
Preşedintele Consiliului Judeţean având o lungime de 1,4 km. Cheltuielile 
sunt estimate la 6 milioane de lei. Cum Călăraşi, Vasile Iliuţă, a inaugurat, 
am spus şi în întâlnirile precedente, a luni, lucrările de modernizare a DJ 
fost o promisiune pe care am făcut-o şi, 306 (drum din incinta Siderca), 
astăzi, ea se materializează prin lucrări ce vor fi realizate din bugetul 
predarea amplasamentului către SC Consiliului Judeţean, prin Societatea 
Drumuri şi Poduri SA. Lucrarea va fi 

de Drumuri şi care vizează printre realizată în 3 luni. Deci până în 
altele şi lărgirea carosabilului pe septembrie, vom avea acest drum 
patru benzi. modernizat care va fi dotat şi cu un sens 

giratoriu în intersecţia de la Donalam 
Este o lucrare mult aşteptată de pentru a delimita fluenţa circulaţiei 
locuitorii municipiului Călăraşi, pe care Facem reparaţia iar la finalizarea ei, către această societate. Până la ieşire 
Consiliul Judeţean s-a angajat să o ducă acest drum va reveni municipalităţii în mai sunt circa 100 de metri, cealaltă 
la bun sfârşit. Este o lucrare care, alături administrare. Deci după ce vom finaliza parte fiind a municipalităţii” a spus 
de celelalte investiţii făcute de Consiliul problemele de natură juridică, vom Iliuţă care a continuat “Nu ne-am înţeles 
Judeţean în Călăraşi, schimbă în bine demara lucrările de modernizare şi a încă cu Primăria Călăraşi pentru că a 
faţa municipiului şi răspunde aşteptărilor acestei porţiuni de drum care se întinde fost trecută în domeniul public al 
pe care călărăşenii le au de la o până la Piscicola.” judeţului iar Prefectura a atacat 
administraţie competentă! Partea carosabilă a drumului se va lărgi Hotărârea prin care noi am preluat şi 
“Reparăm acest drum cu îmbrăcăminţi la 14 metri şi va fi încadrată de câte o această parte ca să o putem repara. 
bituminoase uşoare, conform legislaţiei zonă verde de 1,5 metri precum şi de  Acest drum a fost predat de CNAIR în 
în vigoare. Vom lărgi la 4 benzi, drumul piste pentru biciclişti.proprietatea privată a municipiului. 

3ACTUALITATE2 ACTUALITATE

Nu, nu-i o glumă! Municipiul Călăraşi va beneficia 
în curând de o „intrare” demnă de o „capitală” de 
judeţ. Consiliul Judeţean va finanţa de la bugetul 
Judeţului lucrările de modernizare a DJ 306 A, de 
la intrarea în municipiul Călăraşi, pe o lungime de 
circa 1,5 km. 

„De luni, încep lucrările de execuţie la DJ 306 A (drum 
din incinta Siderca), lucrări care vizează printre altele şi 
lărgirea carosabilului pe 4 benzi. Concret, 
constructorul, SC Drumuri şi Poduri SA va aplica 
îmbrăcăminţi bituminoase uşoare, termenul de 
finalizare fiind estimat la circa 3 luni” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro directorul Direcţiei Dezvoltare din 
cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi, Eduard Grama care 
a mai adăugat „Fără îndoială, călărăşenii merită de 
multă vreme o intrare demnă de o capitală de judeţ. 
Cu toţii ne dorim ca infrastructura municipiului să fie la 
cele mai înalte standarde iar demararea acestor lucrări 
să reprezinte un moment de referinţă dar şi o motivare 
în plus pentru administraţia publică locală. Continui să 
cred că împreună putem schimba în bine faţa 
municipiului iar normalitatea să devină, într-adevăr, un 
factor de disconfort pentru nepricepuţi.”

Drumul din incinta Siderca a fost achiziţionat în toamna 
anului trecut de Consiliul Judeţean care a întâmpinat, la 
vremea respectivă, o „opoziţie” evidentă din partea 
Primăriei Călăraşi.
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Locuitorii de pe strada Griviţa sunt rugaţi, din nou, să urgenteze 
toate demersurile pentru realizarea branşamentelor la reţelele de 
gaze, apă sau canalizare. 
Menţionăm că după finalizarea procesului de asfaltare, etapa 
finală a modernizării străzii aflate în curs de execuţie, nu vor mai fi 
autorizate alte lucrări în carosabil sau trotuar.

Activitatea actualei conduceri a 
Primăriei împreună cu Consiliul 
Local al Municipiului Olteniţa, a 
fost călăuzită pe principiul că 
numai educaţia este cea care 
poate aduce un viitor mai bun 
fiecărui copil în parte şi 
prospertitate comunităţilor.

Indicatorii de performanţă la începerea 
mandatului erau rata de promovabilitate a 
Evaluării Naţionale şi Bacalaureat, care se 
situa în jurul a 50%, iar sumele investite în 
recompensarea performantelor scolare 
erau egale cu zero.
Pentru a putea face trecerea de la vorbe la 
fapte, an de an s-au alocat sume de bani 
pentru investiţii în infrastructura şcolară, 
creşterea calităţii actului educativ şi nu în 
ultimul rând recompensării performanţei 
elevilor astfel:
- investiţii în infrastructura şcolară - în spuneţi dacă numărul bursierilor este încheiat. Astfel din cei 148 de elevi înscrişi 
perioada 2015 – 2019 au fost alocaţi mare sau mic. Din punct de vedere legal, la această verificare de sfârşit de etapă, 
2.180.000 lei acordarea de burse nu este obligatorie, iar 119 au promovat examenul adică un 
- pentru recompesarea performanţelor Consiliul Local putea, să nu recompenseze procent de 80,4 %, atât peste media 
şcolare în perioada 2015 – 2019 - 500.000 pe nimeni, având în vedere cuantumul naţională de 73,1% cât şi media judeţului 
lei modic al sumei, dar a considerat că din Călăraşi de 66,5%. dintre aceştia 77 au 
Eforturile dascălilor dublate de efortul punct de vedere moral, fiecare elev care obţinut medii peste 7 adică 64,7% dintre 
material al comunităţii a generat creşterea face eforturi pentru pregătirea individuală, care o medie de 10, obţinută de elevul 
calităţii procesului de învăţămant reliefat se bucură de respectul şi consideraţia Dobra Mario Ervin. 
de faptul că din cei 4.142 de copii înscrişi comunităţii.

Urmează un alt test pentru elevii noştri, să frecventeze şcolile olteniţene un număr Poate unii dintre dumneavoastră vor examenul de maturitate ocazie cu care le de 950 de elevi au îndeplinit condiţiile de spune că evaluarea nu a fost obiectivă, că transmitem că le ţinem pumnii şi le urăm acordare a burselor prevăzute în OMECST notele au fost mărite artificial, aşa că vom succes.nr.5576/2011 ceea ce reprezintă un prezenta un alt criteriu despre care nu se 
procent de 22,9 % din totalul elevilor. poate spune că nu este obiectiv şi anume PRIMAR
Lăsăm la aprecierea dumneavoastră să Evaluarea Naţională care tocmai s-a Petre ŢONE

Primăria Municipiului Călăraşi, în perioada 
caniculară de avertizare cod galben (temperaturi de 
peste 35 grade Celsius), deschide, între orele 10.00-
16.30, două puncte de prim ajutor climatizate, 
amplasate în Piaţa Big şi Piaţa Centrală.

Punctele de prim ajutor sunt dotate cu aparate de 
aer condiţionat şi dozatoare de apă, asistenţa 
medicală fiind asigurată de personal calificat. 
Totodată, pe perioada caniculei, sediile noastre din 
strada Bucureşti 140A şi strada Progresul 23 
(Direcţia de Asistenţă Socială) şi sediul Muzeului 
Municipal Călăraşi stau la dispoziţia călărăşenilor cu 
dozatoare de apă.

În zilele caniculare, noi vă sfătuim să vă luaţi 
măsurile de autoprotecţie, să nu vă expuneţi prea 
mult la soare, încercaţi să vă hidrataţi, evitaţi 
băuturile alcoolice sau carbogazoase, îmbrăcaţi-vă 
cu haine din materiale naturale, uşoare, deschise la 
culoare.

Pentru că în mediul online sunt aduse, în de o problemă de sănătate publică (din 
ultima perioadă, denigrări la adresa păcate, la nivel naţional)
instituţiei Primăriei Municipiului Călăraşi şi a -Prima etapă de dezinsecţie s-a efectuat, în 
primarului Daniel Ştefan Drăgulin cu privire la regim de urgenţă, pe 12 şi 13 iunie (avio-12 
lipsa măsurilor necesare tratamentelor de iunie, terestru-12 şi 13 iunie), prin Serviciul 
dezinsecţie, venim cu următoarele precizări: Public Pavaje Spaţii Verzi, din subordinea 
- Primăria Municipiului Călăraşi a gândit un PMC.
contract multianual pentru DDD (dezinsecţie, Duminică, 23 iunie, pe toate zonele verzi din 
dezinfecţie şi deratizare), având în vedere municipiul Călăraşi s-a efectuat un nou 
experienţele ultimilor ani în ceea ce priveşte tratament, în aliniament, pentru că a existat 
aceste servicii, şi anume: adoptarea prevedere bugetară.
întârziată a bugetului naţional şi implicit, a 

Potrivit specialiştilor, condiţia esenţială ca un 
celui local, care nu a favorizat efectuarea la 

tratament să fie eficient este ca substanţa 
timp a tratamentelor de delarvare, dar şi 

aplicată să nu fie îndepărtată de apă, adică să 
contestaţiile, care se întâlnesc frecvent la 

nu existe precipitaţii, pentru minim 3 zile.
nivel naţional, în acest domeniu. Contractul 

Sperăm la o lipsă a instabilităţii atmosferice multianual pe care Primăria Municipiului 
pe termen scurt, aşa cum s-a întâmplat în Călăraşi îl va semna în următoarele 
ultimele săptămâni, pentru ca problemele săptămâni (funcţie de perioada contestaţiilor 
apărute odată cu înmulţirea populaţiilor de care a demarat luni, 24 iunie, pentru 11 zile) 
ţânţari să se diminueze.se referă la serviciile de dezinsecţie, 
Totodată, sperăm ca încercările de denigrare dezinfecţie şi deratizare pentru următorii 4 
a activităţii Primarului şi Primăriei ani
Municipiului Călăraşi să înceteze. Măsurile -Primăria Municipiului Călăraşi respectă 
întreprinse de Primăria Municipiului Călăraşi, toate termenele impuse de lege cu privire la 
cu privire la dezinsecţie, au ţinut doar de achiziţiile publice, dar, în acelaşi timp, face 
cadrul legislativ şi de condiţiile meteo, şi nu toate eforturile pentru găsirea de soluţii 
de lipsa unor prevederi bugetare.legale care să permită tratamente în regim 

de urgenţă împotriva ţânţarilor, fiind vorba BIROUL DE PRESĂ

Lucrările executate pe parcursul lunii iunie 
2019 apropie imobilul Poşta Veche de 
prevederile finale ale proiectului de 
restaurare.

Au fost executate în proporţie de 100% 
lucrările de consolidare a structurii şi au fost 
refăcute în proporţie de 100% şarpantele şi 
învelitorile la corpul principal şi cel 
secundar.
Clădirea a fost utilată cu tămplăria 
exterioară, iar tencuielile interioare şi legătura cu pompele de căldură. Au mai fost 
exterioare sunt executate în proporţie de montate traseele de curenţi tari şi slabi în 
50%. Au fost montate în cele 10 foraje procent de 100 %.
geotermice cu buclă închisă la o adâncime Sursa Facebook                                             
de 124 de metri conductele care fac Primăria Municipiului Călăraşi

ANUNȚ 

În data de 04.07.2019 s-a desfăşurat la sediul Consiliului management a documentelor administrative, fapt ce va Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea 
Judeţean Călăraşi conferinţa de lansare a proiectului determina creşterea calităţii actului administrativ pe termen birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul 
"Planificare strategică şi simplificare administrativă pentru o lung. integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru 
dezvoltare sustenabilă a judeţului Călăraşi", cod SIPOCA 569/ cetăţeni implementate - Rezultat proiect 3 – Sistem informatic Grupul ţintă eligibil al proiectului este format din 122 de  
MySMIS nr. 126537. integrat dezvoltat şi implementat;persoane din cadrul Unităţii Administrative Judeţul Călăraşi, şi 
Proiectul se implementează în perioada 12.04.2019 – anume: 
11.09.2021, este finanţat din Fondul Social European, prin l 100 de persoane utilizatori finali ai Sistemului informatic Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea 
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – integrat; birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul 
2020, în cadrul apelului POCA/350/2/1/ Introducerea de integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru 10 utilizatori cheie ai Sistemului informatic integrat;
sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce cetăţeni implementate - Rezultat proiect 4 – Arhiva 2 administratori de sistem şi de baze de date;
optimizează procesele orientate către beneficiari în electronică pentru aproximativ 415 metri liniari arhiva fizică 10 angajaţi ai Cosiliului Judeţean Călăraşi care vor participa concordanţă cu SCAP, Cererea de proiecte CP 10/2018 – realizatăla sesiunile de instruire în domeniul „ Planificare strategică ".Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de 

Activitatile principale ale proiectului sunt :simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice 
Rezultat program 5 Cunostinţe şi abilităţi ale personalului A1. Managementul de proiectlocale din regiunile mai puţin dezvoltate, Axa prioritară 2  -

din autorităţile şi instituţiile publice locale îmbunătăţite, în A2. Informarea şi publicitatea proiectuluiAdministraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi 
vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme A3. Derularea procesului de planificare strategică la nivelul 
specific; - Rezultat proiect 5 – 10 persoane instruite în şi standarde comune în administraţia publică locală ce Consiliului Judeţean Călăraşi
domeniul planificării strategice;optimizează procesele orientate către beneficiari în A.4. Optimizarea sistemului intern de management prin 

concordanţă cu SCAP. implementarea  unui sistem informatic integrat.
Rezultat program 5 Cunostinţe şi abilităţi ale personalului Proiectul nu se implementează în parteneriat, Consiliul 

din autoritatile şi instituţiile publice locale îmbunatăţite, în Judeţean Călăraşi fiind beneficiarul direct al acestuia.
REZULTATELE AŞTEPTATE CA URMARE A vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv Valoarea totală eligibilă a proiectului finanţat din Fondul 

specific; - Rezultat proiect 6 – 112 persoane instruite pentru IMPLEMENTĂRII PROIECTULUISocial European prin Programul Operaţional Capacitate 
utilizarea noului sistem informatic integrat.Administrativă 2014-2020 este de 3.650.604,65 de lei din care Rezultat program 1 Mecanisme şi proceduri standard 

3.577.592,56 lei valoare eligibilă nerambursabilă, cuantumul implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor şi 
cofinanţării acestuia fiind de 73.012,09 lei, aceasta fiind planificarea strategică pe termen lung; - Rezultat proiect 1 – Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie prin 
acoperită din bugetul propriu al judeţului Călăraşi. Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027 a judeţului următoarea persoană de contact:

elaborată;.
Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea OBIECTIVUL GENERAL/SCOPUL PROIECTULUI îl reprezintă Responsabil comunicare şi relaţii publice

birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul consolidarea capacităţii administrative a Consiliului Judeţean 
Roşca Sandra-Teodoraintegrat de simplificare a procedurilor administrative pentru Călăraşi prin dezvoltarea capacităţii de planificare strategică şi 
Nr. telefon: 0242.33.591, int. 110cetăţeni implementate - Rezultat proiect 2 – Analiza de prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu 

business realizată; Adresa e-mail: sandra.rosca@calarasi.ro                introducerea de metode electronice de gestionare şi 
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Două puncte de prim 
ajutor, deschise în 

perioada caniculară!

n Olteniţa

Petre Ţone: Numai educaţia este cea care 
poate aduce un viitor mai bun fiecărui copil 

în parte şi prospertitate comunităţilor

n Primăria Călăraşi

Precizări cu privire la lipsa măsurilor 
necesare tratamentelor de dezinsecţie

n Călăraşi

Poşta Veche / Lucrările de consolidare 
a structurii, refăcute în proporţie de 100%

Primăria Călăraşi
Anunţ

E. Grama: Continui 
să cred că împreună 
putem schimba faţa 

municipiului

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Vasile Iliuţă: Până în septembrie, 
vom avea acest drum modernizat!



Preşedintele Consiliului Judeţean având o lungime de 1,4 km. Cheltuielile 
sunt estimate la 6 milioane de lei. Cum Călăraşi, Vasile Iliuţă, a inaugurat, 
am spus şi în întâlnirile precedente, a luni, lucrările de modernizare a DJ 
fost o promisiune pe care am făcut-o şi, 306 (drum din incinta Siderca), 
astăzi, ea se materializează prin lucrări ce vor fi realizate din bugetul 
predarea amplasamentului către SC Consiliului Judeţean, prin Societatea 
Drumuri şi Poduri SA. Lucrarea va fi 

de Drumuri şi care vizează printre realizată în 3 luni. Deci până în 
altele şi lărgirea carosabilului pe septembrie, vom avea acest drum 
patru benzi. modernizat care va fi dotat şi cu un sens 

giratoriu în intersecţia de la Donalam 
Este o lucrare mult aşteptată de pentru a delimita fluenţa circulaţiei 
locuitorii municipiului Călăraşi, pe care Facem reparaţia iar la finalizarea ei, către această societate. Până la ieşire 
Consiliul Judeţean s-a angajat să o ducă acest drum va reveni municipalităţii în mai sunt circa 100 de metri, cealaltă 
la bun sfârşit. Este o lucrare care, alături administrare. Deci după ce vom finaliza parte fiind a municipalităţii” a spus 
de celelalte investiţii făcute de Consiliul problemele de natură juridică, vom Iliuţă care a continuat “Nu ne-am înţeles 
Judeţean în Călăraşi, schimbă în bine demara lucrările de modernizare şi a încă cu Primăria Călăraşi pentru că a 
faţa municipiului şi răspunde aşteptărilor acestei porţiuni de drum care se întinde fost trecută în domeniul public al 
pe care călărăşenii le au de la o până la Piscicola.” judeţului iar Prefectura a atacat 
administraţie competentă! Partea carosabilă a drumului se va lărgi Hotărârea prin care noi am preluat şi 
“Reparăm acest drum cu îmbrăcăminţi la 14 metri şi va fi încadrată de câte o această parte ca să o putem repara. 
bituminoase uşoare, conform legislaţiei zonă verde de 1,5 metri precum şi de  Acest drum a fost predat de CNAIR în 
în vigoare. Vom lărgi la 4 benzi, drumul piste pentru biciclişti.proprietatea privată a municipiului. 

3ACTUALITATE2 ACTUALITATE

Nu, nu-i o glumă! Municipiul Călăraşi va beneficia 
în curând de o „intrare” demnă de o „capitală” de 
judeţ. Consiliul Judeţean va finanţa de la bugetul 
Judeţului lucrările de modernizare a DJ 306 A, de 
la intrarea în municipiul Călăraşi, pe o lungime de 
circa 1,5 km. 

„De luni, încep lucrările de execuţie la DJ 306 A (drum 
din incinta Siderca), lucrări care vizează printre altele şi 
lărgirea carosabilului pe 4 benzi. Concret, 
constructorul, SC Drumuri şi Poduri SA va aplica 
îmbrăcăminţi bituminoase uşoare, termenul de 
finalizare fiind estimat la circa 3 luni” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro directorul Direcţiei Dezvoltare din 
cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi, Eduard Grama care 
a mai adăugat „Fără îndoială, călărăşenii merită de 
multă vreme o intrare demnă de o capitală de judeţ. 
Cu toţii ne dorim ca infrastructura municipiului să fie la 
cele mai înalte standarde iar demararea acestor lucrări 
să reprezinte un moment de referinţă dar şi o motivare 
în plus pentru administraţia publică locală. Continui să 
cred că împreună putem schimba în bine faţa 
municipiului iar normalitatea să devină, într-adevăr, un 
factor de disconfort pentru nepricepuţi.”

Drumul din incinta Siderca a fost achiziţionat în toamna 
anului trecut de Consiliul Judeţean care a întâmpinat, la 
vremea respectivă, o „opoziţie” evidentă din partea 
Primăriei Călăraşi.

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

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.

n Primăria Călăraşi

Locuitorii de pe strada Griviţa sunt rugaţi, din nou, să urgenteze 
toate demersurile pentru realizarea branşamentelor la reţelele de 
gaze, apă sau canalizare. 
Menţionăm că după finalizarea procesului de asfaltare, etapa 
finală a modernizării străzii aflate în curs de execuţie, nu vor mai fi 
autorizate alte lucrări în carosabil sau trotuar.

Activitatea actualei conduceri a 
Primăriei împreună cu Consiliul 
Local al Municipiului Olteniţa, a 
fost călăuzită pe principiul că 
numai educaţia este cea care 
poate aduce un viitor mai bun 
fiecărui copil în parte şi 
prospertitate comunităţilor.

Indicatorii de performanţă la începerea 
mandatului erau rata de promovabilitate a 
Evaluării Naţionale şi Bacalaureat, care se 
situa în jurul a 50%, iar sumele investite în 
recompensarea performantelor scolare 
erau egale cu zero.
Pentru a putea face trecerea de la vorbe la 
fapte, an de an s-au alocat sume de bani 
pentru investiţii în infrastructura şcolară, 
creşterea calităţii actului educativ şi nu în 
ultimul rând recompensării performanţei 
elevilor astfel:
- investiţii în infrastructura şcolară - în spuneţi dacă numărul bursierilor este încheiat. Astfel din cei 148 de elevi înscrişi 
perioada 2015 – 2019 au fost alocaţi mare sau mic. Din punct de vedere legal, la această verificare de sfârşit de etapă, 
2.180.000 lei acordarea de burse nu este obligatorie, iar 119 au promovat examenul adică un 
- pentru recompesarea performanţelor Consiliul Local putea, să nu recompenseze procent de 80,4 %, atât peste media 
şcolare în perioada 2015 – 2019 - 500.000 pe nimeni, având în vedere cuantumul naţională de 73,1% cât şi media judeţului 
lei modic al sumei, dar a considerat că din Călăraşi de 66,5%. dintre aceştia 77 au 
Eforturile dascălilor dublate de efortul punct de vedere moral, fiecare elev care obţinut medii peste 7 adică 64,7% dintre 
material al comunităţii a generat creşterea face eforturi pentru pregătirea individuală, care o medie de 10, obţinută de elevul 
calităţii procesului de învăţămant reliefat se bucură de respectul şi consideraţia Dobra Mario Ervin. 
de faptul că din cei 4.142 de copii înscrişi comunităţii.

Urmează un alt test pentru elevii noştri, să frecventeze şcolile olteniţene un număr Poate unii dintre dumneavoastră vor examenul de maturitate ocazie cu care le de 950 de elevi au îndeplinit condiţiile de spune că evaluarea nu a fost obiectivă, că transmitem că le ţinem pumnii şi le urăm acordare a burselor prevăzute în OMECST notele au fost mărite artificial, aşa că vom succes.nr.5576/2011 ceea ce reprezintă un prezenta un alt criteriu despre care nu se 
procent de 22,9 % din totalul elevilor. poate spune că nu este obiectiv şi anume PRIMAR
Lăsăm la aprecierea dumneavoastră să Evaluarea Naţională care tocmai s-a Petre ŢONE

Primăria Municipiului Călăraşi, în perioada 
caniculară de avertizare cod galben (temperaturi de 
peste 35 grade Celsius), deschide, între orele 10.00-
16.30, două puncte de prim ajutor climatizate, 
amplasate în Piaţa Big şi Piaţa Centrală.

Punctele de prim ajutor sunt dotate cu aparate de 
aer condiţionat şi dozatoare de apă, asistenţa 
medicală fiind asigurată de personal calificat. 
Totodată, pe perioada caniculei, sediile noastre din 
strada Bucureşti 140A şi strada Progresul 23 
(Direcţia de Asistenţă Socială) şi sediul Muzeului 
Municipal Călăraşi stau la dispoziţia călărăşenilor cu 
dozatoare de apă.

În zilele caniculare, noi vă sfătuim să vă luaţi 
măsurile de autoprotecţie, să nu vă expuneţi prea 
mult la soare, încercaţi să vă hidrataţi, evitaţi 
băuturile alcoolice sau carbogazoase, îmbrăcaţi-vă 
cu haine din materiale naturale, uşoare, deschise la 
culoare.

Pentru că în mediul online sunt aduse, în de o problemă de sănătate publică (din 
ultima perioadă, denigrări la adresa păcate, la nivel naţional)
instituţiei Primăriei Municipiului Călăraşi şi a -Prima etapă de dezinsecţie s-a efectuat, în 
primarului Daniel Ştefan Drăgulin cu privire la regim de urgenţă, pe 12 şi 13 iunie (avio-12 
lipsa măsurilor necesare tratamentelor de iunie, terestru-12 şi 13 iunie), prin Serviciul 
dezinsecţie, venim cu următoarele precizări: Public Pavaje Spaţii Verzi, din subordinea 
- Primăria Municipiului Călăraşi a gândit un PMC.
contract multianual pentru DDD (dezinsecţie, Duminică, 23 iunie, pe toate zonele verzi din 
dezinfecţie şi deratizare), având în vedere municipiul Călăraşi s-a efectuat un nou 
experienţele ultimilor ani în ceea ce priveşte tratament, în aliniament, pentru că a existat 
aceste servicii, şi anume: adoptarea prevedere bugetară.
întârziată a bugetului naţional şi implicit, a 

Potrivit specialiştilor, condiţia esenţială ca un 
celui local, care nu a favorizat efectuarea la 

tratament să fie eficient este ca substanţa 
timp a tratamentelor de delarvare, dar şi 

aplicată să nu fie îndepărtată de apă, adică să 
contestaţiile, care se întâlnesc frecvent la 

nu existe precipitaţii, pentru minim 3 zile.
nivel naţional, în acest domeniu. Contractul 

Sperăm la o lipsă a instabilităţii atmosferice multianual pe care Primăria Municipiului 
pe termen scurt, aşa cum s-a întâmplat în Călăraşi îl va semna în următoarele 
ultimele săptămâni, pentru ca problemele săptămâni (funcţie de perioada contestaţiilor 
apărute odată cu înmulţirea populaţiilor de care a demarat luni, 24 iunie, pentru 11 zile) 
ţânţari să se diminueze.se referă la serviciile de dezinsecţie, 
Totodată, sperăm ca încercările de denigrare dezinfecţie şi deratizare pentru următorii 4 
a activităţii Primarului şi Primăriei ani
Municipiului Călăraşi să înceteze. Măsurile -Primăria Municipiului Călăraşi respectă 
întreprinse de Primăria Municipiului Călăraşi, toate termenele impuse de lege cu privire la 
cu privire la dezinsecţie, au ţinut doar de achiziţiile publice, dar, în acelaşi timp, face 
cadrul legislativ şi de condiţiile meteo, şi nu toate eforturile pentru găsirea de soluţii 
de lipsa unor prevederi bugetare.legale care să permită tratamente în regim 

de urgenţă împotriva ţânţarilor, fiind vorba BIROUL DE PRESĂ

Lucrările executate pe parcursul lunii iunie 
2019 apropie imobilul Poşta Veche de 
prevederile finale ale proiectului de 
restaurare.

Au fost executate în proporţie de 100% 
lucrările de consolidare a structurii şi au fost 
refăcute în proporţie de 100% şarpantele şi 
învelitorile la corpul principal şi cel 
secundar.
Clădirea a fost utilată cu tămplăria 
exterioară, iar tencuielile interioare şi legătura cu pompele de căldură. Au mai fost 
exterioare sunt executate în proporţie de montate traseele de curenţi tari şi slabi în 
50%. Au fost montate în cele 10 foraje procent de 100 %.
geotermice cu buclă închisă la o adâncime Sursa Facebook                                             
de 124 de metri conductele care fac Primăria Municipiului Călăraşi

ANUNȚ 

În data de 04.07.2019 s-a desfăşurat la sediul Consiliului management a documentelor administrative, fapt ce va Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea 
Judeţean Călăraşi conferinţa de lansare a proiectului determina creşterea calităţii actului administrativ pe termen birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul 
"Planificare strategică şi simplificare administrativă pentru o lung. integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru 
dezvoltare sustenabilă a judeţului Călăraşi", cod SIPOCA 569/ cetăţeni implementate - Rezultat proiect 3 – Sistem informatic Grupul ţintă eligibil al proiectului este format din 122 de  
MySMIS nr. 126537. integrat dezvoltat şi implementat;persoane din cadrul Unităţii Administrative Judeţul Călăraşi, şi 
Proiectul se implementează în perioada 12.04.2019 – anume: 
11.09.2021, este finanţat din Fondul Social European, prin l 100 de persoane utilizatori finali ai Sistemului informatic Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea 
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – integrat; birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul 
2020, în cadrul apelului POCA/350/2/1/ Introducerea de integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru 10 utilizatori cheie ai Sistemului informatic integrat;
sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce cetăţeni implementate - Rezultat proiect 4 – Arhiva 2 administratori de sistem şi de baze de date;
optimizează procesele orientate către beneficiari în electronică pentru aproximativ 415 metri liniari arhiva fizică 10 angajaţi ai Cosiliului Judeţean Călăraşi care vor participa concordanţă cu SCAP, Cererea de proiecte CP 10/2018 – realizatăla sesiunile de instruire în domeniul „ Planificare strategică ".Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de 

Activitatile principale ale proiectului sunt :simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice 
Rezultat program 5 Cunostinţe şi abilităţi ale personalului A1. Managementul de proiectlocale din regiunile mai puţin dezvoltate, Axa prioritară 2  -

din autorităţile şi instituţiile publice locale îmbunătăţite, în A2. Informarea şi publicitatea proiectuluiAdministraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi 
vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme A3. Derularea procesului de planificare strategică la nivelul 
specific; - Rezultat proiect 5 – 10 persoane instruite în şi standarde comune în administraţia publică locală ce Consiliului Judeţean Călăraşi
domeniul planificării strategice;optimizează procesele orientate către beneficiari în A.4. Optimizarea sistemului intern de management prin 

concordanţă cu SCAP. implementarea  unui sistem informatic integrat.
Rezultat program 5 Cunostinţe şi abilităţi ale personalului Proiectul nu se implementează în parteneriat, Consiliul 

din autoritatile şi instituţiile publice locale îmbunatăţite, în Judeţean Călăraşi fiind beneficiarul direct al acestuia.
REZULTATELE AŞTEPTATE CA URMARE A vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv Valoarea totală eligibilă a proiectului finanţat din Fondul 

specific; - Rezultat proiect 6 – 112 persoane instruite pentru IMPLEMENTĂRII PROIECTULUISocial European prin Programul Operaţional Capacitate 
utilizarea noului sistem informatic integrat.Administrativă 2014-2020 este de 3.650.604,65 de lei din care Rezultat program 1 Mecanisme şi proceduri standard 

3.577.592,56 lei valoare eligibilă nerambursabilă, cuantumul implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor şi 
cofinanţării acestuia fiind de 73.012,09 lei, aceasta fiind planificarea strategică pe termen lung; - Rezultat proiect 1 – Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie prin 
acoperită din bugetul propriu al judeţului Călăraşi. Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027 a judeţului următoarea persoană de contact:

elaborată;.
Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea OBIECTIVUL GENERAL/SCOPUL PROIECTULUI îl reprezintă Responsabil comunicare şi relaţii publice

birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul consolidarea capacităţii administrative a Consiliului Judeţean 
Roşca Sandra-Teodoraintegrat de simplificare a procedurilor administrative pentru Călăraşi prin dezvoltarea capacităţii de planificare strategică şi 
Nr. telefon: 0242.33.591, int. 110cetăţeni implementate - Rezultat proiect 2 – Analiza de prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu 

business realizată; Adresa e-mail: sandra.rosca@calarasi.ro                introducerea de metode electronice de gestionare şi 
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Unitatea Administrativ Teritorială JUDEŢUL CĂLĂRAŞI          

Două puncte de prim 
ajutor, deschise în 

perioada caniculară!

n Olteniţa

Petre Ţone: Numai educaţia este cea care 
poate aduce un viitor mai bun fiecărui copil 

în parte şi prospertitate comunităţilor

n Primăria Călăraşi

Precizări cu privire la lipsa măsurilor 
necesare tratamentelor de dezinsecţie

n Călăraşi

Poşta Veche / Lucrările de consolidare 
a structurii, refăcute în proporţie de 100%

Primăria Călăraşi
Anunţ

E. Grama: Continui 
să cred că împreună 
putem schimba faţa 

municipiului

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Vasile Iliuţă: Până în septembrie, 
vom avea acest drum modernizat!
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