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Marþi, 27 februarie 2018 a avut 
loc concursul pentru ocuparea 
funcþiei de manager în cadrul 
Spitalului Judeþean de Urgenþã 
Dr. Pompei Samarian Cãlãraºi. 
În urma prezentãrii ºi 
examinãrii proiectului de 
management ºi a rãspunsurilor 
date în faþa comisiei de 
concurs, Valentin Emanoil a 
obtinut nota 8,13, astfel fiind 
desemnat câºtigãtor al 
concursului.

Valentin Emanoil urmeazã a fi numit în 
funcþia de manager al Spitalului 
Judeþean de Urgenþã "Dr. Pompei 
Samarian" Cãlãraºi, pe o perioadã 
aferentã mandatului de pânã la 3 ani.
Trebuie precizat, cã din data de 1 iulie 
2017, Valentin Emanoil asigurã Florescu Irina, medic specialist enumerãm câteva dintre ele:
interimatul funcþiei de manager, timp geriatrie-gerontologie, Dr. Þigãnilã Asigurarea unui buget echilibrat
în care a cunoscut în detaliu Cristiana, medic specialist medicina Implicarea în demersurile de dotare cu prioritãþile ºi problemele din cadrul muncii ºi Dr. Aldabsheh Mohammed echipamente ºi aparaturã medicalã a Spitalului. Jamil Hamed, medic specialist ATI. noului Bloc Operator
În urma mandatului interimar de 8 Totodatã, acesta s-a implicat activ în 

Reducerea cheltuielilor cu energia luni, acesta a reuºit sã stabilizeze finalizarea ºi modernizarea lucrãrilor 
termicã prin reabilitarea tehnicã a situaþii diverse regãsite, sã noului bloc operator ºi a 
spitalului (anvelopare)responsabilizeze personalul, sã implementãrii planului anual de 

eficientizeze organizarea activitãþilor ºi Atragerea de investiþii prin accesarea achiziþii de echipamente ºi aparaturã 
sã atragã un numãr important de de fonduri prin finanþare europeanãmedicalã pentru anul 2017, 
medici specialiºti, astfel cã, în urma echipamente de interes major pentru Diversificarea serviciilor medicale, 
demersurilor, din luna noiembrie au secþiile operatorii ºi secþiile medicale. oferind o adresabilitate extinsã
ales sã se alãture spitalului din În aceastã perioadã a fost asigurat La aceastã datã, se poartã discuþii Cãlãraºi: Dr. Kovacs Emeric, medic deficitul major de resurse umane din deschise pentru atragerea de medici specialist ATI, Dr. Velescu Silvia ºi Dr. cadrul serviciului TESA, fiind noi pe secþia Urologie ºi completarea 
Feraru Aurelia, medici specialiºti organizate concursuri pentru personalului medical superior pe 
oncologie, Dr. Porumb Andrei, medic ocuparea posturilor vacante cu secþiile ATI.
specialist nefrologie, Dr. Damian personal specilizat ºi experimentat.

Toate aceste realizãri ºi proiecte sunt Cristina, medic specialist obstetricã- În viitorul mandat, aºteptãrile din 
bifate pentru îmbunãtãþirea constantã ginecologie, Dr. Martinovici Laura, partea comunitãþii ºi a Consiliului 
a standardelor medicale în scopul medic specialist anatomie-patologicã, Judeþean Cãlãraºi sunt pe mãsura 
oferirii de servicii medicale de înaltã Dr. Mihai Constantin, medic specialist aºteptãrilor, prin urmare, noul 
calitate pacienþilor.neonatologie, Dr. Shamien Hussein manager Valentin Emanoil este 

Biroul de presã Mohammed, medic specialist pregãtit sã-ºi asume o serie de mãsuri, 
chirurgie plasticã ºi reparatorie, Dr. activitãþi ºi obiective prioritare, ºi vã al Consiliului Judeþean Cãlãraºi 
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Universitatea din Bucureºti organizeazã marþi, 13 martie, la 
ora 16.00, în sala de ºedinþe a Primãriei Municipiului Cãlãraºi, 
un workshop la care sunt invitaþi sã participe toþi cei interesaþi 
sã afle informaþii cu privire la desfãºurarea ºi implementarea 
proiectului  "SUCCESS - Startup-uri Constituite pe Competenþe 
Economice Sustenabile de Succes" - POCU/82/3/7/106186. 
Primãria Municipiului Cãlãraºi pune la dispoziþie sala de 
ºedinþe pentru desfãºurarea activitãþilor din proiect, printr-un 
protocol încheiat cu Universitatea Bucureºti.
În cadrul acestui proiect se oferã sprijin antreprenorial (curs 
de Competenþe Antreprenoriale) pentru un numãr de 378 
persoane din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia (judeþele 
Prahova, Argeº, Dâmboviþa, Teleorman, Giurgiu, Ialomiþa ºi 
Cãlãraºi) cu posibilitatea de finanþare ulterioarã a unui numãr 
de 46 de planuri de afaceri cu sume de aproximativ 40.000 
EURO.

Luna decembrie 2017, comparativ cu luna precedentã, a fost 
caracterizatã de scãderea numãrului de salariaþi. Efectivul 
salariaþilor din judeþul Cãlãraºi la sfârºitul lunii decembrie 2017 
a fost de 44685 persoane, în scãdere cu 0,4% faþã de luna 
precedentã, respectiv cu 1,0% faþã de luna decembrie 2016.
Pe ramuri de activitate, numãrul salariaþilor a fost de 4623 
persoane în agriculturã, silviculturã ºi pescuit, de 15859  
persoane în industrie ºi construcþii ºi de 24203 salariaþi în 
servicii.  

Câºtigul salarial mediu nominal brut ºi net
Câºtigul salarial mediu nominal brut în judeþul Cãlãraºi, în luna 
decembrie 2017 a fost de 3104 lei, cu 5,6 % mai mare decât în 
luna precedentã.
Câºtigul salarial mediu nominal net în judeþul Cãlãrasi, a fost 
de 2222 lei, în creºtere cu 5,5% comparativ cu luna 
precedentã. Valorile cele mai mici ale câºtigului salarial mediu 
nominal net s-au înregistrat în agriculturã, silviculturã ºi 
pescuit (1884 lei), industrie ºi construcþii ( 2102 lei), iar cele 
mai mari în servicii (2403 lei).

Sursa: www.calarasi.insse.ro

n Cãlãraºi

Valentin Emanoil va conduce Spitalul 
Judeþean de Urgenþã ºi în urmãtorii 3 ani

n Workshop de informare

Universitatea din Bucureºti sprijinã 
antreprenoriatul în judeþul Cãlãraºi!

n Cãlãraºi

Efectivul salariaþilor la finele 
lunii decembrie 2017 a fost de 

44.685 persoane

special problemele municipiilor Premierul Viorica Dancilã 
reºedinþã de judeþ – autoritãþi a avut vinerea trecutã, la 
urbane în cadrul Programului Palatul Victoria, o 
Operaþional Regional 2014 -

întâlnire de lucru cu 2020, precum ºi mãsurile care 
primarii municipiilor se impun a fi luate pentru 

soluþionarea problemelor reºedinþã de judeþ, 
identificate ºi deblocarea reprezentanþii Autoritãþii 
accesãrii fondurilor europene.de Management a 
S-au evidenþiat problemele Programului Operaþional întâmpinate în accesarea ºi 

Regional (POR) ºi implementarea proiectelor cu 
directorii Agenþiilor de finanþare europeanã 

nerambursabilã, precum: Dezvoltare Regionalã în 
apariþia întârziatã a ghidurilor care au fost analizate Daniel ªtefan Drãgulin care a primul-ministru Viorica specifice de finanþare ºi soluþiile la problemele detaliat prin intermediul unei Dãncilã, alãturi de viceprim- modificãrile frecvente ale 

întâmpinate în atragerea postãri pe pagina personalã de ministru Paul Stãnescu ºi de acestora, lista prea mare de 
facebook obiectivul acestei ministrul Fondurilor Europene finanþãrii europene. documente care se anexeazã 
reuniuni precum ºi gama de Rovana Plumb. La întâlnire au cererii de finanþare, 
problem întâmpinate în fost prezenþi ºi reprezentanþii Alãturi de primul-ministru, la funcþionalitatea aplicaþiei 
accesarea ºi implementarea AM POR ºi directorii Agenþiilor întâlnire au mai participat MySmiss, documentele 
proiectelor cu finanþare de Dezvoltare Regionalã.vicepremierul Paul Stãnescu, solicitate pentru dovedirea 
europeanã nerambursabilã. ministrul dezvoltãrii regionale proprietãþii asupra imobilului 

Obiectivul acestei reuniuni a ºi administraþiei publice, ºi "Am participat astãzi, la sediul care face obiectul proiectelor, 
fost de a dezbate aspectele Rovana Plumb, ministrul Guvernului României, alãturi legislaþia achiziþiilor publice.", 
privind stadiul implementãrii Fondurilor Europene. de primarii municipiilor a fost mesajul transmis de 
finanþãrilor europene destinate reºedinþã de judeþ, la o primarul municipiului La întâlnire a fost prezent ºi 
autoritãþilor publice locale, în reºedinþã de judeþ.întâlnire de lucru condusã de primarul municipiului Cãlãraºi, 

Marþi, primarul Daniel ªtefan Drãgulin, 
alãturi de colegii din conducerea primãriei, 
a luat câteva decizii importante cu privire la 
unele soluþii ce erau necesare în cadrul 
Documentaþiilor de Avizare a Lucrãrilor de 
Intervenþii ( DALI) ce stau la baza aplicaþiilor 
care se vor depune în cadrul Axei 4.1 a 
Regio 2014-2020 destinatã dezvoltãrii 
urbane.

Ambele proiecte vizeazã îmbunãtãþirea 
mobilitãþii urbane. Primul, în zona centrului vechi 
al municipiului, prin crearea unui share space ºi a 
unei promenade între strãzile Sloboziei ºi 
Dobrogei ºi care va însemna, pe scurt, 
revitalizarea întregului centru al municipiului 
Cãlãraºi iar cel de-al doilea, prin îmbunãtãþirea 
sistemului rutier ºi încurajarea folosirii 
transportului în comun pe strada Bucureºti-prel. 
Bucureºti.

Aceste aplicaþii vor fi depuse spre evaluare în 
perioada mai-iunie a anului 2018, ele fiind 
primele din pachetul de proiecte pregãtit de 
Primãria Municipiului Cãlãraºi finanþabile prin 
fonduri europene nerambursabile.

Sursa: Facebook Primãria Municipiului Cãlãraºi

Vineri, 9 martie, începând cu ora 12.00, categorii: preºcolari, ciclurile primar ºi 
în sala de spectacole Barbu ªtirbei a gimnazial ºi ciclul liceal. Fiecare categorie 
Centrului de Culturã ºi Creaþie al va primi câte un premiu, constând într-un 
judeþului Cãlãraºi, Primãria Municipiului laptop.
Cãlãraºi organizeazã ediþia a VI-a a Premiul de popularitate ce este 
evenimentului "SÃRBÃTOAREA reprezentat de Trofeul Sãrbãtorii 
PRIMÃVERII". Primãverii-ediþia 2018 va fi preluat de la 
Evenimentul este organizat în parteneriat câºtigãtorul ediþiei precedente (Liceul 
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Cãlãraºi, Danubius) ºi va fi pãstrat pe parcursul 
Casa Corpului Didactic Cãlãraºi ºi Centrul unui an. Trofeul poate fi câºtigat ºi de 
de Culturã ºi Creaþie al Judeþului Cãlãraºi, cãtre unul dintre cei 3 câºtigãtori ai 
sub forma unui concurs interºcolar de categoriilor menþionate mai sus. Premiile 
muzicã ºi dans la care sunt invitate sã se acordã în urma unei jurizãri. Toþi copiii 
participe toate unitãþile de învãþãmânt participanþi vor primi câte o figurinã de 
din municipiu. pluº.
Competiþia este organizatã pe mai multe BIROUL DE PRESÃ

Societãþile Antreprenoriale pentru 
Studenþi (SAS), prin intermediul 
cãrora pot dezvolta business-uri, 
susþinute dintr-un cont de investiþii 
pentru studenþi.

la cei interesaþi cât mai repede, în Senatorul PSD Cãlãraºi, În perioada imediat urmãtoare, fie în 
condiþii optime astfel încât în acest întâlnirile directe, fie prin Roxana Paþurcã ºi-a propus ca 
an când se va deschide o nouã axã de intermediul presei, studenþii în perioada imediat finanþare, lucrurile sã fie cât mai interesaþi sã dezvolte o afacere vor urmãtoare cãlãrãºenii clare iar rezultate mult mai bune în primi informaþiile necesare. 
raport cu 2017. interesaþi de dezvoltarea unei Obiectivul meu este sã dezvoltãm în 
În calitate de parlamentar cãlãrãºean afaceri de tip Start–up sã mode real spritul antreprenorial la 
dar ºi de membru al Comisiei de Cãlãraºi, sã avem antreprenori beneficieze de toate 
buget –finanþe din Senat, le-am spus autohtoni de renume care sã ne informaþiile necesare în timp studenþilor cã le voi sta la dispoziþie, reprezinte la nivel national. Avem util. Astfel, ministrul Mediului la cabinetul senatorial, cu toate resurse nebãnuite, avem un potential 
informaþiile necesare de care au de Afaceri, Comerþ, agricol fantastic ºi cred cã împreunã 
nevoie întrucât la nivelul judeþului nu Antreprenoriat, Radu Oprea ºi putem dinamiza aceast sector al Stat-
existã deocamdatã un reprezentant 

up-urilor în judeþul nostru. secretarul de stat, Adrian al ministerului care sã preia spre 
Dobre, din cadrul aceluiaºi Dialogul va continua ºi sunt convinsã rezolvare problemele celor interesaþi.

cã se va concretiza cu proiecte minister au fost prezenþi În calitate de fost cadru didactic, m-
viabile, sãnãtoase, generatoare de am implicat foarte mult în tot ceea vineri, 23 februarie, la Cãlãraºi 
profit." a spus Paþurcã.ce înseamnã proiectul privind declarat cã se va implica în Facultãþii de Management, Inginerie participând la o înâlnire cu 

înfiinþarea Firmelor de Exerciþiu. implementarea acestui program ºi la Economicã în Agriculturã ºi La întâlnire au mai fost prezenþi studenþii Facultãþii de Astfel, foºtii elevi, o parte dintre ei Cãlãraºi, în 2018, mijlocind o serie de Dezvoltare Ruralã din cadrul USAMV preºedintele PSD Cãlãraºi, Ciprian Management, Inginerie studenþi astãzi, au învãþat pas cu pas întrevederi cu cei interesaþi în biroul Bucureºti având ca temã Programul Pandea, secretar de stat în cadrul 
sã-ºi creeze o anumitã afacere, e Economicã în Agriculturã ºi senatorial. Start-up Nation Varianta 2018. SGG, deputatul Sorin Vrãjitoru, 
adevãrat la nivel virtual, dar totodatã Consider cã aceastã întâlnire era Dezvoltare Ruralã din cadrul „Am avut deosebita plãcere sã-l prefectul George Iacob, subprefectul 
sã o gestioneze astfel încât ideea de necesarã întrucât cãlãrãºenii au avem ca oaspete, la Cãlãraºi, pe USAMV Bucureºti pe tema Mihai Beºtea ºi inspectorul general 
start-up pe care au avut-o undeva sã beneficiat, din nefericire, de o domnul Radu ªtefan Oprea, ministru ºcolar, Elena Mihãilescu.Programului Start–up Nation se concretizeze. Îmi doresc foarte informare insuficientã în ceea ce pentru Mediul de Afaceri, Comerþ, 

2018. Pentru 2018, bugetul pentru mult ca aceste Firme de Exerciþiu sã priveºte acest program. Datele Antreprenoriat, participând alãturi 
programul Start-up Nation este de devinã într-o bunã zi firme reale iar statistice relevã cã la nivelul judeþului de domnia sa, de domnul Adrian 

cei care au lucrat la elaborarea lor sã 200 de mii de lei, sumã ce va fi Întâlnire a fost apreciatã ca fiind Cãlãraºi, în 2017 au fost initiate doar Dobre, secretar de stat în cadrul 
devinã antreprenori, oameni de utilizatã pentru accesarea a 10 mii de extrem de utilã de cãtre senatorul 37 de proiecte în cadrul Programului aceluiaºi minister, de domnul 
afaceri recunoscuþi în plan local, aplicaþii. Anul trecut, la nivelul judeþ Roxana Paþurcã. În mesajul sãu Start – up Nation. preºedinte Ciprian Pandea, de 
national ºi de ce nu?, internaþional. Cãlãraºi au fost iniþiate doar 37 de introductiv, parlamentarul cãlãrãºean domnul deputat Sorin Vrãjitoru ºi de Obiectivul nostru imediat este sã 

proiecte în cadrul Programului Start-De asemenea, le-am spus studenþilor ºi-a asumat simbloc rolul de autoritãþi locale la o întâlnire extrem avem o comunicare cât mai 
cã în programul de guvernare existã up Nation.„reprezentant" al ministerului ºi a de utilã cu studenþii din cadrul transparentã iar informaþia sã ajungã 

R. Paþurcã: Obiectivul nostru este sã avem o comunicare cât mai 
eficientã în ceea ce priveºte Programul Start-up Nation 2018

n Cãlãraºi

Primarul Drãgulin, prezent 
la întâlnirea de la Guvern

Primãria Cãlãraºi organizeazã Sãrbãtoarea Primãverii, Ediþia a VI-a

n Cãlãraºi

Reabilitarea centrului 
pietonal ºi modernizarea 

strãzilor Bucureºti ºi 
prel. Bucureºti au intrat 

în linie dreaptã!
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Marþi, 27 februarie 2018 a avut 
loc concursul pentru ocuparea 
funcþiei de manager în cadrul 
Spitalului Judeþean de Urgenþã 
Dr. Pompei Samarian Cãlãraºi. 
În urma prezentãrii ºi 
examinãrii proiectului de 
management ºi a rãspunsurilor 
date în faþa comisiei de 
concurs, Valentin Emanoil a 
obtinut nota 8,13, astfel fiind 
desemnat câºtigãtor al 
concursului.

Valentin Emanoil urmeazã a fi numit în 
funcþia de manager al Spitalului 
Judeþean de Urgenþã "Dr. Pompei 
Samarian" Cãlãraºi, pe o perioadã 
aferentã mandatului de pânã la 3 ani.
Trebuie precizat, cã din data de 1 iulie 
2017, Valentin Emanoil asigurã Florescu Irina, medic specialist enumerãm câteva dintre ele:
interimatul funcþiei de manager, timp geriatrie-gerontologie, Dr. Þigãnilã Asigurarea unui buget echilibrat
în care a cunoscut în detaliu Cristiana, medic specialist medicina Implicarea în demersurile de dotare cu prioritãþile ºi problemele din cadrul muncii ºi Dr. Aldabsheh Mohammed echipamente ºi aparaturã medicalã a Spitalului. Jamil Hamed, medic specialist ATI. noului Bloc Operator
În urma mandatului interimar de 8 Totodatã, acesta s-a implicat activ în 

Reducerea cheltuielilor cu energia luni, acesta a reuºit sã stabilizeze finalizarea ºi modernizarea lucrãrilor 
termicã prin reabilitarea tehnicã a situaþii diverse regãsite, sã noului bloc operator ºi a 
spitalului (anvelopare)responsabilizeze personalul, sã implementãrii planului anual de 

eficientizeze organizarea activitãþilor ºi Atragerea de investiþii prin accesarea achiziþii de echipamente ºi aparaturã 
sã atragã un numãr important de de fonduri prin finanþare europeanãmedicalã pentru anul 2017, 
medici specialiºti, astfel cã, în urma echipamente de interes major pentru Diversificarea serviciilor medicale, 
demersurilor, din luna noiembrie au secþiile operatorii ºi secþiile medicale. oferind o adresabilitate extinsã
ales sã se alãture spitalului din În aceastã perioadã a fost asigurat La aceastã datã, se poartã discuþii Cãlãraºi: Dr. Kovacs Emeric, medic deficitul major de resurse umane din deschise pentru atragerea de medici specialist ATI, Dr. Velescu Silvia ºi Dr. cadrul serviciului TESA, fiind noi pe secþia Urologie ºi completarea 
Feraru Aurelia, medici specialiºti organizate concursuri pentru personalului medical superior pe 
oncologie, Dr. Porumb Andrei, medic ocuparea posturilor vacante cu secþiile ATI.
specialist nefrologie, Dr. Damian personal specilizat ºi experimentat.

Toate aceste realizãri ºi proiecte sunt Cristina, medic specialist obstetricã- În viitorul mandat, aºteptãrile din 
bifate pentru îmbunãtãþirea constantã ginecologie, Dr. Martinovici Laura, partea comunitãþii ºi a Consiliului 
a standardelor medicale în scopul medic specialist anatomie-patologicã, Judeþean Cãlãraºi sunt pe mãsura 
oferirii de servicii medicale de înaltã Dr. Mihai Constantin, medic specialist aºteptãrilor, prin urmare, noul 
calitate pacienþilor.neonatologie, Dr. Shamien Hussein manager Valentin Emanoil este 

Biroul de presã Mohammed, medic specialist pregãtit sã-ºi asume o serie de mãsuri, 
chirurgie plasticã ºi reparatorie, Dr. activitãþi ºi obiective prioritare, ºi vã al Consiliului Judeþean Cãlãraºi 

SC ECOAQUA SA Sucursala Cãlãraºi anunþã locatarii din apartamentele la care se emite factura cu coeficient de 
repartiþie a consumului de apã înregistrat de apometrul de branºament cã planificarea citirilor în aceeaºi zi pentru 
apometrul de branºament ºi apometrele din apartamente aferente perioadei 9-22 martie 2018 este urmãtoarea:

Notã: Rugãm insistent ca locatarii sã fie prezenþi la domiciliu începând cu ora 16:30, sã permitã accesul în vederea efectuãrii citirii repartitoarelor 
(apometrelor) din apartamente ºi sã-ºi delege un reprezentant pentru fiecare scarã de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scarã.
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14.03.2018 N18, N34, N35(C), N36(D,E,F), N37, N38, J32, 
J40

15.03.2018 M19, M20, N15, N17, N19, J30, J31

16.03.2018 M14(1), M15, J33

19.03.2018 M3, M14(2), J4, J27, J55

20.03.2018 J16

21.03.2018 N33, N39, J41, J43, J44

22.03.2018 N9, N11, N32, N40, N41, N42, J45, J47, J52, J53

09.03.2018 AGNZ, B2, B27, B28, C4, C5, C6, C7, D22, E5, E18
12.03.2018 B30, B31, B32, C8, C9, C10, C11, C13, 
D23(1,2,3), E21(A, B, C, D, E), E24, F5
13.03.2018 B33, D23(4,5,6), E21(F), E22, E23, F6
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16.03.2018 D6(1,2,3), D24(A,B,C), E1(C,D,E,F)
19.03.2018 B7, D6(4,5), D20, D24(D,E), E13, F2
20.03.2018 B13, B14, B29, D10, F3
21.03.2018 B15, C12, C14, D11, D12, D21, F4, F7
22.03.2018 B16, B17, C15, C17, C18, D13, D28, F8

09.03.2018 H7, H8, H9, L37, I20
12.03.2018 H22, K6(A,B,C,D), K16(A,B,C,D), L1, L2, L3, L38, I1, I21
13.03.2018 ANL1, K7(A,B,C), K10, K16(E,F,G), L17, L18, L39, L44, L46, L47
14.03.2018 H10, H11, K7(D,E,F), L19, L40, L48, I36
15.03.2018 H12, H21, K2, K7(G,H,I), L35, L41, I15
16.03.2018 H25, K13, K17, K18, K19, L6, L7, L42, L43, I8
19.03.2018 H4, H6, H16(B), H25*, L20, I23, I24, I25
20.03.2018 H15, H17(A,B,C), K1(1,2,3), K14, K20, L21, L32, I12, I16, I26, 
I27, I28
21.03.2018 H1, H2, H3, H17(D,E), K1(4,5,6), K8, K9, L22, L23, L24, I13
22.03.2018 G8(A,B,C), H18, L25, I14, I29, I30, I31, I32
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În atenþia locatarilor din apartamentele municipiului Cãlãraºi / Citire apometre: 9-22 martie 2018

Universitatea din Bucureºti organizeazã marþi, 13 martie, la 
ora 16.00, în sala de ºedinþe a Primãriei Municipiului Cãlãraºi, 
un workshop la care sunt invitaþi sã participe toþi cei interesaþi 
sã afle informaþii cu privire la desfãºurarea ºi implementarea 
proiectului  "SUCCESS - Startup-uri Constituite pe Competenþe 
Economice Sustenabile de Succes" - POCU/82/3/7/106186. 
Primãria Municipiului Cãlãraºi pune la dispoziþie sala de 
ºedinþe pentru desfãºurarea activitãþilor din proiect, printr-un 
protocol încheiat cu Universitatea Bucureºti.
În cadrul acestui proiect se oferã sprijin antreprenorial (curs 
de Competenþe Antreprenoriale) pentru un numãr de 378 
persoane din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia (judeþele 
Prahova, Argeº, Dâmboviþa, Teleorman, Giurgiu, Ialomiþa ºi 
Cãlãraºi) cu posibilitatea de finanþare ulterioarã a unui numãr 
de 46 de planuri de afaceri cu sume de aproximativ 40.000 
EURO.

Luna decembrie 2017, comparativ cu luna precedentã, a fost 
caracterizatã de scãderea numãrului de salariaþi. Efectivul 
salariaþilor din judeþul Cãlãraºi la sfârºitul lunii decembrie 2017 
a fost de 44685 persoane, în scãdere cu 0,4% faþã de luna 
precedentã, respectiv cu 1,0% faþã de luna decembrie 2016.
Pe ramuri de activitate, numãrul salariaþilor a fost de 4623 
persoane în agriculturã, silviculturã ºi pescuit, de 15859  
persoane în industrie ºi construcþii ºi de 24203 salariaþi în 
servicii.  

Câºtigul salarial mediu nominal brut ºi net
Câºtigul salarial mediu nominal brut în judeþul Cãlãraºi, în luna 
decembrie 2017 a fost de 3104 lei, cu 5,6 % mai mare decât în 
luna precedentã.
Câºtigul salarial mediu nominal net în judeþul Cãlãrasi, a fost 
de 2222 lei, în creºtere cu 5,5% comparativ cu luna 
precedentã. Valorile cele mai mici ale câºtigului salarial mediu 
nominal net s-au înregistrat în agriculturã, silviculturã ºi 
pescuit (1884 lei), industrie ºi construcþii ( 2102 lei), iar cele 
mai mari în servicii (2403 lei).

Sursa: www.calarasi.insse.ro

n Cãlãraºi

Valentin Emanoil va conduce Spitalul 
Judeþean de Urgenþã ºi în urmãtorii 3 ani

n Workshop de informare

Universitatea din Bucureºti sprijinã 
antreprenoriatul în judeþul Cãlãraºi!

n Cãlãraºi

Efectivul salariaþilor la finele 
lunii decembrie 2017 a fost de 

44.685 persoane

special problemele municipiilor Premierul Viorica Dancilã 
reºedinþã de judeþ – autoritãþi a avut vinerea trecutã, la 
urbane în cadrul Programului Palatul Victoria, o 
Operaþional Regional 2014 -

întâlnire de lucru cu 2020, precum ºi mãsurile care 
primarii municipiilor se impun a fi luate pentru 

soluþionarea problemelor reºedinþã de judeþ, 
identificate ºi deblocarea reprezentanþii Autoritãþii 
accesãrii fondurilor europene.de Management a 
S-au evidenþiat problemele Programului Operaþional întâmpinate în accesarea ºi 

Regional (POR) ºi implementarea proiectelor cu 
directorii Agenþiilor de finanþare europeanã 

nerambursabilã, precum: Dezvoltare Regionalã în 
apariþia întârziatã a ghidurilor care au fost analizate Daniel ªtefan Drãgulin care a primul-ministru Viorica specifice de finanþare ºi soluþiile la problemele detaliat prin intermediul unei Dãncilã, alãturi de viceprim- modificãrile frecvente ale 

întâmpinate în atragerea postãri pe pagina personalã de ministru Paul Stãnescu ºi de acestora, lista prea mare de 
facebook obiectivul acestei ministrul Fondurilor Europene finanþãrii europene. documente care se anexeazã 
reuniuni precum ºi gama de Rovana Plumb. La întâlnire au cererii de finanþare, 
problem întâmpinate în fost prezenþi ºi reprezentanþii Alãturi de primul-ministru, la funcþionalitatea aplicaþiei 
accesarea ºi implementarea AM POR ºi directorii Agenþiilor întâlnire au mai participat MySmiss, documentele 
proiectelor cu finanþare de Dezvoltare Regionalã.vicepremierul Paul Stãnescu, solicitate pentru dovedirea 
europeanã nerambursabilã. ministrul dezvoltãrii regionale proprietãþii asupra imobilului 

Obiectivul acestei reuniuni a ºi administraþiei publice, ºi "Am participat astãzi, la sediul care face obiectul proiectelor, 
fost de a dezbate aspectele Rovana Plumb, ministrul Guvernului României, alãturi legislaþia achiziþiilor publice.", 
privind stadiul implementãrii Fondurilor Europene. de primarii municipiilor a fost mesajul transmis de 
finanþãrilor europene destinate reºedinþã de judeþ, la o primarul municipiului La întâlnire a fost prezent ºi 
autoritãþilor publice locale, în reºedinþã de judeþ.întâlnire de lucru condusã de primarul municipiului Cãlãraºi, 

Marþi, primarul Daniel ªtefan Drãgulin, 
alãturi de colegii din conducerea primãriei, 
a luat câteva decizii importante cu privire la 
unele soluþii ce erau necesare în cadrul 
Documentaþiilor de Avizare a Lucrãrilor de 
Intervenþii ( DALI) ce stau la baza aplicaþiilor 
care se vor depune în cadrul Axei 4.1 a 
Regio 2014-2020 destinatã dezvoltãrii 
urbane.

Ambele proiecte vizeazã îmbunãtãþirea 
mobilitãþii urbane. Primul, în zona centrului vechi 
al municipiului, prin crearea unui share space ºi a 
unei promenade între strãzile Sloboziei ºi 
Dobrogei ºi care va însemna, pe scurt, 
revitalizarea întregului centru al municipiului 
Cãlãraºi iar cel de-al doilea, prin îmbunãtãþirea 
sistemului rutier ºi încurajarea folosirii 
transportului în comun pe strada Bucureºti-prel. 
Bucureºti.

Aceste aplicaþii vor fi depuse spre evaluare în 
perioada mai-iunie a anului 2018, ele fiind 
primele din pachetul de proiecte pregãtit de 
Primãria Municipiului Cãlãraºi finanþabile prin 
fonduri europene nerambursabile.

Sursa: Facebook Primãria Municipiului Cãlãraºi

Vineri, 9 martie, începând cu ora 12.00, categorii: preºcolari, ciclurile primar ºi 
în sala de spectacole Barbu ªtirbei a gimnazial ºi ciclul liceal. Fiecare categorie 
Centrului de Culturã ºi Creaþie al va primi câte un premiu, constând într-un 
judeþului Cãlãraºi, Primãria Municipiului laptop.
Cãlãraºi organizeazã ediþia a VI-a a Premiul de popularitate ce este 
evenimentului "SÃRBÃTOAREA reprezentat de Trofeul Sãrbãtorii 
PRIMÃVERII". Primãverii-ediþia 2018 va fi preluat de la 
Evenimentul este organizat în parteneriat câºtigãtorul ediþiei precedente (Liceul 
cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Cãlãraºi, Danubius) ºi va fi pãstrat pe parcursul 
Casa Corpului Didactic Cãlãraºi ºi Centrul unui an. Trofeul poate fi câºtigat ºi de 
de Culturã ºi Creaþie al Judeþului Cãlãraºi, cãtre unul dintre cei 3 câºtigãtori ai 
sub forma unui concurs interºcolar de categoriilor menþionate mai sus. Premiile 
muzicã ºi dans la care sunt invitate sã se acordã în urma unei jurizãri. Toþi copiii 
participe toate unitãþile de învãþãmânt participanþi vor primi câte o figurinã de 
din municipiu. pluº.
Competiþia este organizatã pe mai multe BIROUL DE PRESÃ

Societãþile Antreprenoriale pentru 
Studenþi (SAS), prin intermediul 
cãrora pot dezvolta business-uri, 
susþinute dintr-un cont de investiþii 
pentru studenþi.

la cei interesaþi cât mai repede, în Senatorul PSD Cãlãraºi, În perioada imediat urmãtoare, fie în 
condiþii optime astfel încât în acest întâlnirile directe, fie prin Roxana Paþurcã ºi-a propus ca 
an când se va deschide o nouã axã de intermediul presei, studenþii în perioada imediat finanþare, lucrurile sã fie cât mai interesaþi sã dezvolte o afacere vor urmãtoare cãlãrãºenii clare iar rezultate mult mai bune în primi informaþiile necesare. 
raport cu 2017. interesaþi de dezvoltarea unei Obiectivul meu este sã dezvoltãm în 
În calitate de parlamentar cãlãrãºean afaceri de tip Start–up sã mode real spritul antreprenorial la 
dar ºi de membru al Comisiei de Cãlãraºi, sã avem antreprenori beneficieze de toate 
buget –finanþe din Senat, le-am spus autohtoni de renume care sã ne informaþiile necesare în timp studenþilor cã le voi sta la dispoziþie, reprezinte la nivel national. Avem util. Astfel, ministrul Mediului la cabinetul senatorial, cu toate resurse nebãnuite, avem un potential 
informaþiile necesare de care au de Afaceri, Comerþ, agricol fantastic ºi cred cã împreunã 
nevoie întrucât la nivelul judeþului nu Antreprenoriat, Radu Oprea ºi putem dinamiza aceast sector al Stat-
existã deocamdatã un reprezentant 

up-urilor în judeþul nostru. secretarul de stat, Adrian al ministerului care sã preia spre 
Dobre, din cadrul aceluiaºi Dialogul va continua ºi sunt convinsã rezolvare problemele celor interesaþi.

cã se va concretiza cu proiecte minister au fost prezenþi În calitate de fost cadru didactic, m-
viabile, sãnãtoase, generatoare de am implicat foarte mult în tot ceea vineri, 23 februarie, la Cãlãraºi 
profit." a spus Paþurcã.ce înseamnã proiectul privind declarat cã se va implica în Facultãþii de Management, Inginerie participând la o înâlnire cu 

înfiinþarea Firmelor de Exerciþiu. implementarea acestui program ºi la Economicã în Agriculturã ºi La întâlnire au mai fost prezenþi studenþii Facultãþii de Astfel, foºtii elevi, o parte dintre ei Cãlãraºi, în 2018, mijlocind o serie de Dezvoltare Ruralã din cadrul USAMV preºedintele PSD Cãlãraºi, Ciprian Management, Inginerie studenþi astãzi, au învãþat pas cu pas întrevederi cu cei interesaþi în biroul Bucureºti având ca temã Programul Pandea, secretar de stat în cadrul 
sã-ºi creeze o anumitã afacere, e Economicã în Agriculturã ºi senatorial. Start-up Nation Varianta 2018. SGG, deputatul Sorin Vrãjitoru, 
adevãrat la nivel virtual, dar totodatã Consider cã aceastã întâlnire era Dezvoltare Ruralã din cadrul „Am avut deosebita plãcere sã-l prefectul George Iacob, subprefectul 
sã o gestioneze astfel încât ideea de necesarã întrucât cãlãrãºenii au avem ca oaspete, la Cãlãraºi, pe USAMV Bucureºti pe tema Mihai Beºtea ºi inspectorul general 
start-up pe care au avut-o undeva sã beneficiat, din nefericire, de o domnul Radu ªtefan Oprea, ministru ºcolar, Elena Mihãilescu.Programului Start–up Nation se concretizeze. Îmi doresc foarte informare insuficientã în ceea ce pentru Mediul de Afaceri, Comerþ, 

2018. Pentru 2018, bugetul pentru mult ca aceste Firme de Exerciþiu sã priveºte acest program. Datele Antreprenoriat, participând alãturi 
programul Start-up Nation este de devinã într-o bunã zi firme reale iar statistice relevã cã la nivelul judeþului de domnia sa, de domnul Adrian 

cei care au lucrat la elaborarea lor sã 200 de mii de lei, sumã ce va fi Întâlnire a fost apreciatã ca fiind Cãlãraºi, în 2017 au fost initiate doar Dobre, secretar de stat în cadrul 
devinã antreprenori, oameni de utilizatã pentru accesarea a 10 mii de extrem de utilã de cãtre senatorul 37 de proiecte în cadrul Programului aceluiaºi minister, de domnul 
afaceri recunoscuþi în plan local, aplicaþii. Anul trecut, la nivelul judeþ Roxana Paþurcã. În mesajul sãu Start – up Nation. preºedinte Ciprian Pandea, de 
national ºi de ce nu?, internaþional. Cãlãraºi au fost iniþiate doar 37 de introductiv, parlamentarul cãlãrãºean domnul deputat Sorin Vrãjitoru ºi de Obiectivul nostru imediat este sã 

proiecte în cadrul Programului Start-De asemenea, le-am spus studenþilor ºi-a asumat simbloc rolul de autoritãþi locale la o întâlnire extrem avem o comunicare cât mai 
cã în programul de guvernare existã up Nation.„reprezentant" al ministerului ºi a de utilã cu studenþii din cadrul transparentã iar informaþia sã ajungã 

R. Paþurcã: Obiectivul nostru este sã avem o comunicare cât mai 
eficientã în ceea ce priveºte Programul Start-up Nation 2018

n Cãlãraºi

Primarul Drãgulin, prezent 
la întâlnirea de la Guvern

Primãria Cãlãraºi organizeazã Sãrbãtoarea Primãverii, Ediþia a VI-a

n Cãlãraºi

Reabilitarea centrului 
pietonal ºi modernizarea 

strãzilor Bucureºti ºi 
prel. Bucureºti au intrat 

în linie dreaptã!
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