
Conducerea Consiliului Judeţean a taina minunată ascunsă în paginile 
anunţat vineri pe o reţea de aurii ale cărţilor.” este mesajul postat 
socializare că la sfârşitul acestei luni va pe pagina oficială de Facebook a 
fi recepţionat imobilul care va găzdui Consiliului Judeţean Călăraşi.
noul sediu al Bibliotecii Judeţene În altă ordine de idei, dosarul privind 
Alexandru Odobescu. “La sfârşitul Biblioteca Judeţeană Alexandru 
acestei luni va avea loc recepţia Odobescu se află în atenţia 
noului sediu al bibliotecii judeţene procurorilor DNA. “Există solicitări ale 
Alexandru Odobescu. Astăzi, la orele Departamentului Naţional 
dimineţii, preşedintele Consiliului Anticorupţie (DNA) cu privire la 
Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a investiţia Centrului Judeţean de 
verificat stadiul lucrărilor la edificiul Cultură şi Administraţie Publică 
care va adăposti toate secţiile Barbu Ştirbei – Biblioteca Judeţeană 
bibliotecii. Pentru micii cititori, dar şi Alexandru Odobescu” confirmă şi 
pentru cei mai vârstnici, bibliotecarii conducerea CJ Călăraşi ca urmare a 
au gândit spaţii generoase care să unei solicitări transmise în baza Legii 
atragă cât mai mulţi călărăşeni spre 544 / 2001.
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Viceprimarul cu atribuţii de primar, Sinel Nae, a declarat 
recent că raporturile de muncă cu fostul secretar al 
Primăriei Budeşti, Fănel Ilie, s-au încheiat cu acordul 
părţilor, locul acestui fiind ocupat interimar de o altă 
angajată. „La Budeşti încă mai avem mici probleme. N-am 
reuşit încă să acopăr toate posturile. La momentul acesta 
avem secretar interimar. Ne-am despărţit pe cale amiabilă 
de domnul Mihai. Am încheiat raporturile de muncă cu 
acordul părţilor” a spus primarul Sinel Nae care a continuat 
„Singura problemă e că nu avem secretar. E o persoană 
care asigură interimatul şi aşteptăm declanşarea 
procedurii privind scoaterea postului la concurs. 
Funcţionăm dar nu la capacitate maximă. În 2-3 luni vom 
angaja şi restul personalului de care avem nevoie.”
Fostul secretar, Fănel Ilie este fratele liderului PNL Budeşti, 
Mihai Ilie, cel care a provocat la finalul anului trecut un mic 
cutremur în cadrul Consiliului Local. El a reuşit să-i convingă 
pe consilierii locali PNL (2, la număr) precum şi pe o parte 
din cei de la ALDE (2), PSD (1) şi UNPR (3) să demisioneze, 
aducând astfel Consiliul Local în incapacitate de 
funcţionare.
În prima parte a anului, lucrurile au fost repuse pe făgaş, în 
acest moment, Consiliul Local funcţionând cu 12 aleşi locali: 
4, de la ALDE, 3, de la PSD, 4, de la UNPR şi 1, de la PNL. 
„Consiliul Local funcţionează fără cei ai PNL-ului, 
bineînţeles. Şi-au dat demisia 2 (n.r. Lucia Lefter şi Ana 
Maria Niţu) şi n-au mai făcut demersurile necesare pentru 
a se completa locurile vacante. Doar un singur consilier de 
la PNL a mai rămas în CL (n.r Maria Tudor). A încercat 
domnul preşedinte Drăgulin s-o dea afară pe doamna 
Tudor însă ea a contestat decizia.” a precizat Sinel Nae.
Din Executivul Primăriei mai face parte Florin Nae (PSD), 
consilier local cu atribuţii de viceprimar.
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Secretariatul Comun (SC) pentru Programul Interreg V-A întâlniri tematice cu beneficiari ai proiectelor finanţate 
România-Bulgaria din cadrul Biroului Regional pentru în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 
Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa privind regulile de implementare a proiectelor: în data 
România-Bulgaria (BRCT Călăraşi), şi în anul 2019 de 2 iulie 2019 la Craiova, România şi în data de 4 iulie 
continuă organizarea unei serii de evenimente, cu 2019 la Dobrich, Bulgaria. În cadrul întâlnirilor au avut 
scopul asigurării unui înalt grad de informare a loc discuţii practice legate de completarea rapoartelor 
grupurilor ţintă. Astfel, până la acest moment au fost de parteneriat şi de proiect, modificări ale contractelor, 
organizate evenimente în sprijinul beneficiarilor precum şi alte aspecte relevante. Alte două întâlniri 
proiectelor finanţate în cadrul programului, precum şi tematice similare urmează a fi organizate în lunile care 
evenimente pentru promovarea rezultatelor obţinute urmează, datele şi locaţiile cărora urmând a fi 
prin implementarea proiectelor. comunicate în timp util.

În sprijinul beneficiarilor, pe parcursul anului 2019, Pentru promovarea rezultatelor obţinute prin 
Secretariatul Comun din cadrul Biroului Regional pentru proiectele implementate, în data de 8 iulie a fost 
Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa organizată o vizită de mediatizare la locul de 
România – Bulgaria (BRCT Călăraşi) a organizat 2 serviciilor de sănătate precum şi colaborarea între implementare a proiectului ROBG-174, “Sănătatea ta 

furnizorii serviciilor de sănătate la nivelul comunităţilor contează! Modernizarea spitalelor din Zimnicea şi 
Zimnicea şi Svishtov. În timpul evenimentului au fost Svishtov”, finanţat în cadrul Programului Interreg V-A 
furnizate informaţii privind Programul Interreg V-A România – Bulgaria. Proiectul a fost implementat de 
România-Bulgaria în contextul anului European al către Unitatea Administrativ Teritorială – Oraşul 
bolilor rare, dar şi informaţii detaliate despre proiect, Zimnicea, în calitate de Beneficiar Lider şi 
furnizate de cei doi parteneri ai proiectului. La final, a Municipalitatea Svishtov, în calitate de Beneficiar 2, 
fost vizitat Spitalul Multiprofil din Svishtov ”Dr. Dimitar având ca obiectiv principal îmbunătăţirea eficienţei 
Pavlovich”, unde au fost prezentate echipamentele 
achiziţionate de către Municipalitatea Svishtov.

Pentru a afla mai multe informaţii despre Programul 
Interreg V-A România-Bulgaria, despre evenimentele 
viitoare, dar şi despre proiectele finanţate, vă invităm 
să accesaţi pagina de internet www.interregrobg.eu.

Evenimente organizate în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria 

Pentru o mai bună colectare a deşeurilor menajere şi 
reciclabile, în concordanţă cu Legea nr. 31/2019 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor, operatorul de salubritate REBU SA 
împreună cu Primăria Municipiului Călăraşi pune la dispoziţia 
călărăşenilor primele două platforme pilot închise cu cartele, 
una dintre acestea fiind cea de pe strada Stejarului (blocuri D) 
şi cealaltă pe strada Belşugului (zona blocului M20).

Acestea beneficiază de un sistem de închidere cu cartelă, 
racordat la energie fotovoltaică şi monitorizare video. 
Locuitorii din blocurile arondate la cele două platforme sunt 
rugaţi să depoziteze deşeurile numai în containere, în mod 
selectiv. Astfel, deşeurile reciclabile (hârtie, carton, plastic, 
ambalaje metalice) trebuie să fie presate, curate şi fără lichide.

Cei care nu au fost găsiţi pentru primirea cartelei de acces în 
aceste platforme, sunt aşteptaţi la casieria REBU.

Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Vasile Iliuţă, în colaborare cu reprezentanţi ai 
administraţiei din Silistra, a organizat, recent, 
o întâlnire informală pe tema unor viitoare 
parteneriate între bulgari şi localităţile 
judeţului nostru.
Nu este prima întrevedere pe subiecte ce ţin 
de colaborarea transfrontalieră dintre cele 
două zone, Dunărea fiind un nod de legătură 
pentru viitoare proiecte europene.
La întâlnire au participat primari, oameni de 
afaceri, reprezentanţi ai Biroului de Cooperare 
Transfrontalieră şi ai instituţiilor publice.
Sursa Facebook Consilul Judeţean Călăraşi

n Primăria Budeşti

Sinel Nae: La 
momentul acesta avem 

secretar interimar!

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Întrevedere cu 
reprezentanţii 

administraţiei din Silistra

n CJ Călăraşi

La sfârşitul acestei luni va avea loc recepţia noului 
sediu al Bibliotecii Judeţene Alexandru Odobescu

Primăria pune la dispoziţia cetăţenilor primele 
două platforme pilot închise cu cartele

Marţi, 23 iulie 2019, la sediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-
Muntenia, Municipiul Călăraşi a devenit beneficiarul unei noi finanţări 
europene, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 3 - „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 
carbon”, prin semnarea contractului de finanţare a proiectului 
”Reabilitare termică a Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu”.
Reabilitarea termică a Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu este cel de-
al treilea proiect de acest gen pentru care Municipiul Călăraşi a obţinut 
finanţare europeană, obiectivele fiind aceleaşi ca în proiectele de 
reabilitare termică a Grădiniţei cu Program Prelungit Ţara Copilăriei şi a 
Liceului Teoretic Mihai Eminescu. 
Contractul de finanţare semnat marţi, 23 iulie 2019, are o valoare de 
aproximativ 935.000 de euro, odată cu semnarea acestuia Primăria 
Municipiului Călăraşi depăşind pragul de 10 milioane de euro în ceea ce 
priveşte proiecte cu finanţare europeană aflate în implementare în 
exerciţiul financiar european aferent perioadei 2014-2020. 
În perioada imediat următoare se va iniţia achiziţia serviciului de 
elaborare a proiectului tehnic şi a contractului de lucrări, procedură 
estimată la o durata de  8 luni, execuţia lucrărilor de anvelopare urmând 
a avea o durata de 24 luni.                                                 BIROUL DE PRESĂ

În conformitate cu ordinul Suplimentar, clasele din cel puţin trei săptămâni înainte de 
ministrului Educaţiei Naţionale nr. învăţământul primar şi grupele din finalul semestrului. Etapele 
3.191/2019 privind structura anului învăţământul preşcolar beneficiază naţionale ale olimpiadelor şcolare 
şcolar 2019-2020, cursurile anului de vacanţă în săptămâna 26 se organizează, în general, în 
şcolar 2019-2020 încep luni, 9 octombrie - 3 noiembrie 2019. perioada vacanţei de primăvară, 
septembrie şi sunt dispuse pe potrivit unui calendar specific.Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral 
durata a 35 de săptămâni. şi frecvenţă redusă, anul şcolar se În zilele nelucrătoare/de sărbătoare 

încheie în data de 29 mai 2020, iar Structura anului şcolar cuprinde legală prevăzute de lege şi de 
pentru clasa a VIII-a, în data de 5 semestrul I (9 septembrie  - 20 contractul colectiv de muncă 
iunie 2020.decembrie 2019) şi semestrul al II- aplicabil nu se organizează cursuri.

lea (13 ianuarie - 12 iunie 2020). Programul naţional „Şcoala altfel” Calendarul examenelor/evaluărilor 
are o durată de 5 zile consecutive Vacanţele elevilor din toate naţionale, al examenelor de 
lucrătoare în timpul anului şcolar şi ciclurile de învăţământ sunt absolvire, respectiv de 
poate fi derulat în perioada 7 programate astfel: certificare/atestare a calificării 
octombrie 2019 - 29 mai 2020, pe l vacanţa de iarnă (21 decembrie profesionale/a competenţelor, 
baza unei planificări ce rămâne la 2019 - 12 ianuarie 2020) precum şi calendarul admiterii în 
decizia şcolilor. Desfăşurarea clasa a IX-a se aprobă prin ordine l vacanţa de primăvară (4 aprilie - programului „Şcoala altfel” nu distincte ale ministrului educaţiei.21 aprilie 2020) coincide cu perioada alocată 

Proiectul ordinului de ministru a l vacanţa de vară (13 iunie - data susţinerii tezelor semestriale. 
fost discutat în Comisia de dialog din septembrie 2020 la care vor Acestea vor avea loc, de regulă, la 
social cu toţi partenerii începe cursurile anului şcolar 2020 - finalul semestrelor, după 
sociali/instituţionali ai MEN. 2021) parcurgerea programei şcolare, cu 

Deşi a dispărut de ceva vreme de pe 
orbita PSD Călăraşi, Ciprian Pandea 
continuă să rămână pe buzele 
colegilor săi, provocând chiar 
frisoane actualei conduceri a 
organizaţiei judeţene la simpla auzire 
a numelui său.

Bunăoară, sâmbătă, fostul preşedinte al 
filialei locale, a fost pomenit în discuţiile 
care vizau analizarea rezultatelor de la 
europarlamentare, purtate de o parte din 
membrii Comitetutului Judeţean cu 
conducerea centrală, reprezentată de 
Viorica Dăncilă, Eugen Teodorovici şi 
Mihai Fifor. Câţiva din cei prezenţi i-au 
comunicat premierului că marginalizarea 
lui Ciprian Pandea a însemnat, mai 
degrabă, o pierdere pentru partid. Au fost 
parcă şi o voce sau două care i-au sugerat 

Cred că domnul Iacomi şi-ar dori din toată greu nu e să devii preşedinte, ci să te lui madame Dăncilă că, în cazul Pandea, 
inima să scape de umbra lui Pandea din menţii în această funcţie!cea mai bună soluţie ar fi excluderea, pe 
partid. Deşi l-a detronat din funcţie cu motiv că ar fi coalizat cu inamicii politici în Ce-aş face în locul lui Iacomi? E simplu şi 
sprijinul nemijlocit al Centrului, Iacomi detrimentul PSD, la europarlamentarele are la baze şi nişte calcule politice. Pentru 
ştie prea bine că Ciprian e un adversar din 26 mai. Păcat că o poziţie clară n-a că interesele partidului sunt mai presus 
redutabil iar dacă va rămâne în partid, fie avut preşedintele Iulian Iacomi care, după decât cele personale, aş îngropa securea 
şi ca simplu membru, se va mai pricopsi părerea mea, ar fi trebuit să pună degetul războiului cu fostul preşedinte Pandea, 
pe cap cu o problemă, mare cât casa!pe rană, dacă există aşa ceva, şi să ofere, invitându-l în linia întâi a partidului. 

desigur, şi o soluţie în cazul cu pricina. Dar decât să-şi facă în mod inutil astfel de Pentru că, în realitate, adevăraţii inamici 
gânduri negre, domnul Iacomi ar face mai sunt în afara lui şi nu în interior. Desigur, 
bine să-şi ofere o clipă, două de pauză nu l-aş fi adus de pomană. L-aş fi 
pentru o analiză care l-ar putea pune, responsabilizat pe măsura bănuielilor ori 
repet, pe aceeaşi bancă cu falsul său suspiciunilor care au planat asupra sa în 
inamic. legătură cu implicarea subterană de la 

europarlamentare.Toată lumea ştie prea bine că obţinerea 
mandatului de preşedinte al filialei Ciprian Pandea nu e un simplu membru 
judeţene i se datorează în întregime lui pe care să-l poţi neutraliza cu o înjurătură, 
Codrin Ştefănescu. La vremea respectivă, cel mult două livrată într-un cadru de 
adică undeva la începutul anului, secretar partid de orice neica – nimeni şi să te 
general interimar şi unul din apropiaţii lui debarasezi de el cu aceeaşi uşurinţă cu 
Dragnea. Acum, un simplu membru cu o care vrei să scapi de un costum purtat 
agendă care nu-i provoacă deloc plăcere până la uzare.

Dar de ce mai este încă Ciprian Pandea un lui Dăncilă. Rămas fără un astfel de sprijin, Eu cred că nu doar Ciprian Pandea ar mai pericol pentru o parte din PSD Călăraşi? Iacomi riscă oricând să fie, la rândul său, avea nevoie de PSD, ci şi invers. N-o spun Pentru că se bucură de un capital de detronat. E limpede că în cazul unui doar eu aici ci şi membrii cu vechi ştate imagine şi încredere încă nealterat. În insucces la prezidenţiale, scaunul său se din partid, unii dintre ei chiar fondatori ai timpul mandatului său, în dese rânduri, a va şubrezi şi mai tare. filialei locale, care au regretat fost la dispoziţia colegilor săi, primarii cu 
Vedeţi domnule Iacomi, cam la fel a păţit marginalizarea lui chiar şi în faţa precădere, cărora le-a oferit sprijinul în 
şi Ciprian. Când „sprijinul” său a căzut, conducerii centrale căreia i-a cam cerut limita posibilităţilor sale. Îndepărtarea sa 
aceeaşi soartă a avut şi el. De ce oare n- socoteală!din funcţia de preşedinte n-a fost rodul 
aţi păţi şi dumneavoastră la fel dacă, după La bătălia din noiembrie, domnule Iacomi, unui comportament, hai să-i spunem 
cum se vede, Codrin Ştefănescu e deja în e nevoie de mulţi soldaţi. Din păcate, şi dictatorial, în partid. Altele au fost 
pom şi pomu' în aer? aceea puţinii pe care-i mai aveţi nu se mai motivele care s-ar putea repercuta şi 
În PSD dar şi înalte partide de anvergură, simt nici ei confortabili în familia PSD!asupra succesorului său.

Comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi a implementat 
proiectul „Piste pentru ciclişti – cale de valorificare a 
tradiţiilor şi potenţialului economico-social al 
comunei Grădiştea, judeţul Călăraşi” şi „Conservarea 
specificului local prin organizarea de târguri 
tradiţionale şi evenimente culturale, utilizarea 
mijloacelor de prezentare on-line a patrimoniului 
natural şi cultural al comunei Grădiştea”

În data de 27 iulie 2019, la Grădiştea va avea loc a 
cincea ediţie a Festivalului Bicicletelor care va deveni o 
traditie în comuna Grădistea. Târgul care va fi organizat 
cu această ocazie va promova produsele culinare locale 
tradiţionale şi produsele de artizanat. 

Se va organiza un spectacol la care vor fi invitaţi să 
participe ansamblul local şi elevii şcolilor din localitate. 
Vor fi organizate concursuri (de ciclism, de desene, de 
fotografie), mini expoziţie, expoziţie culinară a 
gospodinelor din localitate. Manifestarea îşi propune 
să contribuie la atingerea unuia din obiectivele creării 
pistei pentru ciclişti şi anume dezvoltarea durabilă a 
zonei prin turism alternativ care are la bază principii de 
minimizare a impactului activităţii turistice asupra 
mediului natural în vederea obţinerii creşterii ecologice 
contribuind la menţinerea şi îmbunătăţirea stării de 
conservare la prezervarea tradiţiilor locale şi la 
reanimarea acestora.

Pista pentru ciclişti se desfăşoară de-a lungul Drumului 
Naţional 31 Călăraşi - Olteniţa, pe partea stângă, cu o 
lungime de 5641 m. Începe de la lacul Gălăţui din satul 
Rasa la km 10 pe DN31, si se termină în satul Grădiştea 
în dreptul străzii Buzeşti. Pista are o lăţime de 1,0 m şi 
29 platforme de încrucişare cu lungimea de 8 m şi 
lăţimea de 1,0 m, amplasate la cca. 200 m una de alta.

Prin această investiţie se încearcă revitalizarea 
spirituală şi culturală a comunei, dezvoltarea spiritului 
civic al locuitorilor, prin promovarea tradiţiilor 
culturale locale, cu ocazia fiecărei manifestaţii cultural 
artistice.

Pentru mai multe informaţii,

Oana-Denisa Glăvan

Primaria comunei Grădiştea, judetul Călăraşi

Tel: 0242/336.017, E-mail: 
achizitiigradistea@yahoo.com

n Primăria Călăraşi

A fost semnat contractul de finanţare 
al proiectului „Reabilitarea termică 

a Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu”

MEN: Structura anului şcolar 2019 / 2020

Ciclism prin Grădiştea - 
Tradiţie, Cultură şi Natură

n PSD Călăraşi

Rău cu rău, dar mai rău fără rău!



Conducerea Consiliului Judeţean a taina minunată ascunsă în paginile 
anunţat vineri pe o reţea de aurii ale cărţilor.” este mesajul postat 
socializare că la sfârşitul acestei luni va pe pagina oficială de Facebook a 
fi recepţionat imobilul care va găzdui Consiliului Judeţean Călăraşi.
noul sediu al Bibliotecii Judeţene În altă ordine de idei, dosarul privind 
Alexandru Odobescu. “La sfârşitul Biblioteca Judeţeană Alexandru 
acestei luni va avea loc recepţia Odobescu se află în atenţia 
noului sediu al bibliotecii judeţene procurorilor DNA. “Există solicitări ale 
Alexandru Odobescu. Astăzi, la orele Departamentului Naţional 
dimineţii, preşedintele Consiliului Anticorupţie (DNA) cu privire la 
Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a investiţia Centrului Judeţean de 
verificat stadiul lucrărilor la edificiul Cultură şi Administraţie Publică 
care va adăposti toate secţiile Barbu Ştirbei – Biblioteca Judeţeană 
bibliotecii. Pentru micii cititori, dar şi Alexandru Odobescu” confirmă şi 
pentru cei mai vârstnici, bibliotecarii conducerea CJ Călăraşi ca urmare a 
au gândit spaţii generoase care să unei solicitări transmise în baza Legii 
atragă cât mai mulţi călărăşeni spre 544 / 2001.
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Viceprimarul cu atribuţii de primar, Sinel Nae, a declarat 
recent că raporturile de muncă cu fostul secretar al 
Primăriei Budeşti, Fănel Ilie, s-au încheiat cu acordul 
părţilor, locul acestui fiind ocupat interimar de o altă 
angajată. „La Budeşti încă mai avem mici probleme. N-am 
reuşit încă să acopăr toate posturile. La momentul acesta 
avem secretar interimar. Ne-am despărţit pe cale amiabilă 
de domnul Mihai. Am încheiat raporturile de muncă cu 
acordul părţilor” a spus primarul Sinel Nae care a continuat 
„Singura problemă e că nu avem secretar. E o persoană 
care asigură interimatul şi aşteptăm declanşarea 
procedurii privind scoaterea postului la concurs. 
Funcţionăm dar nu la capacitate maximă. În 2-3 luni vom 
angaja şi restul personalului de care avem nevoie.”
Fostul secretar, Fănel Ilie este fratele liderului PNL Budeşti, 
Mihai Ilie, cel care a provocat la finalul anului trecut un mic 
cutremur în cadrul Consiliului Local. El a reuşit să-i convingă 
pe consilierii locali PNL (2, la număr) precum şi pe o parte 
din cei de la ALDE (2), PSD (1) şi UNPR (3) să demisioneze, 
aducând astfel Consiliul Local în incapacitate de 
funcţionare.
În prima parte a anului, lucrurile au fost repuse pe făgaş, în 
acest moment, Consiliul Local funcţionând cu 12 aleşi locali: 
4, de la ALDE, 3, de la PSD, 4, de la UNPR şi 1, de la PNL. 
„Consiliul Local funcţionează fără cei ai PNL-ului, 
bineînţeles. Şi-au dat demisia 2 (n.r. Lucia Lefter şi Ana 
Maria Niţu) şi n-au mai făcut demersurile necesare pentru 
a se completa locurile vacante. Doar un singur consilier de 
la PNL a mai rămas în CL (n.r Maria Tudor). A încercat 
domnul preşedinte Drăgulin s-o dea afară pe doamna 
Tudor însă ea a contestat decizia.” a precizat Sinel Nae.
Din Executivul Primăriei mai face parte Florin Nae (PSD), 
consilier local cu atribuţii de viceprimar.
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Secretariatul Comun (SC) pentru Programul Interreg V-A întâlniri tematice cu beneficiari ai proiectelor finanţate 
România-Bulgaria din cadrul Biroului Regional pentru în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 
Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa privind regulile de implementare a proiectelor: în data 
România-Bulgaria (BRCT Călăraşi), şi în anul 2019 de 2 iulie 2019 la Craiova, România şi în data de 4 iulie 
continuă organizarea unei serii de evenimente, cu 2019 la Dobrich, Bulgaria. În cadrul întâlnirilor au avut 
scopul asigurării unui înalt grad de informare a loc discuţii practice legate de completarea rapoartelor 
grupurilor ţintă. Astfel, până la acest moment au fost de parteneriat şi de proiect, modificări ale contractelor, 
organizate evenimente în sprijinul beneficiarilor precum şi alte aspecte relevante. Alte două întâlniri 
proiectelor finanţate în cadrul programului, precum şi tematice similare urmează a fi organizate în lunile care 
evenimente pentru promovarea rezultatelor obţinute urmează, datele şi locaţiile cărora urmând a fi 
prin implementarea proiectelor. comunicate în timp util.

În sprijinul beneficiarilor, pe parcursul anului 2019, Pentru promovarea rezultatelor obţinute prin 
Secretariatul Comun din cadrul Biroului Regional pentru proiectele implementate, în data de 8 iulie a fost 
Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa organizată o vizită de mediatizare la locul de 
România – Bulgaria (BRCT Călăraşi) a organizat 2 serviciilor de sănătate precum şi colaborarea între implementare a proiectului ROBG-174, “Sănătatea ta 

furnizorii serviciilor de sănătate la nivelul comunităţilor contează! Modernizarea spitalelor din Zimnicea şi 
Zimnicea şi Svishtov. În timpul evenimentului au fost Svishtov”, finanţat în cadrul Programului Interreg V-A 
furnizate informaţii privind Programul Interreg V-A România – Bulgaria. Proiectul a fost implementat de 
România-Bulgaria în contextul anului European al către Unitatea Administrativ Teritorială – Oraşul 
bolilor rare, dar şi informaţii detaliate despre proiect, Zimnicea, în calitate de Beneficiar Lider şi 
furnizate de cei doi parteneri ai proiectului. La final, a Municipalitatea Svishtov, în calitate de Beneficiar 2, 
fost vizitat Spitalul Multiprofil din Svishtov ”Dr. Dimitar având ca obiectiv principal îmbunătăţirea eficienţei 
Pavlovich”, unde au fost prezentate echipamentele 
achiziţionate de către Municipalitatea Svishtov.

Pentru a afla mai multe informaţii despre Programul 
Interreg V-A România-Bulgaria, despre evenimentele 
viitoare, dar şi despre proiectele finanţate, vă invităm 
să accesaţi pagina de internet www.interregrobg.eu.

Evenimente organizate în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria 

Pentru o mai bună colectare a deşeurilor menajere şi 
reciclabile, în concordanţă cu Legea nr. 31/2019 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deşeurilor, operatorul de salubritate REBU SA 
împreună cu Primăria Municipiului Călăraşi pune la dispoziţia 
călărăşenilor primele două platforme pilot închise cu cartele, 
una dintre acestea fiind cea de pe strada Stejarului (blocuri D) 
şi cealaltă pe strada Belşugului (zona blocului M20).

Acestea beneficiază de un sistem de închidere cu cartelă, 
racordat la energie fotovoltaică şi monitorizare video. 
Locuitorii din blocurile arondate la cele două platforme sunt 
rugaţi să depoziteze deşeurile numai în containere, în mod 
selectiv. Astfel, deşeurile reciclabile (hârtie, carton, plastic, 
ambalaje metalice) trebuie să fie presate, curate şi fără lichide.

Cei care nu au fost găsiţi pentru primirea cartelei de acces în 
aceste platforme, sunt aşteptaţi la casieria REBU.

Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Vasile Iliuţă, în colaborare cu reprezentanţi ai 
administraţiei din Silistra, a organizat, recent, 
o întâlnire informală pe tema unor viitoare 
parteneriate între bulgari şi localităţile 
judeţului nostru.
Nu este prima întrevedere pe subiecte ce ţin 
de colaborarea transfrontalieră dintre cele 
două zone, Dunărea fiind un nod de legătură 
pentru viitoare proiecte europene.
La întâlnire au participat primari, oameni de 
afaceri, reprezentanţi ai Biroului de Cooperare 
Transfrontalieră şi ai instituţiilor publice.
Sursa Facebook Consilul Judeţean Călăraşi

n Primăria Budeşti

Sinel Nae: La 
momentul acesta avem 

secretar interimar!

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Întrevedere cu 
reprezentanţii 

administraţiei din Silistra

n CJ Călăraşi

La sfârşitul acestei luni va avea loc recepţia noului 
sediu al Bibliotecii Judeţene Alexandru Odobescu

Primăria pune la dispoziţia cetăţenilor primele 
două platforme pilot închise cu cartele

Marţi, 23 iulie 2019, la sediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-
Muntenia, Municipiul Călăraşi a devenit beneficiarul unei noi finanţări 
europene, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 3 - „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 
carbon”, prin semnarea contractului de finanţare a proiectului 
”Reabilitare termică a Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu”.
Reabilitarea termică a Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu este cel de-
al treilea proiect de acest gen pentru care Municipiul Călăraşi a obţinut 
finanţare europeană, obiectivele fiind aceleaşi ca în proiectele de 
reabilitare termică a Grădiniţei cu Program Prelungit Ţara Copilăriei şi a 
Liceului Teoretic Mihai Eminescu. 
Contractul de finanţare semnat marţi, 23 iulie 2019, are o valoare de 
aproximativ 935.000 de euro, odată cu semnarea acestuia Primăria 
Municipiului Călăraşi depăşind pragul de 10 milioane de euro în ceea ce 
priveşte proiecte cu finanţare europeană aflate în implementare în 
exerciţiul financiar european aferent perioadei 2014-2020. 
În perioada imediat următoare se va iniţia achiziţia serviciului de 
elaborare a proiectului tehnic şi a contractului de lucrări, procedură 
estimată la o durata de  8 luni, execuţia lucrărilor de anvelopare urmând 
a avea o durata de 24 luni.                                                 BIROUL DE PRESĂ

În conformitate cu ordinul Suplimentar, clasele din cel puţin trei săptămâni înainte de 
ministrului Educaţiei Naţionale nr. învăţământul primar şi grupele din finalul semestrului. Etapele 
3.191/2019 privind structura anului învăţământul preşcolar beneficiază naţionale ale olimpiadelor şcolare 
şcolar 2019-2020, cursurile anului de vacanţă în săptămâna 26 se organizează, în general, în 
şcolar 2019-2020 încep luni, 9 octombrie - 3 noiembrie 2019. perioada vacanţei de primăvară, 
septembrie şi sunt dispuse pe potrivit unui calendar specific.Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral 
durata a 35 de săptămâni. şi frecvenţă redusă, anul şcolar se În zilele nelucrătoare/de sărbătoare 

încheie în data de 29 mai 2020, iar Structura anului şcolar cuprinde legală prevăzute de lege şi de 
pentru clasa a VIII-a, în data de 5 semestrul I (9 septembrie  - 20 contractul colectiv de muncă 
iunie 2020.decembrie 2019) şi semestrul al II- aplicabil nu se organizează cursuri.

lea (13 ianuarie - 12 iunie 2020). Programul naţional „Şcoala altfel” Calendarul examenelor/evaluărilor 
are o durată de 5 zile consecutive Vacanţele elevilor din toate naţionale, al examenelor de 
lucrătoare în timpul anului şcolar şi ciclurile de învăţământ sunt absolvire, respectiv de 
poate fi derulat în perioada 7 programate astfel: certificare/atestare a calificării 
octombrie 2019 - 29 mai 2020, pe l vacanţa de iarnă (21 decembrie profesionale/a competenţelor, 
baza unei planificări ce rămâne la 2019 - 12 ianuarie 2020) precum şi calendarul admiterii în 
decizia şcolilor. Desfăşurarea clasa a IX-a se aprobă prin ordine l vacanţa de primăvară (4 aprilie - programului „Şcoala altfel” nu distincte ale ministrului educaţiei.21 aprilie 2020) coincide cu perioada alocată 

Proiectul ordinului de ministru a l vacanţa de vară (13 iunie - data susţinerii tezelor semestriale. 
fost discutat în Comisia de dialog din septembrie 2020 la care vor Acestea vor avea loc, de regulă, la 
social cu toţi partenerii începe cursurile anului şcolar 2020 - finalul semestrelor, după 
sociali/instituţionali ai MEN. 2021) parcurgerea programei şcolare, cu 

Deşi a dispărut de ceva vreme de pe 
orbita PSD Călăraşi, Ciprian Pandea 
continuă să rămână pe buzele 
colegilor săi, provocând chiar 
frisoane actualei conduceri a 
organizaţiei judeţene la simpla auzire 
a numelui său.

Bunăoară, sâmbătă, fostul preşedinte al 
filialei locale, a fost pomenit în discuţiile 
care vizau analizarea rezultatelor de la 
europarlamentare, purtate de o parte din 
membrii Comitetutului Judeţean cu 
conducerea centrală, reprezentată de 
Viorica Dăncilă, Eugen Teodorovici şi 
Mihai Fifor. Câţiva din cei prezenţi i-au 
comunicat premierului că marginalizarea 
lui Ciprian Pandea a însemnat, mai 
degrabă, o pierdere pentru partid. Au fost 
parcă şi o voce sau două care i-au sugerat 

Cred că domnul Iacomi şi-ar dori din toată greu nu e să devii preşedinte, ci să te lui madame Dăncilă că, în cazul Pandea, 
inima să scape de umbra lui Pandea din menţii în această funcţie!cea mai bună soluţie ar fi excluderea, pe 
partid. Deşi l-a detronat din funcţie cu motiv că ar fi coalizat cu inamicii politici în Ce-aş face în locul lui Iacomi? E simplu şi 
sprijinul nemijlocit al Centrului, Iacomi detrimentul PSD, la europarlamentarele are la baze şi nişte calcule politice. Pentru 
ştie prea bine că Ciprian e un adversar din 26 mai. Păcat că o poziţie clară n-a că interesele partidului sunt mai presus 
redutabil iar dacă va rămâne în partid, fie avut preşedintele Iulian Iacomi care, după decât cele personale, aş îngropa securea 
şi ca simplu membru, se va mai pricopsi părerea mea, ar fi trebuit să pună degetul războiului cu fostul preşedinte Pandea, 
pe cap cu o problemă, mare cât casa!pe rană, dacă există aşa ceva, şi să ofere, invitându-l în linia întâi a partidului. 

desigur, şi o soluţie în cazul cu pricina. Dar decât să-şi facă în mod inutil astfel de Pentru că, în realitate, adevăraţii inamici 
gânduri negre, domnul Iacomi ar face mai sunt în afara lui şi nu în interior. Desigur, 
bine să-şi ofere o clipă, două de pauză nu l-aş fi adus de pomană. L-aş fi 
pentru o analiză care l-ar putea pune, responsabilizat pe măsura bănuielilor ori 
repet, pe aceeaşi bancă cu falsul său suspiciunilor care au planat asupra sa în 
inamic. legătură cu implicarea subterană de la 

europarlamentare.Toată lumea ştie prea bine că obţinerea 
mandatului de preşedinte al filialei Ciprian Pandea nu e un simplu membru 
judeţene i se datorează în întregime lui pe care să-l poţi neutraliza cu o înjurătură, 
Codrin Ştefănescu. La vremea respectivă, cel mult două livrată într-un cadru de 
adică undeva la începutul anului, secretar partid de orice neica – nimeni şi să te 
general interimar şi unul din apropiaţii lui debarasezi de el cu aceeaşi uşurinţă cu 
Dragnea. Acum, un simplu membru cu o care vrei să scapi de un costum purtat 
agendă care nu-i provoacă deloc plăcere până la uzare.

Dar de ce mai este încă Ciprian Pandea un lui Dăncilă. Rămas fără un astfel de sprijin, Eu cred că nu doar Ciprian Pandea ar mai pericol pentru o parte din PSD Călăraşi? Iacomi riscă oricând să fie, la rândul său, avea nevoie de PSD, ci şi invers. N-o spun Pentru că se bucură de un capital de detronat. E limpede că în cazul unui doar eu aici ci şi membrii cu vechi ştate imagine şi încredere încă nealterat. În insucces la prezidenţiale, scaunul său se din partid, unii dintre ei chiar fondatori ai timpul mandatului său, în dese rânduri, a va şubrezi şi mai tare. filialei locale, care au regretat fost la dispoziţia colegilor săi, primarii cu 
Vedeţi domnule Iacomi, cam la fel a păţit marginalizarea lui chiar şi în faţa precădere, cărora le-a oferit sprijinul în 
şi Ciprian. Când „sprijinul” său a căzut, conducerii centrale căreia i-a cam cerut limita posibilităţilor sale. Îndepărtarea sa 
aceeaşi soartă a avut şi el. De ce oare n- socoteală!din funcţia de preşedinte n-a fost rodul 
aţi păţi şi dumneavoastră la fel dacă, după La bătălia din noiembrie, domnule Iacomi, unui comportament, hai să-i spunem 
cum se vede, Codrin Ştefănescu e deja în e nevoie de mulţi soldaţi. Din păcate, şi dictatorial, în partid. Altele au fost 
pom şi pomu' în aer? aceea puţinii pe care-i mai aveţi nu se mai motivele care s-ar putea repercuta şi 
În PSD dar şi înalte partide de anvergură, simt nici ei confortabili în familia PSD!asupra succesorului său.

Comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi a implementat 
proiectul „Piste pentru ciclişti – cale de valorificare a 
tradiţiilor şi potenţialului economico-social al 
comunei Grădiştea, judeţul Călăraşi” şi „Conservarea 
specificului local prin organizarea de târguri 
tradiţionale şi evenimente culturale, utilizarea 
mijloacelor de prezentare on-line a patrimoniului 
natural şi cultural al comunei Grădiştea”

În data de 27 iulie 2019, la Grădiştea va avea loc a 
cincea ediţie a Festivalului Bicicletelor care va deveni o 
traditie în comuna Grădistea. Târgul care va fi organizat 
cu această ocazie va promova produsele culinare locale 
tradiţionale şi produsele de artizanat. 

Se va organiza un spectacol la care vor fi invitaţi să 
participe ansamblul local şi elevii şcolilor din localitate. 
Vor fi organizate concursuri (de ciclism, de desene, de 
fotografie), mini expoziţie, expoziţie culinară a 
gospodinelor din localitate. Manifestarea îşi propune 
să contribuie la atingerea unuia din obiectivele creării 
pistei pentru ciclişti şi anume dezvoltarea durabilă a 
zonei prin turism alternativ care are la bază principii de 
minimizare a impactului activităţii turistice asupra 
mediului natural în vederea obţinerii creşterii ecologice 
contribuind la menţinerea şi îmbunătăţirea stării de 
conservare la prezervarea tradiţiilor locale şi la 
reanimarea acestora.

Pista pentru ciclişti se desfăşoară de-a lungul Drumului 
Naţional 31 Călăraşi - Olteniţa, pe partea stângă, cu o 
lungime de 5641 m. Începe de la lacul Gălăţui din satul 
Rasa la km 10 pe DN31, si se termină în satul Grădiştea 
în dreptul străzii Buzeşti. Pista are o lăţime de 1,0 m şi 
29 platforme de încrucişare cu lungimea de 8 m şi 
lăţimea de 1,0 m, amplasate la cca. 200 m una de alta.

Prin această investiţie se încearcă revitalizarea 
spirituală şi culturală a comunei, dezvoltarea spiritului 
civic al locuitorilor, prin promovarea tradiţiilor 
culturale locale, cu ocazia fiecărei manifestaţii cultural 
artistice.

Pentru mai multe informaţii,

Oana-Denisa Glăvan

Primaria comunei Grădiştea, judetul Călăraşi

Tel: 0242/336.017, E-mail: 
achizitiigradistea@yahoo.com

n Primăria Călăraşi

A fost semnat contractul de finanţare 
al proiectului „Reabilitarea termică 

a Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu”

MEN: Structura anului şcolar 2019 / 2020

Ciclism prin Grădiştea - 
Tradiţie, Cultură şi Natură

n PSD Călăraşi

Rău cu rău, dar mai rău fără rău!
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