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w Amenajare terminal intermodal 
Siderca ( 800.000 euro) - achiziţie servicii 
proiectare în derulare 

w Amenajare terminal intermodal 
Modelu (500.000 euro) - achiziţie servicii 
proiectare în derulare 

w Regenerare zonă verde iaz decantor 
(Căcâna) + Navrom (2 milioane euro) - 
achiziţie servicii proiectare în derulare 

w Regenerare zonă verde Cartier tineri 
(400.000 euro) - achiziţie servicii 
proiectare în derulare 

w Înfiinţare Centru Comunitar LIVADĂ 
(500.000 euro) - achiziţie servicii 
proiectare în derulare

w Reabilitare Centru Comunitar OBORUL 
NOU + înfiinţare zonă de recreere 
(400.000 euro) - achiziţie servicii 
proiectare în derulare 

w Construcţie Sală sport + reabilitare 
teren sport Şcoala 7 (800.000 euro) - 

w Reabilitare Poşta Veche (2,5 milioane achiziţie servicii proiectare în derulare întrunesc condiţiile de eligibilitate ale 
euro/POR) – demarare lucrări maxim Axei destinată mobilităţii urbane a w Reabilitare Grădiniţă Step by Step 
10.09.2018 municipiilor reşedinţă de judeţ): (400.000 euro ) - achiziţie servicii 
w Achiziţie echipamente situaţii de proiectare în derulare w Modernizare Strada Bucureşti şi 
urgenţă (580.000 euro/INTERREG) – Reabilitare centrul pietonal ( 16 milioane w Construire Creşă săptămânală 
aşteptare semnare contract luna euro) – între 3 şi 8 septembrie 2018 se (extindere creşă existentă) (380.000 
septembrie 2018 încarcă online documentaţia la ADR euro) - achiziţie servicii proiectare în 
w Proiect Transparenţă decizională pentru evaluare derulare 
(64.000 euro/POCA) – aşteptare w Sistem management trafic + Centru w Reabilitare + dotare Liceul Danubius 
semnare contract luna septembrie 2018 comandă (3,5 milioane euro) – contract (300.000 euro) - achiziţie servicii 
w 6 proiecte aflate în evaluare: servicii proiectare în derulare (termen proiectare în derulare 
Reabilitare termică pentru Şcoala Tudor de predare 15 octombrie 2018) w Reabilitare + dotare Colegiul Sandu 
Vladimirescu, Grădiniţa Ţara Copilăriei, w Achiziţie autobuze ECO + staţii călători Aldea (300.000 euro) - achiziţie servicii 
Liceul Mihai Eminescu şi Căminul de + sistem E-Ticketing şi informaţii călători proiectare în derulare
Bătrâni Antim Ivireanu ( aproximativ (2 milioane euro) – achiziţie servicii w Reabilitare Cinematograf Victoria 400.000 euro fiecare/POR), Reabilitare şi proiectare în derulare (aproximativ 900.000 de euro) – extindere Liceul Mihai Eminescu 

proiectul va fi recepţionat în curând şi se w Achiziţie biciclete + staţii inteligente (400.000 euro/POR), Înfiinţare CLUBUL 
caută soluţii de finanţare pe CNI sau pe pentru biciclete (1,6 milioane euro) - PESCARILOR (300.000 euro/POP AM)
Ministerul Culturiiachiziţie servicii proiectare în derulare w Proiecte în pregătire pe AXA 4, cu 

Sursa Facebook w Reţea piste biciclete (900.000 euro) - termen de depunere, etapizat, la ADR – 
achiziţie servicii proiectare în derulare Primaria Municipiului Calarasimaxim 31.12.2018 (proiectele stabilite 

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.

Consiliul Judeţean Călăraşi a 
început lucrările la obiectivul de 
investiţii „Locuinţe de serviciu şi 
reţele tehnico-edilitare 
(alimentare cu apă, canalizare, 
gaze naturale, electrice) şi 
circuite carosabile, pietonale, 
amenajare spaţii verzi, B-dul 
Nicolae Titulescu nr. 1 bis, 
Municipiul Călăraşi" .

Pe suprafaţa terenului de 1522,67 m.p. 
urmează a se construi un bloc prevăzut 
cu 30 de apartamente: subsol tehnic +P 
+4E repartizate, câte 6/ etaj, astfel: o 
gasonieră; un apartament cu 3 camere; 4 
apartamente cu două camere;
Aria construită desfăşurată: 2805,32 m²;
Lucrări tehnico-edilitare: Alei carosabile: 
360,38 m²; Alei pietonale: 125,24 m²; ţinut de documentaţii, demarăm lei fără T.V.A. Anul 2019 va fi unul al 
Împrejmuirea terenului: 107,39 m²; lucrările la fundaţia de pe Nicolae realizărilor obiectivelor cu care 
Amenajarea zonei verzi: 221,61 m²; Titulescu. La această locaţie, Consiliul conducerea Consiliului Judeţean 
Amenajare dale parcări înierbate: 353,58 Judeţean, prin Agenţia Naţională de Călăraşi s-a prezentat în faţa 
m²; Platformă betonată gunoi: 15,75 m². Locuinţe, construieşte un ansamblu de călărăşenilor ", precizează Eduard 
"Proiectele administraţiei judeţene locuinţe pentru specialişti, valoarea Grama, directorul Direcţiei de Dezvoltare 
prind contur. După procedurile ce au totală a investiţiei fiind de 5.493.112,88 din cadrul CJ Călăraşi.

Preşedintele Copnsiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, a 
declarat săptămâna trecută că Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Călăraşi este o prioritate a actualului Executiv 
iar investiţiile care se vor realiza în continuare sunt 
determinate strict de problemele cu care se confruntă 
această unitate spitalicească. 

„Ştiu despre ce este vorba în cazul secţiei de 
pediatrie. Sunt de doi ani preşedintele Consiliului 
Judeţean şi am încercat la nivelul tuturor secţiilor să 
avem o situaţie clară în urma unei analize corect 
efectuate. Secţia nu are un singur medic, mai este şi 
doamna doctor, pensionară, sunt medici care fac de 
gardă în cadrul secţiei de pediatrie. Nu sunt 
probleme care să nu fie la nivelul meu semnalate. Ar 
trebui să ne lăudăm cu ceea ce vream să facem, nu 
cu ce am preluat aşa cum am preluat, şi cu bunele şi 
cu mai puţin bunele. Încercăm să reparăm ceea ce 
considerăm că nu funcţionează corect astăzi pentru 
serviciile medicale pe care noi, Spitalul Judeţean, le 
asigurăm cetăţenilor judeţului Călăraşi.” a spus Iliuţă 
care a mai precizat că a avizat încă de săptămâna 
trecută formarea a 4 comisii de concurs pentru 
recrutarea de noi medici. 

“Am avizat 4 comisii de concurs, mai sunt medici 
care vor veni. E vorba de un diabetolog, chirurgi, 
cardiolog şi oncolog. Patru concursuri sunt deschise.” 
a conchis şeful CJ Călăraşi.

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 septembrie: 

7 septembrie, ora 12.00 - Expoziţie de plastică mică - 
ceramică sculpturală Silviu Ioan SOARE, curator Ana 
Amelia DINCĂ, organizată de Muzeul Municipal Călăraşi

15 septembrie - Zilele Europene ale Patrimoniului 
organizată de Biblioteca Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru 
copii şi adulţi la demisolul Consiliului Judeţean Călăraşi

15 septembrie, ora 10.00 - “1914 – 1918 – Drumul spre 
Unire”, expoziţie organizată de  Muzeul Dunării de Jos 
Călăraşi

15 septembrie, ora 11.00 - Locuri ale Memoriei – EROI 
CĂLĂRĂŞENI LA CENTENAR, simpozion organizat de  
Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Muzeul Civilizaţiei 
Gumelniţa şi Muzeul Municipal Călăraşi la Muzeul 
Municipal.

20 septembrie - „Cupa Unirii” - Fotbal - meciuri între 
tinerii din satele comunei, manifestare organizată de 
Primăria comunei Grădiştea, Asociaţia Club Sportiv 
“Dunărea Grădiştea” 

29  septembrie - Noaptea Bibliotecilor, organizată de 
Biblioteca Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru copii şi adulţi 
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

continuare de PNL. Nu fac eu evaluarea, ci o 
echipă de la Centru, coordonată, cred eu, 
de domnul Blaga” a mai afirmat primarul 
Drăgulin, şeful PNL Călăraşi.
Nominalizat de Drăgulin ca subiect al 
sondajului, Valentin Barbu, vicepreşedinte în 

Preşedintele organizaţiei judeţene exerciţiu al Consiliului Judeţean şi totodată 
secretar al organizaţiei judeţene, a spus PNL Călăraşi, Dan Drăgulin a anunţat 
„Dacă domnul primar Drăgulin renunţă, ar fi miercuri în cadrul unei conferinţe de 
posibilitate. Se vor face sondaje... E absurd 

presă că pentru alegerile locale din dacă am 5% să mai candidez” a declarat 
2020, candidatul partidului pentru Barbu, un apropiat al fostului preşedinte al 

partidului, senatorul Răducu Filipescu.Primăria municipiului Călăraşi va fi 
Surse din partid relevă că şi actualul stabilit în urma unui sondaj de 
preşedinte al Consiliului Judeţean, Vasile 

opinie realizat de o echipă de la 
Iliuţă, ar fi dispus să-şi anunţe intenţia de a 

Centru, coordonată, cel mai „intra” în sondajul de opinie, considerând că 
dacă se bucură de încrederea şi aprecierea probabil, de Vasile Blaga. 
călăraşenilor n-ar spune „nu” unei astfel de 
candidaturi.„În şedinţa BEx-ului de la Sibiu, la care a 

participat, informal, şi preşedintele 
României Klaus Iohannis, s-au stabilit mai 
multe priorităţi pe care organizaţiile 
judeţene trebuie să le realizeze în perioada 
următoare. Prima se referă la faptul că se Dan Drăgulin. Preşedintele organizaţiei 
vor face sondaje de opinie la nivel naţional judeţene, primar în funcţie din 2012.
şi asta chiar mă degrevează pe mine de unel Viorel Ivanciu. Preşedinte al organizaţiei 
suspiciuni din partea unor colegi care municipale PNL Călăraşi, viceprimar din 
doresc să candideze, pentru stabilirea 2016.
candidatului partidului pentru primăriile 

Dragoş Coman. Secretarul organizaţiei municiipiilor reşedinţă de judeţ. Aceste candideze pentru încă un mandat, Drăgulin a faptul că liderul liberalilor n-a menţionat municipale PNL Călăraşi, viceprimar din sondaje vor fi bătute-n cuie, indiferent ce răspuns „evaziv”. „Lasă-mă să mă abţin. numele nici unei colege interesate de o 2016.cred unii sau alţii” a spus Drăgulin care a Dacă sondajul arată că eu sunt cel bine astfel de „bătălie internă”. „Lista e deschisă 
Vasile Iliuţă. Vicepreşedinte al organizaţiei continuat „Este foarte clar că la sfârşitul cotat, voi candida!” a susţinut Drăgulin. În pentru membrii marcanţi ai PNL. Eu, unul, 
judeţene PNL Călăraşi, din 2016, preşedinte acestui an, se vor linişti apele din acest opinia sa, potenţialii săi contracandidaţi din aştept să văd cine intră în competiţie 
al CJ Călăraşipunct de vedere. Mie mi se pare o cadrul partidului, interesaţi, se pare, să pentru funcţia de primar. Nu mă deranjează 

modalitate foarte corectă pentru aşa Valentin Barbu. Secretarul organizaţiei figureze pe lista internă pentru sondare ar fi dacă cineva are un procent mai mare decât 
dispare orice formă de suspiciune”. judeţene PNL Călăraşi din 2016, „Dragoş Coman, Viorel Ivanciu, Valentin mine. Mă interesează ca Primăria 
Întrebat dacă intenţionează să mai Barbu şi Vasile Iliuţă” Oarecum bizar e şi Municipiului Călăraşi să fie condusă în vicepreşedinte al CJ Călăraşi

Cine sunt presupuşii 
subiecţi ai sondajului

n Călăraşi

Ministerul de Finanţe se derulează Preşedintele Consiliului 
astfel: se depune o cerere până pe Judeţean, Vasile Iliuţă, a 
30 octombrie, imediat va fi analizată declarat într-o conferinţă de 
până pe 30 noiembrie, după care va 

presă, susţinută recent că fi emis un ordin al ministrului de 
reabilitarea Prefecturii finanţe dacă se aprobă sau nu 

solicitarea făcută. Iar de la 1 constituie o prioritate iar 
ianuarie 2019, creditul e Executivul a identificat, în 
funcţional.”acest sens, două modalităţi 
Tot prin intermediul acestui de finanţare a lucrărilor. 
împrumut, şeful CJ intenţionează să 
reabiliteze şi cele 3 poduri care fac „Proiectul privind reabilitarea 
legătura între localităţile Radovanu – sediului Prefecturii e depus, la acest 
Şoldanu, Crivăţ – Budeşti, respectiv moment, la Ministerul Dezvoltării. 
refacerea trecerii prin vad peste râul Suntem în lista sinteză, 6 milioane 
Argeş la Mitreni. “Vom depune o de euro este suma necesară pentru 
solicitare de finanţare şi pentru cele finalizarea lucrărilor.” a declarat 
3 poduri care asigură trecerea prin Iliuţă care a mai adăugat că nu 
vad între Radovanu – Şoldanu, exclude şi posibilitatea asigurării 
Crivăţ – Budeşti şi Mitreni. Acolo, finanţării dintr-un împrumut de 100 

de milioane de lei pe care Consiliul lucrurile s-au lămurit. Terenul de 
Judeţean intenţionează să-l sub apă e al Ministerului 
contracteze de la Ministerul Transportului, noi avem decât 
Finanţelor. folosinţa podeţului. Avem carte 

funciară pe judeţ. Primăria Şoldanu 
are carte funciară. Noi le preluăm la 
Consiliul Judeţean şi nu facem 
poduri finale pentru că ar costa 
milioane de euro. Noi suntem în 
discuţii acum, cu IPTANA care a avut 
obligaţia prin proiect să realizeze 
poduri de inventor. Erau denumite 
poduri demontabile care au o 
singură bandă de rulare sau două, e 
vorba de 250 euro/mp, până la 500 
euro/mp. Noi vom realiza aceste “Aş vreau să vă spun că merg în 
poduri de inventar care la paralel şi cu o cerere de împrumut 
momentul continuării investiţiei pe 20 de ani pentru Prefectură şi 

pentru aripa nouă de spital, în suntem obligaţi să le demolăm pe 
cuantum de 100 de milioane lei. cheltuiala Consiliului Judeţean.” a 
Noua formă de împrumut de la conchis Iliuţă.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, a 
explicat săptămână trecută, în cadrul unei conferinţe 
de presă stadiul în care se află proiectul privind Portul 
touristic, iniţiat cu aproape un an în urmă. 
“Avem două zone pentru Portul touristic. Proiectul e 
depus la Ministerul Turismului şi a suferit 
completări. Cei de la minister ne-au comunicat că 
vor fi finanţaţi doar cei care vor aduce autorizaţia de 
construcţie. Suntem la proiectul tehnic, deja licitaţia 
a fost câştigată şi sper ca până în luna octombrie să 
depunem proiectul la Ministerul Turismului cu 
autorizaţie, cu tot.” a declarat Iliuţă care a continuat 
“Iar pentru ce înseamnă partea a doua, de 
consolidare mal şi navigabilitate Silistra Călăraşi, 
proiectul e de 6 milioane euro. Sper ca în luna 
septembrie să semnăm cu BRCT-ul.  Deci e SF-ul pe 
care noi vom continua să-l finalizăm şi dacă în 
septembrie vom semna contractul, o să vă invit să 
vedeţi în realitatea acestui contract. Cu privire la 
navigabilitatea pe braţul Borcea, legătura cu Silistra 
se va face prin intermediul a două ambarcaţiuni, 
care să transporte câte 20 de persoane.”

În cadrul Programului pentru şcoli al 
României, în baza Acordului-cadru de 
furnizare nr.8299/83/10.06.2016, 
încheiat pentru 3 ani şcolari, pentru 
anul şcolar 2018 – 2019 vor fi 
distribuite zilnic produse lactate fără 
adaos de lapte praf şi produse de 
panificaţie pentru un număr maxim de 
32.690 elevi şi preşcolari.

Pentru distribuţia de fructe proaspete (mere) în 
instituţiile şcolare din judeţul Călăraşi este în 
curs de derulare procedura de achiziţie publică, 
pentru acelaşi număr maxim de elevi şi 
preşcolari. Merele vor fi distribuite pentru 
maxim 66 de zile de şcoală.

Implementarea celor două măsuri ale 
Programului pentru şcoli al României: distribuţia 
de lapte şi produse lactate şi distribuţia de fructe 
proaspete (mere) vor fi însoţite de măsuri 
educative aferente.

În baza H.G. nr.533/12.07.2018, pentru judeţul 
Călăraşi, în anul şcolar 2018 – 2019, sunt alocate 
următoarele sume:

2.877.000 lei – Total distribuţie lapte de consum 
şi produse lactate fără adaos de lapte praf;

654.000 lei – pentru derulare măsuri educative 
care însoţesc distribuţia de produse lactate;

1.308.000 lei – Total distribuţie fructe şi legume 
proaspete;

654.000 lei – pentru derulare măsuri educative 
care însoţesc distribuţia de fructe;

3.068.000 lei – Total distribuţie produse de 
panificaţie.

Biroul de presă

Vasile Iliuţă, despre portul 
turistic: Sper ca până în 
octombrie să depunem 

proiectul la MT cu 
autorizaţia de construcţie

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Vasile Iliuţă: 
Încercăm să reparăm 

ceea ce nu funcţionează

CJ Călăraşi a demarat lucrările la 
obiectivul „Locuinţe de serviciu”

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Vasile Iliuţă: Proiectul privind 
reabilitarea Prefecturii e 

depus la Ministerul Dezvoltării

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Peste 32 de mii de 
elevi şi preşcolari vor 

beneficia zilnic de 
lapte, corn şi mere

Stadiul diferitelor proiecte cu 
finanţare europeană pe care 

Primăria Călăraşi le are în pregătire

n Călăraşi

Calendarul lunii 
septembrie privind 
activităţile ce se vor 
desfăşura sub egida 

Centenarului

Candidatul PNL pentru Primăria Călăraşi va fi 
stabilit în urma unui sondaj realizat de Centru
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Consiliul Judeţean Călăraşi a 
început lucrările la obiectivul de 
investiţii „Locuinţe de serviciu şi 
reţele tehnico-edilitare 
(alimentare cu apă, canalizare, 
gaze naturale, electrice) şi 
circuite carosabile, pietonale, 
amenajare spaţii verzi, B-dul 
Nicolae Titulescu nr. 1 bis, 
Municipiul Călăraşi" .

Pe suprafaţa terenului de 1522,67 m.p. 
urmează a se construi un bloc prevăzut 
cu 30 de apartamente: subsol tehnic +P 
+4E repartizate, câte 6/ etaj, astfel: o 
gasonieră; un apartament cu 3 camere; 4 
apartamente cu două camere;
Aria construită desfăşurată: 2805,32 m²;
Lucrări tehnico-edilitare: Alei carosabile: 
360,38 m²; Alei pietonale: 125,24 m²; ţinut de documentaţii, demarăm lei fără T.V.A. Anul 2019 va fi unul al 
Împrejmuirea terenului: 107,39 m²; lucrările la fundaţia de pe Nicolae realizărilor obiectivelor cu care 
Amenajarea zonei verzi: 221,61 m²; Titulescu. La această locaţie, Consiliul conducerea Consiliului Judeţean 
Amenajare dale parcări înierbate: 353,58 Judeţean, prin Agenţia Naţională de Călăraşi s-a prezentat în faţa 
m²; Platformă betonată gunoi: 15,75 m². Locuinţe, construieşte un ansamblu de călărăşenilor ", precizează Eduard 
"Proiectele administraţiei judeţene locuinţe pentru specialişti, valoarea Grama, directorul Direcţiei de Dezvoltare 
prind contur. După procedurile ce au totală a investiţiei fiind de 5.493.112,88 din cadrul CJ Călăraşi.

Preşedintele Copnsiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, a 
declarat săptămâna trecută că Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Călăraşi este o prioritate a actualului Executiv 
iar investiţiile care se vor realiza în continuare sunt 
determinate strict de problemele cu care se confruntă 
această unitate spitalicească. 

„Ştiu despre ce este vorba în cazul secţiei de 
pediatrie. Sunt de doi ani preşedintele Consiliului 
Judeţean şi am încercat la nivelul tuturor secţiilor să 
avem o situaţie clară în urma unei analize corect 
efectuate. Secţia nu are un singur medic, mai este şi 
doamna doctor, pensionară, sunt medici care fac de 
gardă în cadrul secţiei de pediatrie. Nu sunt 
probleme care să nu fie la nivelul meu semnalate. Ar 
trebui să ne lăudăm cu ceea ce vream să facem, nu 
cu ce am preluat aşa cum am preluat, şi cu bunele şi 
cu mai puţin bunele. Încercăm să reparăm ceea ce 
considerăm că nu funcţionează corect astăzi pentru 
serviciile medicale pe care noi, Spitalul Judeţean, le 
asigurăm cetăţenilor judeţului Călăraşi.” a spus Iliuţă 
care a mai precizat că a avizat încă de săptămâna 
trecută formarea a 4 comisii de concurs pentru 
recrutarea de noi medici. 

“Am avizat 4 comisii de concurs, mai sunt medici 
care vor veni. E vorba de un diabetolog, chirurgi, 
cardiolog şi oncolog. Patru concursuri sunt deschise.” 
a conchis şeful CJ Călăraşi.

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 septembrie: 

7 septembrie, ora 12.00 - Expoziţie de plastică mică - 
ceramică sculpturală Silviu Ioan SOARE, curator Ana 
Amelia DINCĂ, organizată de Muzeul Municipal Călăraşi

15 septembrie - Zilele Europene ale Patrimoniului 
organizată de Biblioteca Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru 
copii şi adulţi la demisolul Consiliului Judeţean Călăraşi

15 septembrie, ora 10.00 - “1914 – 1918 – Drumul spre 
Unire”, expoziţie organizată de  Muzeul Dunării de Jos 
Călăraşi

15 septembrie, ora 11.00 - Locuri ale Memoriei – EROI 
CĂLĂRĂŞENI LA CENTENAR, simpozion organizat de  
Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Muzeul Civilizaţiei 
Gumelniţa şi Muzeul Municipal Călăraşi la Muzeul 
Municipal.

20 septembrie - „Cupa Unirii” - Fotbal - meciuri între 
tinerii din satele comunei, manifestare organizată de 
Primăria comunei Grădiştea, Asociaţia Club Sportiv 
“Dunărea Grădiştea” 

29  septembrie - Noaptea Bibliotecilor, organizată de 
Biblioteca Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru copii şi adulţi 
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.
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continuare de PNL. Nu fac eu evaluarea, ci o 
echipă de la Centru, coordonată, cred eu, 
de domnul Blaga” a mai afirmat primarul 
Drăgulin, şeful PNL Călăraşi.
Nominalizat de Drăgulin ca subiect al 
sondajului, Valentin Barbu, vicepreşedinte în 

Preşedintele organizaţiei judeţene exerciţiu al Consiliului Judeţean şi totodată 
secretar al organizaţiei judeţene, a spus PNL Călăraşi, Dan Drăgulin a anunţat 
„Dacă domnul primar Drăgulin renunţă, ar fi miercuri în cadrul unei conferinţe de 
posibilitate. Se vor face sondaje... E absurd 

presă că pentru alegerile locale din dacă am 5% să mai candidez” a declarat 
2020, candidatul partidului pentru Barbu, un apropiat al fostului preşedinte al 

partidului, senatorul Răducu Filipescu.Primăria municipiului Călăraşi va fi 
Surse din partid relevă că şi actualul stabilit în urma unui sondaj de 
preşedinte al Consiliului Judeţean, Vasile 

opinie realizat de o echipă de la 
Iliuţă, ar fi dispus să-şi anunţe intenţia de a 

Centru, coordonată, cel mai „intra” în sondajul de opinie, considerând că 
dacă se bucură de încrederea şi aprecierea probabil, de Vasile Blaga. 
călăraşenilor n-ar spune „nu” unei astfel de 
candidaturi.„În şedinţa BEx-ului de la Sibiu, la care a 

participat, informal, şi preşedintele 
României Klaus Iohannis, s-au stabilit mai 
multe priorităţi pe care organizaţiile 
judeţene trebuie să le realizeze în perioada 
următoare. Prima se referă la faptul că se Dan Drăgulin. Preşedintele organizaţiei 
vor face sondaje de opinie la nivel naţional judeţene, primar în funcţie din 2012.
şi asta chiar mă degrevează pe mine de unel Viorel Ivanciu. Preşedinte al organizaţiei 
suspiciuni din partea unor colegi care municipale PNL Călăraşi, viceprimar din 
doresc să candideze, pentru stabilirea 2016.
candidatului partidului pentru primăriile 

Dragoş Coman. Secretarul organizaţiei municiipiilor reşedinţă de judeţ. Aceste candideze pentru încă un mandat, Drăgulin a faptul că liderul liberalilor n-a menţionat municipale PNL Călăraşi, viceprimar din sondaje vor fi bătute-n cuie, indiferent ce răspuns „evaziv”. „Lasă-mă să mă abţin. numele nici unei colege interesate de o 2016.cred unii sau alţii” a spus Drăgulin care a Dacă sondajul arată că eu sunt cel bine astfel de „bătălie internă”. „Lista e deschisă 
Vasile Iliuţă. Vicepreşedinte al organizaţiei continuat „Este foarte clar că la sfârşitul cotat, voi candida!” a susţinut Drăgulin. În pentru membrii marcanţi ai PNL. Eu, unul, 
judeţene PNL Călăraşi, din 2016, preşedinte acestui an, se vor linişti apele din acest opinia sa, potenţialii săi contracandidaţi din aştept să văd cine intră în competiţie 
al CJ Călăraşipunct de vedere. Mie mi se pare o cadrul partidului, interesaţi, se pare, să pentru funcţia de primar. Nu mă deranjează 

modalitate foarte corectă pentru aşa Valentin Barbu. Secretarul organizaţiei figureze pe lista internă pentru sondare ar fi dacă cineva are un procent mai mare decât 
dispare orice formă de suspiciune”. judeţene PNL Călăraşi din 2016, „Dragoş Coman, Viorel Ivanciu, Valentin mine. Mă interesează ca Primăria 
Întrebat dacă intenţionează să mai Barbu şi Vasile Iliuţă” Oarecum bizar e şi Municipiului Călăraşi să fie condusă în vicepreşedinte al CJ Călăraşi

Cine sunt presupuşii 
subiecţi ai sondajului

n Călăraşi

Ministerul de Finanţe se derulează Preşedintele Consiliului 
astfel: se depune o cerere până pe Judeţean, Vasile Iliuţă, a 
30 octombrie, imediat va fi analizată declarat într-o conferinţă de 
până pe 30 noiembrie, după care va 

presă, susţinută recent că fi emis un ordin al ministrului de 
reabilitarea Prefecturii finanţe dacă se aprobă sau nu 

solicitarea făcută. Iar de la 1 constituie o prioritate iar 
ianuarie 2019, creditul e Executivul a identificat, în 
funcţional.”acest sens, două modalităţi 
Tot prin intermediul acestui de finanţare a lucrărilor. 
împrumut, şeful CJ intenţionează să 
reabiliteze şi cele 3 poduri care fac „Proiectul privind reabilitarea 
legătura între localităţile Radovanu – sediului Prefecturii e depus, la acest 
Şoldanu, Crivăţ – Budeşti, respectiv moment, la Ministerul Dezvoltării. 
refacerea trecerii prin vad peste râul Suntem în lista sinteză, 6 milioane 
Argeş la Mitreni. “Vom depune o de euro este suma necesară pentru 
solicitare de finanţare şi pentru cele finalizarea lucrărilor.” a declarat 
3 poduri care asigură trecerea prin Iliuţă care a mai adăugat că nu 
vad între Radovanu – Şoldanu, exclude şi posibilitatea asigurării 
Crivăţ – Budeşti şi Mitreni. Acolo, finanţării dintr-un împrumut de 100 

de milioane de lei pe care Consiliul lucrurile s-au lămurit. Terenul de 
Judeţean intenţionează să-l sub apă e al Ministerului 
contracteze de la Ministerul Transportului, noi avem decât 
Finanţelor. folosinţa podeţului. Avem carte 

funciară pe judeţ. Primăria Şoldanu 
are carte funciară. Noi le preluăm la 
Consiliul Judeţean şi nu facem 
poduri finale pentru că ar costa 
milioane de euro. Noi suntem în 
discuţii acum, cu IPTANA care a avut 
obligaţia prin proiect să realizeze 
poduri de inventor. Erau denumite 
poduri demontabile care au o 
singură bandă de rulare sau două, e 
vorba de 250 euro/mp, până la 500 
euro/mp. Noi vom realiza aceste “Aş vreau să vă spun că merg în 
poduri de inventar care la paralel şi cu o cerere de împrumut 
momentul continuării investiţiei pe 20 de ani pentru Prefectură şi 

pentru aripa nouă de spital, în suntem obligaţi să le demolăm pe 
cuantum de 100 de milioane lei. cheltuiala Consiliului Judeţean.” a 
Noua formă de împrumut de la conchis Iliuţă.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, a 
explicat săptămână trecută, în cadrul unei conferinţe 
de presă stadiul în care se află proiectul privind Portul 
touristic, iniţiat cu aproape un an în urmă. 
“Avem două zone pentru Portul touristic. Proiectul e 
depus la Ministerul Turismului şi a suferit 
completări. Cei de la minister ne-au comunicat că 
vor fi finanţaţi doar cei care vor aduce autorizaţia de 
construcţie. Suntem la proiectul tehnic, deja licitaţia 
a fost câştigată şi sper ca până în luna octombrie să 
depunem proiectul la Ministerul Turismului cu 
autorizaţie, cu tot.” a declarat Iliuţă care a continuat 
“Iar pentru ce înseamnă partea a doua, de 
consolidare mal şi navigabilitate Silistra Călăraşi, 
proiectul e de 6 milioane euro. Sper ca în luna 
septembrie să semnăm cu BRCT-ul.  Deci e SF-ul pe 
care noi vom continua să-l finalizăm şi dacă în 
septembrie vom semna contractul, o să vă invit să 
vedeţi în realitatea acestui contract. Cu privire la 
navigabilitatea pe braţul Borcea, legătura cu Silistra 
se va face prin intermediul a două ambarcaţiuni, 
care să transporte câte 20 de persoane.”

În cadrul Programului pentru şcoli al 
României, în baza Acordului-cadru de 
furnizare nr.8299/83/10.06.2016, 
încheiat pentru 3 ani şcolari, pentru 
anul şcolar 2018 – 2019 vor fi 
distribuite zilnic produse lactate fără 
adaos de lapte praf şi produse de 
panificaţie pentru un număr maxim de 
32.690 elevi şi preşcolari.

Pentru distribuţia de fructe proaspete (mere) în 
instituţiile şcolare din judeţul Călăraşi este în 
curs de derulare procedura de achiziţie publică, 
pentru acelaşi număr maxim de elevi şi 
preşcolari. Merele vor fi distribuite pentru 
maxim 66 de zile de şcoală.

Implementarea celor două măsuri ale 
Programului pentru şcoli al României: distribuţia 
de lapte şi produse lactate şi distribuţia de fructe 
proaspete (mere) vor fi însoţite de măsuri 
educative aferente.

În baza H.G. nr.533/12.07.2018, pentru judeţul 
Călăraşi, în anul şcolar 2018 – 2019, sunt alocate 
următoarele sume:

2.877.000 lei – Total distribuţie lapte de consum 
şi produse lactate fără adaos de lapte praf;

654.000 lei – pentru derulare măsuri educative 
care însoţesc distribuţia de produse lactate;

1.308.000 lei – Total distribuţie fructe şi legume 
proaspete;

654.000 lei – pentru derulare măsuri educative 
care însoţesc distribuţia de fructe;

3.068.000 lei – Total distribuţie produse de 
panificaţie.

Biroul de presă

Vasile Iliuţă, despre portul 
turistic: Sper ca până în 
octombrie să depunem 

proiectul la MT cu 
autorizaţia de construcţie

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Vasile Iliuţă: 
Încercăm să reparăm 

ceea ce nu funcţionează

CJ Călăraşi a demarat lucrările la 
obiectivul „Locuinţe de serviciu”

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Vasile Iliuţă: Proiectul privind 
reabilitarea Prefecturii e 

depus la Ministerul Dezvoltării

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Peste 32 de mii de 
elevi şi preşcolari vor 

beneficia zilnic de 
lapte, corn şi mere

Stadiul diferitelor proiecte cu 
finanţare europeană pe care 

Primăria Călăraşi le are în pregătire

n Călăraşi

Calendarul lunii 
septembrie privind 
activităţile ce se vor 
desfăşura sub egida 

Centenarului

Candidatul PNL pentru Primăria Călăraşi va fi 
stabilit în urma unui sondaj realizat de Centru
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