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Deputatul PSD Călăraşi, Cristian Sefer, i-a adresat, la 
finele lunii septembrie, o întrebare preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, Răzvan Vulcănescu 
în legătură cu „solicitarea de adeverinţe care atestă 
calitatea de asigurat pentru accesul la servicii 
medicale”. Iată mai jos textul integral al acestei 
solicitări.

„Stimate domnule preşedinte,

La biroul nostru parlamentar au fost semnalate mai multe 
situaţii în care cetăţeni angajaţi cu contract de muncă, atât în 
sistemul public cât şi în cel privat, deţinători de carduri de 
sănătate, au fost obligaţi la depunerea de adeverinţe care să 
ateste calitatea lor de asiguraţi pentru a avea acces la servicii 
medicale.
Astfel, aceştia au fost nevoiţi 
să solicite de la angajatori 
adeverinţe, atât pentru a se 
putea înscrie la medicul de 
familie cât şi pentru a 
beneficia de analize sau 
servicii medicale uzuale.
Menţionez faptul că 
prestatorii de servicii 
medicale au invocat la 
solicitarea acestor adeverinţe 
incapacitatea tehnică de a 
verifica calitatea de asigurat 
al cetăţenilor care ne-au 
semnalat acest aspect.
Din aceste considerente, vă 
rog, domnule preşedinte, să 
îmi comunicaţi dacă sistemul 
electronic al cardului de sănătate a fost conceput pentru a 
putea confirma, în timp real, prestatorilor de servicii 
medicale, calitatea de asigurat al unui deţinător de card valid 
şi dacă acest sistem este funcţional?
În situaţia în care sistemul electronic al cardului de sănătate 
are capacitatea tehnică de a confirma calitatea de asigurat a 
cetăţenilor, vă rog, domnule preşedinte, să asiguraţi 
funcţionalitatea permanentă a sistemului pentru evitarea 
unor proceduri birocratice dificile şi consumatoare de timp 
atât pentru cetăţeni cât şi pentru angajatori. 
Vă asigur de toată consideraţia mea.
Solicit răspuns în scris.

Deputat
Cristian George SEFER”

Iată şi răspunsul primit din partea 
conducerii Casei Naţionale de Asigurări   

de Sănătate
“Referitor la adresa dvs (…) cu privire la interpelarea 
formulată de către domnul deputat Cristian George Sefer (…) 
vă informăm că la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de 
Spnătate există o permanenă preocupare pentru optimizarea 
platformei PIAS şi implicit a cardului national de sănătate.

Situaţiile accidentale în care o persoană nu mai are calitatea 
de asigurat apar cel mai frecvent din completarea eronată de 
către angajatori a Declaraţiei 112. Această situaţie poate fi 
semnalată şi remediată la CAS, unde angajatorul depune 
Declaraţia 112.

Potrivit Legii 95 / 2006 republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, documentele prin care se atestă 
calitatea de asigurat sunt după caz, cardul naţional de 
asigurări sociale de sănătate, documentul rezultat prin 
accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu 
casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic 
pus la dispoziţie de CNAS, adeverinţa de asigurat cu o 
valabilitate de 3 luni pentru persoanele care refuză şi în mod 
expres din motive religioase sau de conştiinţă primirea 
cardului naţional sau adeverinţa de asigurat eliberată de casa 
de asigurări la care este înscris asiguratul în condiţiile 
normelor metodologice pentru stabilirea documentelor 
justificative privind dobândirea calităţii de asigurat.

Calitatea de asigurat se verifică prin intermediul cardului 
naţional în sistemul informatic, prin accesarea instrumentului 
electronic pus la dispoziţie de CNAS şi numai în situaţia în 
care persoana apare neasigurată, aceasta va face dovada 
calităţii de asigurat cu adverinţă de asigurat.”

Conducerea Primăriei municipiului Călăraşi a 
anunţat pe pagina oficială de facebook a 
instituţiei că s-a semnat contractul de lucrări 
privind modernizarea B-dului Nicolae 
Titulescu. Valoarea investiţei care se va întinde 
pe o perioadă de 2 ani este de peste 6,2 
milioane lei.

“A fost semnat contractul de lucrări pentru proiectul 
”Amenajare peisagistică şi modernizare B-dul Nicolae 
Titulescu între strada Cornişei şi strada Locomotivei”! 
Asocierea dintre SAGA Business Construct SRL (lider) şi 
Komora SRL (proiectant) a fost declarată câştigatoare a 
achiziţiei publice.
Valoarea de contract este de 6.230.128,19 lei fără TVA, iar 
termenul de execuţie este de 24 de luni. Până în 
primăvara lui 2019 (când vor începe efectiv lucrările), se 
va executa proiectarea relocării reţelei de iluminat şi a 
reţelei de canalizare pluvială (pentru carosabil, spaţii verzi 
şi trotuare existând deja un proiect tehnic).
Lucrările constau în modernizarea şi amenajarea 
Bulevardului Nicolae Titulescu, între străzile Cornişei şi 
Locomotivei (pe o lungime de 826,50 m. l.), însemnând 
carosabil, parcări, trotuare, zone verzi, intersecţiile cu 
străzile laterale, scurgerea apelor, relocarea instalaţiei de 
iluminat, montare de mobilier stradal.” este mesajul 
postat pe Facebook.

Recent, mi-a atras atenţia începutul unei 
postări pe pagina de facebook a 
primarului Dan Drăgulin, pe care o 
puteţi citi integral şi pe pagina oficială 
tot de facebook a Primăriei Municipiului 
Călăraşi. „Vreau să salut iniţiativa 
Consiliului Judeţean Călăraşi de a 
cumpăra şi moderniza drumul uzinal de 
pe fosta platformă Siderca, unul dintre 
principalele drumuri care ajunge la 
limita UAT Călăraşi.” Bine, postarea e 
ceva mai lungă şi relevă alte două mari 
intenţii pe care municipalitatea are de 
gând să le dea curs, cel mai probabil 
anul viitor.
Aşa să fie oare? În primul rând, cred că 
în spatele acestei postări se acunde o 
doză însemnată de ipocrizie. Datoria 
primarului era să se bată până în ultima 
clipă pentru ca acel drum să intre în 
proprietatea municipiului. Aşa 
procedează un primar responsabil 
căruia îi pasă! În al doilea rând, mai cred 

la bugetul local, primarul, Primăria şi Sper ca de data asta, să fie mai serios şi că primarul Drăgulin ar fi trebuit să 
Consiliul Local ar fi putut mai bine să-şi mult mai convingător. Despre cel cu admită de la bun început că cele două 
vadă de treabă şi să nu pună aiurea beţe cinematograful Victoria despre care am procese (acţiune în constatare 
în roate! cam spus că nu deţin cartea funciară şi neconcordanţă înscriere Carte funciară) 

nu se află în proprietatea municipalităţii, Dar dumnealui a făcut ceva ce nu face intentate lichidatorului (primul în aprilie 
m-am convins. Curând, îl vom lămuri pe cinste unui lider de factură liberală. A 2017 de Consiliul Local şi cel de-al doilea 
domnul primar unde „l-au păcălit” tergiversat lucrurile cu bună ştiinţă, de Municipalitate prin primarul 
angajaţii din subordinea sa.crezând că-l va determina până la urmă Drăgulin, în septembrie 2017), de fapt 

pe Vasile Iliuţă, şeful CJ, chiar coleg de-un consorţiu format din CC Insol SPRL 
al său de partid, să renunţe la acest RFO şi Agenţia de Insolvenţă SPRL RFO, Consiliul Judeţean Călăraşi 
obiectiv. Chestiune asumată împreună erau oricum sortite eşecului pentru că a devenit proprietarul 
cu consilierii judeţeni nu cu mult timp în drumul respectiv nu s-a aflat niciodată Drumului Siderca - de la 
urmă!în proprietatea municipalităţii. Pe unul l- intrarea în Municipiul 

a pierdut (chiar cel intentat de Cum adică el, „ţăranul” de la Vâlcelele, Călăraşi. A fost o muncă 
Municipalitate prin primar!), iar în cel inamicul nostru, al vechilor liberali, şi-o susţinută pentru preluarea acestui 
de-al doilea Consiliul Local s-a retras, fi spus primarul, să modernizeze drum şi mulţumesc echipei de 
oferind până la urmă posibilitatea intrarea în oraş, răsfăţându-se apoi în profesionişti de la Consiliul Judeţean 
Consiliului Judeţean să participe la faţa blietz-urilor şi a camerelor de luat pentru seriozitatea de care a dat 
licitaţie şi să achiziţioneze drumul în vederi în locul său? dovadă pentru a asigura transferul de 
lungime de vreo 1300 metri, cu intenţia proprietate. Dovedim, încă o dată, că Ei bine, „ţăranul” n-a abandonat nicio 
de a-l moderniza pentru a-l transforma muncim pentru locuitorii municipiului şi secundă ideea şi în cel mai scurt timp, 
într-o „intrare” demnă de un municipiu judeţului Călăraşi şi avem grijă să le aşa cum a şi declarat recent, va pune pe 
reşedinţă de judeţ. În al treilea rând, asigurăm o viaţă mai bună. Lucrările la picioare proiectul. Are de gând să 
Primăria vizează la proiecte de zeci de Drumul Siderca presupun, printre transforme drumul uzinal care pleacă de 
milioane de euro pentru reabilitarea altele, lărgirea carosabilului la patru la Piscicola şi se încheie odată cu 
infrestructurii stradale dar n-a fost în benzi, montarea separatarelor de clădirea care găzduia odinioară birourile 
stare să identifice prin „puşculiţă” puţin drum, a indicatoarelor rutiere, trasarea de la fosta Siderca, într-un veritabil 
peste 2 miliarde de lei vechi cu care să marcajelor rutiere şi instalarea drum european, cu 4 benzi, pe care 
demareze o investiţie absolut necesară. panourilor indicatoare. Va fi o investiţie călărăşenii îl merită de multî vreme, cu 

de aprox. 500 de mii de euro, din Dar dacă tot n-au vrut  să-l prisosinţă. Investiţia care se va finaliza 
bugetul Consiliului Judeţean Călăraşi achiziţioneze, CJ plătind 2,3 miliarde de anul viitor va fi într-adevăr, una demnă 
pentru municipiul Călăraşi.”lei vechi, cam cât cheltuie preţ de o de o capitală reşedinţă de judeţ!

jumătate de lună AHC Dunărea Călăraşi Vasile Iliuţă,PS: Şi în cazul de faţă mă aştept la un 
pe salariile jucătorilor, plătite integral de „drept la replică” din partea Primăriei. pe pagina personală de facebook

n PSD Călăraşi

Prin prezentul anunţ vă informăm că în 
perioada 26.11.2018, ora 08.00 – 
11.12.2018, ora 16.30, posesorii de 
autovehicule cu capacitatea maximă 
autorizată de până la 3,5 tone sunt 
invitaţi la Compartimentul Transport 
Public Local din cadrul Primăriei 
Municipiului Călăraşi pentru a depune 
cerere pentru repartizarea/licitarea unui 
loc de parcare de domiciliu cu plată, în 
parcarea arondată locuinţei 
dumneavoastră după cum urmează:

l Str. Progresul - Str. Cornişei - Bloc B33
l Str. Progresul - Str. Cornişei - Bloc 

B19, B20
l Str. Victoriei - Str. Zefirului - Bloc I39
l Str. Flacăra - Str. Progresul - Bloc B 

21, B 22, B23, B24

Pentru persoane fizice: copie· Dovada că este veteran de război sau 
beneficiar al Decretului-Lege · Cerere tip · Certificatul de înmatriculare al 
nr.188/1990, dacă este cazul vehiculului deţinut în · Documente privind 
· Declaraţie pe propria răspundere că nu proprietate/utilizare/folosinţă – dovadă domiciliul/reşedinţă: copie BI/CI şi actul 
deţine garaj amplasat pe domeniul că are ITP Valabilă – copie şi original de proprietate sau contract de închiriere 
public şi nu deţine un loc repartizat într- pentru conformitateavizat de Direcţia Generală a Finanţelor 
o altă parcare de domiciliu în municipiul Publice – copie · Dovada de plată a impozitului la zi 
Călăraşi pentru autovehicul proprietate pentru fiecare autoturism luat în · Certificat de căsătorie pentru cazurile 
sau care face obiectul unui contract de discuţieîn care într-un apartament locuiesc una, 
comodatdouă sau mai multe familii – copie · Documente privind dreptul de 
· Dovadă, prin prezentarea unei folosinţă/utilizare a autovehiculului: · Certificatul de Înmatriculate al 
adeverinţe, că persoana juridică care are contract de leasing, act de donaţie, act autovehiculului deţinut în 
calitatea de proprietar al autovehicului de moştenire, contract de comodat în proprietate/utilizare/folosinţă – dovadă 
este de acord ca persoana fizică care are formă autentică – copie şi original că are inspecţia tehnică perioadică 
domiciliul sau reşedinţa într-un imobil pentru conformitatevalabilă – copie şi original pentru 
arondat parcării de domiciliu să utilizeze 

conformitate · Certificat de încadrare într-o grupă de vehicolul, inclusiv să parcheze la 
handicap (dacă e cazul)· Dovada de plată a impozitului la zi domiciliu

pentru fiecare autoturism luat în · Declaraţie pe propria răspundere a · Documentul care atestă calitatea de 
discuţie reprezentantului că societatea că nu utilizator (viitor proprietar) a persoanei 

deţine garaj amplasat pe domeniul · Documente privind dreptul de juridice, în cazul în care vehiculul 
public şi nu deţine un loc repartizat într-folosinţă/utilizare a autovehiculului: încredinţat este achiziţionat în sistem 
o altă parcare de domiciliu în municipiul contract de leasing, act de donaţie, act leasing
Călăraşi pentru autovehicul proprietate de moştenire, contract de comodat în 
sau care face obiectul unui contract de formă autentică – copie şi original 

 Pentru persoane juridice: comodatpentru conformitate
· Cerere tip Preşedinte comisie,· Certificat de încadrare într-o grupă de 
· Certificat de înmatriculare al societăţii - Scarlat Ianehandicap (dacă e cazul)

Cele trei proiecte depuse spre finanţare de Primăria 
Municipiului Călăraşi, în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 
3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente 
a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în 
sectorul locuinţelor, care vizează reabilitarea termică a 
Liceului Teoretic Mihai Eminescu, Şcoala gimnazială Tudor 
Vladimirescu şi Grădiniţa cu program prelungit Ţara 
Copilăriei au fost admise spre finanţare, în urma evaluării. 
După etapa de pre-contractare, urmează să semnăm 
contractul de finanţare! Vor fi atrase aproximativ 2,7 
milioane de euro prin cele trei proiecte!
Cu ajutorul fondurilor europene oferite de Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, prin cele trei proiecte sunt 
vizate lucrări de reabilitare termică a clădirii, cum ar fi: lucrări 
de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, 
lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a 
sistemului de furnizare a apei calde de consum, instalarea 
unor sisteme alternative de producere a energiei electrice 
şi/sau termice pentru consum propriu, lucrări de 
instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare 
şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului 
interior, lucrări de reabilitare/ modernizare a instalaţiilor de 
iluminat in clădiri.
Proiectul ”Reabilitarea termică a Liceului teoretic Mihai 
Eminescu Călăraşi” are o valoare de aproximativ 982.000 
euro, proiectul ”Reabilitarea termică a Grădiniţei cu program 
prelungit Ţara Copilăriei Călăraşi ” are o valoare de 
aproximativ 786.000 de euro şi proiectul „Reabilitarea 
termică a Şcolii Gimnaziale T. Vladimirescu Călăraşi ” are o 
valoare de aproximativ 955.000 euro. Contribuţia UAT 
Călăraşi pentru fiecare din cele 3 proiecte este de 2% din 
valoare.

Sursa: Facebook Primăria Municipiului Călăraşi

n Călăraşi

Consiliul Judeţean Călăraşi, în calitate de autoritate Condiţiile de desfăşurare, respectiv de participare la 
publică tutelară a Societăţii Drumuri şi Poduri S.A. concurs şi conţinutul dosarului de înscriere sunt 
Călăraşi, prin Comisia de Selecţie a candidaţilor afişate la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi  şi la 
pentru Consiliul de Administraţie al acestei sediul Societăţii Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi din 
societăţi, organizează procesul de recrutare/selecţie municipiul Călăraşi, str. Prelungirea Dobrogei, nr.12, 
al candidaţilor pentru 2 (două) poziţii de membru în clădirea C4, judeţul Călăraşi, precum şi pe site-urile 
Consiliul de Administraţie al societăţii. celor două entităţi, respectiv, www.calarasi.ro şi 

www.drumuricalarasi.ro.
Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor depune 
la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi din municipiul Informaţii suplimentare se vor solicita la Consiliul 
Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, judeţul Judeţean Călăraşi -Compartiment Guvernanţă 
Călăraşi, până la data de 14.12.2018, inclusiv, ora Corporativă şi Instituţii Publice Subordonate, tel: 

0012 . 0242311301, int.176, 0723370580, 0767386343. 

Deputatul Cristian Sefer, 
întrebare adresată CNAS. 

Ce răspuns a primit!

De râs sau de plâns? Drumul 
din incinta Siderca, achiziţionat 

de CJ şi nu de Primărie!

CJ Călăraşi / ANUNŢ

10. 29 noiembrie - data limită de înscriere la concursul de creaţie Grupul de întocmire şi monitorizare a Calendarului 
BĂRĂGANUL ÎN 100 DE ANI, organizat de Muzeul Municipal Călăraşi activităţilor dedicate Centenarului Marii Uniri, 
în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi. Detalii pe constituit în mod voluntar la nivelul judeţului Călăraşi, 
https://www.facebook.com/events/313221412599704/

aduce la cunoştinţa călărăşenilor activităţile care se 
11. 29 noiembrie - 1914 – 1918 – Drumul spre Unire, expoziţie desfăşoară sub egida Centenarului în lunile noiembrie 
organizată de Muzeul Dunării de Jos la sediul central din str. şi decembrie: 
Progresului în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a României

12. noiembrie - decembrie 2018 - FESTIVALUL MONDIAL DE UMOR 1. Săptămânal - JUNIOR IT - Atelier - organizat de Biblioteca 
- CALARASI,  ROMANIA - Editia 2018, organizat de Direcţia Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru elevi la secţia copii din str. 
Judeţeană pentru Cultură Călăraşi, Ministerul Culturii şi Identităţii Bucureşti
Naţionale în colaborare cu  - Federatia Internaţională "FECO" a 2. Mari Personalităţi Călărăşene - Personalitatea lunii Noiembrie - 
Organizaţiilor de Caricaturişti, Consiliul Judeţean Călăraşi, Centrul Aurel Elefterescu, organizată de Muzeul Dunării de Jos la sediul 
Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, Primăria Municipiului central din str. Progresul
Călăraşi, Muzeul Municipal Călăraşi, Agenţia de presă "Soridapress" 

3. Exponatul lunii Noiembrie - Cruce relicvar, organizat de Muzeul 
13. 29 noiembrie -  MAREA UNIRE - Evocare istorică - organizată de Dunării de Jos la secţia arheologie din subsolul Consiliului Judeţean 

Călăraşi Biblioteca Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru elevi la demisolul 
Consiliului Judeţean Călăraşi, secţia copii4. 21-23 noiembrie - Zestrea Călăraşiului - expoziţie organizată de 

Muzeul Dunării de Jos în foaierul Consiliului Judeţean Călăraşi 14. 1 decembrie - EROI CĂLĂRĂŞENI LA CENTENAR - expoziţie de 
fotografie cu imagini ale monumentelor şi operelor comemorative 5. 21 şi 28 noiembrie -  ROMÂNIA DURABILĂ - Atelier - organizat de 
de război edificate în judeţul Călăraşi în memoria eroilor din Primul Biblioteca Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru elevi la demisolul 

Consiliului Judeţean Călăraşi - secţia împrumut - adulţi Razboi Mondial realizată de Muzeul Municipal Călăraşi în 
colaborare cu Muzeul Dunării de Jos şi Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa 6. În fiecare sâmbătă - SÂMBĂTA COPIILOR - organizată de 
din Olteniţa. Expoziţia va putea fi vizionată în Călăraşi în zona Big - Biblioteca Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru elevi la secţia copii din 
Orizont, unde se va desfăşura manifestarea organizată de Primăria str. Bucureşti
Municipiului Călăraşi dedicată zilei de 1 Decembrie şi simultan în 23 noiembrie - Călătorie în timp – 100 de ani în 100 de întrebări - 
Olteniţa în sediul Primăriei Municipiului Olteniţa. concurs organizat de Muzeul Dunării de Jos la secţia arheologie din 

subsolul Consiliului Judeţean Călăraşi Pentru luna decembrie vom reveni cu completări.

6. 24-29 noiembrie, 3-8 decembrie - SĂPTĂMÂNA UNIRII - Din Grupul constituit la propunerea Primăriei Municipiului Călăraşi 
organizată de Biblioteca Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru elevi la fac parte următoarele instituţii: Instituţia Prefectului Judeţului 
Filiala din str. Belşugului Călăraşi, Consiliul Judeţean Călăraşi, Direcţia Judeţene pentru 
8. 26 noiembrie - ISTORIA NEAMULUI ROMÂNESC - organizată de Cultură, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi, Primăria 
Biblioteca Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru elevi la demisolul Municipiului Olteniţa, Protoieria Călăraşi, Muzeul Dunării de Jos, 
Consiliului Judeţean Călăraşi, secţia împrumut - adulţi Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa, Centrul Judeţean de 

Cultură şi Creaţie Călăraşi şi Biblioteca Judeţeană Călăraşi, 9. 28 noiembrie - UNIREA CENTENAR - organizată de Biblioteca 
secretariatul fiind asigurat de Muzeul Municipal Călăraşi.Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru elevi la demisolul Consiliului 

Judeţean Călăraşi, sala de lectură BIROUL DE PRESĂ

Calendarul acţiunilor ce se vor desfăşura 
sub egida Centenarului în judeţul Călăraşi

2,7 milioane euro, 
fonduri europene atrase 

de Primăria Călăraşi

S-a semnat contractul 
de lucrări pentru 

modernizarea B-dului 
N. Titulescu

n Primăria Călăraşi

Anunţ pentru depunerea cererii în vederea repartizării / 
licitării unui loc de parcare de domiciliu cu plată
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Deputatul PSD Călăraşi, Cristian Sefer, i-a adresat, la 
finele lunii septembrie, o întrebare preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, Răzvan Vulcănescu 
în legătură cu „solicitarea de adeverinţe care atestă 
calitatea de asigurat pentru accesul la servicii 
medicale”. Iată mai jos textul integral al acestei 
solicitări.

„Stimate domnule preşedinte,

La biroul nostru parlamentar au fost semnalate mai multe 
situaţii în care cetăţeni angajaţi cu contract de muncă, atât în 
sistemul public cât şi în cel privat, deţinători de carduri de 
sănătate, au fost obligaţi la depunerea de adeverinţe care să 
ateste calitatea lor de asiguraţi pentru a avea acces la servicii 
medicale.
Astfel, aceştia au fost nevoiţi 
să solicite de la angajatori 
adeverinţe, atât pentru a se 
putea înscrie la medicul de 
familie cât şi pentru a 
beneficia de analize sau 
servicii medicale uzuale.
Menţionez faptul că 
prestatorii de servicii 
medicale au invocat la 
solicitarea acestor adeverinţe 
incapacitatea tehnică de a 
verifica calitatea de asigurat 
al cetăţenilor care ne-au 
semnalat acest aspect.
Din aceste considerente, vă 
rog, domnule preşedinte, să 
îmi comunicaţi dacă sistemul 
electronic al cardului de sănătate a fost conceput pentru a 
putea confirma, în timp real, prestatorilor de servicii 
medicale, calitatea de asigurat al unui deţinător de card valid 
şi dacă acest sistem este funcţional?
În situaţia în care sistemul electronic al cardului de sănătate 
are capacitatea tehnică de a confirma calitatea de asigurat a 
cetăţenilor, vă rog, domnule preşedinte, să asiguraţi 
funcţionalitatea permanentă a sistemului pentru evitarea 
unor proceduri birocratice dificile şi consumatoare de timp 
atât pentru cetăţeni cât şi pentru angajatori. 
Vă asigur de toată consideraţia mea.
Solicit răspuns în scris.

Deputat
Cristian George SEFER”

Iată şi răspunsul primit din partea 
conducerii Casei Naţionale de Asigurări   

de Sănătate
“Referitor la adresa dvs (…) cu privire la interpelarea 
formulată de către domnul deputat Cristian George Sefer (…) 
vă informăm că la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de 
Spnătate există o permanenă preocupare pentru optimizarea 
platformei PIAS şi implicit a cardului national de sănătate.

Situaţiile accidentale în care o persoană nu mai are calitatea 
de asigurat apar cel mai frecvent din completarea eronată de 
către angajatori a Declaraţiei 112. Această situaţie poate fi 
semnalată şi remediată la CAS, unde angajatorul depune 
Declaraţia 112.

Potrivit Legii 95 / 2006 republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, documentele prin care se atestă 
calitatea de asigurat sunt după caz, cardul naţional de 
asigurări sociale de sănătate, documentul rezultat prin 
accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu 
casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic 
pus la dispoziţie de CNAS, adeverinţa de asigurat cu o 
valabilitate de 3 luni pentru persoanele care refuză şi în mod 
expres din motive religioase sau de conştiinţă primirea 
cardului naţional sau adeverinţa de asigurat eliberată de casa 
de asigurări la care este înscris asiguratul în condiţiile 
normelor metodologice pentru stabilirea documentelor 
justificative privind dobândirea calităţii de asigurat.

Calitatea de asigurat se verifică prin intermediul cardului 
naţional în sistemul informatic, prin accesarea instrumentului 
electronic pus la dispoziţie de CNAS şi numai în situaţia în 
care persoana apare neasigurată, aceasta va face dovada 
calităţii de asigurat cu adverinţă de asigurat.”

Conducerea Primăriei municipiului Călăraşi a 
anunţat pe pagina oficială de facebook a 
instituţiei că s-a semnat contractul de lucrări 
privind modernizarea B-dului Nicolae 
Titulescu. Valoarea investiţei care se va întinde 
pe o perioadă de 2 ani este de peste 6,2 
milioane lei.

“A fost semnat contractul de lucrări pentru proiectul 
”Amenajare peisagistică şi modernizare B-dul Nicolae 
Titulescu între strada Cornişei şi strada Locomotivei”! 
Asocierea dintre SAGA Business Construct SRL (lider) şi 
Komora SRL (proiectant) a fost declarată câştigatoare a 
achiziţiei publice.
Valoarea de contract este de 6.230.128,19 lei fără TVA, iar 
termenul de execuţie este de 24 de luni. Până în 
primăvara lui 2019 (când vor începe efectiv lucrările), se 
va executa proiectarea relocării reţelei de iluminat şi a 
reţelei de canalizare pluvială (pentru carosabil, spaţii verzi 
şi trotuare existând deja un proiect tehnic).
Lucrările constau în modernizarea şi amenajarea 
Bulevardului Nicolae Titulescu, între străzile Cornişei şi 
Locomotivei (pe o lungime de 826,50 m. l.), însemnând 
carosabil, parcări, trotuare, zone verzi, intersecţiile cu 
străzile laterale, scurgerea apelor, relocarea instalaţiei de 
iluminat, montare de mobilier stradal.” este mesajul 
postat pe Facebook.

Recent, mi-a atras atenţia începutul unei 
postări pe pagina de facebook a 
primarului Dan Drăgulin, pe care o 
puteţi citi integral şi pe pagina oficială 
tot de facebook a Primăriei Municipiului 
Călăraşi. „Vreau să salut iniţiativa 
Consiliului Judeţean Călăraşi de a 
cumpăra şi moderniza drumul uzinal de 
pe fosta platformă Siderca, unul dintre 
principalele drumuri care ajunge la 
limita UAT Călăraşi.” Bine, postarea e 
ceva mai lungă şi relevă alte două mari 
intenţii pe care municipalitatea are de 
gând să le dea curs, cel mai probabil 
anul viitor.
Aşa să fie oare? În primul rând, cred că 
în spatele acestei postări se acunde o 
doză însemnată de ipocrizie. Datoria 
primarului era să se bată până în ultima 
clipă pentru ca acel drum să intre în 
proprietatea municipiului. Aşa 
procedează un primar responsabil 
căruia îi pasă! În al doilea rând, mai cred 

la bugetul local, primarul, Primăria şi Sper ca de data asta, să fie mai serios şi că primarul Drăgulin ar fi trebuit să 
Consiliul Local ar fi putut mai bine să-şi mult mai convingător. Despre cel cu admită de la bun început că cele două 
vadă de treabă şi să nu pună aiurea beţe cinematograful Victoria despre care am procese (acţiune în constatare 
în roate! cam spus că nu deţin cartea funciară şi neconcordanţă înscriere Carte funciară) 

nu se află în proprietatea municipalităţii, Dar dumnealui a făcut ceva ce nu face intentate lichidatorului (primul în aprilie 
m-am convins. Curând, îl vom lămuri pe cinste unui lider de factură liberală. A 2017 de Consiliul Local şi cel de-al doilea 
domnul primar unde „l-au păcălit” tergiversat lucrurile cu bună ştiinţă, de Municipalitate prin primarul 
angajaţii din subordinea sa.crezând că-l va determina până la urmă Drăgulin, în septembrie 2017), de fapt 

pe Vasile Iliuţă, şeful CJ, chiar coleg de-un consorţiu format din CC Insol SPRL 
al său de partid, să renunţe la acest RFO şi Agenţia de Insolvenţă SPRL RFO, Consiliul Judeţean Călăraşi 
obiectiv. Chestiune asumată împreună erau oricum sortite eşecului pentru că a devenit proprietarul 
cu consilierii judeţeni nu cu mult timp în drumul respectiv nu s-a aflat niciodată Drumului Siderca - de la 
urmă!în proprietatea municipalităţii. Pe unul l- intrarea în Municipiul 

a pierdut (chiar cel intentat de Cum adică el, „ţăranul” de la Vâlcelele, Călăraşi. A fost o muncă 
Municipalitate prin primar!), iar în cel inamicul nostru, al vechilor liberali, şi-o susţinută pentru preluarea acestui 
de-al doilea Consiliul Local s-a retras, fi spus primarul, să modernizeze drum şi mulţumesc echipei de 
oferind până la urmă posibilitatea intrarea în oraş, răsfăţându-se apoi în profesionişti de la Consiliul Judeţean 
Consiliului Judeţean să participe la faţa blietz-urilor şi a camerelor de luat pentru seriozitatea de care a dat 
licitaţie şi să achiziţioneze drumul în vederi în locul său? dovadă pentru a asigura transferul de 
lungime de vreo 1300 metri, cu intenţia proprietate. Dovedim, încă o dată, că Ei bine, „ţăranul” n-a abandonat nicio 
de a-l moderniza pentru a-l transforma muncim pentru locuitorii municipiului şi secundă ideea şi în cel mai scurt timp, 
într-o „intrare” demnă de un municipiu judeţului Călăraşi şi avem grijă să le aşa cum a şi declarat recent, va pune pe 
reşedinţă de judeţ. În al treilea rând, asigurăm o viaţă mai bună. Lucrările la picioare proiectul. Are de gând să 
Primăria vizează la proiecte de zeci de Drumul Siderca presupun, printre transforme drumul uzinal care pleacă de 
milioane de euro pentru reabilitarea altele, lărgirea carosabilului la patru la Piscicola şi se încheie odată cu 
infrestructurii stradale dar n-a fost în benzi, montarea separatarelor de clădirea care găzduia odinioară birourile 
stare să identifice prin „puşculiţă” puţin drum, a indicatoarelor rutiere, trasarea de la fosta Siderca, într-un veritabil 
peste 2 miliarde de lei vechi cu care să marcajelor rutiere şi instalarea drum european, cu 4 benzi, pe care 
demareze o investiţie absolut necesară. panourilor indicatoare. Va fi o investiţie călărăşenii îl merită de multî vreme, cu 

de aprox. 500 de mii de euro, din Dar dacă tot n-au vrut  să-l prisosinţă. Investiţia care se va finaliza 
bugetul Consiliului Judeţean Călăraşi achiziţioneze, CJ plătind 2,3 miliarde de anul viitor va fi într-adevăr, una demnă 
pentru municipiul Călăraşi.”lei vechi, cam cât cheltuie preţ de o de o capitală reşedinţă de judeţ!

jumătate de lună AHC Dunărea Călăraşi Vasile Iliuţă,PS: Şi în cazul de faţă mă aştept la un 
pe salariile jucătorilor, plătite integral de „drept la replică” din partea Primăriei. pe pagina personală de facebook

n PSD Călăraşi

Prin prezentul anunţ vă informăm că în 
perioada 26.11.2018, ora 08.00 – 
11.12.2018, ora 16.30, posesorii de 
autovehicule cu capacitatea maximă 
autorizată de până la 3,5 tone sunt 
invitaţi la Compartimentul Transport 
Public Local din cadrul Primăriei 
Municipiului Călăraşi pentru a depune 
cerere pentru repartizarea/licitarea unui 
loc de parcare de domiciliu cu plată, în 
parcarea arondată locuinţei 
dumneavoastră după cum urmează:

l Str. Progresul - Str. Cornişei - Bloc B33
l Str. Progresul - Str. Cornişei - Bloc 

B19, B20
l Str. Victoriei - Str. Zefirului - Bloc I39
l Str. Flacăra - Str. Progresul - Bloc B 

21, B 22, B23, B24

Pentru persoane fizice: copie· Dovada că este veteran de război sau 
beneficiar al Decretului-Lege · Cerere tip · Certificatul de înmatriculare al 
nr.188/1990, dacă este cazul vehiculului deţinut în · Documente privind 
· Declaraţie pe propria răspundere că nu proprietate/utilizare/folosinţă – dovadă domiciliul/reşedinţă: copie BI/CI şi actul 
deţine garaj amplasat pe domeniul că are ITP Valabilă – copie şi original de proprietate sau contract de închiriere 
public şi nu deţine un loc repartizat într- pentru conformitateavizat de Direcţia Generală a Finanţelor 
o altă parcare de domiciliu în municipiul Publice – copie · Dovada de plată a impozitului la zi 
Călăraşi pentru autovehicul proprietate pentru fiecare autoturism luat în · Certificat de căsătorie pentru cazurile 
sau care face obiectul unui contract de discuţieîn care într-un apartament locuiesc una, 
comodatdouă sau mai multe familii – copie · Documente privind dreptul de 
· Dovadă, prin prezentarea unei folosinţă/utilizare a autovehiculului: · Certificatul de Înmatriculate al 
adeverinţe, că persoana juridică care are contract de leasing, act de donaţie, act autovehiculului deţinut în 
calitatea de proprietar al autovehicului de moştenire, contract de comodat în proprietate/utilizare/folosinţă – dovadă 
este de acord ca persoana fizică care are formă autentică – copie şi original că are inspecţia tehnică perioadică 
domiciliul sau reşedinţa într-un imobil pentru conformitatevalabilă – copie şi original pentru 
arondat parcării de domiciliu să utilizeze 

conformitate · Certificat de încadrare într-o grupă de vehicolul, inclusiv să parcheze la 
handicap (dacă e cazul)· Dovada de plată a impozitului la zi domiciliu

pentru fiecare autoturism luat în · Declaraţie pe propria răspundere a · Documentul care atestă calitatea de 
discuţie reprezentantului că societatea că nu utilizator (viitor proprietar) a persoanei 

deţine garaj amplasat pe domeniul · Documente privind dreptul de juridice, în cazul în care vehiculul 
public şi nu deţine un loc repartizat într-folosinţă/utilizare a autovehiculului: încredinţat este achiziţionat în sistem 
o altă parcare de domiciliu în municipiul contract de leasing, act de donaţie, act leasing
Călăraşi pentru autovehicul proprietate de moştenire, contract de comodat în 
sau care face obiectul unui contract de formă autentică – copie şi original 

 Pentru persoane juridice: comodatpentru conformitate
· Cerere tip Preşedinte comisie,· Certificat de încadrare într-o grupă de 
· Certificat de înmatriculare al societăţii - Scarlat Ianehandicap (dacă e cazul)

Cele trei proiecte depuse spre finanţare de Primăria 
Municipiului Călăraşi, în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 
3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente 
a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în 
sectorul locuinţelor, care vizează reabilitarea termică a 
Liceului Teoretic Mihai Eminescu, Şcoala gimnazială Tudor 
Vladimirescu şi Grădiniţa cu program prelungit Ţara 
Copilăriei au fost admise spre finanţare, în urma evaluării. 
După etapa de pre-contractare, urmează să semnăm 
contractul de finanţare! Vor fi atrase aproximativ 2,7 
milioane de euro prin cele trei proiecte!
Cu ajutorul fondurilor europene oferite de Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, prin cele trei proiecte sunt 
vizate lucrări de reabilitare termică a clădirii, cum ar fi: lucrări 
de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, 
lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a 
sistemului de furnizare a apei calde de consum, instalarea 
unor sisteme alternative de producere a energiei electrice 
şi/sau termice pentru consum propriu, lucrări de 
instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare 
şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului 
interior, lucrări de reabilitare/ modernizare a instalaţiilor de 
iluminat in clădiri.
Proiectul ”Reabilitarea termică a Liceului teoretic Mihai 
Eminescu Călăraşi” are o valoare de aproximativ 982.000 
euro, proiectul ”Reabilitarea termică a Grădiniţei cu program 
prelungit Ţara Copilăriei Călăraşi ” are o valoare de 
aproximativ 786.000 de euro şi proiectul „Reabilitarea 
termică a Şcolii Gimnaziale T. Vladimirescu Călăraşi ” are o 
valoare de aproximativ 955.000 euro. Contribuţia UAT 
Călăraşi pentru fiecare din cele 3 proiecte este de 2% din 
valoare.

Sursa: Facebook Primăria Municipiului Călăraşi

n Călăraşi

Consiliul Judeţean Călăraşi, în calitate de autoritate Condiţiile de desfăşurare, respectiv de participare la 
publică tutelară a Societăţii Drumuri şi Poduri S.A. concurs şi conţinutul dosarului de înscriere sunt 
Călăraşi, prin Comisia de Selecţie a candidaţilor afişate la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi  şi la 
pentru Consiliul de Administraţie al acestei sediul Societăţii Drumuri şi Poduri S.A. Călăraşi din 
societăţi, organizează procesul de recrutare/selecţie municipiul Călăraşi, str. Prelungirea Dobrogei, nr.12, 
al candidaţilor pentru 2 (două) poziţii de membru în clădirea C4, judeţul Călăraşi, precum şi pe site-urile 
Consiliul de Administraţie al societăţii. celor două entităţi, respectiv, www.calarasi.ro şi 

www.drumuricalarasi.ro.
Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor depune 
la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi din municipiul Informaţii suplimentare se vor solicita la Consiliul 
Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, judeţul Judeţean Călăraşi -Compartiment Guvernanţă 
Călăraşi, până la data de 14.12.2018, inclusiv, ora Corporativă şi Instituţii Publice Subordonate, tel: 

0012 . 0242311301, int.176, 0723370580, 0767386343. 

Deputatul Cristian Sefer, 
întrebare adresată CNAS. 

Ce răspuns a primit!

De râs sau de plâns? Drumul 
din incinta Siderca, achiziţionat 

de CJ şi nu de Primărie!

CJ Călăraşi / ANUNŢ

10. 29 noiembrie - data limită de înscriere la concursul de creaţie Grupul de întocmire şi monitorizare a Calendarului 
BĂRĂGANUL ÎN 100 DE ANI, organizat de Muzeul Municipal Călăraşi activităţilor dedicate Centenarului Marii Uniri, 
în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi. Detalii pe constituit în mod voluntar la nivelul judeţului Călăraşi, 
https://www.facebook.com/events/313221412599704/

aduce la cunoştinţa călărăşenilor activităţile care se 
11. 29 noiembrie - 1914 – 1918 – Drumul spre Unire, expoziţie desfăşoară sub egida Centenarului în lunile noiembrie 
organizată de Muzeul Dunării de Jos la sediul central din str. şi decembrie: 
Progresului în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a României

12. noiembrie - decembrie 2018 - FESTIVALUL MONDIAL DE UMOR 1. Săptămânal - JUNIOR IT - Atelier - organizat de Biblioteca 
- CALARASI,  ROMANIA - Editia 2018, organizat de Direcţia Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru elevi la secţia copii din str. 
Judeţeană pentru Cultură Călăraşi, Ministerul Culturii şi Identităţii Bucureşti
Naţionale în colaborare cu  - Federatia Internaţională "FECO" a 2. Mari Personalităţi Călărăşene - Personalitatea lunii Noiembrie - 
Organizaţiilor de Caricaturişti, Consiliul Judeţean Călăraşi, Centrul Aurel Elefterescu, organizată de Muzeul Dunării de Jos la sediul 
Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, Primăria Municipiului central din str. Progresul
Călăraşi, Muzeul Municipal Călăraşi, Agenţia de presă "Soridapress" 

3. Exponatul lunii Noiembrie - Cruce relicvar, organizat de Muzeul 
13. 29 noiembrie -  MAREA UNIRE - Evocare istorică - organizată de Dunării de Jos la secţia arheologie din subsolul Consiliului Judeţean 

Călăraşi Biblioteca Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru elevi la demisolul 
Consiliului Judeţean Călăraşi, secţia copii4. 21-23 noiembrie - Zestrea Călăraşiului - expoziţie organizată de 

Muzeul Dunării de Jos în foaierul Consiliului Judeţean Călăraşi 14. 1 decembrie - EROI CĂLĂRĂŞENI LA CENTENAR - expoziţie de 
fotografie cu imagini ale monumentelor şi operelor comemorative 5. 21 şi 28 noiembrie -  ROMÂNIA DURABILĂ - Atelier - organizat de 
de război edificate în judeţul Călăraşi în memoria eroilor din Primul Biblioteca Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru elevi la demisolul 

Consiliului Judeţean Călăraşi - secţia împrumut - adulţi Razboi Mondial realizată de Muzeul Municipal Călăraşi în 
colaborare cu Muzeul Dunării de Jos şi Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa 6. În fiecare sâmbătă - SÂMBĂTA COPIILOR - organizată de 
din Olteniţa. Expoziţia va putea fi vizionată în Călăraşi în zona Big - Biblioteca Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru elevi la secţia copii din 
Orizont, unde se va desfăşura manifestarea organizată de Primăria str. Bucureşti
Municipiului Călăraşi dedicată zilei de 1 Decembrie şi simultan în 23 noiembrie - Călătorie în timp – 100 de ani în 100 de întrebări - 
Olteniţa în sediul Primăriei Municipiului Olteniţa. concurs organizat de Muzeul Dunării de Jos la secţia arheologie din 

subsolul Consiliului Judeţean Călăraşi Pentru luna decembrie vom reveni cu completări.

6. 24-29 noiembrie, 3-8 decembrie - SĂPTĂMÂNA UNIRII - Din Grupul constituit la propunerea Primăriei Municipiului Călăraşi 
organizată de Biblioteca Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru elevi la fac parte următoarele instituţii: Instituţia Prefectului Judeţului 
Filiala din str. Belşugului Călăraşi, Consiliul Judeţean Călăraşi, Direcţia Judeţene pentru 
8. 26 noiembrie - ISTORIA NEAMULUI ROMÂNESC - organizată de Cultură, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi, Primăria 
Biblioteca Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru elevi la demisolul Municipiului Olteniţa, Protoieria Călăraşi, Muzeul Dunării de Jos, 
Consiliului Judeţean Călăraşi, secţia împrumut - adulţi Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa, Centrul Judeţean de 

Cultură şi Creaţie Călăraşi şi Biblioteca Judeţeană Călăraşi, 9. 28 noiembrie - UNIREA CENTENAR - organizată de Biblioteca 
secretariatul fiind asigurat de Muzeul Municipal Călăraşi.Judeţeană Călăraşi (BJCL) pentru elevi la demisolul Consiliului 

Judeţean Călăraşi, sala de lectură BIROUL DE PRESĂ

Calendarul acţiunilor ce se vor desfăşura 
sub egida Centenarului în judeţul Călăraşi

2,7 milioane euro, 
fonduri europene atrase 

de Primăria Călăraşi

S-a semnat contractul 
de lucrări pentru 

modernizarea B-dului 
N. Titulescu

n Primăria Călăraşi

Anunţ pentru depunerea cererii în vederea repartizării / 
licitării unui loc de parcare de domiciliu cu plată
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