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    Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi a fost înfiinţat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean nr.53/28.06.2006, şi-a început activitatea în anul 2007, în perioada 2007-

2020 activitatea desfăşurându-se în condiţii de continuitate. 

 

Înfiinţată cu un număr de 19 paturi, CAMS Călărași a fost extinsă prin accesarea de fonduri 

europene la 25 de paturi. Pe măsură ce activitatea CAMS Călăraşi a fost apreciată şi mediatizată, 

solicitările au devenit din ce în ce mai numeroase. In acest moment, CAMS nu poate satisface 

cerinţele autorităţilor locale şi ale unităţilor medicale privind preluarea spre tratament şi îngrijire 

a persoanelor aflate în dificultate din punct de vedere social. 

De asemenea, având în vedere creșterea incidenței demenţelor vasculare și a demenței 

Alzheimer, a fost absolut necesar să se găsească urgent soluții, mai ales pe plan local, pentru 

înființarea unor centre pentru internarea și îngrijirea pe termen lung a persoanelor care suferă de 

aceste maladii incurabile. Existența acestor centre este necesară atât pentru asigurarea unei 

asistențe de specialitate pentru pacientul aflat în suferință cât și pentru evitarea degradării 

calității vieții familiilor care au în îngrijire pacienți cu sindroame demențiale. 

    

S-a impus ca necesitate, mărirea numărului de locuri a unității, prin extinderea acesteia, 

având în vedere că actuala locație nu permite mărirea capacității Centrului de Asistență Medico-

Socială Călărași.  

Drept urmare, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr.66/24.04.2019, s-a transmis 

imobilul reprezentând Căminul de bătrâni ”Sfânta Elena” Vîlcelele, din comuna Vîlcelele, 

alcătuit din clădire corp A+clădire corp B, cu suprafaţa totală construită la sol de 670 m.p.şi teren 

intravilan aferent cu suprafaţa de 7750 m.p., din administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, în 

administrarea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr.75/24.04.2019, s-a aprobat şi suplimentarea 

numărului de paturi din cadrul Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi, de la 25 la 70 de 

paturi, mărirea capacităţii de funcţionare a centrului, respectiv suplimentarea cu 45 de paturi, 

realizându-se în imobilul amplasat în comuna Vîlcelele, sat Vîlcelele, judeţ Călăraşi. 

 

Lucrările de construcţii privind reabilitarea centrului de la Vîlcelele au demarat după 

obţinerea autorizaţiei de construcţie, în luna noiembrie 2019. 

In cursul anului 2020 au fost efectuate lucrările de construcţii prevăzute în proiect, au fost 

efectuate dotările necesare funcţionării centrului, singura lucrare neefectuată fiind montarea 



cabinei ascensorului şi obţinerea autorizaţiei ISCIR pentru acesta, lucrări ce vor fi efectuate în 

cursul anului 2021. 

 

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi este organizat şi funcţionează ca instituţie 

bugetară, rezidenţială cu personalitate juridică, cu rolul de a acorda permanent asistenţă medico-

socială bolnavilor cu afecţiuni cronice, de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă 

medico-socială, prin acordarea de servicii de îngrijire,servicii medicale, precum şi servicii 

sociale persoanelor vârstnice cu diferite afecţiuni cronice, care au domiciliul în localităţile 

judeţului Călăraşi. 

    

Beneficiarii serviciilor acordate în unitățile de asistență medico-sociale sunt persoane cu 

afecțiuni cronice care necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire, 

tratament și care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au 

posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competențe 

pentru integrarea socială.    

     

Obiectivele realizate în cadrul Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi în 

perioada de raportare (01.01.2021-30.06.2021) au fost următoarele: 

 

- funcţionarea unităţii la capacitatea sa maximă;  

-  creşterea autonomiei şi independenţei persoanei; 

- reducerea anxietăţii, creşterea rezistenţei la frustrare; 

- prevenirea discriminării ocupaţionale a vârstnicilor : activităţi în timp liber, iniţiativă, 

pasivitate; 

- creşterea responsabilităţii şi a socializării beneficiarilor; 

- creşterea nivelului de conştientizare a persoanei şi a capacităţii de autocontrol; 

- asigurarea unui standard decent de viaţă; 

- preocuparea permanent pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după 

caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a seviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

- asigurarea protecţiei abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

- intervenţii pentru prevenirea şi combaterea instituţionalizării prelungite în centru; 

- identificarea mediilor în care poate fi integrată persoana internată timp îndelungat; 

- o mai bună colaborare a Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi cu alte instituţii 

abilitate ale statului să preia persoanele instituţionalizate vreme îndelungată în centru, în       

vederea fluidizării mişcării pacienţilor în unitate; 

   

  Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi  a fost acreditat în anul 2014 ca furnizor de 

servicii sociale, în anul 2016 luna iunie a obţinut Licenţa de Funcţionare pentru serviciul social 

de îngrijire medico-socială pentru bolnavi cronici, iar în luna aprilie 2021 a fost reacreditat 

pentru serviciul prestat, de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 

Pentru menţinerea acestei acreditări şi licenţe, condiţia de bază este existenţa personalului de 

specialitate, acest fapt având o mare importanţă în activitatea desfăşurată în vederea acordării de 

asistenţă socială celor internaţi în unitatea noastră, precum şi elaborarea procedurilor de 

intervenţie în scopul prevenirii şi combaterii instituţionalizării pentru fiecare persoană internată.  

 

 



 Din punct de vedere medical 

 

Persoanele internate au fost evaluate prin U.P.U.Călăraşi şi li s-a administrat medicaţia 

pentru următoarele afecţiuni: 

o Sechele TBC 

o Bronşită cronică tabacică 

o HTA 

o Sechele fractură femur drept 

o Arteriopatie obliterantă membre inferioare 

o ASC 

o Diabet tip II ; Diabet zaharat insulino-dependent 

o CIC 

o Fibrilaţie atrială 

o Hemipareză dreaptă post AVC 

o B.P.O.C. 

o aritmie extrasistolică atrială şi ventriculară 

o insuficienţă cardiacă congestivă grad II spre IV 

o insuficienţă renală funcţională 

o boală Alzheimer 

o adenom de prostată cu tulburări micţionale 

o hepatită cronică tip C 

o tulburări organice de personalitate 

o parapareză spastică 

o ateroscleroză sistemică cu manifestări predominant cerebrale 

o sechele AVC cu deficit motor 

o gastroduodenită cronică 

o obezitate de aport 

o sindrom vertebrobazilar 

o angină pectorală 

o insuficienţă venoasă cronică 

o glaucom-nevăzător 

o BRGE 

o aritmie extrasistolică 

o demenţă vasculară 

o dislipidemie 

o episod depresiv anxios 

o insuficienţă respiratorie 

o demenţă vasculară  

o coxartroză, gonartroză 

o tulburări cognitive 

o P.T.C.A. cu stent 

       Menţionăm că patologia corespunzătoare fiecărui pacient este complexă astfel încât au fost 

stabilite scheme de tratament pentru mai multe afecţiuni în acelaşi timp la acelaşi bolnav. 

Predomină patologia legată de consumul de alcool şi tabagism cronic, de exemplu: demenţă 

etanolică, arteriopatie obliterantă membre inferioare, bronşită cronică tabacică. 



Pacienţii internaţi provin din Municipiul Călăraşi şi din mediul rural al judeţului Călăraşi;  în 

general sunt internaţi  pentru perioade lungi de timp, atât din motive sociale cât şi din motive 

medicale. 

 

În perioada 01.01.2021-30.06.2021 în cadrul Centrului de Asistenţă Medico-Socială 

Călăraşi, au fost internați 24 de pacienți (în special cu vârste peste 70 de ani), externaţi 22 

de pacienţi, din care: 

o la domiciliu (în familie) - 1 persoană 

o externaţi - transferaţi spital - 21 persoane 

      din care: 

             - 14  persoane au revenit în centru  

             -   7  persoane au decedat (în spital) 

   S-a instruit lunar personalul medical şi auxiliar, cu tematica următoare : prevenirea şi 

tratarea escarelor, igiena la locul de muncă, comportamentul personalului faţă de un bolnav cu 

Alzheimer, acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată, acordarea de prim ajutor în 

cazul de stop cardiorespirator, schimbările de poziţie ale persoanelor asistate imobilizate la pat, 

comunicarea la locul de muncă, norme tehnice privind curăţenia, dezinfecţia, sterilizarea 

(cf.Ordinului nr.961/19.08.2016), relaţionarea personalului cu persoanele asistate. 

 

 

 Din punct de vedere social  
 

În vederea unei bune colaborări a Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi cu alte 

instituţii ale statului, în luna iunie 2016, a fost încheiat un PROTOCOL DE COLABORARE 

între DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

CĂLĂRAŞI si CENTRUL DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ CĂLĂRAŞI, obiectul 

protocolului fiind transmiterea lunară a situaţiei persoanelor internate în centrul rezidenţial, de 

către unitatea noastră, către DGASPC Călăraşi, în scopul verificării beneficiarilor în baza de date 

a DGASPC Călăraşi şi selectării din evidenţele proprii a persoanelor cu handicap care 

beneficiază de drepturi şi facilităţi conform legii 448/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare. Facem menţiunea că, acest protocol este în vigoare şi la momentul actual, acesta fiind 

prelungit de la an la an.  

In luna februarie 2020 a fost încheiat un ACORD DE PARTENERIAT, acesta 

prelungindu-se şi pe anul 2021, între Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 

Asistenților Medicali din Romania-Filiala Călărași şi Centrul de Asistenţă Medico-Socială 

Călăraşi, în vederea realizării şi promovării proiectelor, programelor şi acţiunilor derulate de 

OAMGMAMR filiala Călăraşi pentru promovarea imaginii asistentului medical şi moaşei, în 

vederea creşterii nivelului de pregătire profesională a asistenţilor medicali şi moaşelor, 

promovarea imaginii Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi şi a OAMGMAMR cu 

ocazia derulării de activităţi comune, precum şi pe  site-urile proprii celor două organizaţii. 

Principalele dificultăţi întâmpinate în activitatea Centrului se referă la procedurile greoaie 

de transferare a acestor pacienţi, atunci când nu mai întrunesc condiţiile de internare, în alte zone 

de asistenţă socială, în centre specializate pentru persoane cu handicap, fizic sau psihic, în centre 

de îngrijire a persoanelor vârstnice. 

 

              Pentru persoanele internate în cadrul Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi au 

fost efectuate următoarele demersuri: 



1.Au fost întocmite documente de identitate; 

2.Au fost actualizate dosarele sociale ale beneficiarilor; 

3. Au fost întocmite actele necesare internării în centru pentru persoanele nou-venite; 

4.Au fost întocmite adrese la Administraţia Financiară, Primărie, Casa de pensii, Direcția  

   Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului; 

5. Au fost reînnoite Certificatele de încadrare în grad de handicap; 

 

 

 Din punct de vedere administrativ 
 

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi are o dotare corespunzătoare care  

asigură atât condiţii de cazare şi hrană cât şi tratamentele medicale necesare. 

Clădirea în care funcţionează serviciul oferă condiţii de siguranţă şi securitate beneficiarilor, 

deţine dotările necesare pentru iluminat,ventilaţie şi încălzire. Centrul este plasat în comunitate şi 

permite accesul cu uşurinţă al beneficiarilor. 

Saloanele sunt cu un număr redus de paturi (2-3 în general) asigurând intimitate persoanelor 

internate, având în vedere perioada uneori destul de lungă de internare. Spaţiul dispune de 

centrală proprie de încălzire, asigurând condiţii de igienă şi de cazare optime şi pe perioada rece 

a anului. 

Întrucât spaţiul destinat bucătăriei este redus (6,8 mp), necorespunzând normelor în vigoare 

pentru prepararea hranei, serviciul de preparare a hranei a fost externalizat, unitatea asigurând 

hrana asistaţilor prin încheierea de contracte de catering cu firme specializate. Unitatea dispune 

de  spaţiu adecvat pentru servirea mesei (sala de mese) şi de spatiu pentru depozitarea hranei şi a 

veselei. 

În ceea ce priveşte condiţiile de petrecere a timpului liber al beneficiarilor, atât în dormitoare cât 

şi în sala de mese este amplasat câte un aparat TV, iar în perioada caldă pot petrece timpul liber 

în spaţiul amenajat în curtea interioară, unde este amenajată o grădină prevăzută cu băncuţe din 

lemn.  

 

   De la începutul anului, până la aceasta dată, au fost efectuate cheltuieli de reparații și 

întretinere în vederea menținerii într-o stare bună de funcționare a unității. 

Interiorul clădirii, atât saloanele pacienţilor, holurile, cât şi celelalte spaţii administrative au fost 

igienizate prin văruire şi vopsire. 

 

În ceea ce priveşte proiectul “Reabilitare şi Modernizare Centrul de Asistenţă Medico-

Socială Vîlcelele, în cursul anului 2021, luna iunie, s-a obţinut AVIZUL DE AMPLASAMENT 

FAVORABIL de la Enel Distribuţie Dobrogea S.A. şi ACORDUL DE MEDIU- Decizia etapei 

de încadrare, de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Călăraşi, pentru obiectivul situat în sat 

Vîlcelele, Com.Vîlcelele, jud.Călăraşi,” Instalaţie de stocare şi Alimentare GPL” . 

În această perioadă, în vederea finalizării lucrărilor la Centrul de Asistenţă Medico-

Socială Vîlcelele, în luna mai 2021 s-au încheiat contracte având ca obiect următoarele: 

 -  Sistematizare verticală, reparaţie împrejmuire, iluminat incintă  şi mobilier stradal; 

 - Servicii de proiectare faza PT pentru lucrarea “Sistematizare verticală, reparaţie 

împrejmuire, iluminat incintă  şi mobilier stradal; 

 - PT +execuţie instalaţie GPL CAMS Vîlcelele 

 

   



 Din punct de vedere economic  
 

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi a dispus în anul 2021, semestrul I de un 

buget de venituri în sumă de 1.819.413 lei, astfel: 

- contribuția persoanelor asistate = 83.413 lei 

- transferuri Ministerul Sănătății  = 264.000 lei 

- subvenții Consiliul Județean Călărași = 1.472.000 lei 

 

Bugetul de cheltuieli al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi, în sumă de  

1.497.704 lei a fost utilizat pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli: 

-   cheltuieli de personal = 1.175.599 lei  

  -   bunuri si servicii = 322.105 lei 

             -   cheltuieli de capital= 0 lei 

 

 Obiective prioritare 2021 

 1. Creșterea capacității instituționale și administrative a Centrului de Asistență Medico-Socială 

Călărași prin darea în folosinţă a Centrului de Asistenţă Medico-Socială din sat Vîlcelele, 

comuna Vîlcelele, judeţul Călăraşi; 

 2. Asigurarea accesului la servicii sociale și medicale a persoanelor vârstnice cu nevoi medico-

sociale; 

 3.  Consolidarea parteneriatului public-privat; 

 4. Promovarea furnizării unor servicii de calitate care să răspundă nevoilor individuale ale 

persoanei cu nevoi medico-sociale; 

 5. Asigurarea serviciilor de sprijin pentru familiile care au în componență persoane cu nevoi 

medico-sociale; 

 6. Asigurarea serviciilor destinate protecției persoanelor cu nevoi medico-sociale aflate în 

dificultate. 

 7. Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare şi asigurarea 

unei mese calde, zilnic; 

 8. Asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

 9. Imbunătăţirea relaţiilor interpersonale şi combaterea comportamentului retras; 

10. Derulare de evenimente caritabile pentru persoane vârstnice (programe de Crăciun, de Paşti). 

11.Respectarea măsurilor adoptate şi implementarea de către instituţia noastră privind prevenirea 

şi răspândirea infectării cu COVID 19. 

 

În cei 14 ani de activitate, Centrul de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi şi-a demonstrat 

utilitatea în domeniul îngrijirii medicale a persoanelor din judeţul Călăraşi, aflate în dificultate 

din punct de vedere social, asigură asistenţă de specialitate pentru pacientul aflat în suferinţă cât 

şi pentru evitarea degradării calităţii vieţii familiilor care au în îngrijire pacienţi cu sindroame 

demenţiale. 

Centrul grupează profesioniști în servicii medicale și asistență socială, un ajutor gratuit și adaptat 

fiecărei situații (consultații medicale și susținere socială pentru persoane aflate în dificultate: 

persoane în situații de handicap sau dificultăți socio-familiale). 

  

Ioan-Cristian MARIN 

DIRECTOR 


