECTUL NAŢIONAL „ABC-ul EMOŢIILOR” - în mediul gimnazial 
- Perioada de implementare: 2021; 
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- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean; 
- Număr de unităţi de învăţământ: 8; 
- Beneficiari direcţi:  267 de elevi, 15 cadre didactice, 295 de părinţi. 

 PROIECT NAŢIONAL „EU ŞI COPILUL MEU” 
- Promovarea proiectului la Inspectoratul Şcolar Judeţean; 
- Număr activităţi: 3; 
- Beneficiari direcți: 38 de elevi și 5 cadre didactice. 

 CAMPANIA NAŢIONALĂ „FiiLiber” 
- Perioada de implementare: ianuarie-septembrie 2021; 
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean;  
- Număr activităţi- on line, postări FB, în comunitate: 39; 
- Număr beneficiari: 3254. 

 PROIECT NAŢIONAL „ABILITĂȚI PENTRU ACȚIUNE” 
- Perioada de implementare: octombrie-decembrie 2021; 
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean; 
- Număr activităţi- on line, postări FB, în comunitate: 6; 
- Număr beneficiari: 55 elevi și 2 cadre didactice. 

Prevenirea în școală 

Proiecte/campanii naţionale 

 PROIECT LOCAL „O ALTĂ PROVOCARE” 
- Perioada de implementare: octombrie-decembrie 2021; 
- Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean, IPJ,IJJ; 
- Număr de licee: 2 
- Număr activităţi: 6; 
- Număr beneficiari: 41 de elevi și 2 cadre didactice.  

Prevenirea în școală 

 Activități de conștientizare a riscului consumului de droguri în cadrul 
programului “Bibliovacanța”derulat de Biblioteca Județeană  

- Număr activităţi: 14; 
- Număr beneficiari direcți: 204. 

 Activități de conștientizare a riscului consumului de droguri în parteneriat cu 
Asociația “Alege să trăiești” la baza sportivă a Asociației  

- Număr activităţi: 4; 
- Număr beneficiari direcți: 70. 

 Activități online de prevenire a consumului de droguri prin postarea pe pagina de 
FB de materiale cu informații depre efectele drogurilor, campanii, proiecte, etc.  

- Număr activităţi: 85; 
- Număr vizualizări: 9016. 

Prevenirea și combaterea criminalității organizate și terorismului 

În cursul anului 2021, CPECA Călăraşi a primit 8 ordonanţe de evaluare emise de 
DIICOT pentru persoane consumatoare de droguri, din care 7 au fost transmise către 
Programul Unic de Evaluare (CRPECA III Bucureşti), iar 1 către CPECA Ialomiţa 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. 

La nivel judeţean sunt colectate lunar şi se actualizează baza de date privind 
urgenţele cauzate de consumul de droguri, înregistrându-se un număr de 49 de urgenţe. 

Serviciile de asistenţă integrată nu pot fi oferite la nivel judeţean din cauza lipsei de 
personal specializat. Serviciile de evaluare pentru beneficiarii referiţi de DIICOT sunt oferite în 
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cadrul Programului de Evaluare din cadrul CRPECA Bucureşti III. Totodată pentru beneficiarii 
care se adresează centrelor din subordinea CRPECA Bucureşti I serviciile de asistenţă au 
fost oferite prin Programul de Asistenţă Pantelimon. 

Prevenirea și combaterea corupției 

Referitor la consolidarea mediului de integritate, întreg personalul Centrului Regional 
a fost instruit conform materialelor trasmise de Compartimentul Control Intern şi au fost 
prelucrate materialele de sinteză elaborate de DGA. 

A fost elaborat şi pus în aplicare Planul de implementare a activităţilor din Programul 
de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al CRPECA Bucureşti 1. 

Cooperarea interinstituţională  

În implementarea activităţilor specifice de prevenire, asistenţă integrată, colectare de 
date, a existat o bună colaborare cu partenerii locali: autorităţi publice locale, organizaţii 
neguvernamentale, firme private. În implementarea Planului Naţional de Acţiune au fost 
implicaţi partenerii locali: AJOFM, CJRAE, DGASPC, AJPIS, Serviciul Judeţean de 
Ambulanţă, IPJ – SR – Ordine Publică, ISJ, Consiliul Judeţean, Primării, IJJ, CCD, BCCO, 
SJIPI, Serviciul de Probaţiune. 

Au fost încheiate, conform metodologiei ANA, acorduri/protocoale de colaborare, 
după cum urmează: Acord de colaborare cu 15  instituţii de învăţământ din judeţul Călăraşi şi 
2 Protocoale de colaborare cu Biblioteca Judeţeană ”Alexandru Odobescu” şi Asociaţia 
”Alege să trăieşti”. 

Managementul comunicării 

În ce privește asigurarea accesului la informații de inters public și relația cu mass 
media, în scopul prezentării activităților desfășurate, la nivelul comunităților locale, au fost 
utilizate de către CPECA Călărași, comunicatele de presă și articolele, numărul aparițiilor în 
media fiind de 58. 

Managementul resurselor instituționale 

Resurse umane  

La nivelul CPECA Călăraşi sunt prevăzute 3 funcţii din care: 1 specialist în prevenire, 
un asistent social (post vacant) şi 1 post ofiţer prevenire.  

Voluntari 

La nivelul CPECA Călăraşi s-au înscris 2 voluntari pentru care s-au încheiat contracte 
de voluntariat. 

Formarea continuă a personalului s-a realizat lunar conform Planului anual de  
pregătire continuă aprobat prin Dispoziţia Directorului Agenţiei Naţionale Antidrog înregistrată 
cu nr. 4.135.646/31.02.2021. 

Pregătire continuă 

Complementar, personalul CPECA a acordat atenţie formării profesionale continue, 
participând la următoarele cursuri/seminarii/conferinţe: 

 Activitate de sprijin şi îndrumare în domeniul INFOSEC şi activitate de Instructaj de 
securitate realizate de reprezentanţii Serviciului Judeţean de Protecţie Internă Călăraşi 
– martie 2021; 

 Participarea la seminarul Lions QUEST „Abilităţi pentru adolescenţă”- iulie 2021; 
 Participarea coordonatorului CPECA la "Politicile europene naţionale şi loccale în 

domeniul drogurilor  – 24-26 august, Sinaia; 
 Participarea coordonatorului CPECA la "Reuniunea naţională anuală privind sistemul 

de colectare a datelor la nivel regional şi local – 14-17 septembrie, Sinaia; 
 Prelucrare Plan de măsuri pentru prevenirea şi reducerea numărului de evenimente 

rutiere în rândul personalului ANA; 
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 Participare la grupul de lucru organizat online de către Lions Quest cu privire la 
implementarea proiectului naţional „Abilităţi pentru acţiune”; 

 Participare la videoconferinţa ANA, cu participarea Aparatului Central şi a structurilor 
teritoriale - decembrie 2021. 

Resurse logistice/investiții 

În luna februarie 2021, la nivelul CPECA Călăraşi a fost preluată în folosinţă 
autospeciala de serviciu, ceea ce a contrbuit la o mai bună acoperire a instituţiilor de 
învăţământ din judeţ. Au fost asigurate materialele informative aferente implementării 
proiectelor naţionale în mediul şcolar, fapt care a înlesnit implementarea proicetelor naţionlale 
şi în mediul rural, unde posibilităţile materiale ale instituţiilor de învăţământ sunt reduse. 
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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 2021, DGASPC a desfăşurat 
următoarele activităţi: 

În domeniul protecţiei copilului 

Serviciul Asistenţǎ Maternalǎ - Management de caz pentru AMP și copilul aflat în 
plasament la AMP 

Serviciul social “Asistenți maternali” are misiunea de a asigura, la domiciliul asistenţilor 
maternali profesionişti (AMP), creşterea şi îngrijirea copiilor separați temporar sau definitiv de 
părinţii lor, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului, respectând principiul 
interesului superior al copilului. 

Serviciul gestionează prin personalul de specialitate,5 manageri de caz pentru copii, 3 
responsabili de caz pentru AMP, 1 psiholog, activitatea asistenților maternali și monitorizează 
evoluția copiilor aflați în plasament la aceștia. 

Rețeaua de asistenți maternali profesioniști număra la începutul anului 2021, 204 
AMP, iar la data de 31 decembrie 2021 era formată din 207 AMP, cu domiciliul atât în  mediul 
urban cât și în mediul rural. 

În evidenţa Serviciului, la 01 ianuarie 2021 se aflau  232  decopii aflați în plasament la 
asistenți maternali, iar la 31 decembrie 2021 figurau în monitorizare 241 beneficiari de o 
măsură de protecție la AMP. 

În 2021, Serviciul a înaintat Compartimentului Adopții 9 dosare în vederea deschiderii 
procedurilor de adopție pentru copii aflați în plasament la asistenți maternali. 

Dinamica specifică pentru perioada ianuarie-decembrie 2021 se prezintă astfel: număr 
cazuri noi - 50, număr cazuri care au ieșit din evidență - 41, număr cazuri transferate către 
centre de plasament - 4, număr copii încredințați în vederea adopției sau adoptaţi -17, număr 
copii reintegraţi în familie - 8, număr sistări măsură protecţie (vârsta peste 18 ani) - 12. 

Prin Proiectul Team UP-Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, D.G.A.S.P.C 
Călărași urmărește consolidarea și dezvoltarea actualei rețele de asistenți maternali. În 
perioada de implementare a proiectului, 2019-2023, vor fi angajați anual câte 20 de asistenți 
maternali și toți asistenții maternali 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. 

Serviciul Alternative de Tip Familial 

Serviciul Alternative de Tip Familial este parte integrantă a paletei de servicii sociale 
pe care le oferă D.G.A.S.P.C Călărași. Serviciile de tip familial au rolul de a asigura la 
domiciliul unei persoane fizice sau familii, creșterea și îngrijirea copilului separat temporar sau 
definitiv de părinții săi biologici. Serviciile de tip familial au un caracter specializat în funcție de 
nevoile și caracteristicile copiilor protejați în mediul familial. 

Serviciul Alternative de Tip Familial are în componență două compartimente, 
respectiv: Compartiment management de caz copil aflat în plasament familial și 
Compartiment minor care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal și a copilului aflat în 
situații de risc de trafic, migrațiune și repatriere 

Compartiment management de caz copil aflat în plasament familial: 
În cadrul acestui compartiment se stabilesc, monitorizează, reevaluează condițiile în 

care s-a stabilit măsura de protecție alternativă- plasament în familia lărgită, rude până la 
gradul IV sau terță persoană/familie față de care copilul a dezvoltat o relație de atașament.  
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Date relevante: 
 număr de cazuri active privind măsura plasamentului familial la 01.01.2021 = 291 copii; 
 instrumentare cazuri noi diferite de comunitățile de domiciliu ale familiei copilului= 20 

cazuri; 
 sistarea unui număr de 88 de măsuri de protecție instituite astfel: 14 copii prin 

reintegrarea în familie (în familia biologică), 59 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, 5 copii au fost adoptați 
(familii atestate) și 3 copii au fost instituționalizați în CP Perișoru, 4 copii au fost plasați 
la AMP și pentru 1 copil s-a instituit tutela la rude până la grad IV, iar pentru 2 copii s-a 
modificat măsura de protecție cu plasament la persoana/familia pe raza altui județ,  
respectiv municipiul București; 

 reevaluarea unui număr de 8 copii și schimbarea finalității P.I.P – adopție internă având 
în vedere că reintegrarea familială a eșuat; 

 asistare minor la audiere în instanță la stabilirea/sistarea măsurii de protecție, pentru 
83 de cazuri; 

 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 în vederea identificării potențialului de 
reintegrarea a copiilor în familia biologică – 75 de ședințe. 

Compartiment minor care a săvȃrșit o faptă penală și nu răspunde penal și a copilului 
aflat în situații de trafic, migrațiune și repatriere:  

 36 de cazuri minori care au săvȃrșit o faptă penală și nu răspund penal; 
 24 de cazuri sesizări parchet-delincvenți adulți; 
 12 cazuri sesizate de DGASPC-uri de secor privind minori care au săvârșir o faptă 

penală și nu răspund penal; 
 evaluare psihosocială pentru 25 de copii luați în evidența serviciului în urma asistării 

copiilor la audiere și în instanță de către un psiholog; 
 monitorizare a 36 de cazuri active supraveghere specializată în Consiliere psihologică 

minori delicvenți și familiile lor – 39 de cazuri; 
 sistare a 2 cazuri de minori care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal prin 

CPC Călărași; 
 Audiere minori, la solicitarea organelor de cercetare penală  sau instanță – 62 minori; 

Repatriere minori: 

 21 de cazuri semnalate de către A.N.P.D.C.A București și ambasade; 
 întocmire documente de repatriere copil pentru un număr de 5 cazuri. 

Serviciul Monitorizare, Secretariat Comisie, Intervenţie Urgentă 

În Compartimentul Intervenție Urgentă și Telefonul Copilului: 
 177 de evaluări psihologice efectuate la solicitarea Judecătoriei Olteniţa, Lehliu-Gară și 

Călărași, pentru copii și părinţi aflaţi în divorţ; 
 72 de evaluări psihologice solicitate de persoane fizice, poliţie, alte compartimente din 

cadrul D.G.A.S.P.C; 
 120 de cazuri la care s-a propus includerea într-un program de consiliere psihologică; 
 20 de cazuri cărora li s-a oferit serviciul de consiliere psihologică, care s-au desfășurat 

pe parcursul a 89 de ședinţe; 
 319 cazuri A/N/E direcţionate spre soluţionare compartimentului TC, cazuri pentru care 

s-au întreprins mai multe intervenţii, precum deplasarea în teren-221 cazuri; 
 întocmire rapoarte de intervenție, propuneri instituire măsuri de protecție pentru 21 

cazuri; 
 asistarea la un număr de 102 de audieri minori solicitate de către poliție, parchet și 

judecătorie; 
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 asistarea la un număr de 6 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: 

 5 cazuri reintegrare familială; 
 3 cazuri coordonare metodologică SPAS; 
 evaluarea detaliată a 31 de copii; 
 organizare vizite la copii de la AMP cu familia, 193; 
 24 de cercetări în teren; 
 demersuri pentru menținerea relațiilor copiilor cu familia în mediul on-line pentru 16 

copii. 

Segmentul de activitate  de  monitorizare şi sprijin al gravidei cu risc de a-și 
abandona copilul:   

 94 de cazuri de gravide/mame au fost consiliate, informate și monitorizate cu privire la 
prevenirea separării copilului de familie, la responsabilizarea familiei și dreptul copilului 
de a fi îngrijit, crescut și educat de familia sa; 

 34 de cazuri de mame minore au fost consiliate și monitorizate; 
 din cele 94 de cazuri luate în evidență - 91 copii au  fost integrați în familia naturală sau 

extinsă; 
 pentru 1 copil s-a întocmit proces verbal de părăsire într-o unitate sanitară și s-a dispus  

măsura Plasamentului de urgență de către DGASPC Constanța; 
 pentru 8 copii s-au depus documentele la starea civilă pentru obținerea certificatelor de 

naștere; 10 cazuri de evaluare și monitorizare în comunitate a mamelor/minorelor cu 
copil născut în unități medicale din afara județului; 

 3 coordonări metodologice adresate SPAS pentru prevenirea separării copiilor de 
familie; 20 de alte cazuri evaluate la solicitarea UAT-urilor; 

 2 gemeni pentru care s-a solicitat măsură de protecție Serviciului A.T.F; 
 7 frați pentru care s-au solicitat măsuri de protecție Serviciilor  A.M.P. și Rezidențial. 

Compartimentul contracepție, prevenire, abandon în perioada preconceptivă: 

- cazuri active la data de 31.12.2021 – 82; 
- s-au realizat următoarele intervenții: inserare de dispozitive intrauterine - 13 (realizate 

de medicul ginecolog angajat al DGASPC Călărași); 
- beneficiare de prezervative - 10 (în scopul prevenirii sarcinilor nedorite/BTS);  
- beneficiare de pilule anticoncepționale – 7 (în scopul prevenirii sarcinilor nedorite);  
- consultații monitorizare sarcină – 21; 
- consultații monitorizare DIU-19;  
- 22 de teste Babeș – Papanicolau realizate pentru sănătatea aparatului genital feminin 

în scopul inserării viitoare a unui DIU; 
- consilieri efctuate - 523 (în scopul prevenirii sarcinilor nedorite prin folosirea unei 

metode contraceptive);  
- s-au realizat informări privind serviciile oferite: informări către beneficiarii din sistemul 

de protecție a copilului: (Sediul Centrului Maternal - 22 de întâlniri la care au participat 
66 de tineri aflați în plasament la AMP și 57 de Asistenți Maternali Profesioniști). 

Compartimentul Secretariatului Comisie pentru Protecţia Copilului: 

Compartimentul a desfǎşurat lucrǎrile de secretariat pentru 43 de şedinţe: 
 a redactat/transmis: 582 de certificate de încadrare a copiilor în grad de handicap; 
 587 de hotǎrâri privind încadrarea/neîncadrarea copiilor în grad de handicap; 
 comunicare hotărȃri CPC tuturor celor interesaţi, conform art.10 alin.2 din HG nr. 

502/2017: 292 de hotărȃri privind măsurile de protecţie și AMP; 1169 de hotărȃri și 
certificate privind încadrarea/reîncadrarea într-un grad de handicap. 
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Compartimentul Monitorizare: 

 întocmire și transmitere către Ministerul Muncii și Protecției Sociale - ANPDCA a 16 
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; 

 întocmire și transmitere trimestrială, către ANPDCA, a situației copiilor nepuși în 
legalitate - 4 situații; 

 transmiterea către A.J.P.I.S. a informațiilor cantitative necesare deschiderii conturilor 
Junior; 

 întocmire și transmitere lunară către A.J.P.I.S. a situaţiei privind dinamica măsurilor de 
protecţie specială la nivel de D.G.A.S.P.C. – 12; 

 întocmire și transmitere trimestrial către A.N.E.S. a situaţiei privind violenţa în familie – 
4; 

 întocmire și transmitere semestrial către A.N.P.D.C.  a situaţiei privind copii aflaţi în 
evidenţa D.G.A.S.P.C., declaraţi din părinţi necunoscuţi – 2; 

 actualizarea lunară a bazei de date privind protecţia specială a copilului, existentă în 
cadrul serviciului;  Redactare, înregistrare, comunicare plasamente în regim de urgenţă 
– 81; 

 consolidarea și validarea registrelor în cadrul i-Progres, instrument de colectare și 
monitorizare date sistem de protecţie specială destinat copiilor, elaborat de 
A.N.D.P.D.C.A.; 

 monitorizări mame-minore - 82 de cazuri (din care 73 de mame minore). 

Compartimentul Strategii,  Programe, Proiecte: 

 întocmire Raport de activitate al DGASPC Călărași pentru anul 2020 și transmiterea 
acestuia Instituției Prefectului și Consiliului Județean Călărași; 

 întocmire Plan de acțiuni al DGASPC Călărași pentru anul 2021 și transmiterea acestuia 
Instituției Prefectului; 

 întocmirea Planului Județean privind incluziunea socială pe anul 2020 cât și propunerile 
de acțiuni privind incluziunea socială în vederea elaborării Planului Județean pe anul 
2021 și transmiterea acestuia către AJEPIS Călărași; 

 întocmire Raport de activitate al DGASPC Călărași până la data 30.06.2021 și 
transmiterea acestuia Consiliului Județean Călărași; 

 introducerea datelor în registrul SPREV (Serviciu de Prevenire și Sprijin din Comunitate) 
din cadrul proiectului i-Progres, instrument de colectare și monitorizare date sistem de 
protecţie specială destinat copiilor, elaborat de A.N.D.P.D.C.A.; 

 consilierea părinților a 8 copii; 
 evaluare detaliată pentru 26 de cazuri; 
 organizare vizite copii de la  AMP cu familia - 40 de vizite; 
 evaluări sociale în teren - 90; 
 întocmire de note de caz și note telefonice- 10 note; 
 participarea la un număr de 60 de audieri minori solicitate de către poliție, parchet și 

judecătorie; 
 evaluări psihologice solicitate de instanțele de judecată, IPJ și CM - 40; 
 consilieri psihologice pentru 2 copii, care au beneficiat de program de consiliere, fiecare 

având câte 8 ședințe; 
 consilieri psihologice pentru 9 beneficiare rezidente în Centrul Maternal, fiecare având 

câte 10 ședințe; 
 participarea consilierului vocațional la 4 seminarii organizate de ANES – București, cu 

referire la problematica violenței domestice; 
 Întocmirea de fișe de consiliere pentru beneficiarele CCV, din cadrul proiectului 

”Venus- Împreună pentru o viață în siguranță”; 
 coordonări metodologice ale SPAS – 6. 
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Serviciul Evaluare Complexă, Consiliere copil și Protecție de tip Rezidențial:     

Serviciul are ca misiune acordarea de protecție socială pentru copiii cu nevoi speciale 
prin eliberarea de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap. 

Compartimentul Evaluare Complexă are ca obiective: Eliberarea de certificate de 
încadrare într-un grad de handicap; Consilierea psihologică/educațională pentru copiii și 
familie;  Evaluarea psihologică a copiilor/tinerilor rezidenți/comunitate. 

SEC a analizat în anul 2021 un număr de 590 de cazuri, rezultând: gradul I de 
handicap – 411 certificate și hotărâri; gradul II de handicap – 63 de certificate și hotărâri; 
gradul III de handicap – 106 de certificate și hotărâri; gradul IV de handicap – 5 certificate și 
hotărâri. 

În cadrul Compartimentului Evaluare Complexă s-au emis/efectuat: 72 contracte cu 
familia pentru acordarea de servicii în cadrul centrului de recuperare de zi pentru copilul cu 
dizabilități din Călărași; 22 de evaluări psihologice în vederea reevaluării măsurii de 
protecție/încadrării în grad de handicap/orientării școlare; 22 de consilieri psihologice în 
vederea identificării și rezolvării nevoilor emoționale și a tulburărilor de comportamen (minori 
rezidenți în cadrul CP-urilor din subordinea DGASPC Călărași); 590 de planuri de 
abilitare/reabilitare în vederea recuperării copiilor cu nevoi speciale; 799 de dosare arhivate 
(documentele care au stat la baza încadrării minorilor într-o categorie de persoane cu 
handicap emise în 2018); 85 de minori au fost asistați la audieri de către psihologii SEC, în 
conformitate cu graficul lunar. 

Serviciul Rezidențial are ca misiune acordarea de măsuri de protecție specială pentru 
copiii din comunitate în Centre sau Case de tip Familial. În perioada 01.01.2021-31.12.2021, 
s-au instituit 11 măsuri de protecție; s-au operat 55 cazuri de reintegrări în familie/sistări 
măsură de protecție; s-au înaintat către compartimentul Adopții 8 dosare în vederea 
deschiderii procedurii de adopție; s-au reevaluat - trimestrial - 366 de măsuri de protecție. 

Compartimentul Adopţii şi Postadopţii: 

 introducere date ale copiilor adoptabili în RNA pentru 26 de copii; 
 crearea și actualizarea profilelor greu adoptabile pentru un număr de 35 de copii;  
 deschiderea procedurii de adopție pentru 27 de copii; 
 întocmirea rapoartelor de potrivire dintre copii și familia adoptatoare pentru încredințare 

în vederea adopției pentru 9 copii; 
 întocmirea rapoartelor evaluării psihologice realizate familiilor/persoanelor care au 

solicitat obținerea atestatului pentru 18 familii; 
 organizarea unui număr de 114 întâlniri dintre copii și familii/persoane adoptatoare în 

perioada potrivirii practice; 
 anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanților de către echipa de specialitate a 

compartimentului - 17 anchete; 
 întâlniri cu persoane/familii aflate în evaluare socială - 114; 
 întâlniri cu persoane/familii aflate în evaluare psihologică – 60; 
 pregătire pentru asumare în cunoștință de cauză a rolului de părinte – 30; 
 întocmirea rapoartelor finale de evaluare a capacității de a adopta - 19 rapoarte; 
 familii/persoane atestate ca fiind apte să adopte - 16; 
 copii încredințați în vederea adopției pentru care Tribunalul Călărași a emis sentințe 

civile - 9; 
 adopții încuviințate pentru care tribunalul Călărași a emis sentințe civile - 18; 
 acțiuni în instanța de judecată – 54. 

Centrele de Plasament din subordinea DGASPC 

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă “Sf. Maria’’ Călăraşi - Misiunea Centrului de 
Primire în Regim de Urgență este de a asigura protecția copilului abuzat, neglijat, exploatat sau 
aflat în risc iminent în propria familie, în familia extinsă sau în familia substitutivă, precum și 
găzduirea și îngrijirea acestuia pe perioadă determinată. Centrul are o capacitate de 22 locuri. 
La sfârşitul anului, 2021 în evidenţele C.P.R.U. ”Sf. Maria Călăraşi” se aflau 9 beneficiari cu 
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vârste cuprinse ȋntre  2 - 16 ani. Au fost depuse la Compartimentul Juridic din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Călăraşi documentele necesare pentru introducerea în instanţă a 52 de acţiuni în 
cauze privind instituirea, înlocuirea măsurii de protecţie specială; au fost externați 89 de 
rezidenţi: 27 de minori - transfer alte centre din cadrul D.G.A.S.P.C. Călăraşi/ alte judeţe; 13 
rezidenţi – plasament familial; 19 copii - revenire în familie; 28 de cazuri – preluare de către 
familie suport; 12 copii care au tranzitat centrul; În contextul pandemiei existente la nivel național 
cu COVID-19, C.P.R.U. a asigurat triajul epidemiologic/izolarea rezidenţilor din centrele 
subordonate D.G.A.S.P.C. Călăraṣi, pentru un număr de 223 de copii. La nivelul centrului au fost 
ȋnregistrate100 de vizite ale familiei sau altor persoane importante pentru copii/tinerii rezidenţi. 

Serviciul de Servicii Sociale Perişoru - Complexul de Servicii Sociale Perișoru este 
compus din vilele: ”Floare de colț”, ”Floare de piatră”, ”Iris”, ”Lotus” și  ”Magnolia”, ”Stejar”, 
Castan” și ”Ulm”. Misiunea Complexului de Servicii Sociale Perișoru este de a asigura protecția, 
creșterea și îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi, ca urmare a 
stabilirii, în condițiile legii a măsurii plasamentului, acces având copii/tineri cu vârste cuprinse 
între 7 și 26 ani, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educație și pregătire în 
vederea reintegrării/integrării familiale și socio-profesionale. La data de 1 ianuarie 2021, în 
Complexul de Servicii Sociale Perișoru erau înscriși 84 beneficiari, iar în cursul anului 2021, au 
fost admiși 24 de beneficiari și a fost revocată măsura de plasament pentru 36 de copii și tineri, 
astfel încât, la data de 31.12.2021, în unitate erau înscriși 72 de beneficiari cu vârste cuprinse 
între 7 și 25 de ani.    

Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu handicap Sever Călăraşi - 
Misiunea Centrului de Plasament pentru Copilul cu Handicap sever consta în asigurarea 
accesului copiilor cu dizabilități psihomotorii severe, pe o perioadă determinată, la găzdiure, 
îngrijire, educație, recuperare și pregătirea pentru reintegrare/integrare în familie și 
comunitate.     Pe parcursul anului 2021, centrul a avut un efectiv  total  de 55 rezidenţi,  
dintre care 6 adulţi şi 49 copii. Toţi prezintă tulburări severe sau profunde de dezvoltare 
neuropsihică şi/sau motorie, încadraţi în gradul de handicap I grav. La data de 01.01.2021 
existau 49 de beneficiari. Numărul de intrări în anul  2021 – 6 beneficiari (2 prin sistarea 
măsurii de protecție la asistent maternal, 3 proveniţi din familie și 1 prin transfer de la CSCDP 
”Sf. Margareta”- Fundația Copii în dificultate București). Numărul de ieşiri în anul 2021 – 19 
beneficiari (13 tineri transferaţi la CAbR Olteniţa; 3 copii sunt în plasament la AMP; 2 prin 
transfer la CSCHS Buzău, nr. 8; 1 reintegrat în familia naturală din Constanța). La data de 
31.12.2021 existau 36 beneficiari, dintre care 5 tineri (3 băieţi şi 2 fete) şi 31 copii (17 băieţi şi 
14 fete). Din numărul total al beneficiarilor, 29 sunt incluşi în programele de recuperare  
kinetoterapeutică, masaj, psihologică, logopedică şi educaţională în cadrul CRZ şi 8 în 
programul terapiilor specifice în cadrul Compartimentului de asistenţă şi consiliere pentru 
persoane cu tulburări de spectru autist. Un număr de 19 beneficiari au menţinut legături cu 
familia şi/sau cu alte persoane importante prin  vizite la sediul centrului efectuate de membri 
ai familiei - 12; 7 vizite ale altor persoane importante. S-a asigurat educaţia formală pentru 15 
rezidenţi, prin: frecventarea formelor de învăţământ de masă (1 rezident), înv. profesional de 
masă (2 rezidenți), învăţământ la domiciliu (1 rezident, an terminal) şi învîțământ special de 
masă (11 copii). În anul 2021 s-au efectuat formalităţile eliberării cărtilor de identitate pentru 9 
beneficiari (4 la împlinirea vârstei de 14 ani, 4 la împlinirea vârstei de 18 ani şi 1 revizuire 
pentru schimbare domiciliu). 

Centrul de Recuperare de Zi - Misiunea Centrului de Recuperare de Zi pentru copilul 
cu handicap este de a preveni abandonul și instituționalizarea copilului cu dizabilități 
psihomotorii prin activități de intervenție psihologică, logopedie, kinetoterapie și hidroterapie, 
intervenție educațională și prin activități de abilitare/reabilitare, socializare, educație, 
dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, activități de sprijin și consiliere a 
familiei/reprezentanților legali. În 2021, numărul total de beneficiari ai CRZ a fost de 121 
(familie - 71, AMP - 24, alte centre - 5, rezidenţi CSCCHS Călăraşi - 21). La 01.01.2021 - 74 
beneficiari; intrări 2021 - 26 (familie-21, AMP-4, CM Călăraşi -1); ieşiri 2021 - 26 (familie -16, 
AMP - 5, CS Făurei - 2, CM Călăraşi - 1, CSS Perișoru - 2). La 31.12.2021 - 74 beneficiari, 
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din care: 55 din familie, 19 din asistenţă maternală. În anul 2021, în cadrul programului 
“Şcoala Părinţilor”, au fost organizate 4 şedinţe cu reprezentanţii beneficiarilor CRZ, si 
anume: „Probleme de comportament frecvent întâlnite şi modalităţi de gestionare a acestora” 
– 18.06.2021; „Importanţa implicării părinţilor în procesul logopedic” – 25.06.2021; 
”Importanța implementării programului Kinetic la domiciliu” - 20.08.2021 și ”Responsabilizarea 
părinților în ceea ce privește formarea și dezvoltarea educațională” - 24.09.2021. În cadrul 
celor patru şedinţe s-a discutat despre tipurile de abuz şi resposabilizarea părinților, de 
asemenea, a fost diseminat Ordinul 27/2019. 

Compartimentul de Consiliere și Asistență a persoanelor cu tulburări din spectrul 
autist - Prin acest compartiment sunt furnizate, în mod gratuit, intervenții de recuperare pentru 
copii și tineri cu tulburări de spectru autist. La începutul anului 2021 erau cuprinși în program 
31 copii (28 din familie și 3 de la AMP). La data de 31.12.2021 erau cuprinși în program 33 
copii (31 din familie și 2 de la AMP).S-au înregistrat 17 intrări (14 din familie, 2 de la AMP și 1 
din CM  Călărași) și 15 ieșiri (11 din familie, 3 de la AMP și 1 de la CM Călărași). La data de 
31.12.2021 specialiștii compartimentului TSA aveau în program 8 rezidenți din cadrul 
CSCCHS Călărași. 

Centrul de Servicii Sociale Pentru copil și familie S.E.R.A - Centrul de Servicii Sociale 
SERA asigură accesul copiilor/tinerilor care au stabilită o măsură de protecție specială de tip 
rezidențial, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educație, sprijin emoțional, 
dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, precum și pregătire în vederea integrării sau 
reintegrării familiale și socio- profesionale. La începutul  anului  2021,în evidența  Centrului de 
Servicii Sociale pentru Copil și Familie SERA Călărași, componenta rezidenţială,  se aflau un 
număr de 39 beneficiari cu vârste de la 7 ani pâna la 21 ani. În urma reevaluărilor făcute, din 
numărul beneficiarilor aflați în evidenţa serviciilor sociale s-au externat 16 rezidenți: 2 minori  
reintegraţi în familia naturală; un minor integrat în familia tutorelui; pentru un minor s-a dispus 
plasament în familia unui AMP din cadrul D.G.A.S.P.C Călăraşi; 3 tineri integraţi în familie 
după împlinirea vârstei de 18 ani; 2 tineri integraţi în familii din comunitate după împlinirea 
vârstei de 18 ani; 3 tineri rezidenți - externare la cerere; 2 tineri integraţi socio profesional la 
finalizarea studiilor, 2 tineri  admişi la Şcoala de Meserii Concordia. Rezidenti au fost sprijiniți, 
în funcție de interesele și opțiunile personale, să se implice în activităţi extraşcolare (2 
rezidenţi înscrişi la C.S.C. Călăraşi, secţia baseball, 4 rezidenţi înscrisi la C.S.M Călăraşi, 
secţia box; 4 rezidenţi înscrişi în Asociaţia Cercetaşii Creştini Români, filiala Călăraşi, 1 
rezident înscris la Palatul Copiilor, cercul de pictură, o rezidentă membră a trupei CUPS a 
participat la preselecția organizată de emisiunea concurs ”Românii au talent”). În vederea 
pregătirii pentru ieşirea din centru şi consolidarea deprinderilor pentru viaţă independentă, un 
număr de 5 rezidenţi s-au angajat în perioada vacantei de vară, fiind înregistraţi în evidenţa 
Registrului general de evidenţă a salariaţilor din cadrul ITM Călăraşi; Pe parcursul anului 
2021 au fost vaccinaţi împortiva virusului SARS CoV 2 un număr de 24 copii/tineri şi 26 
persoane adulte angajate în cadrul unităţii, toti rezidenţii au fost  testaţi cu test RT PCR și 
antigen rapid. Rezultatele testelor efectuate au fost negative si introduse în aplicaţia Corona 
Forms. În cursul anului 2021  s-au efectuat formalităţile eliberării cărților de identitate pentru 5 
beneficiari. La sfârșitul  anului 2021,  în evidența  serviciului social  C.T.F.1 se afla un număr 
de 12  beneficiari, iar  în evidenţa serviciului social C.T.F. 2 un număr de 11 beneficiari. 

Centrul de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie ”SERA’’ Călăraşi  - Centrul de Zi , a 
oferit servicii de îngrijire, educaţie și consiliere în baza unui program personalizat de 
intervenţie - PPI, întocmit de către echipa de specialişti a centrului, după evaluarea nevoilor 
individuale ale acestora; Serviciile de specialitate din cadrul CZ au fost asigurate conform 
procedurilor de educaţie-formare/dezvoltare deprinderi de viaţă independentă, recreere şi 
socializare fiind destinate copiilor cu vârsta cuprinsă între 2-6 ani, care provin din familii din 
comunitate, aflate în dificultate şi/sau în situaţie de risc de abandon. În perioada februarie - 
aprilie au fost admiși 18 beneficiari iar în luna iulie numărul beneficiarilor a ajuns la 24 de copii 
admiși cu contracte valabile până în luna iulie. În perioada august au fost reînscriși 10 
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beneficiari din cei 24 iar în perioada august- decembrie 2021 s-au mai înscris alți 27 de 
beneficiari. 

Complexul de Servicii Făurei - Misiunea centrului este de găzduire, îngrijire, educație, 
pregătire în vederea reintegrării în familia naturală/în vederea integrării soci-profesionale a 
unui număr de 24 beneficiari cu vârste cuprinse între 7 - 18/26 ani. Complexul de Servicii 
Făurei și-a desfășurat activitatea în cadrul celor trei căsuțe de tip familial, astfel: CTF 
Orhideea situată în sat Făurei, com. Ulmu, jud. Călărași; CTF Floare de Colț situată în sat. 
Ulmu, com. Ulmu și CTF Lotus situat în sat Ciocănești, comuna Ciocănești, județul Călărași, 
până la data de 29.07.2021 când a fost modificat Regulamentul de Organizare și Funcționare 
al Complexului de Servicii Făurei aprobat prin Hotărârea Cconsiliului Județean Călărași nr. 
138/29.07.2021, prin care s-a desființat CTF Lotus. Începând din luna iunie 2021, complexul 
și-a desfășurat activitatea cu 23 de beneficiari, cazați în cele două căsuțe de tip familial - 
Orhideea și Floare de colț. Pe parcursul anului 2021 au fost admiși în cadrul centrului 5 
beneficiari și au fost externați 5 beneficiari. Dintr-un număr de 23 de rezidenți în anul 2021, 5 
copii au fost evaluați și reîncadrați în grad de handicap. Au fost efectuate evaluări psihologice 
și au necesitat consiliere psihologică un număr de 12 rezidenți, ședințe care au urmărit 
atingerea obiectivelor stabilite în PIP. 

Centrele maternale din subordinea DGASPC: 

Centrul Maternal Călăraşi: Capacitatea maximă este de 8 locuri destinate cuplurilor 
mamă-copil/i și gravidelor (minore și adulte) în cele două puncte de lucru (5 locuri în cadrul 
Centrului Maternal situat în Parc Dumbrava, sediul principal și 3 locuri în cadrul 
apartamentului, punct de lucru secundar, ambele în mun. Călărași. Principala misiune a 
centrului o constituie prevenirea separării copilului de familia sa, prin construcția și 
consolidarea relației mamă-copil, precum și mamă-copil-familie (tată, familie lărgită).  Pe 
arcursul anului 2021 au beneficiat de măsură de suport (găzduire) un număr de 15 cazuri 
astfel: 14 mame (cu vârste cuprinse între 15 - 44 ani) și 23 de copii (cu vârste cuprinse între 0 
- 18 ani). La sfârşitul anului 2021, în Centrul Maternal Călăraşi au fost active un număr de: 5 
cazuri/cupluri mamă-copil/i.  Din cele 14 cazuri procesate, 3 mame s-au înscris în cazuistica 
de violenţă conjugală și sexuală, respectiv, o mamă a fost victimă a violentei conjugale de 
două ori și a fost înscrisă în activitățile Proiectului ”VENUS- Împreună pentru o viață în 
siguranță!”, s-a depus plângere la Poliţia mun. Călăraşi privind expunerea  la acte de violenţa 
fizica, și s-a obținut Certificat medico-legal. Două beneficare - 1 minoră și o mamă adult au 
fost victime – una a fost victima unui viol, iar a doua mamă a fost victima unor relații sexuale, 
în urma cărora au rezultat doi copii, ambele au fost victimele ale abuzului sexual (infracțiuni: 
”raport sexual cu minor” și ”viol”), făptuitorul fiind reținut. O mamă a fost înscrisă la un curs de 
formare profesională în cadrul AJOFM și CRFPA Călărași, în ultima parte a anului 2021; 2 
mame au fost acompaniate și sprijinite în obținerea unui loc de muncă în domeniul 
alimentației publice; 2 copii au participat la  cursurile școlare on-line, susținute de cadrele 
didactice- din unitatea de învățământ, de la domiciliul legal; 1 gravidă minoră a participat la 
cursurile școlare de tip on-line în programul educațional ”A doua șansă” -în cadrul Liceului ” 
Ștefan Bănulescu”- Călărași. Alte cupluri mamă-copil/i/gravide ce s-au aflat în atenţia CM 
Călăraşi (înregistrate în baza de date), fără să beneficieze de măsura de suport - 11 cazuri, 
respectiv-15 mame (dintre care trei mame minore și o mamă însărcinată cu cel de-al treilea 
copil) și 31 copii. 5 cazuri au fost preluate în CM, în regim de urgență, însă în urma evaluării 
inițiale, situația lor nu a necesitat instituirea unei măsuri de suport; 1 cuplu mamă-2 copii cu 
dublă cetățenie (româno-spaniolă), mama - victimă a violenței domestice, a necesitat 
securizare imediată, întrucât fiica acesteia în vârstă de 16 ani a fost victima unui abuz sexual, 
cazul fiind în atenția IPJ Călărași; 1 cuplu mamă minoră- copil a refuzat instituirea măsurii de 
plasament în instituția noastră;1 caz cuplu mamă - copil - minorul a fost preluat în regim de 
urgență , de către Serviciul AMP, în urma separării copilului de mamă, aceasta fiind spitalizată 
de urgență pe o perioadă de timp necunoscută; 5 cazuri au necesitat evaluare în teren, 
îndrumare și consiliere, demersuri ce nu s-au concretizat în măsură de suport, tinerele mame 
refuzând acest sprijin. 
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Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oltenița - 
Cabr -  Are o capacitate de 50 locuri și a fost înființat la data de 27.01.2021. La finalul anului 
2021 centrul a funcționat la capacitate maximă. 

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 2021 se aflau în evidența Serviciului 14031 de persoane 
cu handicap dintre care 1031 copii și 13000 de adulți. 

Au fost evaluate 5079 de persoane adulte cu handicap dintre care 1029 la domiciliu. 
În urma evaluărilor realizate cererile soluționate au fost în număr de 4805, 

eliberându-se certificate de încadrare în grad de handicap. 
În urma evaluării medico-psiho-sociale au fost emise 2266 de certificate cu 

încadrarea în gradul I (grav) de handicap, 1914 de certificate cu încadrarea în gradul II 
(accentuat) de handicap, 625 de certificate cu încadrarea în gadul III (mediu) de handicap, iar 
pentru 404 de dosare, comisia a stabilit că nu se încadrează în criteriile aflate în vigoare 
pentru încadrarea într-un grad de handicap.     

În baza prevederilor Legii nr.448/2006 și a unei Convenții tripărtite încheiate cu 
Ministerul Transporturilor și CNADNR s-au acordat 423 de roviniete; s-au acordat următoarele 
facilități persoanelor adulte cu handicap: legitimații de transport (976 de beneficiari), facilități 
privind obținerii unui credit bancar în vederea achiziționării unui autoturism sau pentru 
adaptarea locuinței necesităților specifice persoanei cu handicap (20 de solicitări) și decont 
carburant (912 cereri). În perioada 01.01-31.12.2021 la sediul CEPHA au fost depuse 5133 
de cereri de evaluare/reevaluare ale solicitanților cu domiciliul sau reședința în județul 
Călărași. Au fost transferate un număr de 38 de dosare medicale către alt județ. Au fost 
transmise la domiciliul persoanei cu handicap prin corespondență, un număr de 4812 de 
certificate de încadrare în grad de handicap, anexa și programul individual de reabilitare și 
integrare socială. În anul 2021 au fost programate 87 de ședințe CEPHA în care au fost 
soluționate dosarele medicale și s-au tipărit certificatele de încadrare în grad de handicap.  

Compartimentul Îngrijirea și Protecția Adulților cu handicap Grav sau Accentuat la 
Asistent Personal Profesionist 

La nivelul serviciului a fost înființat Compartimentul Îngrijirea și Protecția Adulților cu 
Handicap Grav/Accentuat la Asistent Personal Profesionist, fiind disponibile 20 de locuri. 
Scopul acestui compartiment constă în monitorizarea și controlul activității de îngrijire și 
protecție a adulților cu handicap grav și accentuat la A.P.P. În anul 2021, la nivel local și 
județean, a fost inițiată o campanie de promovare  a serviciului social, în colaborare cu 
Serviciile de Asistență județeană pentru Ocuparea Forțelor de Muncă, Călărași. În luna iulie 
2021, a fost înregistrată o solicitare în acest sens, în urma căreia  a fost eliberat de către 
CEPAH Călărași atestatul de asistent personal profesionist pentru doi tineri cu handicap grav 

Compartiment asistență Socială, management de Caz și Monitorizare Servicii Sociale  
Au fost întreprinse demersuri pentru restructurarea CRRN Plătărești, iar începând cu 

data de 31.03.2021 s-a procedat la închiderea centrului , beneficiarii fiind redistribuiți, în urma 
contractării de servicii sociale cu furnizori privați, cât și cu serviciile sociale deja existente din 
subordinea DGASPC Călărași. Au fost instrumentate și monitorizate 191 de dosare ale 
persoanelor adulte cu handicap în/din centrele rezidențiale pentru adulții din structura 
DGASPC Călărași și din serviciile sociale private. Au fost admiși 3 beneficiari în CIA 
Ciocănești, din comunitate. Au fost reevaluate 72 beneficiari la CIA Ciocănești și CAbr 
Oltenița. Au fost 17 decese ale beneficiarilor, astfel: 6 benficiari de la CIA Ciocănești. 2 
beneficiari de la CAbr Oltenița și 9 beneficiari din centrele private. Au fost integrați în familie 4 
beneficiari. Au fost instrumentate 7 cazuri de adulți aflați în dificultate, care s-au adresat 
personal, telefonci și în scris sau au fost redirecționate de către alte instituții. 
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 Compartimentul Evidență și prestații sociale 

În cursul anului 2021, s-a operat în baza de date 1100 de certificate deces, emițându-
se dispoziții de încetare. Au fost eliberate 289 adeverințe solicitate de persoanele cu handicap 
aflați în evidența instituției noastre către alte instituții.  S-au operat 413 cereri privind virarea 
drepturilor bănești în cont și au fost operate în baza de date, în vederea schimbării modalității 
de plată a solicitantului. A fost prelungită lunar, valabilitatea actelor de identitate expirate cât 
și a certificatelor de încadrare în grad de handicap pentru un număr de 500 de beneficiari, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.55/ 15.05.2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de Covid 19, art. 4, alin.5). 

Compartimentul de Violență domestică 

Compartimentul Violență Domestică asigură următoarele servicii: preluarea 
cazurilor/sesizărilor victimelor violenței domestice sau referite de alte persoane 
fizice/autorități; verificarea sesizărilor și instrumentarea cazurilor sesizate de autoritățile 
publice, persoanele fizice sau de victimele violenței domestice; asigurarea de asistență și 
suport, consiliere, pentru depășirea situației de criză; oferirea de informații adecvate clienților 
și îndrumarea către servicii corespunzătoare, inclusiv redirecționarea către servicii de 
specialitate. În anul 2021, au fost consiliate, evaluate și îndrumate 5  victime care au sesizat 
cazuri de violență domestică prin intermediul  liniei telefonice. 

Centrul de îngrijire și asistență Ciocănești 

Centrul are o capacitate de 100 de locuri. La data de 01.01.2021 erau instituționalizați 
în centru 95 de beneficiari, dintre aceștia la începutul lunii martie 41 de beneficiari au fost 
transferați către unități de asistență socială private licențiate, 2 beneficiari au fost reintegrați în 
familie, iar 4 beneficiari au decedat. La sfârșitul lunii martie au fost transferați în centru 52 de 
beneficiari, în urma restructurării centrului CRNN Plătărești. În perioada 01.05.2021-
31.12.2021 s-au internat în centru 5 beneficiari, 9 beneficiari au fost transferați în alte unități 
de asistență socială, iar 2 beneficiari au fost externați pentru a merge în familii. La data de 
31.12.2021 figurau în evidența centrului 94 de beneficiari cu următoarele grade de handicap: 
handicap fizic - 6; handicap vizual - 4; handicap mental - 51; handicap psihic - 22; handicap 
asociat - 10; handicap somatic – 1. 
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2.6 .RELAŢI I  EXTERNE,  COOPERARE REGIONALĂ ŞI  
TRANSFRONTALIERĂ,  PROGRAME ŞI  ACŢIUNI  CU FINANŢARE 
EXTERNĂ 

Act iv i ta tea  pe  p lan ex te rn a  Consi l iu lu i  Judeţean Călă raş 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 Regiunilor 
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. 

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 
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. 

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. Astfel: 

a) La începutul anului 2021 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. 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. 

b) În perioada de vară 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 
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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 2021. 

c) În perioada toamnă s-au desfășurat în mediul on line Plenara Comisiei Balcani 
Marea Neagră și  Adunarea Generală a CRPM. 

d) În luna octombrie au avut loc, pe platforma online, Adunarea Generală a CRPM și 
Biroul Politic. Biroul Politic al CRPM a adoptat în cadrul 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) În luna noiembrie a avut loc webinarul cu tema ”Transport în regiunea Balcani- 
Marea Neagră”, care a avut ca ca obiectiv furnizarea informațiilor privind accesibilitatea la 
dezvoltarea regională și identificarea competențelor solicitate de către diferite sectoare de 
transport. 

f) În luna decembrie 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.  

În acest sens, Consiliul Judeţean Călăraşi s-a implicat activ în elaborarea 
documentaţiei unor aplicaţii cu impact transfrontalier, în cadrul Programului INTERREG V-A 
România-Bulgaria. 

Astfel, Consiliul Judeţean Călăraşi implementează proiectele: 

 ”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 
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 ”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.  

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.  
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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 
2021  - 2027 

realizat 
Instituţiile din 

judeţul Călăraşi 

2 Consiliul Judeţean Călăraşi 

Accesarea Fondurilor Europene în 
perioada de programare 2021  - 
2027 – seminar de diseminare a 
informaţiilor privind oportunităţi şi 
surse de  finanţare 

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 

Accesare fonduri europene 

Proiecte în implementare 

Nr. 

crt. 
Beneficiar Denumire proiect/program 

Stadiul proiectului la sfârşitul 
anului 2021 

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 
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5 
Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

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

în implementare 

6 
Consiliul Judeţean 
Călăraşi 

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

finalizat 

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 

Planificare strategică şi simplificare 
administrativă pentru o dezvoltare 
sustenabilă a judeţului Călăraşi 
POCA 2014-2020 

finalizat 

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 finanţare 
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. 

Stadiu l  implementăr i i  cont racte lor  care au pr imit  f inațare  pr in  
Programului  Operaţ iona l  Regional  2014-2020 ,  la  n ive lu l  judeţu l  
Că lăraşi  d in  cadru l  Reg iun i i  Sud Muntenia 

 
Autorități publice 

locale 
Mediul privat Total 

Număr contracte 
semnate 

40 41 81 

Număr contracte 
în implementare 

37 12 49 
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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 2021 

Județ/District 

1 

„RIMANA - 
Gestionarea 
riscurilor și 
protecția 
împotriva 
inundațiilor în 
regiunile 
transfrontaliere 
Călărași și Polski 
Trambesh” 

Municipalitatea Polski 
Trambesh 
Unitatea Administrativ 
Teritorială – Județul 
Călărași 

3853515,63 60 
în 

implementare 

Veliko 
Târnovo 

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 finalizat 

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 finalizat 

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 finalizat 

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 

1383306,04 24 finalizat 

Blagoevgrad 

Călăraşi 

Călăraşi 

Călăraşi 
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și Științe Naturale – 
PMG "Sv. Kliment 
Ohridsky" 

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 
Călărași 
Fundația Sustainable 
Development and 
Prosperity 
Liceul Teoretic “Mihai 
Eminescu 
Liceul “Vasil Levski” 

348921,03 18 finalizat 

Călăraşi 

Vratsa 

Călăraşi 

Silistra 

8 

EFIMES - 
Management 
eficient 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 53 
în 

implementare 

Călăraşi 

Veliko 
Târnovo 

Călăraşi 

9 

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

Municipalitatea 
Belene 
Unitatea Administrativ 
Teritorială - Orașul 
Călărași 

987468,06 30  finalizat 

Pleven 

Călăraşi 

10 

Tutrakan - 
Oltenița un pod 
inovativ cultural 
pentru o 
dezvoltare 
regională 
sustenabilă 

Muzeul de Istorie 
Tutrakan 
Muzeul Civilizației 
Gumelnița, Oltenița 

475700,37 38  
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 34 finalizat 

Ruse 
 

Ruse 
 

Silistra 
 

Călăraşi 
 

Mehedinţi 

12 

Gestionarea 
riscului comun și 
parteneriat în 
regiunea de 
frontieră Călărași 
- Dobrich 

Municipalitatea 
Dobrichka 
Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență 
”Barbu Știrbei” al 
Județului Călărași 

800216,17 36 
în 

implementare 

Dobrich 

Călărași 
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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 

AA cc tt ii vv ii tt aa tt ee aa   OO rr gg aa nn ii ss mm uu ll uu ii   II nn tt ee rr mm ee dd ii aa rr   RR ee gg ii oo nn aa ll   pp ee nn tt rr uu   PP rr oo gg rr aa mm uu ll   
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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 2021 implementarea a 
138 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, 

3.074.142,28 
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Ialomița, Prahova, 
Teleorman 

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 

12 

PROCOMUNITATE - 
Intervenţii integrate la 

nivelul comunităţii 
marginalizate Vlad Ţepeş, 

pentru reducerea 
numărului de 

persoane aflate 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 finanţare 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, 

11.757.901,42 
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Teleorman 

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 

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 
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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 

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- 
Eficienţă - 

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 



 

 

  

284

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 

Sud Vest, Centru şi Sud-
Muntenia 

EURO BEST TEAM SRL 

Alba, Brașov, 
Covasna, Harghita, 
Mureș, Sibiu, Argeș, 
Călărași, Dâmbovița, 

Giurgiu, Ialomița, 
Prahova, Teleorman, 
Dolj, Gorj, Mehedinți, 

Olt, Vâlcea 

4.478.499,40 

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 
INDICE CONSULTING 
AND MANAGEMENT SRL 

Argeș, Călărași, 
Dâmbovița, Giurgiu, 

2.658.190,08 
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profesionişti Ialomița, Prahova, 
Teleorman 

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, 

Teleorman 

3.385.174,25 

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 
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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, 

Giurgiu, Ialomița, 
Prahova, Teleorman 

11.325.986,95 

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, fii calificat! 

CAMERA DE 
COMERȚ,INDUSTRIE ȘI 
AGRICULTURĂ 
IALOMIȚA 

Călărași, Giurgiu, 
Ialomița 

3.795.732,73 

76 
Infiinţarea 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 
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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, 
Prahova, Teleorman, 

Brăila, Buzău, 
Constanţa, Galaţi, 

Tulcea, Vrancea, Dolj, 
Gorj, Mehedinţi, Olt, 

Vâlcea  

2.372.979,34 

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 

Călărași - Oraș 
Fundulea, Dâmbovița - 

Tărtășești 
2.289.723,00 
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ZONA METROPOLITANĂ 
BUCUREȘTI 

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 

91 
De la Student la 

Antreprenor 
EURO BEST TEAM SRL 

toate județele, la 
nivelul celor 7 regiuni 
mai putin dezvoltate 

4.746.695,44 

92 
Învățare continuuă, 
oportunități crescute 

ELCA S.A. 

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

Teleorman 

4.725.575,09 

93 TOP - Calificări 
CABINET MEDICAL 
DR.TOPOLOGEANU 
GABRIELA SRL 

 Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman, Brăila, 
Buzău, Constanţa, 

Galaţi, Tulcea, 
Vrancea,  

4.689.087,57 

94 O şansă pentru tine ELCA S.A. 

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

Teleorman 

4.601.044,29 

95 
“Calificări mai înalte prin 

formare de top” 
INTRATEST S.A. 

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

Teleorman 

4.725.596,32 

96 

Dezvoltarea de noi 
oportunități pe piața 

muncii, prin programe 
de consiliere, formare și 
certificare a angajaților – 

Soluții pentru viitor! 

ASOCIAȚIA 
COMUNELOR DIN 
ROMÂNIA 

 Alba, Brașov, 
Covasna, Harghița, 

Mures, Sibiu, Bacău, 
Botoșani, Iași, Neamț, 

Suceava, Vaslui, 
Argeş, Călăraşi, 

Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman, Brăila, 
Buzău, Constanţa, 

Galaţi, Tulcea, 
Vrancea,  

4.725.998,78 

97 

SPARC - Sprijinirea 
Participării la Acțiuni de 
Recalificare/Calificare a 

angajaților din 
Regiunea Sud-Muntenia, 
prin oferirea de servicii de 

informare, consiliere, 
formare 

profesională și evaluare 
de competențe 

ASOCIATIA DE SPRIJIN 
A ȘOMERILOR (A.S.S.D) 

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

Teleorman 

4.709.576,16 

98 

"RESTART - educaţie prin 
programe de a doua 

şansă în 
Inima Bărăganului" 

INSPECTORATUL 
ŞCOLAR JUDEȚEAN 
CĂLĂRAŞI 

Călărași 9.432.880,56 

99 

SIDFA - Sistem Integrat 
de Dezvoltare a Formării 

profesionale continue 
pentru Angajații 

din Regiunea Sud-
Muntenia, cu accent pe 
categoriile speciale de 

angajați 

ASOCIAȚIA "ÎNAPOI LA 
MUNCĂ" 

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

Teleorman 

4.708.576,16 
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100 

”Valorificarea potențialului 
capitalului uman, prin 

măsuri de 
dezvoltare profesională – 

"S.R.P.M. - Muncim 
împreună!" 

ASOCIAȚIA 
SOCIETATEA ROMÂNĂ 
DE PROTECȚIA 
MEDIULUI 

Alba, Brașov, 
Covasna, Harghita, 

Mures, Sibiu,  Argeş, 
Călăraşi, Dâmboviţa, 

Giurgiu, Ialomiţa, 
Prahova, Teleorman, 

Brăila, Buzău, 
Constanţa, Galaţi, 

Tulcea, Vrancea, Arad, 
Caraș-Severin, 

Hunedoara, Timiș 

4.613.919,75 

101 

CONECT - COmpetențe 
NEcesare CreșTerii 

performanței 
angajaților 

EU-ROM TRAINING AND 
CONSULTANCY SRL 

Alba, Brașov, 
Covasna, Harghita, 

Mures, Sibiu,  Argeş, 
Călăraşi, Dâmboviţa, 

Giurgiu, Ialomiţa, 
Prahova, Teleorman, 

Brăila, Buzău, 
Constanţa, Galaţi, 
Tulcea, Vrancea, 

4.723.385,65 

102 

“ASCENDO - Avansare 
prin dezvoltarea 
competențelor 
profesionale” 

EU-ROM TRAINING AND 
CONSULTANCY SRL 

Alba, Brașov, 
Covasna, Harghita, 

Mures, Sibiu, Bacău, 
Botoșani, Iași, Neamț, 

Suceava, Vaslui, 
Bistrița-Năsăud, Cluj, 

Maramureș, Satu 
Mare, Salaj, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman, Brăila, 
Buzău, Constanţa, 

Galaţi, Tulcea, 
Vrancea, 

4.725.882,19 

103 

PRO CALIFICARE – 
Oportunități pentru 

formarea profesională 
continuă a angajaților 

ASOCIAȚIA 
"PATRONATUL 
TINERILOR 
ÎNTREPRINZĂTORI DIN 
ROMÂNIA" 

Bacău, Botoșani, Iași, 
Neamț, Suceava, 
Vaslui, Călăraşi, 

Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman,  Brăila, 
Buzău, Constanţa, 

Galaţi, Tulcea, 
Vrancea, 

4.721.290,47 

104 

Educație formală, non-
formală și informală pentru 

competențe corelate cu 
piața muncii – 

”CertForm” 

ASOCIAȚIA CENTRUL 
DE EXCELENȚĂ 
PENTRU INTEGRAREA 
EDUCAȚIONALĂ ȘI 
SOCIO - 
PROFESIONALĂ A 
PERSOANELOR 
DEZAVANTAJATE - 
INTEGRA 

Alba, Brașov, 
Covasna, Harghita, 

Mures, Sibiu, Bacău, 
Botoșani, Iași, Neamț, 

Suceava, Vaslui, 
Călăraşi, Dâmboviţa, 

Giurgiu, Ialomiţa, 
Prahova, Teleorman, 

Brăila, Buzău, 
Constanţa, Galaţi, 
Tulcea, Vrancea, 

4.725.678,83 

105 
“Manager în acţiune - 
stagii de practică în 
domeniul economic” 

FUNDAȚIA OTP BANK 
ROMANIA 

toate județele, la 
nivelul celor 7 regiuni 
mai putin dezvoltate 

4.385.266,37 

106 
SMART – Cursuri pentru 

viitor 
DISTRIBUȚIE ENERGIE 
OLTENIA S.A. 

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

Teleorman, Dolj,  Gorj, 
Olt, Vâlcea,  

1.008.800,00 

107 Promovare prin formare! 
EXPERT BUSINESS 
CENTER SRL 

Alba, Brașov, 
Covasna, Harghita, 
Mures, Sibiu, Argeş, 

4.451.793,70 
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Călăraşi, Dâmboviţa, 
Giurgiu, Ialomiţa, 

Prahova, Teleorman 

108 
Competențe digitale 

pentru un viitor SMART 
CEZ ROMANIA S.A., 

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

Teleorman, 
Teleorman, Dolj,  Gorj, 

Olt, Vâlcea, 

1.400.300,00 

109 
“EDUCAŢIA SCHIMBĂ 

LUMEA” 
ASOCIAȚIA ,,SFÂNTUL 
STELIAN" 

Călărași, Dragalina, 
Municipiul Călărași 

4.773.262,98 

110 
“PREGĂTIȚI PENTRU 

VIITOR” 
ASOCIAȚIA ,,SFÂNTUL 
STELIAN" 

Calarasi, Municipiul 
Călărași 

4.773.262,98 

111 

O şansă pentru începutul 
carierei tale! - Program de 
măsuri integrate de tip "A 

doua şansă" 
pentru tinerii NEETs din 
Regiunea Sud-Muntenia 

ECO RURAL 
CONSULTING SRL 

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

Teleorman, 

4.606.833,12 

112 
Construieste-ți propriul 

viitor prin educație 

FUNDAȚIA “ROMA 
EDUCATION FUND 
ROMANIA” 

Călărași, Chirnogi, 
Galbinasi, Ialomița, 

Barbulesti, Municipiul 
Slobozia 

4.801.835,55 

113 

Soluții Integrate de 
Ocupare pentru tinerii 

NEETs din Regiunea Sud-
Muntenia prin Informare, 

Formare, Mediere și 
Antreprenoriat – S.I.O.N. 

ASOCIAȚIA DE SPRIJIN 
A ȘOMERILOR (A.S.S.D) 

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

Teleorman, 

4.597.654,71 

114 
SPT - Șansa e de Partea 

Ta! 
GRANT CONSULTING 
SRL 

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

Teleorman, Dolj,  Gorj, 
Olt, Vâlcea, Brăila, 
Buzău, Constanţa, 

Galaţi, Tulcea, 
Vrancea, 

4.768.748,94 

115 

Dezvoltare Eficientă a 
Competenţelor şi Ocupare 
Durabilă şi Eficace pentru 

tinerii NEETs 
din Regiunea Sud-

Muntenia – D.E.C.O.D.E. 

ASOCIAŢIA "ÎNAPOI LA 
MUNCĂ" 

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

Teleorman, 

4.597.654,71 

116 

“VECTORS - Valorificarea 
Eficientă a Competențelor 

Tinerilor 
pentru Ocupare și 

Responsabilizare Socială” 

EUROPROJECT 
PARTNER SRL 

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

Teleorman, 

4.810.584,77 

117 
ȘANSA pentru tinerii 

NEETs din regiunile Sud-
Est și Sud-Muntenia 

GE-COST 2001 SRL 

Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman, Brăila, 
Buzău, Constanţa, 

Galaţi, Tulcea, 
Vrancea, 

4.583.475,30 

118 ForNEETs 
FUNDAȚIA "LUMINA 
INSTITUTII DE 
INVĂȚĂMÂNT" 

Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman, Brăila, 
Buzău, Constanţa, 

Galaţi, Tulcea, 
Vrancea, 

4.872.654,21 

119 JUST 4 NEETs 
EURINPRO ADVISORY 
S.R.L. 

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

4.371.198,28 
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Teleorman, Brăila, 
Buzău, Constanţa, 

Galaţi, Tulcea, 
Vrancea, Dolj,  Gorj, 

Olt, Vâlcea, 

120 Investește în viitorul tău! GE-COST 2001 SRL 

Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman, Brăila, 
Buzău, Constanţa, 

Galaţi, Tulcea, 
Vrancea, Dolj,  Gorj, 

Olt, Vâlcea, 

4.583.475,30 

121 
INTEGRAREA 

TINERILOR NEETs PE 
PIAȚA MUNCII! 

ASOCIAŢIA ONIXALEX 

Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman, Brăila, 
Buzău, Constanţa, 

Galaţi, Tulcea, 
Vrancea, Dolj,  Gorj, 

Olt, Vâlcea, 

4.870.572,15 

122 JOBs 4 NEETs 
EURINPRO ADVISORY 
S.R.L. 

Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman, Brăila, 
Buzău, Constanţa, 

Galaţi, Tulcea, 
Vrancea, 

4.371.198,28 

123 “CAPITAL 4 NEETs” ELCA SA 

Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman, Brăila, 
Buzău, Constanţa, 

Galaţi, Tulcea, 
Vrancea, 

4.413.754,41 

124 
“ABILități pentru TINEri, 
ABILități pentru un viitor 

sustenabil!” 

GLOBAL COMMERCIUM 
DEVELOPMENT SRL 

Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman, Brăila, 
Buzău, Constanţa, 

Galaţi, Tulcea, 
Vrancea, Dolj,  Gorj, 

Olt, Vâlcea, 

19.500.118,20 

125 NEXT NEETs 
EURINPRO ADVISORY 
S.R.L. 

Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman, Brăila, 
Buzău, Constanţa, 

Galaţi, Tulcea, 
Vrancea, Dolj,  Gorj, 

Olt, Vâlcea, 

4.504.224,29 

126 

Creşterea ratei de 
participare a adulţilor la 

ÎPV, prin măsuri active şi 
corelate cu piaţa 

muncii - "INTEGRA" 

ASOCIAȚIA CENTRUL 
DE EXCELENȚĂ 
PENTRU INTEGRAREA 
EDUCAȚIONALĂ ȘI 
SOCIO - 
PROFESIONALĂ A 
PERSOANELOR 
DEZAVANTAJATE – 
INTEGRA 

Alba, Brașov, 
Covasna, Harghița, 
Mures, Sibiu, Bihor, 

Bistrița-Nasaud, Cluj, 
Maramureș, Satu 

Mare, Sălaj, Argeș, 
Călărași, Dâmbovița, 

Giurgiu, Ialomița, 
Prahova, Teleorman, 

Brăila, Buzău, 
Constanţa, Galaţi, 
Tulcea, Vrancea 

4.725.105,68 

127 
ANTREPRENORIAT 

SOCIAL LA SAT 
ASOCIAȚIA ,,SFÂNTUL 
STELIAN" 

Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, 

14.443.242,27 
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Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman 

128 
Sprijin integrat pentru 

tinerii Neet's 
INTERNATIONAL 
SERVICE EXPERT SRL 

Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman, Brăila, 
Buzău, Constanţa, 

Galaţi, Tulcea, 
Vrancea 

4.019.139,00 

129 PRO NEETs 
EURINPRO ADVISORY 
S.R.L. 

Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman, Brăila, 
Buzău, Constanţa, 

Galaţi, Tulcea, 
Vrancea, Dolj,  Gorj, 

Olt, Vâlcea, 

4.504.224,29 

130 

Facilitarea îmbunătăţirii 
statutului pe piaţa muncii a 
angajaţilor, prin programe 

de 
îmbunătăţire a 

competenţelor şi FPC – 
"S.R.P.M. - Evoluăm 

împreună!" 

ASOCIAŢIA 
SOCIETATEA ROMÂNĂ 
DE PROTECŢIA 
MEDIULUI 

Alba, Brașov, 
Covasna, Harghita, 

Mureș, Sibiu,  Argeș, 
Călărași, Dâmbovița, 

Giurgiu, Ialomița, 
Prahova, Teleorman, 

Brăila, Buzău, 
Constanţa, Galaţi, 

Tulcea, Vrancea,  Dolj,  
Gorj, Olt, Vâlcea,  

4.725.065,16 

131 “FUTURE 4 NEETs” ELCA SA 

Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman, Brăila, 
Buzău, Constanţa, 

Galaţi, Tulcea, 
Vrancea, Dolj,  Gorj, 

Olt, Vâlcea, 

4.413.754,41 

132 
Tinerii Neet's de azi - 
Adulții responsabili de 

mâine 

INTERNATIONAL 
SERVICE EXPERT SRL 

Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, 
Ialomiţa, Prahova, 
Teleorman, Brăila, 
Buzău, Constanţa, 

Galaţi, Tulcea, 
Vrancea, Dolj,  Gorj, 

Olt, Vâlcea, 

4.019.139,00 

133 
Antreprenoriat Inovativ 
pentru Studenți – AIS 

CAMERA DE COMERȚ ȘI 
INDUSTRIE A ROMÂNIEI 

toate județele, la 
nivelul celor 7 regiuni 
mai puțin dezvoltate 

9.682.291,09 

134 
SIA - Studenți Inovatori, 

viitori Antreprenori 
OTP CONSULTING 
ROMANIA SRL 

toate județele, la 
nivelul celor 7 regiuni 
mai puțin dezvoltate 

9.680.357,10 

135 
INSPIRE 2020! – Afaceri 
inovative pentru un mediu 
antreprenorial de succes 

UNIVERSITATEA DIN 
BUCUREȘTI 

toate județele, la 
nivelul celor 7 regiuni 
mai puțin dezvoltate 

9.677.719,29 

136 
UBTECH 2020 – Program 
inovativ de antreprenoriat 
pentru afaceri de succes 

UNIVERSITATEA DIN 
BUCUREȘTI 

toate județele, la 
nivelul celor 7 regiuni 
mai puțin dezvoltate 

9.660.576,29 

137 
Student antreprenor în 
regiunea Sud Muntenia 

ASOCIAȚIA EXINO 

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

Teleorman 

9.654.275,66 

138 Arhitecţii inovării 
GRUPUL DE 
CONSULTANȚĂ PENTRU 
DEZVOLTARE DCG SRL 

toate județele, la 
nivelul celor 7 regiuni 
mai puțin dezvoltate 

9.686.360,68 
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Pe parcursul anului 2021, principalele activități și rezultate ale OIRPOSDRU 
Regiunea Sud Muntenia au fost: Total proiecte POCU în monitorizare, 248, cu o valoare 
totală de 1.735.411.425,59 lei. 

Axa prioritară 

Nrumăr 

de  

proiecte 

Valoare totală eligibilă 

proiect (lei) 

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru tineri       22 115.450.228,93 

 Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi       74 550.102.830,82 

Axa prioritară 4, Incluziunea socială  și 

combaterea sărăciei 
     48 617.039.570,43 

Axa prioritară 5, Dezvoltare locală plasată sub  

responsabilitatea comunității (DLRC) 
     20 52.844.051,81 

Axa prioritară 6: Educație și competențe      84 399.974.743,58 

Total     248 1.735.411.425,59 

OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia a contractat în anul 2021, 86 de proiecte, cu 
o valoare totală eligibilă de 150.008.046,96 lei şi o valoare eligibilă nerambursabilă de 
497.732.566,61 lei, conform tabelului următor: 

Apel 
Număr de proiecte 

contractate 

Valoare eligibilă 

nerambursabilă  

(lei) 

Valoare totală eligibilă 

(lei) 

626 2 8.914.252,36 9.131.961,81 

665 7 59.543.977,81 65.333.580,31 

717 3 12.505.205,02 12.707.955,79 

726 23 103.520.884,11 106.546.697,62 

784 11 49.630.350,14 51.505.212,22 

827 2 9.098.260,70 9.254.562,96 

861 5 3.825.923,83 7.652.243,65 

884 6 27.405.445,38 28.417.407,62 

908 16 84.578.483,15 87.032.821,31 

829 8 76.380.057,30 76.972.255,91 

879 3 43.329.726,81 43.329.726,81 

TOTAL 86 478.732.566,61 497.884.426,01 

 
Alte activităţi desfăşurate în cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia: 

 277 de cereri de prefinanţare depuse pentru o valoare de 96.391.078,94 lei, 251 de 
cereri procesate şi validate pentru o valoare de 76.086.381,12 lei; 

 395 de cereri de plată depuse pentru o valoare de 126.634.432,20 lei, 362 de cereri 
procesate şi validate pentru o valoare de 114.799.033,22 lei; 

 672 de cereri de rambursare depuse pentru o valoare de 114.470.515,86 lei, 624 de 
cereri procesate şi validate pentru o valoare de 112.335.306,32 lei; 

 344 de cereri de rambursare aferente cererilor de plată depuse pentru o valoarea 
116.626.249,07 lei, 327 de cereri procesate şi validate pentru o valoare de 
117.319.909,17 lei; 

 477 de dosare aferente achiziţiilor directe; 
 9 dosare aferente achiziției exceptată art.29 din Legea nr.98/2016; 
 2 dosare aferente achiziţie realizate prin licitație deschisă; 
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 3 dosare aferente achiziţiilor realizate prin negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare; 

 33 de dosare aferente achiziţiilor realizate prin procedură competitivă Ordin 
nr.1284/2016; 

 26 de dosare aferente achiziţiilor realizate prin procedură proprie servicii din Anexa 2; 
 22 de dosare aferente achiziţiilor realizate prin procedură simplificată; 
 Informarea Beneficiarilor; clarificarea unor aspecte privind implementarea proiectelor 

prin organizarea de întâlniri on-line; 
 Acordarea de sprijin şi îndrumare Beneficiarilor, pentru implementarea cu succes a 

proiectelor; 
 Introducerea și validarea datelor în sistemul informatic MySMIS; 
 Monitorizarea îndeplinirii indicatorilor, a atingerii rezultatelor şi a obiectivelor asumate 

de către Beneficiari în cererea de finanţare; 
 Raportarea indicatorilor specifici şi ai indicatorilor comuni de program, validaţi în urma 

verificării rapoartelor tehnice de progres, prin generarea pachetului de fişiere 
POCUForm şi transmiterea acestuia către DGPECU; 

 Efectuarea a 107 vizite de monitorizare la faţa locului, după cum urmează: 31 vizite 
finale, 20 de vizite la momentul rambursării a 40% din valoarea eligibilă a contractului 
de finanţare, 27 de vizite adhoc, 29  de vizite pentru IMM-uri; 

 Procesarea unui număr de 214 acte adiţionale pentru modificarea Contractelor de 
finanţare; 

 Procesarea unui număr de 427 denotificări; 
 Verificarea și validarea a 586 de rapoarte tehnice. 

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 “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 titlul “Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru 
finanţarea cheltuielilor cu utilităţile efectuate în perioada 2020-2023”, SMIS 135202, 
valoare totală eligibilă 996.122,20 lei; 

 Proiectul cu titlul “Achiziționarea unui autoturism necesar pentru buna desfășurare a 
activităților implementate pentru gestionarea proiectelor POCU 2014-2020 de 
OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia”, SMIS 136524, valoare totală eligibilă, 
93.000,01 lei; 

 Proiectul cu titlul “Asigurarea de echipamente IT și software necesare îmbunătățirii 
capacității OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 
2014 – 2020”, SMIS 140009, valoarea totală eligibilă, 611.525,17 lei; 
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 Proiectul cu titlul Sprijinirea OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru arhivarea 
fizică și electronică a documentelor aferente POSDRU 2007-2013”, SMIS 141986, 
valoarea totală eligibilă 1.709.530,20 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 
6.736.038,90 lei. 
 
 
 


