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Primăria Municipiului Călăraşi care îşi doresc o carieră 
şi Consiliul Local Călăraşi militară vor primi oferta 
invită călărăşenii la educaţională a instituţiilor 
sărbătorirea a 423 de ani de militare de marină
atestare documentară a urbei 18.00–20.00: Program artistic 
noastre în  cadrul ansambluri artistice invitate şi 
evenimentului Zilele Concursul Naţional de Folclor 
Municipiului Călăraşi, în – LA FÂNTÂNA DORULUI 
weekendul 21-23 septembrie (scena în aer liber din Centrul 
2018. oraşului)

20.00–23.00: Recitaluri Programul 
Monica ANGHEL, SORE&band, 

evenimentului este Andreea BĂNICĂ &band 
(scena din Centrul oraşului)următorul:
n Duminică, 23 septembrien Vineri , 21 septembrie
8.00-12.00: concurs de table 17.00-19.00: Deschiderea 
(platou Centrul oraşului)oficiala a evenimentului care 
8.00-13.00: concurs de se va bucura şi de un concert 
skandenberg cu participarea al Mariei BUZĂ şi tarafului lui 
multiplului campion Radu George PĂTRAŞCU (sala 
VALAHU - Braţ de Fier – BARBU ŞTIRBEI a Centrului 
premiere câştigători concurs Judeţean de Cultură şi Creaţie 
skandenberg şi sportivi locali BARBU ŞTIRBEI-intrare liberă 
(platou Centrul oraşului). De în limita locurilor disponibile). 
reţinut că înscrierile la În cadrul deschiderii oficiale 
concursul lui Radu Valahu se vor fi acordate titluri de 
vor face în intervalul orar cetăţean de onoare.
08.00-10.00.17.00–18.00: Parada 
13.00-14.30: parada ansambluri artistice invitate 
motocicliştilor (plecare zona pe traseul Orizont-Centrul 
NAVROM - (platou Centrul oraşului
oraşului) ;19.00–20.00: Program artistic 
18.00–20.00: program artistic ansambluri artistice invitate şi 
ansambluri artistice invitate şi Concursul Naţional de Folclor 
Concursul Naţional de Folclor – LA FÂNTÂNA DORULUI n Sâmbătă, 22 septembrie 10.00–18.00: Vizitare nave 
– LA FÂNTÂNA DORULUI (scena în aer liber din Centrul militare din Flotila Fluviala 10.00-15.30: Retroparada 
(scena în aer liber din Centrul oraşului) (acostate la ponton amplasat toamnei - Asociaţia 
oraşului)in zona Chiciu). Anul acesta, în 20.00–23.00: Recitaluri Florin Retromobil Club România 
20.00–23.00: recitaluri Lidia premieră la Călăraşi, vor VASILICĂ şi taraful (plecare zona BRICODEPOT– 
BUBLE, LOREDANA&Band  acosta pe malul Dunării două TELEORMANUL, Ansamblul sosire Hotel Călăraşi-ora 
(scena din Centrul oraşului)nave militare care vor putea fi PLĂIEŞII şi Ansamblul SILISTRA 12.00, unde maşinile de 

vizitate şi unde copiii vor avea din Bulgaria (scena din epocă vor putea fi admirate 23.00-23.15: Spectacol de 
parte de surprize, iar elevii Centrul oraşului) până la ora 15.30);  ARTIFICII.
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Preşedintele Adunării Generale a 
Acţionarilor SC Ecoaqua SA Călăraşi, 
Eduard Grama, a declarat, miercurea 
trecută, în cadrul unei conferinţe de 
presă că principalul obiectiv al 
mandatului său este să reducă sau cel 
mult să menţină preţul actual al apei 
potabile subliniind că împreună cu 
conducerea operatorului de apă şi 
canalizare precum şi cu membrii 
Consiliului de Administraţie va face o 
analiză strictă pentru identificarea 
cauzelor care au condus la pierderile 
de apă înregistrate de societate în 
proporţie de circa 53%. „Pe mandatul 
meu, nu voi fi sub nicio formă de 
acord ca preţul la apă să crească. 
Dimpotrivă. Vom face o analiză 
împreună cu ceilalţi acţionari şi cu 
Direcţia Economică din cadrul Ecoaqua 
pentru ca preţul la apă să fie redus şi 
în acelaşi timp calitatea apei să fie la 

unei conferinţe de presă. „Directorul scopul viitoarei şedinţe va fi ca prin CA un nivel superior în raporte cu alte 
financiar, în momentul acesta,  nu a să facem rapoartele de evaluare judeţe. Ştim cu toţii că sunt probleme 
respectat  procedura conform OUG premergătoare evalurării finale, după din acest punct de vedere la Ialomiţa, 
109 / 2011. Voi discuta cu domnul primul său an de mandat.” a spus Giurgiu şi chiar Constanţa” a spus 
Bica, preşedintele Consiliului de Grama care a mai adăugat că Eduard Grama care a continuat „Ne 
Administraţie, să înceapă procedura organigrama operatorului de apă şi dorim ca populaţia să nu mai 
de selecţie. În mod normal, postul va canal va fi de asemenea dezbătută în plătească coeficientul de repartiţie a 
trebui să fie vacantat şi apoi scos la condiţiile în care directorul general va pierderilor de la Ecoaqua. Ne dorim ca 
concurs” a declarat Grama. trebui să prezinte şi o strategie de populaţia să nu mai suporte aceste 

reorganizare a societăţii. „Organigrama costuri sub nicio formă pe factură. Potrivit art. 35 (9) din ordonanţa mai 
este un alt punct care va fi analizat în Cred că vom găsi împreună cu domnul sus amintită „Directorul financiar al 
evaluarea directorului general. La director Neagu şi cu cei din Consiliul întreprinderii publice, indiferent dacă 
momentul în care am fost numit de Administraţie toate pârghiile acestuia îi sunt delegate atribuţii de 
preşedinte al AGA, la nivelul societăţii pentru ca cetăţenii să plătească costul conducere de către Consiliul de 
îşi desfăşurau activitatea 509 salariaţi. corect al apei.” Administraţie sau nu, va fi selectat în 
Un alt factor care influenţează, într-conformitate cu prevederile art. 4-7”. Grama a mai susţinut că în nu se 
adevăr, costul apei este şi fondul de Altfel spus, identic cu selecţia justifică în acest moment o creştere a 
salarii. Domnul Neagu are obligaţia ca directorul general. Tot în OUG 109 / preţului apei în ciuda majorării preţului 
în termen de 3 luni de la validare, 2011,  la art. 36 (1) că „În termen de energiei. „Nu se justifică o creştere a 
adică în octombrie să aducă în faţa 60 de zile de la numire, directorii preţului apei în acest moment chit că 
AGA o strategie privind reorganizarea elaborează şi prezintă Consiliului de se invocă a creştere a preţului energiei 
instituţiei.” a mai susţinut Grama.Administraţie o propunere pentru ori a altor factori. Putem reduce preţul 

componenta de management a În altă ordine de idei, pe ordinea de zi a apei prin eficientizarea reţelei de apă” 
planului de administrare pe durata şedinţei Consiliului de Administraţie a continuat Grama care a precizat că 
mandatului, în vederea realizării din 14 septembrie ar fi trebuit să pierderile de apă înregistrate de 
indicatorilor de performanţă financiari figureze şi propunerea Consiliului de Ecoaqua, în acest moment, sunt 
şi nefinanciari”. Administraţie de acordare a unei prime estimate la circa 53%. „După analiza 

anuale managerului societăţii, Cezar făcută în momentul în care a fost 
Neagu, în cuantum de 150 de mii de Şedinţa AGA, la finele      stabilită scrisoarea de intenţie, 
lei, contravaloarea a 12 salarii lunare. pierderile dimensionate sunt de circa lunii octombrie
„Acest punct a fost scos de pe ordinea 53%. N-aş putea să precizez sursele 
de zi” a subliniat preşedintele Eduard Preşedintele Adunării Generale a acestor pierderi dar încercăm să le 
Grama care a conchis „La validarea Acţionarilor SC Ecoaqua SA Călăraşi, identificăm în urma unei analize pe 
situaţiilor financiare din luna mai, Eduard Grama a declarat pentru care o vom face în perioada imediat 
după cum ştiţi s-a constituit un www.arenamedia.ro că şedinţa de următoare.”  a conchis preşedintele 
provizion în sumă de 150 de mii de lei. lucru AGA va avea loc la sfârşitul lunii AGA, Eduard Grama.
Cel puţin pe mandatul meu, validarea octombrie iar pe ordinea de zi vor 
acestei indemnizatii de către AGA va fi figura câteva subiecte importante. „Am „Ecoaqua SA nu are   făcută după o analiză riguroasă. Din stabilit ca domnul Cezar Neagu să fie 

director financiar selectat punctul meu de vedere nu cred că evaluat la finele primului său an de 
există motive, la acest moment, să activitate conform contractului de conform OUG 109 / 2011”
aprobăm această sumă pentru că la mandat Va fi o analiză foarte strictă a 

SC Ecoaqua SA Călăraşi, operatorul de finele anului trecut Ecoaqua a indicatorilor. Dar până atunci, la 
apă şi canalizare nu are în momentul înregistrat un profit de 294.000 lei. sfârşitul lunii octombrie va avea loc o 
de faţă un director financiar selectat în Asta înseamnă că prima acoperă cam şedinţă a Adunării Generale a 
conformitate cu prevederile OUG 109 / 50% din profit. La mijloc e şi o chestie Acţionarilor în care vom analiza pe 
2011 privind guvernanţa corporativă a de moralitate. Consiliul de lângă indicatorii domnului Neagu şi 
întreprinderilor publice. A spus-o cu Administraţie împreună cu directorul toate problemele discutate în Consiliul 
subiect şi predicat săptămâna trecută general pot stabili aceste sume dar de Administraţie precum şi strategia 
chiar preşedintele Adunării Generale a AGA poate valida sau nu eliberarea pe care o vom propune acţionarilor în 
Acţionarilor, Eduard Grama, în cadrul acestora”legătură cu preţul apei. Concret, 

Partidul Mişcarea Populară a depus, la începutul 
acestei luni, la Parlament un proiect de lege privind 
eliminarea pensiilor speciale, a anunţat liderul 
formaţiunii politice, Eugen Tomac.

„Am lucrat la un proiect de lege, vara aceasta, 
extrem de important pe care îl vom depune luni în 
Parlament privind eliminarea tuturor pensiilor 
speciale. PSD a votat legea prin care parlamentarii 
devin nişte cetăţeni speciali şi au pensie specială. 
Vara în şedinţă extraordinară s-a votat Codul 
administrativ prin care o altă categorie de politicieni 
devine specială în această ţară şi prin Codul 
administrativ se acordă pensii speciale pentru 
primari. Suntem împotriva tuturor pensiilor 
speciale”, a declarat Eugen Tomac, la Parlament.

În opinia PMP, cetăţeni care pot beneficia de pensii 
speciale sunt veteranii de război, militarii care au 
luptat în teatrele de operaţiuni şi foşti deţinuţi politici.

„Pe lângă campania de strângere de semnături 
pentru revenirea la alegerea primarilor în două 
tururi de scrutin vom merge către români şi le vom 
cere sprijinul pentru eliminarea tuturor pensiilor 
speciale”, a spus Tomac.

Vineri, 14 septembrie, Primăria Municipiului Călăraşi, prin 
administratorul public Valentin Deculescu, a semnat, la 
sediul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră, 
contractul de finanţare pentru proiectul cu titlul 
”Managementul comun al riscului pentru reacţii 
eficiente ale autorităţilor în situaţii de urgenţă”. 

Liderul proiectului este Primăria Belene din Bulgaria, 
Primăria Călăraşi fiind partenerul acestui proiect finanţat 
prin Programul de cooperare transfrontalieră România-
Bulgaria INTERREG V-A. 

Bugetul total al proiectului este de 987 468.06 Euro, iar 
bugetul alocat municipalităţii călărăşene este de 487 
915.19 Euro.

Cu aceşti bani vor fi  achiziţionate următoarele 
echipamente: 3 Bobcat-uri, un încărcător frontal,  două 
vehicule deszăpezire,o vidanjă şi o nacelă.

Durata de implementare este de 24 de luni.
BIROUL DE PRESĂ

Reprezentanţii Clubului Sportiv Municipal Călăraşi au 
participat vineri la o întâlnire cu conducerea 
Consiliului Judeţean Călăraşi, întâlnirea având ca 
subiecte principale activitatea sportivilor, 
performanţele acestora şi cum se poate implica 
autoritatea judeţeană în sprijinirea funcţionării 
clubului.

Mesajul preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Vasile Iliuţă, a fost unul tranşant: "Vom susţine toate 
disciplinele sportive care au legitimaţi copii din 
judeţul Călăraşi. Nu sunt de acord cu dubla legitimare 
a sportivilor, vreau să văd implicarea dumneavoastră, 
a antrenorilor, în atragerea elevilor din şcolile 
călărăşene către sport. Sumele cu care vă vom finanţa 
activitatea vor fi destinate echipamentelor şi primelor 
pentru campioni, nu pe cazări, mese sau semi 
cantonamente. Canotajul şi boxul au rezultate 
remarcabile, felicit coordonatorii celor două secţii şi 
vă cer ca în zilele următoare să-mi puneţi la dispoziţie 
necesarul de echipamente".

Sursa: Facebook Consiliul Judeţean Călăraşi

În anul Centenarului Marii Uniri, marinarii putea face în intervalul orar 10.00-18.00. 
militari de la fluviu și-au propus să vină mai Operatorul local de transport va pune la 
aproape de locuitorii orașelor riverane zonei de dispoziţie curse din oră în oră, cu plecare de la 
responsabilitate a Flotilei Fluviale. După Staţia Orizont, începând cu 09.30, ultima cursă 
porturile din Calafat, Turnu Măgurele, Olteniţa, urmând să se realizeze la 17.30.
Drobeta-Turnu Severin, Baziaș, Cernavodă, Vizitatorii sunt așteptaţi la bordul navelor 
Galaţi, Tulcea, Sfântu Gheorghe și Constanţa, militare, pentru a afla din specificul vieţii de 
navele militare fluviale vor acosta, în acest an, și marinar militar și să descopere de ce navelor 
la Călărași, cu prilejul Zilelor municipiului, la fluviale li se spune și „arici”. 
invitaţia Primăriei Municipiului Călărași. Flotila Fluvială este structura Forţelor Navale 
Două nave militare ale Divizionului 67 Nave Române care asigură libertatea de navigaţie pe 
Purtătoare de Artilerie, un monitor si o vedetă fluviul Dunărea, de la intrarea în ţară până la 
blindată, își vor deschide porţile în Portul gurile de vărsare, cu braţele și canalele 
Chiciu, sâmbătă 22 septembrie, în cadrul Zilelor adiacente, respectiv Delta Dunării și zona 
Municipiului Călărași. Vizitarea navelor se va lagunară.                                     BIROUL DE PRESĂ

 Creşterea gradului de implementare a Primăria Municipiului Călăraşi a 
măsurilor de prevenire a corupţiei şi a semnat la sfârşitul lunii august 
indicatorilor de evaluare la nivelul 

contractul de finanţare pentru Primăriei Municipiului Călăraşi şi 
proiectul „Integritate prin Serviciilor Publice Locale, aflate în 
proceduri, instruire şi prevenire - subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Călăraşi;IPIP” . 

 Creşterea gradului de conştientizare a Proiectul este cofinanţat din Fondul 
efectelor corupţiei la nivelul personalului Social European (FSE) prin Programul 

Operaţional Capacitate Administrativă din Primăria Municipiului Călăraşi şi 
(POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 : Serviciilor Publice Locale, aflate în 
„Administraţie şi sistem judiciar subordinea Consiliului Local al 
accesibile şi transparente” a Programului Municipiului Călăraşi, precum şi a aleşilor 
Operaţional Capacitate Administrativă locali;
2014-2020, Obiectivul specific 2.2: 
„Creşterea transparenţei, eticii şi 

 Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a integrităţii în cadrul autorităţilor şi 
competenţelor personalului din Primăria instituţiilor publice”.  
Municipiului Călăraşi şi Serviciilor Publice 
Locale, aflate în subordinea Consiliului Valoarea totala a proiectului este de 
Local al Municipiului Călăraşi, precum şi 259.408,67 lei, din care contribuţia 

proprie a UAT Municipiul Călăraşi, în cotă a aleşilor locali în ceea ce priveşte 
de 2% din valoarea eligibilă, este de prevenirea corupţiei.
5.188,17 lei. Implementarea proiectului 
se va desfăşura în perioada 29 august Proiectul se adreseaza salariaţilor cu 
2018 – 28 noiembrie 2019. funcţie publică precum şi personalului 

contractual din cadrul aparatului de 
Obiectivul general al proiectului este 

specialitate al Primarului municipiului 
consolidarea integrităţii la nivelul 

Călăraşi şi al serviciilor publice locale Primăriei Municipiului Călăraşi şi 
aflate în subordonarea Consiliului Local Serviciilor Publice Locale aflate în 
al Municipiului Călăraşi, precum şi subordinea Consiliului Local al 
aleşilor locali, primar, viceprimari, Municipiului Călăraşi în vederea creşterii 

calităţii serviciilor publice locale. De consilieri locali.
asemenea, proiectul îşi propune : BIROUL DE PRESĂ

21-23 septembrie: 

Programul manifestărilor!
Zilele Municipiului Călăraşi. 

S-a semnat contractul de 
finanţare pentru proiectul 
”Managementul comun al 

riscului pentru reacţii 
eficiente ale autorităţilor în 

situaţii de urgenţă”

„Integritate prin proceduri, 
instruire şi prevenire - IPIP”

Două nave militare ale Flotilei Fluviale vor acosta 
în Portul Chiciu de Zilele Municipiului Călărași

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Eduard Grama: Pe mandatul meu, 
nu voi fi sub nicio formă de acord 

ca preţul apei să crească!

n CJ Călăraşi

Vasile Iliuţă: Nu sunt 
de acord cu dubla 

legitimare a sportivilor!

PMP este împotriva 
pensiilor speciale
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financiar, în momentul acesta,  nu a să facem rapoartele de evaluare judeţe. Ştim cu toţii că sunt probleme 
respectat  procedura conform OUG premergătoare evalurării finale, după din acest punct de vedere la Ialomiţa, 
109 / 2011. Voi discuta cu domnul primul său an de mandat.” a spus Giurgiu şi chiar Constanţa” a spus 
Bica, preşedintele Consiliului de Grama care a mai adăugat că Eduard Grama care a continuat „Ne 
Administraţie, să înceapă procedura organigrama operatorului de apă şi dorim ca populaţia să nu mai 
de selecţie. În mod normal, postul va canal va fi de asemenea dezbătută în plătească coeficientul de repartiţie a 
trebui să fie vacantat şi apoi scos la condiţiile în care directorul general va pierderilor de la Ecoaqua. Ne dorim ca 
concurs” a declarat Grama. trebui să prezinte şi o strategie de populaţia să nu mai suporte aceste 

reorganizare a societăţii. „Organigrama costuri sub nicio formă pe factură. Potrivit art. 35 (9) din ordonanţa mai 
este un alt punct care va fi analizat în Cred că vom găsi împreună cu domnul sus amintită „Directorul financiar al 
evaluarea directorului general. La director Neagu şi cu cei din Consiliul întreprinderii publice, indiferent dacă 
momentul în care am fost numit de Administraţie toate pârghiile acestuia îi sunt delegate atribuţii de 
preşedinte al AGA, la nivelul societăţii pentru ca cetăţenii să plătească costul conducere de către Consiliul de 
îşi desfăşurau activitatea 509 salariaţi. corect al apei.” Administraţie sau nu, va fi selectat în 
Un alt factor care influenţează, într-conformitate cu prevederile art. 4-7”. Grama a mai susţinut că în nu se 
adevăr, costul apei este şi fondul de Altfel spus, identic cu selecţia justifică în acest moment o creştere a 
salarii. Domnul Neagu are obligaţia ca directorul general. Tot în OUG 109 / preţului apei în ciuda majorării preţului 
în termen de 3 luni de la validare, 2011,  la art. 36 (1) că „În termen de energiei. „Nu se justifică o creştere a 
adică în octombrie să aducă în faţa 60 de zile de la numire, directorii preţului apei în acest moment chit că 
AGA o strategie privind reorganizarea elaborează şi prezintă Consiliului de se invocă a creştere a preţului energiei 
instituţiei.” a mai susţinut Grama.Administraţie o propunere pentru ori a altor factori. Putem reduce preţul 

componenta de management a În altă ordine de idei, pe ordinea de zi a apei prin eficientizarea reţelei de apă” 
planului de administrare pe durata şedinţei Consiliului de Administraţie a continuat Grama care a precizat că 
mandatului, în vederea realizării din 14 septembrie ar fi trebuit să pierderile de apă înregistrate de 
indicatorilor de performanţă financiari figureze şi propunerea Consiliului de Ecoaqua, în acest moment, sunt 
şi nefinanciari”. Administraţie de acordare a unei prime estimate la circa 53%. „După analiza 

anuale managerului societăţii, Cezar făcută în momentul în care a fost 
Neagu, în cuantum de 150 de mii de Şedinţa AGA, la finele      stabilită scrisoarea de intenţie, 
lei, contravaloarea a 12 salarii lunare. pierderile dimensionate sunt de circa lunii octombrie
„Acest punct a fost scos de pe ordinea 53%. N-aş putea să precizez sursele 
de zi” a subliniat preşedintele Eduard Preşedintele Adunării Generale a acestor pierderi dar încercăm să le 
Grama care a conchis „La validarea Acţionarilor SC Ecoaqua SA Călăraşi, identificăm în urma unei analize pe 
situaţiilor financiare din luna mai, Eduard Grama a declarat pentru care o vom face în perioada imediat 
după cum ştiţi s-a constituit un www.arenamedia.ro că şedinţa de următoare.”  a conchis preşedintele 
provizion în sumă de 150 de mii de lei. lucru AGA va avea loc la sfârşitul lunii AGA, Eduard Grama.
Cel puţin pe mandatul meu, validarea octombrie iar pe ordinea de zi vor 
acestei indemnizatii de către AGA va fi figura câteva subiecte importante. „Am „Ecoaqua SA nu are   făcută după o analiză riguroasă. Din stabilit ca domnul Cezar Neagu să fie 

director financiar selectat punctul meu de vedere nu cred că evaluat la finele primului său an de 
există motive, la acest moment, să activitate conform contractului de conform OUG 109 / 2011”
aprobăm această sumă pentru că la mandat Va fi o analiză foarte strictă a 

SC Ecoaqua SA Călăraşi, operatorul de finele anului trecut Ecoaqua a indicatorilor. Dar până atunci, la 
apă şi canalizare nu are în momentul înregistrat un profit de 294.000 lei. sfârşitul lunii octombrie va avea loc o 
de faţă un director financiar selectat în Asta înseamnă că prima acoperă cam şedinţă a Adunării Generale a 
conformitate cu prevederile OUG 109 / 50% din profit. La mijloc e şi o chestie Acţionarilor în care vom analiza pe 
2011 privind guvernanţa corporativă a de moralitate. Consiliul de lângă indicatorii domnului Neagu şi 
întreprinderilor publice. A spus-o cu Administraţie împreună cu directorul toate problemele discutate în Consiliul 
subiect şi predicat săptămâna trecută general pot stabili aceste sume dar de Administraţie precum şi strategia 
chiar preşedintele Adunării Generale a AGA poate valida sau nu eliberarea pe care o vom propune acţionarilor în 
Acţionarilor, Eduard Grama, în cadrul acestora”legătură cu preţul apei. Concret, 

Partidul Mişcarea Populară a depus, la începutul 
acestei luni, la Parlament un proiect de lege privind 
eliminarea pensiilor speciale, a anunţat liderul 
formaţiunii politice, Eugen Tomac.

„Am lucrat la un proiect de lege, vara aceasta, 
extrem de important pe care îl vom depune luni în 
Parlament privind eliminarea tuturor pensiilor 
speciale. PSD a votat legea prin care parlamentarii 
devin nişte cetăţeni speciali şi au pensie specială. 
Vara în şedinţă extraordinară s-a votat Codul 
administrativ prin care o altă categorie de politicieni 
devine specială în această ţară şi prin Codul 
administrativ se acordă pensii speciale pentru 
primari. Suntem împotriva tuturor pensiilor 
speciale”, a declarat Eugen Tomac, la Parlament.

În opinia PMP, cetăţeni care pot beneficia de pensii 
speciale sunt veteranii de război, militarii care au 
luptat în teatrele de operaţiuni şi foşti deţinuţi politici.

„Pe lângă campania de strângere de semnături 
pentru revenirea la alegerea primarilor în două 
tururi de scrutin vom merge către români şi le vom 
cere sprijinul pentru eliminarea tuturor pensiilor 
speciale”, a spus Tomac.

Vineri, 14 septembrie, Primăria Municipiului Călăraşi, prin 
administratorul public Valentin Deculescu, a semnat, la 
sediul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră, 
contractul de finanţare pentru proiectul cu titlul 
”Managementul comun al riscului pentru reacţii 
eficiente ale autorităţilor în situaţii de urgenţă”. 

Liderul proiectului este Primăria Belene din Bulgaria, 
Primăria Călăraşi fiind partenerul acestui proiect finanţat 
prin Programul de cooperare transfrontalieră România-
Bulgaria INTERREG V-A. 

Bugetul total al proiectului este de 987 468.06 Euro, iar 
bugetul alocat municipalităţii călărăşene este de 487 
915.19 Euro.

Cu aceşti bani vor fi  achiziţionate următoarele 
echipamente: 3 Bobcat-uri, un încărcător frontal,  două 
vehicule deszăpezire,o vidanjă şi o nacelă.

Durata de implementare este de 24 de luni.
BIROUL DE PRESĂ

Reprezentanţii Clubului Sportiv Municipal Călăraşi au 
participat vineri la o întâlnire cu conducerea 
Consiliului Judeţean Călăraşi, întâlnirea având ca 
subiecte principale activitatea sportivilor, 
performanţele acestora şi cum se poate implica 
autoritatea judeţeană în sprijinirea funcţionării 
clubului.

Mesajul preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Vasile Iliuţă, a fost unul tranşant: "Vom susţine toate 
disciplinele sportive care au legitimaţi copii din 
judeţul Călăraşi. Nu sunt de acord cu dubla legitimare 
a sportivilor, vreau să văd implicarea dumneavoastră, 
a antrenorilor, în atragerea elevilor din şcolile 
călărăşene către sport. Sumele cu care vă vom finanţa 
activitatea vor fi destinate echipamentelor şi primelor 
pentru campioni, nu pe cazări, mese sau semi 
cantonamente. Canotajul şi boxul au rezultate 
remarcabile, felicit coordonatorii celor două secţii şi 
vă cer ca în zilele următoare să-mi puneţi la dispoziţie 
necesarul de echipamente".

Sursa: Facebook Consiliul Judeţean Călăraşi

În anul Centenarului Marii Uniri, marinarii putea face în intervalul orar 10.00-18.00. 
militari de la fluviu și-au propus să vină mai Operatorul local de transport va pune la 
aproape de locuitorii orașelor riverane zonei de dispoziţie curse din oră în oră, cu plecare de la 
responsabilitate a Flotilei Fluviale. După Staţia Orizont, începând cu 09.30, ultima cursă 
porturile din Calafat, Turnu Măgurele, Olteniţa, urmând să se realizeze la 17.30.
Drobeta-Turnu Severin, Baziaș, Cernavodă, Vizitatorii sunt așteptaţi la bordul navelor 
Galaţi, Tulcea, Sfântu Gheorghe și Constanţa, militare, pentru a afla din specificul vieţii de 
navele militare fluviale vor acosta, în acest an, și marinar militar și să descopere de ce navelor 
la Călărași, cu prilejul Zilelor municipiului, la fluviale li se spune și „arici”. 
invitaţia Primăriei Municipiului Călărași. Flotila Fluvială este structura Forţelor Navale 
Două nave militare ale Divizionului 67 Nave Române care asigură libertatea de navigaţie pe 
Purtătoare de Artilerie, un monitor si o vedetă fluviul Dunărea, de la intrarea în ţară până la 
blindată, își vor deschide porţile în Portul gurile de vărsare, cu braţele și canalele 
Chiciu, sâmbătă 22 septembrie, în cadrul Zilelor adiacente, respectiv Delta Dunării și zona 
Municipiului Călărași. Vizitarea navelor se va lagunară.                                     BIROUL DE PRESĂ

 Creşterea gradului de implementare a Primăria Municipiului Călăraşi a 
măsurilor de prevenire a corupţiei şi a semnat la sfârşitul lunii august 
indicatorilor de evaluare la nivelul 

contractul de finanţare pentru Primăriei Municipiului Călăraşi şi 
proiectul „Integritate prin Serviciilor Publice Locale, aflate în 
proceduri, instruire şi prevenire - subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Călăraşi;IPIP” . 

 Creşterea gradului de conştientizare a Proiectul este cofinanţat din Fondul 
efectelor corupţiei la nivelul personalului Social European (FSE) prin Programul 

Operaţional Capacitate Administrativă din Primăria Municipiului Călăraşi şi 
(POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 : Serviciilor Publice Locale, aflate în 
„Administraţie şi sistem judiciar subordinea Consiliului Local al 
accesibile şi transparente” a Programului Municipiului Călăraşi, precum şi a aleşilor 
Operaţional Capacitate Administrativă locali;
2014-2020, Obiectivul specific 2.2: 
„Creşterea transparenţei, eticii şi 

 Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a integrităţii în cadrul autorităţilor şi 
competenţelor personalului din Primăria instituţiilor publice”.  
Municipiului Călăraşi şi Serviciilor Publice 
Locale, aflate în subordinea Consiliului Valoarea totala a proiectului este de 
Local al Municipiului Călăraşi, precum şi 259.408,67 lei, din care contribuţia 

proprie a UAT Municipiul Călăraşi, în cotă a aleşilor locali în ceea ce priveşte 
de 2% din valoarea eligibilă, este de prevenirea corupţiei.
5.188,17 lei. Implementarea proiectului 
se va desfăşura în perioada 29 august Proiectul se adreseaza salariaţilor cu 
2018 – 28 noiembrie 2019. funcţie publică precum şi personalului 

contractual din cadrul aparatului de 
Obiectivul general al proiectului este 

specialitate al Primarului municipiului 
consolidarea integrităţii la nivelul 

Călăraşi şi al serviciilor publice locale Primăriei Municipiului Călăraşi şi 
aflate în subordonarea Consiliului Local Serviciilor Publice Locale aflate în 
al Municipiului Călăraşi, precum şi subordinea Consiliului Local al 
aleşilor locali, primar, viceprimari, Municipiului Călăraşi în vederea creşterii 

calităţii serviciilor publice locale. De consilieri locali.
asemenea, proiectul îşi propune : BIROUL DE PRESĂ

21-23 septembrie: 

Programul manifestărilor!
Zilele Municipiului Călăraşi. 

S-a semnat contractul de 
finanţare pentru proiectul 
”Managementul comun al 

riscului pentru reacţii 
eficiente ale autorităţilor în 

situaţii de urgenţă”

„Integritate prin proceduri, 
instruire şi prevenire - IPIP”

Două nave militare ale Flotilei Fluviale vor acosta 
în Portul Chiciu de Zilele Municipiului Călărași

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Eduard Grama: Pe mandatul meu, 
nu voi fi sub nicio formă de acord 

ca preţul apei să crească!

n CJ Călăraşi

Vasile Iliuţă: Nu sunt 
de acord cu dubla 

legitimare a sportivilor!

PMP este împotriva 
pensiilor speciale
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