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De la 1 august, devine 
obligatorie colectarea selectivă a 
deşeurilor. Fiecare gospodărie, 
din zona de case va primi 
săptămânal din partea REBU câte 
un sac galben de 120 de litri care 
va fi folosit exclusiv pentru 
colectarea materialelor 
reciclabile (plastic, metal, hârtie, 
carton, mai puţin sticlă). 
Astfel, deşeurile produse în gospodărie 
trebuie colectate separate şi predate 
operatorului de salubritate pe două 
tipuri de fracţii:
UMEDĂ – deşeuri menajere reziduale 
(fără deşeuri vegetale) – depozitate în 
europubelă
USCATĂ – deşeuri, menajere reciclabile. 
Hârtia, cartonul, ambalajele metalice 
trebuie depozitate numai în sacul 
galben. Sticla (borcane, sticle, pahare, 
etc) se depozitează numai în 
containerele speciale amenajate în 
puncte fixe.

îndrepte. În sensul ăsta, împreună cu sac, cetăţeanul primeşte şi un pliant în Viceprimarul Viorel Ivanciu a declarat 
domnul director Ninel Stănescu de la care i se explică unde trebuie să ducă pentru www.arenamedia.ro că în urma 
Ecomanagement Salubris şi colegul său anumite deşeuri, ceea ce consider că discuţiilor purtate cu reprezentanţii 
Andrei Romilă, în urma unor demersuri este un lucru foarte important.Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
pe care aceştia le-au făcut împreună cu Dacă cetăţenii vor înţelege acest lucru, Ecomanagement Salubris şi Rebu SA s-au 
Primăria Călăraşi inclusiv la minister, s- vom reuşi să colectăm o cantitate mai făcut paşi importanţi în direcţia 
au făcut nişte paşi, zic eu importanţi, în mare de deşeuri reciclabile şi în sensul determinării operatorului REBU de a nu 
determinarea acestui operator REBU de acesta vom evita amenzile şi chiar se rezilia contractul intensificându-se 
a nu-şi mai rezilia contractul şi de a creşterea tarifului care se va întâmpla activitatea de colectare selectivă a 
continua împreună această activitate de doar dacă nu respectăm aceste reguli.deşeurilor. „În continuare, în municipiul 
colectare.Călăraşi există o problemă de destul de Consider că a fost o întâlnire bună, 

mare vizavi de colectarea selectivă a Sigur că mai sunt multe de făcut. Un consider că Ecomanagement Salubris şi-
deşeurilor, lucru care nu se întâmplă dar prim pas a fost făcut în această zi (n.r. a făcut treaba împreună cu operatorul 
de care ar trebui să ţinem cont cu toţii vineri, 27 iulie) când s-a stabilit ca la REBU şi Primăria Călăraşi dar neapărat 
fie că e vorba administraţie, fie că e fiecare gospodărie din zona de case să cu sprijinul şi concursul cetăţenilor e 
REBU, fie că e vorba de cetăţenii fie dat un sac galben inscripţionat cu nevoie ca serviciul acesta pentru 
municipiului. Cred că avem multe de denumirea operatorului REBU şi cu alte populaţie să cunoască o îmbunătăţire 
făcut împreună pentru ca lucrurile să se date utile. De asemenea, pe lângă acest substanţială.” a declarat Viorel Ivanciu.
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revitalizarea moştenirii de pe strada Bucureşti. Ceea 
culturale". ce am văzut acolo m-a 

mâhnit. O clădire În cadrul acestui proiect 
emblematică lăsată să devină transfrontalier, depus pe 
o ruină. Felicit echipa Programul Interreg România - 
Direcţiei de Dezvoltare Bulgaria cu o valoare totală 
Regională din cadrul CJ de 1.499.992, 54 euro, 
Călăraşi, coordonată de Consiliul Judeţean Călăraşi va 
Eduard Grama, care a cautat reabilita "Casa Demetriade", 
soluţii, parteneri, axe ca clădirea în care îşi desfăşoară 
această clădire să fie repusă activitatea secţia de copii a 
pe circuitul celor mai Bibliotecii Judeţene.
frumoase monumente După terminarea lucrărilor, 
istorice din România", a estimate pe o durată de 27 
precizat, imediat după luni şi 28 de zile, clădirea va 
semnarea contractului, avea destinaţia de Secţie a 
preşedintele Consiliului Ştiinţelor Naturii, structură Marţi, la sediul Biroului Silistra, Yulian Naydenov au 
Judeţean Călăraşi.componentă a Muzeului Regional de Cooperare semnat contractul de 

Dunării de Jos.Transfrontalieră, preşedintele finanţare pentru proiectul 
Sursa Facebook           Consiliului Judeţean Călăraşi, "Dezvoltarea produselor "La preluarea mandatului am 

Consiliul Judeţean CălăraşiVasile Iliuţă şi primarul din comune de turism şi efectuat o vizită la biblioteca 

În şedinta extraordinară, desfăşurată miercuri, 
1 august, a fost aprobată documentaţia 
tehnico-economică a obiectivului de investiţie 
“Modernizarea şi reabilitarea 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 tronson Săpunari – limită judeţ Ialomiţa 
km 28+700 – km 30+500”.

Drumurile care fac parte din reţeaua de drumuri 
judeţene a judeţului Călăraşi şi care fac obiectul 
documentaţiei sunt următoarele:
1. Drumul judeţean DJ 201B
Tronsonul studiat în cadrul proiectului începe din 
drumul judeţean DJ303, în localitatea Frăsinet (la km 
49+730 al DJ201B) şi se termina în DN31 (km 52+300 
al DN31) la km 78+505 al DJ201B. Lungimea 
măsurată, în conformitate cu studiile topografie, este 
de 28,775 km.
2. Drumul judeţean DJ 305
Tronsonul studiat în cadrul proiectului începe din 
drumul judeţean 201B (la km 54+720 al DJ201B) de la 
km 0+000 cu o intersecţie neamenajată, apoi 
traversează localităţile Valea Presnei, Gurbăneşti, se 
intersectează cu DJ303, trece prin localitatea Fântâna 
Doamnei, traversează Autostrada A2 şi magistrala de 
cale ferată Bucureşti – Constanţa ajungând în 
localităţile Nicolae Bălcescu şi Paicu, se intersectează 
cu DN3 la Lehliu şi se termină în localitatea Săpunari 
la km 33+270 în intersecţia cu DJ313 (km 28+700 al 
DJ313). Lungimea astfel măsurată în studiile 
topografice este de 33,270 km.
3. Drumul judeţean DJ 313
Tronsonul studiat în cadrul proiectului începe din 
intersecţia cu drumul judeţean DJ 305 în localitatea 
Săpunari de la km 28+700, trece prin localitatea 
Săpunari, şi se termină la limita cu judeţul Ialomiţa la 
km 30+500. Lungimea astfel măsurată în studiile 
topografie este de 1,800 km.

Modernizarea şi reabilitarea acestor drumuri conduc 
la fluidizarea traficului în localităţile pe care le 
traversează, reducerea timpului de transport, 
reducerea emisiilor de noxe, praf si a poluării sonore, 
circulaţia în condiţii de siguranţă în intravilanul 
localităţilor.
Pentru scurgerea apelor se vor lua măsuri pentru 
reabilitarea podeţelor existente, se vor înlocui cele 
existente şi degradate sau cu deschidere insuficientă 
cu podeţe noi din elemente prefabricate de tip „P2”, 
„C2” sau tubulare; se vor realiza podeţe tubulare cu 
diametrul de 500 mm la drumurile laterale şi cu 
diametrul de 300 mm la intrările în curţi; se vor 
realiza şanţuri / rigole de beton în intravilanul 
localităţilor străbătute şi şanţuri de pământ în afara 
lor. În zonele în care apa bălteşte şi nu există 
posibilitatea scurgerii ei către un emisar – zonele de 
covată, se vor realiza foraje ce vor fi umplute cu 
material drenant pentru a mări gradul cu care sunt 
absorbite apele pluviale de către terenul natural şi a 
nu se forma bălţi.
Se va realiza un pod nou pentru a se evita un traseu 
foarte sinuos pe DJ 201B la km 71+070.
Pentru siguranţa circulaţiei pe lângă semnalizarea în 
plan orizontal şi în plan vertical se vor reface bornele 
kilometrice şi hectometrice şi se vor monta parapeţi 
metalici pentru protecţia participanţilor la trafic. 
Se vor amenaja staţii de autobuz în localităţi, parcari 
şi platforme cântărire.
Valoarea totală a investiţiei este 115.623.952,47 lei la 
care se adaugă T.V.A, iar durata de realizare este de 
40 de luni.

Biroul de presă

CNAS reaminteşte furnizorilor de servicii medicale aflaţi în 2012, termenul de valabilitate este 31 decembrie 2019.
contract cu casele de asigurări de sănătate, dar şi asiguraţilor, 

Totodată, cardurile naţionale de sănătate noi care se emit că termenul de valabilitate a cardurilor naţionale de sănătate 
începând cu data de 1 august 2018 au de la început durata de emise până la data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 
valabilitate de şapte ani, conform aceleiaşi Hotărâri de 7 ani prin Hotărârea de Guvern nr. 458 din 28 iunie 2018.
Guvern.

Facem această precizare deoarece în ultimele zile instituţia a 
Măsura de prelungire a duratei valabilităţii cardurilor permite primit semnalări telefonice că unii furnizori aflaţi în contract 
o economie de circa 270 milioane lei, prin degrevarea cu casele de asigurări de sănătate au refuzat să acorde servicii 
bugetului de stat de cheltuielile aferente tipăririi a medicale persoanelor asigurate, sub motiv că acestea deţin 
aproximativ 14,2 milioane de carduri noi în perioada anilor carduri cu termenul de valabilitate inscripţionat depăşit.
2018 – 2019, fondurile respective urmând să fie direcţionate 

Menţionăm că aceste carduri sunt recunoscute drept valabile spre alte cheltuieli din domeniul sănătăţii publice.
de Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate timp de 

Totodată, reamintim că acest document este personal şi doi ani după data de expirare a valabilităţii inscripţionată pe 
netransmisibil, unul din rolurile cardului naţional de sănătate suprafaţa din material plastic, deoarece certificatele digitale 
fiind de a certifica că serviciile medicale decontabile din înscrise în cipurile electronice au o valabilitate de 7 ani. 
Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate au fost 

În cazul cardurilor emise anterior datei de 31 decembrie efectiv acordate asiguratului respectiv.

Aparatul nu a mai 
putut fi utilizat din 
cauza unui 
consumabil - tub de 
radiaţii X al sistemului 
de achiziţie date- care 
ieşise din termenul 
limită al numărului de 
utilizări.
De marţi, CT-ul este 
functional, la orele 
prânzului erau 
înregistrate deja 
peste 10 investigaţii 
medicale. 
"Înlocuirea piesei s-a 
derulat în timp record. S-au depus eforturi considerabile atât din partea 
echipei manageriale a Spitalului Judeţean cât şi din partea autorităţilor 
judeţene care au aprobat in sedinta de consiliu judeţean banii pentru 
achiziţionarea noului tub", declară managerul unităţii spitaliceşti, 
Valentin Emanoil.
Tubul de radiaţii, cu denumirea tehnică de Cupolă THA DURA 422 MV - 
Sistem răcire cupolă ROENTGEN, are o valoare de 100.000 de euro.

Arena Ion Comşa ar putea suferi în perioada 
următoare alte două operaţiuni de modernizare. 
Executivul CJ le-a prezentat miercuri consilierilor 
judeţeni necesitatea implementării unui sistem de 
încălzire al gazonului precum şi a instalaţiei de 
nocturnă. Estimativ, investiţiile se cifrează la circa 400 
de mii de euro. O parte din sumă ar putea fi acoperită 
din economiile rezultate din primele lucrări efectuate 
pentru omologarea terenului, în cuantum de 180 de 
mii de euro.
De altfel, preşedintele Vasile Iliuţă a declarat că, în 
principiu, investiţiile pot fi finanţate din surse proprii 
întrucât echipa se poate singură întreţine cu banii din 
televiziune şi vânzările de bilete, abonamente sau 
obiecte promoţionale.
La începutul anului, CJ a prins în buget suma de circa 
500 de mii de euro (2 milioane de lei) pentru 
efectuarea lucrărilor minimale, solicitate de LPF, de 
omologare a stadionului.
Consilierii judeţeni au dat un acord verbal de principiu, 
solicitând un deviz de lucrări iar Executivul să identifice 
şi sursele de finanţare.

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Consilierii judeţeni au 
aprobat documentaţia 

tehnico - economică pentru 
modernizarea şi reabilitarea 

unor drumuri judeţene

Clădirea bibliotecii copilăriei 
noastre va fi renovată

n CJ Călăraşi

Sistemul de încălzire al gazonului 
şi instalaţia de nocturnă, pe 
agenda Consiliului Judeţean

Computerul Tomograf de la Spitalul 
Judeţean şi-a reluat activitatea

Grupul de întocmire şi monitorizare a Calendarului 
activităţilor dedicate Centenarului Marii Uniri, constituit 
în mod voluntar la nivelul judeţului Călăraşi, aduce la 
cunoştinţa călărăşenilor activităţile care se desfăşoară sub 
egida Centenarului în luna iulie: 

1. Perioada 01-31 august  – BIBLIOVACANŢA organizată 
de BJCL (SA-SL) pentru copii (3-12 ani) 

2. Perioada 01-31 august -BIBLIOVACANŢA CELOR MICI 
organizată de  BJCL (Secţia copii) pentru copii (3-12 ani) 

3. Perioada 01-31 august  - Personalitatea lunii, 
organizată de Muzeul Dunării de Jos la sediul central

4. Perioada 01-31 august - Exponatul lunii - ,,Lada de 
zestre”, organizat de Muzeul Dunării de jos la secţia de 
etnografie

5. 7 august  - Lansare de carte - ,,Pe urmele eroilor” 
organizat de Primăria comunei Dragoş-Vodă

6. 10 - 16 august - Festivalul internaţional de folclor ,,Hora 
Mare”, organizat de Centrul judeţean de cultură şi creaţie 
în parcul Dumbrava

7. 12 august  -  Vernisaj - Salonul anual de caricatură, 
organizat de Muzeul Municipal Călăraşi în colaborare cu 
Cenaclul literar Phoenix

8. 15 august - Ziua Marinei  eveniment organizat de 
Primăria municipiului Călăraşi

9. 15 august - Salonul de acuarelă, ediţia a doua, 
organizat de Muzeul Dunării de Jos

10. 30 august - Ziua Limbii Române în organizarea 
Bibliotecii Judeţene Călăraşi (SA-SL) la demisolul 
Consiliului Judeţean Călăraşi

Din Grupul constituit la propunerea Primăriei 
Municipiului Călăraşi fac parte următoarele instituţii: 
Instituţia Prefectului Judeţului Călăraşi, Consiliul Judeţean 
Călăraşi, Direcţia Judeţene pentru Cultură, Inspectoratul 
Şcolar al Judeţului Călăraşi, Primăria Municipiului 
Olteniţa, Protoieria Călăraşi, Muzeul Dunării de Jos, 
Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa, Centrul 
Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi şi Biblioteca 
Judeţene Călăraşi, secretariatul fiind asigurat de Muzeul 
Municipal Călăraşi.

BIROUL DE PRESĂ 

Primăria Călăraşi

Luni, la prima oră a dimineţii, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile 
Iliuţă, s-a întâlnit cu reprezentanţii DSVSA Călăraşi pentru a se informa şi 
pentru a se lua decizii la nivel judeţean cu privire la măsurile de prevenţie a 
pestei porcine africane.
Prezenţi la şedinţa operativă au fost şi dl.prefect al judeţului Călăraşi- George 
Iacob, dna. senator Roxana Natalia Paţurcă, primari ai localităţilor judeţului.
A fost punctat planul de măsuri pentru combaterea pestei porcine: filtre 
pentru dezinfecţie în punctele de trecere a frontierei, instalarea de 
dezinfectoare individuale pentru gospodăriile care deţin porci, toate maşinile 
agricole, combinele, tractoarele, la ieşirile din tarlale şi deplasarea acestora 
dintr-o solă în alta, vor fi dezinfectate de către proprietar.
Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi a dispus convocarea unei şedinţe a 
CJ pentru alocarea sumelor necesare planului de măsuri care se va institui la 
nivelul judeţului nostru.

Sursa Facebook Consiliul Judeţean Călăraşi

V. Ivanciu: Dacă cetăţenii vor înţelege, 
vom reuşi să strângem o cantitate mai 

mare de deşeuri reciclabile

Calendarul activităţilor ce se 
vor desfăşura, în luna august, 

sub egida Centenarului, în 
judeţul Călăraşi

Vasile Iliuţă va convoca CJ pentru 
alocarea sumelor necesare planului 
de măsuri pentru combaterea pestei 

porcine la nivelul judeţului
Campania Semnează pentru aleagă un primar care să-l reprezinte 
alegerea primarului în 2 tururi, cu adevărat. Nu în ultimul rând 

candidaţii capabili au mai multe iniţiată încă din primăvară de PMP, 
şanse de a fi aleşi iar reînnoirea este în desfăşurare.
clasei politice la nivel local este 

românilor de la referendum să fie Deputatul Cristian Sefer, preşedintele încurajată.” a declarat parlamentarul 
respectat. Vrem ca parlamentarii pe organizaţiei judeţene PMP Călăraşi PMP.
care românii îi aleg să-i reprezinte pe consideră că desfăşurarea alegerilor Cristian Sefer a trecut în revistă şi ei şi nu anumite interese de grup. locale în 2 tururi de scrutin ar demersurile iniţiate de PMP, la nivel PSD şi PNL au votat împotrivă în însemna sfârşitul dominaţiei parlamentar în acest sens. „Am 2017! De asemnea, am depus un baronilor. „PMP a iniţiat campania depus încă din 2015 un proiect proiect legislativ pentru „Alegem primarul în două tururi!”.  legislativ pentru revenirea la introducerea votului prin De ce este important să susţină şi alegerea primarilor în două tururi corespondenţă la alegerile călărăşenii o astfel de iniţiativă? În dar proiectul a fost respins în prezidenţiale. Noi vrem ca toţi primul rând pentru că participarea la Parlament de majoritatea PSD – românii, indiferent unde locuiesc, să vot va fi mai mare. Vă scădea ALDE – UDMR. În 2018, am depus un poată vota!” a mai spus deputatul absenteismul iar interesul pentru vot nou proiect care va putea prinde Cristian Sefer.va creşte. În al doilea rând contur, de data asta, cu sprijinul 
Campania naţională „Alegem monopolul partidelor mari este cetăţenilor! După cum ştiţi, am 
primarul în două tururi” poate fi spart în turul 2. În al 3-lea rând, depus un proiect legislativ pentru 
urmărită pe www.2tururi.rocetăţeanul are posibilitatea să 300 de parlamentari. Vrem ca votul 

n PMP Călăraşi

Deputatul Cristian Sefer 
vrea două tururi pentru 

alegerea primarului!

 Guvernul a stabilit ca zilele de 16 şi 17 august 2018 activitatea nu poate fi întreruptă din cauza 
fie zile libere pentru salariaţii din sectorul public, caracterului procesului de producţie sau specificului 
pentru a face legătura între zilele de week-end şi ziua activităţii.
de 15 august, declarată nelucrătoare. De asemenea, pentru funcţionarea justiţiei ca serviciu 

public, dispoziţiile prezentei hotărâri nu se aplică Zilele libere vor fi recuperate, în regim de program 
magistraţilor şi altor categorii de personal din cadrul normal, în zilele de 25 august şi 1 septembrie 2018 

sau prin prelungirea corespunzătoare a timpului de instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea 
lucru până la data de 7  septembrie 2018, potrivit proceselor cu termen în zilele de 16 şi 17 august 2018 
planificărilor stabilite. şi nici participanţilor în aceste procese.
Facilitatea nu se acordă locurilor de muncă în care Serviciul Comunicare şi Mass-Media

Zilele de 16 şi 17 august 2018, declarate 
zile libere pentru angajaţii din sistemul public
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De la 1 august, devine 
obligatorie colectarea selectivă a 
deşeurilor. Fiecare gospodărie, 
din zona de case va primi 
săptămânal din partea REBU câte 
un sac galben de 120 de litri care 
va fi folosit exclusiv pentru 
colectarea materialelor 
reciclabile (plastic, metal, hârtie, 
carton, mai puţin sticlă). 
Astfel, deşeurile produse în gospodărie 
trebuie colectate separate şi predate 
operatorului de salubritate pe două 
tipuri de fracţii:
UMEDĂ – deşeuri menajere reziduale 
(fără deşeuri vegetale) – depozitate în 
europubelă
USCATĂ – deşeuri, menajere reciclabile. 
Hârtia, cartonul, ambalajele metalice 
trebuie depozitate numai în sacul 
galben. Sticla (borcane, sticle, pahare, 
etc) se depozitează numai în 
containerele speciale amenajate în 
puncte fixe.

îndrepte. În sensul ăsta, împreună cu sac, cetăţeanul primeşte şi un pliant în Viceprimarul Viorel Ivanciu a declarat 
domnul director Ninel Stănescu de la care i se explică unde trebuie să ducă pentru www.arenamedia.ro că în urma 
Ecomanagement Salubris şi colegul său anumite deşeuri, ceea ce consider că discuţiilor purtate cu reprezentanţii 
Andrei Romilă, în urma unor demersuri este un lucru foarte important.Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
pe care aceştia le-au făcut împreună cu Dacă cetăţenii vor înţelege acest lucru, Ecomanagement Salubris şi Rebu SA s-au 
Primăria Călăraşi inclusiv la minister, s- vom reuşi să colectăm o cantitate mai făcut paşi importanţi în direcţia 
au făcut nişte paşi, zic eu importanţi, în mare de deşeuri reciclabile şi în sensul determinării operatorului REBU de a nu 
determinarea acestui operator REBU de acesta vom evita amenzile şi chiar se rezilia contractul intensificându-se 
a nu-şi mai rezilia contractul şi de a creşterea tarifului care se va întâmpla activitatea de colectare selectivă a 
continua împreună această activitate de doar dacă nu respectăm aceste reguli.deşeurilor. „În continuare, în municipiul 
colectare.Călăraşi există o problemă de destul de Consider că a fost o întâlnire bună, 

mare vizavi de colectarea selectivă a Sigur că mai sunt multe de făcut. Un consider că Ecomanagement Salubris şi-
deşeurilor, lucru care nu se întâmplă dar prim pas a fost făcut în această zi (n.r. a făcut treaba împreună cu operatorul 
de care ar trebui să ţinem cont cu toţii vineri, 27 iulie) când s-a stabilit ca la REBU şi Primăria Călăraşi dar neapărat 
fie că e vorba administraţie, fie că e fiecare gospodărie din zona de case să cu sprijinul şi concursul cetăţenilor e 
REBU, fie că e vorba de cetăţenii fie dat un sac galben inscripţionat cu nevoie ca serviciul acesta pentru 
municipiului. Cred că avem multe de denumirea operatorului REBU şi cu alte populaţie să cunoască o îmbunătăţire 
făcut împreună pentru ca lucrurile să se date utile. De asemenea, pe lângă acest substanţială.” a declarat Viorel Ivanciu.

Editat de Agenţia de Presã şi Publicitate: TOTAL MEDIA SRL

Telefon: 

0722.235.508; 

Director: Octavian CÂJU

Redactor: Liliana Ciolacu

Tehnoredactare: 

SC Look Design SRL (office@e-calarasi.eu)

Tiparul executat la 

Mediaprint Călăraşi

Preluarea integralã 
sau parţialã a 
materialelor 

cuprinse în ARENA, 
fãrã acordul scris al 
conducerii redacţiei 

se va pedepsi 
conform legii.

Conform art.206 CP, 
responsabilitatea pentru 

conţinutul articolelor 
aparţine autorului.

revitalizarea moştenirii de pe strada Bucureşti. Ceea 
culturale". ce am văzut acolo m-a 

mâhnit. O clădire În cadrul acestui proiect 
emblematică lăsată să devină transfrontalier, depus pe 
o ruină. Felicit echipa Programul Interreg România - 
Direcţiei de Dezvoltare Bulgaria cu o valoare totală 
Regională din cadrul CJ de 1.499.992, 54 euro, 
Călăraşi, coordonată de Consiliul Judeţean Călăraşi va 
Eduard Grama, care a cautat reabilita "Casa Demetriade", 
soluţii, parteneri, axe ca clădirea în care îşi desfăşoară 
această clădire să fie repusă activitatea secţia de copii a 
pe circuitul celor mai Bibliotecii Judeţene.
frumoase monumente După terminarea lucrărilor, 
istorice din România", a estimate pe o durată de 27 
precizat, imediat după luni şi 28 de zile, clădirea va 
semnarea contractului, avea destinaţia de Secţie a 
preşedintele Consiliului Ştiinţelor Naturii, structură Marţi, la sediul Biroului Silistra, Yulian Naydenov au 
Judeţean Călăraşi.componentă a Muzeului Regional de Cooperare semnat contractul de 

Dunării de Jos.Transfrontalieră, preşedintele finanţare pentru proiectul 
Sursa Facebook           Consiliului Judeţean Călăraşi, "Dezvoltarea produselor "La preluarea mandatului am 

Consiliul Judeţean CălăraşiVasile Iliuţă şi primarul din comune de turism şi efectuat o vizită la biblioteca 

În şedinta extraordinară, desfăşurată miercuri, 
1 august, a fost aprobată documentaţia 
tehnico-economică a obiectivului de investiţie 
“Modernizarea şi reabilitarea 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 tronson Săpunari – limită judeţ Ialomiţa 
km 28+700 – km 30+500”.

Drumurile care fac parte din reţeaua de drumuri 
judeţene a judeţului Călăraşi şi care fac obiectul 
documentaţiei sunt următoarele:
1. Drumul judeţean DJ 201B
Tronsonul studiat în cadrul proiectului începe din 
drumul judeţean DJ303, în localitatea Frăsinet (la km 
49+730 al DJ201B) şi se termina în DN31 (km 52+300 
al DN31) la km 78+505 al DJ201B. Lungimea 
măsurată, în conformitate cu studiile topografie, este 
de 28,775 km.
2. Drumul judeţean DJ 305
Tronsonul studiat în cadrul proiectului începe din 
drumul judeţean 201B (la km 54+720 al DJ201B) de la 
km 0+000 cu o intersecţie neamenajată, apoi 
traversează localităţile Valea Presnei, Gurbăneşti, se 
intersectează cu DJ303, trece prin localitatea Fântâna 
Doamnei, traversează Autostrada A2 şi magistrala de 
cale ferată Bucureşti – Constanţa ajungând în 
localităţile Nicolae Bălcescu şi Paicu, se intersectează 
cu DN3 la Lehliu şi se termină în localitatea Săpunari 
la km 33+270 în intersecţia cu DJ313 (km 28+700 al 
DJ313). Lungimea astfel măsurată în studiile 
topografice este de 33,270 km.
3. Drumul judeţean DJ 313
Tronsonul studiat în cadrul proiectului începe din 
intersecţia cu drumul judeţean DJ 305 în localitatea 
Săpunari de la km 28+700, trece prin localitatea 
Săpunari, şi se termină la limita cu judeţul Ialomiţa la 
km 30+500. Lungimea astfel măsurată în studiile 
topografie este de 1,800 km.

Modernizarea şi reabilitarea acestor drumuri conduc 
la fluidizarea traficului în localităţile pe care le 
traversează, reducerea timpului de transport, 
reducerea emisiilor de noxe, praf si a poluării sonore, 
circulaţia în condiţii de siguranţă în intravilanul 
localităţilor.
Pentru scurgerea apelor se vor lua măsuri pentru 
reabilitarea podeţelor existente, se vor înlocui cele 
existente şi degradate sau cu deschidere insuficientă 
cu podeţe noi din elemente prefabricate de tip „P2”, 
„C2” sau tubulare; se vor realiza podeţe tubulare cu 
diametrul de 500 mm la drumurile laterale şi cu 
diametrul de 300 mm la intrările în curţi; se vor 
realiza şanţuri / rigole de beton în intravilanul 
localităţilor străbătute şi şanţuri de pământ în afara 
lor. În zonele în care apa bălteşte şi nu există 
posibilitatea scurgerii ei către un emisar – zonele de 
covată, se vor realiza foraje ce vor fi umplute cu 
material drenant pentru a mări gradul cu care sunt 
absorbite apele pluviale de către terenul natural şi a 
nu se forma bălţi.
Se va realiza un pod nou pentru a se evita un traseu 
foarte sinuos pe DJ 201B la km 71+070.
Pentru siguranţa circulaţiei pe lângă semnalizarea în 
plan orizontal şi în plan vertical se vor reface bornele 
kilometrice şi hectometrice şi se vor monta parapeţi 
metalici pentru protecţia participanţilor la trafic. 
Se vor amenaja staţii de autobuz în localităţi, parcari 
şi platforme cântărire.
Valoarea totală a investiţiei este 115.623.952,47 lei la 
care se adaugă T.V.A, iar durata de realizare este de 
40 de luni.

Biroul de presă

CNAS reaminteşte furnizorilor de servicii medicale aflaţi în 2012, termenul de valabilitate este 31 decembrie 2019.
contract cu casele de asigurări de sănătate, dar şi asiguraţilor, 

Totodată, cardurile naţionale de sănătate noi care se emit că termenul de valabilitate a cardurilor naţionale de sănătate 
începând cu data de 1 august 2018 au de la început durata de emise până la data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 
valabilitate de şapte ani, conform aceleiaşi Hotărâri de 7 ani prin Hotărârea de Guvern nr. 458 din 28 iunie 2018.
Guvern.

Facem această precizare deoarece în ultimele zile instituţia a 
Măsura de prelungire a duratei valabilităţii cardurilor permite primit semnalări telefonice că unii furnizori aflaţi în contract 
o economie de circa 270 milioane lei, prin degrevarea cu casele de asigurări de sănătate au refuzat să acorde servicii 
bugetului de stat de cheltuielile aferente tipăririi a medicale persoanelor asigurate, sub motiv că acestea deţin 
aproximativ 14,2 milioane de carduri noi în perioada anilor carduri cu termenul de valabilitate inscripţionat depăşit.
2018 – 2019, fondurile respective urmând să fie direcţionate 

Menţionăm că aceste carduri sunt recunoscute drept valabile spre alte cheltuieli din domeniul sănătăţii publice.
de Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate timp de 

Totodată, reamintim că acest document este personal şi doi ani după data de expirare a valabilităţii inscripţionată pe 
netransmisibil, unul din rolurile cardului naţional de sănătate suprafaţa din material plastic, deoarece certificatele digitale 
fiind de a certifica că serviciile medicale decontabile din înscrise în cipurile electronice au o valabilitate de 7 ani. 
Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate au fost 

În cazul cardurilor emise anterior datei de 31 decembrie efectiv acordate asiguratului respectiv.

Aparatul nu a mai 
putut fi utilizat din 
cauza unui 
consumabil - tub de 
radiaţii X al sistemului 
de achiziţie date- care 
ieşise din termenul 
limită al numărului de 
utilizări.
De marţi, CT-ul este 
functional, la orele 
prânzului erau 
înregistrate deja 
peste 10 investigaţii 
medicale. 
"Înlocuirea piesei s-a 
derulat în timp record. S-au depus eforturi considerabile atât din partea 
echipei manageriale a Spitalului Judeţean cât şi din partea autorităţilor 
judeţene care au aprobat in sedinta de consiliu judeţean banii pentru 
achiziţionarea noului tub", declară managerul unităţii spitaliceşti, 
Valentin Emanoil.
Tubul de radiaţii, cu denumirea tehnică de Cupolă THA DURA 422 MV - 
Sistem răcire cupolă ROENTGEN, are o valoare de 100.000 de euro.

Arena Ion Comşa ar putea suferi în perioada 
următoare alte două operaţiuni de modernizare. 
Executivul CJ le-a prezentat miercuri consilierilor 
judeţeni necesitatea implementării unui sistem de 
încălzire al gazonului precum şi a instalaţiei de 
nocturnă. Estimativ, investiţiile se cifrează la circa 400 
de mii de euro. O parte din sumă ar putea fi acoperită 
din economiile rezultate din primele lucrări efectuate 
pentru omologarea terenului, în cuantum de 180 de 
mii de euro.
De altfel, preşedintele Vasile Iliuţă a declarat că, în 
principiu, investiţiile pot fi finanţate din surse proprii 
întrucât echipa se poate singură întreţine cu banii din 
televiziune şi vânzările de bilete, abonamente sau 
obiecte promoţionale.
La începutul anului, CJ a prins în buget suma de circa 
500 de mii de euro (2 milioane de lei) pentru 
efectuarea lucrărilor minimale, solicitate de LPF, de 
omologare a stadionului.
Consilierii judeţeni au dat un acord verbal de principiu, 
solicitând un deviz de lucrări iar Executivul să identifice 
şi sursele de finanţare.

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Consilierii judeţeni au 
aprobat documentaţia 

tehnico - economică pentru 
modernizarea şi reabilitarea 

unor drumuri judeţene

Clădirea bibliotecii copilăriei 
noastre va fi renovată

n CJ Călăraşi

Sistemul de încălzire al gazonului 
şi instalaţia de nocturnă, pe 
agenda Consiliului Judeţean

Computerul Tomograf de la Spitalul 
Judeţean şi-a reluat activitatea

Grupul de întocmire şi monitorizare a Calendarului 
activităţilor dedicate Centenarului Marii Uniri, constituit 
în mod voluntar la nivelul judeţului Călăraşi, aduce la 
cunoştinţa călărăşenilor activităţile care se desfăşoară sub 
egida Centenarului în luna iulie: 

1. Perioada 01-31 august  – BIBLIOVACANŢA organizată 
de BJCL (SA-SL) pentru copii (3-12 ani) 

2. Perioada 01-31 august -BIBLIOVACANŢA CELOR MICI 
organizată de  BJCL (Secţia copii) pentru copii (3-12 ani) 

3. Perioada 01-31 august  - Personalitatea lunii, 
organizată de Muzeul Dunării de Jos la sediul central

4. Perioada 01-31 august - Exponatul lunii - ,,Lada de 
zestre”, organizat de Muzeul Dunării de jos la secţia de 
etnografie

5. 7 august  - Lansare de carte - ,,Pe urmele eroilor” 
organizat de Primăria comunei Dragoş-Vodă

6. 10 - 16 august - Festivalul internaţional de folclor ,,Hora 
Mare”, organizat de Centrul judeţean de cultură şi creaţie 
în parcul Dumbrava

7. 12 august  -  Vernisaj - Salonul anual de caricatură, 
organizat de Muzeul Municipal Călăraşi în colaborare cu 
Cenaclul literar Phoenix

8. 15 august - Ziua Marinei  eveniment organizat de 
Primăria municipiului Călăraşi

9. 15 august - Salonul de acuarelă, ediţia a doua, 
organizat de Muzeul Dunării de Jos

10. 30 august - Ziua Limbii Române în organizarea 
Bibliotecii Judeţene Călăraşi (SA-SL) la demisolul 
Consiliului Judeţean Călăraşi

Din Grupul constituit la propunerea Primăriei 
Municipiului Călăraşi fac parte următoarele instituţii: 
Instituţia Prefectului Judeţului Călăraşi, Consiliul Judeţean 
Călăraşi, Direcţia Judeţene pentru Cultură, Inspectoratul 
Şcolar al Judeţului Călăraşi, Primăria Municipiului 
Olteniţa, Protoieria Călăraşi, Muzeul Dunării de Jos, 
Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa, Centrul 
Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi şi Biblioteca 
Judeţene Călăraşi, secretariatul fiind asigurat de Muzeul 
Municipal Călăraşi.

BIROUL DE PRESĂ 

Primăria Călăraşi

Luni, la prima oră a dimineţii, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile 
Iliuţă, s-a întâlnit cu reprezentanţii DSVSA Călăraşi pentru a se informa şi 
pentru a se lua decizii la nivel judeţean cu privire la măsurile de prevenţie a 
pestei porcine africane.
Prezenţi la şedinţa operativă au fost şi dl.prefect al judeţului Călăraşi- George 
Iacob, dna. senator Roxana Natalia Paţurcă, primari ai localităţilor judeţului.
A fost punctat planul de măsuri pentru combaterea pestei porcine: filtre 
pentru dezinfecţie în punctele de trecere a frontierei, instalarea de 
dezinfectoare individuale pentru gospodăriile care deţin porci, toate maşinile 
agricole, combinele, tractoarele, la ieşirile din tarlale şi deplasarea acestora 
dintr-o solă în alta, vor fi dezinfectate de către proprietar.
Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi a dispus convocarea unei şedinţe a 
CJ pentru alocarea sumelor necesare planului de măsuri care se va institui la 
nivelul judeţului nostru.

Sursa Facebook Consiliul Judeţean Călăraşi

V. Ivanciu: Dacă cetăţenii vor înţelege, 
vom reuşi să strângem o cantitate mai 

mare de deşeuri reciclabile

Calendarul activităţilor ce se 
vor desfăşura, în luna august, 

sub egida Centenarului, în 
judeţul Călăraşi

Vasile Iliuţă va convoca CJ pentru 
alocarea sumelor necesare planului 
de măsuri pentru combaterea pestei 

porcine la nivelul judeţului
Campania Semnează pentru aleagă un primar care să-l reprezinte 
alegerea primarului în 2 tururi, cu adevărat. Nu în ultimul rând 

candidaţii capabili au mai multe iniţiată încă din primăvară de PMP, 
şanse de a fi aleşi iar reînnoirea este în desfăşurare.
clasei politice la nivel local este 

românilor de la referendum să fie Deputatul Cristian Sefer, preşedintele încurajată.” a declarat parlamentarul 
respectat. Vrem ca parlamentarii pe organizaţiei judeţene PMP Călăraşi PMP.
care românii îi aleg să-i reprezinte pe consideră că desfăşurarea alegerilor Cristian Sefer a trecut în revistă şi ei şi nu anumite interese de grup. locale în 2 tururi de scrutin ar demersurile iniţiate de PMP, la nivel PSD şi PNL au votat împotrivă în însemna sfârşitul dominaţiei parlamentar în acest sens. „Am 2017! De asemnea, am depus un baronilor. „PMP a iniţiat campania depus încă din 2015 un proiect proiect legislativ pentru „Alegem primarul în două tururi!”.  legislativ pentru revenirea la introducerea votului prin De ce este important să susţină şi alegerea primarilor în două tururi corespondenţă la alegerile călărăşenii o astfel de iniţiativă? În dar proiectul a fost respins în prezidenţiale. Noi vrem ca toţi primul rând pentru că participarea la Parlament de majoritatea PSD – românii, indiferent unde locuiesc, să vot va fi mai mare. Vă scădea ALDE – UDMR. În 2018, am depus un poată vota!” a mai spus deputatul absenteismul iar interesul pentru vot nou proiect care va putea prinde Cristian Sefer.va creşte. În al doilea rând contur, de data asta, cu sprijinul 
Campania naţională „Alegem monopolul partidelor mari este cetăţenilor! După cum ştiţi, am 
primarul în două tururi” poate fi spart în turul 2. În al 3-lea rând, depus un proiect legislativ pentru 
urmărită pe www.2tururi.rocetăţeanul are posibilitatea să 300 de parlamentari. Vrem ca votul 

n PMP Călăraşi

Deputatul Cristian Sefer 
vrea două tururi pentru 

alegerea primarului!

 Guvernul a stabilit ca zilele de 16 şi 17 august 2018 activitatea nu poate fi întreruptă din cauza 
fie zile libere pentru salariaţii din sectorul public, caracterului procesului de producţie sau specificului 
pentru a face legătura între zilele de week-end şi ziua activităţii.
de 15 august, declarată nelucrătoare. De asemenea, pentru funcţionarea justiţiei ca serviciu 

public, dispoziţiile prezentei hotărâri nu se aplică Zilele libere vor fi recuperate, în regim de program 
magistraţilor şi altor categorii de personal din cadrul normal, în zilele de 25 august şi 1 septembrie 2018 

sau prin prelungirea corespunzătoare a timpului de instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea 
lucru până la data de 7  septembrie 2018, potrivit proceselor cu termen în zilele de 16 şi 17 august 2018 
planificărilor stabilite. şi nici participanţilor în aceste procese.
Facilitatea nu se acordă locurilor de muncă în care Serviciul Comunicare şi Mass-Media

Zilele de 16 şi 17 august 2018, declarate 
zile libere pentru angajaţii din sistemul public
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