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investiţiei fiind de 2.840.861,05 lei.
Consiliul Judeţean Călăraşi a pus la 
dispoziţie terenul şi a finanţat suma 
necesară branşamentelor la utilităţile 
locuinţelor.

Programul de construcţii de locuinţe 
pentru tineri, destinate închirierii, a fost 
lansat de ANL în anul 2001. Locuinţele 
sunt construite pe terenuri puse la 
dispoziţia Agenţiei de către autorităţile 
publice locale, beneficiarii fiind tineri 
între 18 şi 35 de ani, care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de lege pentru a 
putea accesa o astfel de locuinţă. În 
prezent, în urma ultimelor modificări 
legislative, locuinţele pentru tineri pot 
fi achiziţionate de chiriaşi, după o 
perioadă de închiriere de minimum un 
an, prin achitarea de rate lunare egale 
către autorităţile publice locale, prin 
contractarea de credite ipotecare, prin 
Programul Prima Casă sau cu achitarea 
integrală a preţului final din surse 
proprii. 

Valoarea de înlocuire care se utilizează 
în prezent la calcularea de către “Astăzi, 9 aprilie, 12 locuinţe destinate Conducerea Consiliului Judeţean 
autorităţile publice locale a preţului de închirierii, pentru tinerii specialişti din Călăraşi a anunţat pe pagina oficială 
vânzare al locuinţelor, stabilită prin domeniul sănătăţii din municipiul de Facebook a instituţiei că astăzi au 
Ordinul ministrului dezvoltării regionale Călăraşi au fost recepţionate de ANL şi fost recepţionate cele 12 locuinţe 
şi administraţiei publice nr. 2097 din 5 Consiliul Judeţean Călăraşi.

construite pentru medici, în iulie 2019 şi valabilă până la data Locuinţele (6 apartamente cu două municipiul Călăraşi, cu fonduri publicării următorului ordin în camere şi 6 apartamente cu 3 camere) 
guvernamentale prin ANL. Monitorul Oficial al României, este de au fost construite în amplasamentul din 

1.916,42 lei/metru pătrat, inclusiv TVA.” Valoarea investiţiei este cifrată la peste strada Prelungirea Independenţei nr. 
se arată în mesajul postat pe pagina de 2,8 milioane lei. CJ Călăraşi a susţinut 5A, cu regim de înălţime St+P+2E 
Facebook a Consiliului Judeţean Călăraşi.finanţarea branşamentelor la utilităţi. (subsol+parter+2 etaje), valoarea 

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, a anunţat pe pagina 
personală de Facebook că a făcut o nouă donaţie, în 
nume propriu, de 3.000 de măşti de protecţie 
personalului sanitar de pe întreg cuprinsul judeţului, 
adăugând că luni, 6 aprilie, Consiliul Judeţean va finaliza 
procedura de achiziţie a aparaturii medicale pentru 
Unitatea de Primiri Urgenţe şi ATI din cadrul Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Călăraşi.

“Primesc continuu mesaje din toate colţurile judeţului. 
Atât de la oameni simpli, îngrijoraţi de ceea ce se 
întâmplă, cât şi de la medicii din spitalele noastre. 
Cetăţenilor le transmit să rămână în case şi să respecte cu 
stricteţe toate recomandările venite din partea 
autorităţilor. Personalului sanitar (medici, asistente, 
infirmiere, personal de curăţenie, brancardieri) îi 
mulţumesc pentru efortul imens depus.

Nu doar prin cuvinte. Astăzi de dimineaţă le-am trimis din 
partea mea alte 3000 de măşti de protecţie. Echipa mea 
din Consiliul Judeţean Călăraşi încheie şi procedura de 
achiziţie a aparaturii medicale pentru Spitalul Judeţean 
Călăraşi. Astfel, vom avea echipamente performante la 
Unitatea de Primiri Urgenţe şi pe Secţia de Terapie 
Intensivă.

Prieteni, vă asigur de tot sprijinul meu, împreună vom 
reuşi să trecem cu bine această situaţie fără precedent în 
ţară şi în lume.” a scris Iliuţă pe pagina de Facebook.

Luni, 6 aprilie, la sediul ADR Sud Muntenia a fost 
semnat un nou contract de finanţare din fonduri 
europene. Este vorba de proiectul ”Regenerarea 
fizică a zonei defavorizate ”Cărămidari” prin 
dezvoltarea bazei materiale destinate 
activităţilor educative, culturale şi recreative”, 
proiect cu o valoare eligibilă totală de 4.578.544 
lei (aproximativ 935.000 euro), din care co-
finanţarea administraţiei locale 91.570 lei (18.650 
euro).
Proiectul are o durată de implementare de 32 de 
luni şi are ca scopuri:
- Construirea unui corp nou de clădire şi 
dotarea acestuia, în incinta Şcolii gimnaziale nr.7, 
având funcţionalitatea unei săli de sport destinată 
activităţilor sociale, educative, culturale şi 
recreative, corp complet finisat, dotat şi racordat 
la utilităţi, aici fiind inclusă şi amenajarea 
exterioară a spaţiului.
- Modernizarea străzii Oborului (lungime totală 
436 m) şi a trotuarelor aferente. 
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, prioritatea de 
investiţii 4.3.
Modernizarea străzii Oborului se va face conform 
studiului de fezabilitate numai după introducerea 
canalizării cu racordare de pe străzile vecine, 
lucrare adiacentă proiectului ce va fi executată cu 
bani din bugetul local. Contractul de execuţie 
pentru canalizare a fost deja semnat, urmând  ca 
lucrările să demareze în cursul acestei luni, fiind 
deja emis ordinul de începere.

BIROUL DE PRESĂ

Conducerea Primăriei municipiului Călăraşi a Pe perioada stării de urgenţă, potrivit unei 
anunţat pe pagina oficială de Facebook că decizii a Comitetului Local pentru Situaţii de 
personalul Adăpostului de urgenţă pe timp Urgenţă Călăraşi, persoanele fără locuinţă 
de noapte a intrat în izolare la locul de intrate în grija Adăpostului sunt cazate şi pe 
muncă pentru o perioadă de 14 zile. În altă timp de zi.
ordine de idei, pe perioada stării de urgenţă, Ca o măsura suplimentară, conducerea 
în baza unei decizii a Comitetului Local Serviciului pentru persoane aflate în situaţii 
pentru Situaţii de Urgenţă, persoanele fără de risc a asigurat un spaţiu intermediar de 
locuinţă aflate în grija Adăpostului vor fi cazare a persoanelor fără locuinţă care vor fi 
cazate şi pe timp de zi. identificate pe stradă în următoarea 
“Personalul Adăpostului de urgenţă pe timp perioadă. Acestea vor intra în izolare pe o 
de noapte, din subordinea Primăriei perioadă de 14 zile, urmând apoi sa fie 
Călăraşi, a intrat în izolare la locul de transferate la Adăpostul de urgenţă. La 
muncă, pentru o perioadă de 14 zile, pentru acest moment sunt cazate 4 persoane, care 
siguranţa beneficiarilor, măsura fiind primesc hrană zilnic de la Cantina de ajutor 
dispusă de OM nr. 8/09.04.2020. Sunt doi social.
angajaţi pe fiecare tură care pot asigura Dacă identificaţi pe stradă, în municipiul 
funcţionarea Adăpostului, turele urmând să Călăraşi, persoane fără adapost, vă rugăm 
respecte regula: 14 zile izolare la locul de să ne sesizaţi la numărul de telefon: 0242 
muncă, 14 zile izolare la domiciliu şi invers. 708 192.” este mesajul postat pe Facebook.

n Primăria Călăraşi

Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în 
formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice a fost 
publicată în Monitorul Oficial şi este în vigoare începând cu 7 aprilie.

OUG 38/2020 obligă instituţiile să primească online documentele cu 
semnătura electronică trimise de către persoane fizice şi juridice.

Conform noilor prevederi din ordonanţă, stabilirea unui tip de 
semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către 
persoanele fizice sau juridice a unui serviciu disponibil online prestat 
de respectivele autorităţi revine instituţiilor publice şi autorităţilor.

De asemenea, documentele în format electronic, emise de autorităţi 
şi instituţii publice, vor fi semnate cu semnătura electronică 
calificată şi considerate înscrisuri autentice. 

Conform OUG 38/2020, actele cu semnătură electronică avansată, 
transmise prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel 
substanţial sau ridicat, vor fi asimilate, în ce priveşte condiţiile şi 
efectele lor, cu înscrisurile sub semnătură privată.

Sursa www.infoinstitutii.ro

Conducerea Primărie Călăraşi subliniază prin intermediul unei 
postări pe pagina oficială de Facebook că asistenţa socială 
rămâne o prioritate adăugând că Direcţia de Asistenţă Socială e 
în permanent contact cu persoanele care au realmente nevoie 
de sprijin în aceste vremuri grele, generate de pandemia de 
coronavirus. „Suntem în fiecare zi alături de persoanele care 
au nevoie de sprijin în această perioadă dificilă. Direcţia de 
Asistenţă Socială ia contact zilnic cu aceste persoane 
identificate, primeşte cereri din partea cetăţenilor care au 
nevoie de hrană în regim de urgenţă sau de ajutor social. 
Telefon DAS: 0242/313151.
Asistenţa socială rămâne prioritate a Primăriei Municipiului 
Călăraşi! Fiţi responsabili, ascultaţi de sfaturile autorităţilor!” 
este mesajul postat pe pagina de Facebook a Primăriei 
municipiului Călăraşi.

ceea ce se întâmplă. Ne implicăm pe toate planurile ca, 
la Călăraşi, să nu avem situaţii critice. Le mulţumesc 
colegilor pentru promptitudinea cu care au răspuns 
apelului meu", spune Eduard Grama, directorul 
Direcţiei. Câte 20 de combinezoane, lucrate din ţesătură 
certificată la un atelier din Călăraşi, au ajuns la 
personalul sanitar de pe secţiile: pediatrie, chirurgie, 
medicală, ortopedie şi ginecologie.” se arată în mesajul 
postat pe Facebook. 
Tot de acolo aflăm că “Donalam, unul dintre cei mai 
mari angajatori din Călăraşi, anunţă achiziţia unor 
echipamente medicale în valoare de peste 130.000 
euro.”, constând în 40.000 de măşti de protecţie de tip 
KN 95, 11 monitoare modulare şi un aparat mobil de 
ventilaţie pentru ATI.Direcţia de Dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean e 

alături de personalul medical, aflat în aceste zile fiebinţi “Acestea vor fi donate Spitalului Judeţean Călăraşi, 
în prima linie a „războiului” purtat cu virusul COVID – 19. Inspectoratului Judeţean de Poliţie Călăraşi şi 
Potrivit unui mesaj postat pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi. 
Consiliului Judeţean, Direcţia condusă de Eduard Grama Donalam face parte din grupul italian AFV Beltrame 
a dat un semnal de solidaritate donând Spitalului care deţine companii în câteva din ţările cele mai 
Judeţean de Urgenţă Călăraşi 100 de combinezoane de afectate de COVID 19 (Italia, Franţa, Elvetia), fiecare 
protecţie. dintre acestea implicându-se în plan local în întărirea 

serviciilor medicale şi de protecţie. Vă mulţumim „Colegii noştri din Direcţia de Dezvoltare au donat 
pentru implicare!” se precizează pe pagina de Facebook astăzi Spitalului Judeţean Călăraşi 100 de 
a Consiliului Judeţean Călăraşi.combinezoane de protecţie. Nu stăm spectatori la tot 

De astăzi (n.r. sâmbătă, 11 aprilie), de la ora 12.00, personalul din 
prima linie aparţinând Căminului pentru persoane vârstnice “Antim 
Ivireanul”, din subordinea Primăriei Călăraşi, intră în izolare la locul 
de muncă pentru o perioadă de 14 zile. Este vorba de asistenţi 
medicali, infirmiere şi îngrijitoare, cărora le vor fi asigurate toate 
cele necesare, pe perioada izolării. Ieri, o parte dintre ei şi-au făcut 
bagajele, iar astăzi şi-au lăsat familiile acasă, pentru siguranţa celor 
29 de seniori din Căminul pentru persoane vârstnice “Antim 
Ivireanul”.
Măsura este reglementată de Ordonanţa Militară nr 8/09 Aprilie 
2020 şi este aplicată începând de astăzi, 11 Aprilie. Cei 16 angajaţi 
de specialitate ai Căminului pentru persoane vârstnice “Antim 
Ivireanul” sunt împărţiţi în două ture, primii 8 dintre ei urmând să 
locuiască pentru 14 zile la locul de muncă, iar ceilalţi 8 se izolează 
la domiciliu, celor două ture fiindu-le interzis orice contact. 
Angajaţilor le vor fi asigurate materiale de protecţie, produse de 
igienă şi hrană.
Primăria Călăraşi, prin Conducerea Căminului pentru persoane 

pregătită de izolare oricând o parte dintre angajaţi.vârstnice “Antim Ivireanul” a găsit soluţii pentru cazarea 
Facem menţiunea că pe perioada stării de urgenţă, aparţinătorii asistenţilor medicali, infirmierelor şi îngrijitoarele, Ordonanţa 
sau susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice pot cere Militară nr. 8 urmând să fie respectată întocmai.
suspendarea contractului şi transferul la domiciliu, numai sub Reamintim faptul că Primăria Municipiului Călăraşi a dispus încă de 
declaraţie pe proprie răspundere că sunt asigurate toate condiţiile la începutul epidemiei cu noul coronavirus, mai exact din data de 9 
de siguranţă. În această situaţie se regăsesc două persoane pentru Martie, interzicerea accesului vizitatorilor în Căminul pentru 
care s-a cerut suspendarea contractului.persoane vârstnice “Antim Ivireanul”. Mai mult, anticipând 
Sursa Facebook Primăria Municipiului CălăraşiOrdonanţa Militară nr. 8, conducerea Căminului a dispus, începând 

cu 1 Aprilie, împărţirea în două ture a personalului, pentru a fi Sursa www.infoinstitutii.ro

Finanţare europeană 
pentru regenerarea 
zonei „Cărămidari”

n Primăria Călăraşi

Suntem în fiecare zi alături 
de persoanele care au 

nevoie de sprijin în 
această perioadă dificilă

Miercuri, 8 aprilie, unul dintre terenurile pe care 
locuitori ai municipiului Călăraşi îşi depozitează 
neconform deşeurile a fost din nou curăţat. 
Măsura face parte din planul municipalităţii de 
limitare a răspândirii noului coronavirus.
Ca urmare a perioadei de pandemie pe care o 
traversăm, am intensificat eforturile de lichidare a 
acestor gropi de gunoi neconforme. Avem, însă, 
nevoie şi de solidaritatea dumneavoastră. 

Cum puteţi ajuta?
l aruncaţi deşeurile doar în locurile special 
amenajate
l anunţaţi-ne prin fotografii de existenţa unor 
deşeuri pe domeniul public sau privat. Vom lua 
imediat măsuri şi vom încerca să identificăm 
persoanele care le-au depozitat în acest fel. 
Fotografiile se pot trimite prin mesaj privat pe 
pagina noastră de Facebook
l renunţaţi la practica de a vă transporta 
deşeurile pe locurile virane din cartiere mărginaş. 
Vă asigurăm că în această perioadă vom aplica dur 
măsurile de coerciţie.
Mulţumim tuturor celor care au înţeles mesajele 
autorităţilor şi le-au respectat întocmai, în această 
perioadă. Sloganul „Numai împreună putem să 
depăşim această criză" nu reprezintă doar cuvinte 
ci reprezintă şansa noastră la un Călăraşi curat, cu 
oameni sănătoşi.

Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi

Primăria Călăraşi: 
Am intensificat eforturile 

de lichidare a acestor gropi 
de gunoi neconforme

Personalul Adăpostului de urgenţă pe timp 
de noapte a intrat în izolare la locul de muncă

OUG 38/2020: Instituţiile publice, 
obligate să primească acte cu 
semnătura electronică online

n Primăria Călăraşi

Avem grijă de sănătatea seniorilor noştri, 
dar şi de cea a personalului medical!

Patru milioane de lei au fost aprobate, ei şi de cadrele medicale din unităţile 
în ultima şedinţă de plen a Consiliului spitaliceşti. De aceea, pentru o triere 
Judeţean pentru achiziţionarea de corectă, fără a pune în pericol alţi 
aparatură medicală de strictă oameni, vom cumpăra un laborator 
necesitate în această perioadă de modular- biologie moleculară care va 
criză. Vasile Iliuţă, preşedinte al face pe zi peste 450 de teste COVID- 
Consiliului judeţean Călăraşi a anunţat 19.  Acesta va fi amplasat în faţa 
că banii vor fi utilizaţi pentru spitalului, reuşind astfel o securizare 
achiziţionarea următoarelor a medicilor, asistenţilor şi a întregului 
echipamente medicale: 19 aparate de personal. Rog călărăşenii să respecte 
ventilaţie mecanică; 16 monitoare ATI recomandările Comitetului Judeţean 
funcţii vitale; 15 injectomate; 2 pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi, 
aparate de ventilaţie mecanică pentru coordonat de domnul prefect Marian 
transport; 1 aspirator mobil de Stoica şi îi asigur că facem tot ceea ce 
secreţii; 10 paturi motorizate de este nevoie ca judeţul nostru să fie 
terapie intensive; 2 infuzomate. cât mai puţin afectat." a mai subliniat 

Iliuţă.„Anunţ cetăţenii că suntem alături de 

Călăraşi către AFC Dunărea Călăraşi cu 1 milion ce va fi cuprinsă în bugetul propriu este de 375 2. Diminuarea cheltuielilor la cap. 67.02 Aflaţi totuşi la distanţă, consilierii 
de lei respectiv dimnuarea subvenţiilor de mii de lei şi va fi asigurată prin diminuarea Cultură – sport, respectiv a cheltuielilor privind judeţeni şi-au dat acordul, la finele lunii 
acordate Centrului Judeţean de Creaţie şi sumelor prevăzute în bugetul la obiectivul de cotizaţia către AFC Dunărea 2005 Călăraşi cu 

trecute ca suma de 8,1 milioane lei din Cultură cu 450 de mii de lei, aferente investiţii Centru Socio – Cultural, fost Palat suma de 1 milion de lei
bugetul propriu al Judeţului să fie programului de acţiuni culturale pe anul în Administrativ PT+DE ŞI Execuţie lucrări. 3. Diminuarea subvenţiilor pentru funcţionarea 

curs. Se aprobă introducerea listei de dotări a CJCC Călăraşi, respectiv din programul de redirecţionată către spitalele aflate în 
Iată mai jos toate amendamentele formulate DGASPC Călăraşi în sumă de 125 de mii de lei, acţiuni culturale cu suma de 450 de mii de lei.competenţa Consiliului Judeţean, în 
de iniţiatorul Hotărâri privind rectificarea reprezentând dotare cu centrală termică şi Alocarea sumei de 8,1 milioane lei către:contextul pandemiei de coronavirus. bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul maşini de spălat, conform listei de dotări 1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi cu 
2020, preşedintele Vasile Iliuţă şi adoptate în ataşate. Suma va fi asigurată prin diminuarea Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi va primi suma de 6 milioane lei din care 2 milioane 
unanimitate de consilierii judeţeni sumelor prevăzute în buget la obiectivul de suma de 6 milioane de lei ce va fi utilizată pentru asigurarea cheltuielilor curente 

investiţii Centru Socio – Cultural, fost Palat „La scest proiect de hotărâre, iniţiatorul pentru achiziţionarea de materiale de necesare dotării cu materiale şi echipamente 
Administrativ PT+DE ŞI Execuţie lucrări.formulează următoarele amendamente:protecţie pentru cadrele medicale dar şi de protecţie precum şi achitarea unor arierate 
Se aprobă majorarea bugetului propriu cu pentru susţinerea activităţii curente sau Se introduce art. 2 cu următorul cuprins: Se şi 4 milioane de lei pentru dotarea cu 
suma de 347 de mii de lei reprezentând achitării unor arierate. De asemenea pentru aprobă utlizarea din excedentul bugetar al echipamente medicale de natura investiţiilor 
subvenţii de la bugetul de stat, în cadrul PNDL Spitalul de Pneumoftiziologie va fi alocată Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi, necesare de urgenţă pentru asistenţa medicală 
pentru finanţarea lucrărilor de investiţii la DJ suma de 600 de mii de lei necesară tot pentru rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019 a pacienţilor ce vor fi trataţi. E vorba de 
401 C.achiziţionarea materialelor şi echipamentelor / 2020 a sumei de 500 de mii de lei având ca pacienţii infectaţi cu COVID – 19.

de protecţie a personalului medical. Diferenţa destinaţie finanţarea cheltuielilor de În vederea susţinerii măsurilor privind 2. Spitalul de Pneumoftiziologie cu suma de 
de 1,5 milioane lei va reprezenta un fond de funcţionare cuprinse în bugetul acestei organizarea şi echiparea spitalelor aflate în 600 de mii de lei pentru achiţionarea 
rezervă în vederea alocării unui ajutor de instituţii. competenţa Consiliului Judeţean, în situaţia de materialelor şi echipamentelor de protecţie a 
maximă dificultate Primăriei municipiului urgenţă existentă, supunem aprobării şi Articolul 2 va deveni articolul 3. Se va aproba personalului medical
Olteniţa pentru asigurarea măsurilor de următorul amendament, respectiv:introducerea listei de dotări a Spitalului 3. Crearea fondului de rezervă bugetară în 
amenjare şi dotare cu materiale şi echipament Judeţean de Urgenţă Călăraşi privind dotarea Mobilizarea creditelor bugetare în valoare de valoare de 1,5 milioane lei în vederea alocării 
de protecţie pentru Spitalul Municipal din cu echipamente medicale pentru situaţii de 8,1 milioane lei în vederea alocării lor către unui ajutor de maximă dificultate Primăriei 
localitate. urgenţă, listă ce va fi finanţată din subvenţii de spitale astfel: Olteniţa pentru asigurarea măsurilor de 
Suma de 8,1 milioane lei va fi acoperită prin la bugetul Ministerului Sănătăţii, cu 90% din 1. Diminuarea cheltuielilor investiţiilor amenajare şi dotare cu materiale şi 
reducerea sumelor alocate obiectivelor de valoarea echipoamentelor, respectiv cu 10%, finanţate din bugetul propriu pentru anul 2020 echipament de protecţie şi medicale pentru 
investiţii preconizate a se realiza în acest an, în finanţare din bugetul Judeţului Călăraşi cu suma de 6,65 milioane lei, conform Anexei Spitalul Municipal Olteniţa ca spital – suport 
cuantum de 6.650.000 lei, a cotizaţiei CJ conform anexei ataşate. Valoarea cofinanţării cu lista de investiţii. pentru tratarea pacienţilor cu COVID – 19."

n CJ Călăraşi

Locuinţele pentru medici 
au fost recepţionate!

Iliuţă, donaţie de 3 mii 
de măşti de protecţie!

n CJ Călăraşi

Patru milioane de lei, suma alocată 
pentru achiziţionarea unor echipamente 

pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă
Se achiziţionează şi un LABORATOR MODULAR PENTRU TESTĂRI COVID-19

n CJ Călăraşi

E. Grama: Nu stăm spectatori la tot ceea ce se întâmplă

n CJ Călăraşi

Peste 8 milioane de lei alocaţi spitalelor, în contextul pandemiei de coronavirus
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investiţiei fiind de 2.840.861,05 lei.
Consiliul Judeţean Călăraşi a pus la 
dispoziţie terenul şi a finanţat suma 
necesară branşamentelor la utilităţile 
locuinţelor.

Programul de construcţii de locuinţe 
pentru tineri, destinate închirierii, a fost 
lansat de ANL în anul 2001. Locuinţele 
sunt construite pe terenuri puse la 
dispoziţia Agenţiei de către autorităţile 
publice locale, beneficiarii fiind tineri 
între 18 şi 35 de ani, care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de lege pentru a 
putea accesa o astfel de locuinţă. În 
prezent, în urma ultimelor modificări 
legislative, locuinţele pentru tineri pot 
fi achiziţionate de chiriaşi, după o 
perioadă de închiriere de minimum un 
an, prin achitarea de rate lunare egale 
către autorităţile publice locale, prin 
contractarea de credite ipotecare, prin 
Programul Prima Casă sau cu achitarea 
integrală a preţului final din surse 
proprii. 

Valoarea de înlocuire care se utilizează 
în prezent la calcularea de către “Astăzi, 9 aprilie, 12 locuinţe destinate Conducerea Consiliului Judeţean 
autorităţile publice locale a preţului de închirierii, pentru tinerii specialişti din Călăraşi a anunţat pe pagina oficială 
vânzare al locuinţelor, stabilită prin domeniul sănătăţii din municipiul de Facebook a instituţiei că astăzi au 
Ordinul ministrului dezvoltării regionale Călăraşi au fost recepţionate de ANL şi fost recepţionate cele 12 locuinţe 
şi administraţiei publice nr. 2097 din 5 Consiliul Judeţean Călăraşi.

construite pentru medici, în iulie 2019 şi valabilă până la data Locuinţele (6 apartamente cu două municipiul Călăraşi, cu fonduri publicării următorului ordin în camere şi 6 apartamente cu 3 camere) 
guvernamentale prin ANL. Monitorul Oficial al României, este de au fost construite în amplasamentul din 

1.916,42 lei/metru pătrat, inclusiv TVA.” Valoarea investiţiei este cifrată la peste strada Prelungirea Independenţei nr. 
se arată în mesajul postat pe pagina de 2,8 milioane lei. CJ Călăraşi a susţinut 5A, cu regim de înălţime St+P+2E 
Facebook a Consiliului Judeţean Călăraşi.finanţarea branşamentelor la utilităţi. (subsol+parter+2 etaje), valoarea 

Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă, a anunţat pe pagina 
personală de Facebook că a făcut o nouă donaţie, în 
nume propriu, de 3.000 de măşti de protecţie 
personalului sanitar de pe întreg cuprinsul judeţului, 
adăugând că luni, 6 aprilie, Consiliul Judeţean va finaliza 
procedura de achiziţie a aparaturii medicale pentru 
Unitatea de Primiri Urgenţe şi ATI din cadrul Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Călăraşi.

“Primesc continuu mesaje din toate colţurile judeţului. 
Atât de la oameni simpli, îngrijoraţi de ceea ce se 
întâmplă, cât şi de la medicii din spitalele noastre. 
Cetăţenilor le transmit să rămână în case şi să respecte cu 
stricteţe toate recomandările venite din partea 
autorităţilor. Personalului sanitar (medici, asistente, 
infirmiere, personal de curăţenie, brancardieri) îi 
mulţumesc pentru efortul imens depus.

Nu doar prin cuvinte. Astăzi de dimineaţă le-am trimis din 
partea mea alte 3000 de măşti de protecţie. Echipa mea 
din Consiliul Judeţean Călăraşi încheie şi procedura de 
achiziţie a aparaturii medicale pentru Spitalul Judeţean 
Călăraşi. Astfel, vom avea echipamente performante la 
Unitatea de Primiri Urgenţe şi pe Secţia de Terapie 
Intensivă.

Prieteni, vă asigur de tot sprijinul meu, împreună vom 
reuşi să trecem cu bine această situaţie fără precedent în 
ţară şi în lume.” a scris Iliuţă pe pagina de Facebook.

Luni, 6 aprilie, la sediul ADR Sud Muntenia a fost 
semnat un nou contract de finanţare din fonduri 
europene. Este vorba de proiectul ”Regenerarea 
fizică a zonei defavorizate ”Cărămidari” prin 
dezvoltarea bazei materiale destinate 
activităţilor educative, culturale şi recreative”, 
proiect cu o valoare eligibilă totală de 4.578.544 
lei (aproximativ 935.000 euro), din care co-
finanţarea administraţiei locale 91.570 lei (18.650 
euro).
Proiectul are o durată de implementare de 32 de 
luni şi are ca scopuri:
- Construirea unui corp nou de clădire şi 
dotarea acestuia, în incinta Şcolii gimnaziale nr.7, 
având funcţionalitatea unei săli de sport destinată 
activităţilor sociale, educative, culturale şi 
recreative, corp complet finisat, dotat şi racordat 
la utilităţi, aici fiind inclusă şi amenajarea 
exterioară a spaţiului.
- Modernizarea străzii Oborului (lungime totală 
436 m) şi a trotuarelor aferente. 
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, prioritatea de 
investiţii 4.3.
Modernizarea străzii Oborului se va face conform 
studiului de fezabilitate numai după introducerea 
canalizării cu racordare de pe străzile vecine, 
lucrare adiacentă proiectului ce va fi executată cu 
bani din bugetul local. Contractul de execuţie 
pentru canalizare a fost deja semnat, urmând  ca 
lucrările să demareze în cursul acestei luni, fiind 
deja emis ordinul de începere.

BIROUL DE PRESĂ

Conducerea Primăriei municipiului Călăraşi a Pe perioada stării de urgenţă, potrivit unei 
anunţat pe pagina oficială de Facebook că decizii a Comitetului Local pentru Situaţii de 
personalul Adăpostului de urgenţă pe timp Urgenţă Călăraşi, persoanele fără locuinţă 
de noapte a intrat în izolare la locul de intrate în grija Adăpostului sunt cazate şi pe 
muncă pentru o perioadă de 14 zile. În altă timp de zi.
ordine de idei, pe perioada stării de urgenţă, Ca o măsura suplimentară, conducerea 
în baza unei decizii a Comitetului Local Serviciului pentru persoane aflate în situaţii 
pentru Situaţii de Urgenţă, persoanele fără de risc a asigurat un spaţiu intermediar de 
locuinţă aflate în grija Adăpostului vor fi cazare a persoanelor fără locuinţă care vor fi 
cazate şi pe timp de zi. identificate pe stradă în următoarea 
“Personalul Adăpostului de urgenţă pe timp perioadă. Acestea vor intra în izolare pe o 
de noapte, din subordinea Primăriei perioadă de 14 zile, urmând apoi sa fie 
Călăraşi, a intrat în izolare la locul de transferate la Adăpostul de urgenţă. La 
muncă, pentru o perioadă de 14 zile, pentru acest moment sunt cazate 4 persoane, care 
siguranţa beneficiarilor, măsura fiind primesc hrană zilnic de la Cantina de ajutor 
dispusă de OM nr. 8/09.04.2020. Sunt doi social.
angajaţi pe fiecare tură care pot asigura Dacă identificaţi pe stradă, în municipiul 
funcţionarea Adăpostului, turele urmând să Călăraşi, persoane fără adapost, vă rugăm 
respecte regula: 14 zile izolare la locul de să ne sesizaţi la numărul de telefon: 0242 
muncă, 14 zile izolare la domiciliu şi invers. 708 192.” este mesajul postat pe Facebook.

n Primăria Călăraşi

Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în 
formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice a fost 
publicată în Monitorul Oficial şi este în vigoare începând cu 7 aprilie.

OUG 38/2020 obligă instituţiile să primească online documentele cu 
semnătura electronică trimise de către persoane fizice şi juridice.

Conform noilor prevederi din ordonanţă, stabilirea unui tip de 
semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către 
persoanele fizice sau juridice a unui serviciu disponibil online prestat 
de respectivele autorităţi revine instituţiilor publice şi autorităţilor.

De asemenea, documentele în format electronic, emise de autorităţi 
şi instituţii publice, vor fi semnate cu semnătura electronică 
calificată şi considerate înscrisuri autentice. 

Conform OUG 38/2020, actele cu semnătură electronică avansată, 
transmise prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel 
substanţial sau ridicat, vor fi asimilate, în ce priveşte condiţiile şi 
efectele lor, cu înscrisurile sub semnătură privată.

Sursa www.infoinstitutii.ro

Conducerea Primărie Călăraşi subliniază prin intermediul unei 
postări pe pagina oficială de Facebook că asistenţa socială 
rămâne o prioritate adăugând că Direcţia de Asistenţă Socială e 
în permanent contact cu persoanele care au realmente nevoie 
de sprijin în aceste vremuri grele, generate de pandemia de 
coronavirus. „Suntem în fiecare zi alături de persoanele care 
au nevoie de sprijin în această perioadă dificilă. Direcţia de 
Asistenţă Socială ia contact zilnic cu aceste persoane 
identificate, primeşte cereri din partea cetăţenilor care au 
nevoie de hrană în regim de urgenţă sau de ajutor social. 
Telefon DAS: 0242/313151.
Asistenţa socială rămâne prioritate a Primăriei Municipiului 
Călăraşi! Fiţi responsabili, ascultaţi de sfaturile autorităţilor!” 
este mesajul postat pe pagina de Facebook a Primăriei 
municipiului Călăraşi.

ceea ce se întâmplă. Ne implicăm pe toate planurile ca, 
la Călăraşi, să nu avem situaţii critice. Le mulţumesc 
colegilor pentru promptitudinea cu care au răspuns 
apelului meu", spune Eduard Grama, directorul 
Direcţiei. Câte 20 de combinezoane, lucrate din ţesătură 
certificată la un atelier din Călăraşi, au ajuns la 
personalul sanitar de pe secţiile: pediatrie, chirurgie, 
medicală, ortopedie şi ginecologie.” se arată în mesajul 
postat pe Facebook. 
Tot de acolo aflăm că “Donalam, unul dintre cei mai 
mari angajatori din Călăraşi, anunţă achiziţia unor 
echipamente medicale în valoare de peste 130.000 
euro.”, constând în 40.000 de măşti de protecţie de tip 
KN 95, 11 monitoare modulare şi un aparat mobil de 
ventilaţie pentru ATI.Direcţia de Dezvoltare din cadrul Consiliului Judeţean e 

alături de personalul medical, aflat în aceste zile fiebinţi “Acestea vor fi donate Spitalului Judeţean Călăraşi, 
în prima linie a „războiului” purtat cu virusul COVID – 19. Inspectoratului Judeţean de Poliţie Călăraşi şi 
Potrivit unui mesaj postat pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi. 
Consiliului Judeţean, Direcţia condusă de Eduard Grama Donalam face parte din grupul italian AFV Beltrame 
a dat un semnal de solidaritate donând Spitalului care deţine companii în câteva din ţările cele mai 
Judeţean de Urgenţă Călăraşi 100 de combinezoane de afectate de COVID 19 (Italia, Franţa, Elvetia), fiecare 
protecţie. dintre acestea implicându-se în plan local în întărirea 

serviciilor medicale şi de protecţie. Vă mulţumim „Colegii noştri din Direcţia de Dezvoltare au donat 
pentru implicare!” se precizează pe pagina de Facebook astăzi Spitalului Judeţean Călăraşi 100 de 
a Consiliului Judeţean Călăraşi.combinezoane de protecţie. Nu stăm spectatori la tot 

De astăzi (n.r. sâmbătă, 11 aprilie), de la ora 12.00, personalul din 
prima linie aparţinând Căminului pentru persoane vârstnice “Antim 
Ivireanul”, din subordinea Primăriei Călăraşi, intră în izolare la locul 
de muncă pentru o perioadă de 14 zile. Este vorba de asistenţi 
medicali, infirmiere şi îngrijitoare, cărora le vor fi asigurate toate 
cele necesare, pe perioada izolării. Ieri, o parte dintre ei şi-au făcut 
bagajele, iar astăzi şi-au lăsat familiile acasă, pentru siguranţa celor 
29 de seniori din Căminul pentru persoane vârstnice “Antim 
Ivireanul”.
Măsura este reglementată de Ordonanţa Militară nr 8/09 Aprilie 
2020 şi este aplicată începând de astăzi, 11 Aprilie. Cei 16 angajaţi 
de specialitate ai Căminului pentru persoane vârstnice “Antim 
Ivireanul” sunt împărţiţi în două ture, primii 8 dintre ei urmând să 
locuiască pentru 14 zile la locul de muncă, iar ceilalţi 8 se izolează 
la domiciliu, celor două ture fiindu-le interzis orice contact. 
Angajaţilor le vor fi asigurate materiale de protecţie, produse de 
igienă şi hrană.
Primăria Călăraşi, prin Conducerea Căminului pentru persoane 

pregătită de izolare oricând o parte dintre angajaţi.vârstnice “Antim Ivireanul” a găsit soluţii pentru cazarea 
Facem menţiunea că pe perioada stării de urgenţă, aparţinătorii asistenţilor medicali, infirmierelor şi îngrijitoarele, Ordonanţa 
sau susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice pot cere Militară nr. 8 urmând să fie respectată întocmai.
suspendarea contractului şi transferul la domiciliu, numai sub Reamintim faptul că Primăria Municipiului Călăraşi a dispus încă de 
declaraţie pe proprie răspundere că sunt asigurate toate condiţiile la începutul epidemiei cu noul coronavirus, mai exact din data de 9 
de siguranţă. În această situaţie se regăsesc două persoane pentru Martie, interzicerea accesului vizitatorilor în Căminul pentru 
care s-a cerut suspendarea contractului.persoane vârstnice “Antim Ivireanul”. Mai mult, anticipând 
Sursa Facebook Primăria Municipiului CălăraşiOrdonanţa Militară nr. 8, conducerea Căminului a dispus, începând 

cu 1 Aprilie, împărţirea în două ture a personalului, pentru a fi Sursa www.infoinstitutii.ro

Finanţare europeană 
pentru regenerarea 
zonei „Cărămidari”

n Primăria Călăraşi

Suntem în fiecare zi alături 
de persoanele care au 

nevoie de sprijin în 
această perioadă dificilă

Miercuri, 8 aprilie, unul dintre terenurile pe care 
locuitori ai municipiului Călăraşi îşi depozitează 
neconform deşeurile a fost din nou curăţat. 
Măsura face parte din planul municipalităţii de 
limitare a răspândirii noului coronavirus.
Ca urmare a perioadei de pandemie pe care o 
traversăm, am intensificat eforturile de lichidare a 
acestor gropi de gunoi neconforme. Avem, însă, 
nevoie şi de solidaritatea dumneavoastră. 

Cum puteţi ajuta?
l aruncaţi deşeurile doar în locurile special 
amenajate
l anunţaţi-ne prin fotografii de existenţa unor 
deşeuri pe domeniul public sau privat. Vom lua 
imediat măsuri şi vom încerca să identificăm 
persoanele care le-au depozitat în acest fel. 
Fotografiile se pot trimite prin mesaj privat pe 
pagina noastră de Facebook
l renunţaţi la practica de a vă transporta 
deşeurile pe locurile virane din cartiere mărginaş. 
Vă asigurăm că în această perioadă vom aplica dur 
măsurile de coerciţie.
Mulţumim tuturor celor care au înţeles mesajele 
autorităţilor şi le-au respectat întocmai, în această 
perioadă. Sloganul „Numai împreună putem să 
depăşim această criză" nu reprezintă doar cuvinte 
ci reprezintă şansa noastră la un Călăraşi curat, cu 
oameni sănătoşi.

Sursa Facebook Primăria Municipiului Călăraşi

Primăria Călăraşi: 
Am intensificat eforturile 

de lichidare a acestor gropi 
de gunoi neconforme

Personalul Adăpostului de urgenţă pe timp 
de noapte a intrat în izolare la locul de muncă

OUG 38/2020: Instituţiile publice, 
obligate să primească acte cu 
semnătura electronică online

n Primăria Călăraşi

Avem grijă de sănătatea seniorilor noştri, 
dar şi de cea a personalului medical!

Patru milioane de lei au fost aprobate, ei şi de cadrele medicale din unităţile 
în ultima şedinţă de plen a Consiliului spitaliceşti. De aceea, pentru o triere 
Judeţean pentru achiziţionarea de corectă, fără a pune în pericol alţi 
aparatură medicală de strictă oameni, vom cumpăra un laborator 
necesitate în această perioadă de modular- biologie moleculară care va 
criză. Vasile Iliuţă, preşedinte al face pe zi peste 450 de teste COVID- 
Consiliului judeţean Călăraşi a anunţat 19.  Acesta va fi amplasat în faţa 
că banii vor fi utilizaţi pentru spitalului, reuşind astfel o securizare 
achiziţionarea următoarelor a medicilor, asistenţilor şi a întregului 
echipamente medicale: 19 aparate de personal. Rog călărăşenii să respecte 
ventilaţie mecanică; 16 monitoare ATI recomandările Comitetului Judeţean 
funcţii vitale; 15 injectomate; 2 pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi, 
aparate de ventilaţie mecanică pentru coordonat de domnul prefect Marian 
transport; 1 aspirator mobil de Stoica şi îi asigur că facem tot ceea ce 
secreţii; 10 paturi motorizate de este nevoie ca judeţul nostru să fie 
terapie intensive; 2 infuzomate. cât mai puţin afectat." a mai subliniat 

Iliuţă.„Anunţ cetăţenii că suntem alături de 

Călăraşi către AFC Dunărea Călăraşi cu 1 milion ce va fi cuprinsă în bugetul propriu este de 375 2. Diminuarea cheltuielilor la cap. 67.02 Aflaţi totuşi la distanţă, consilierii 
de lei respectiv dimnuarea subvenţiilor de mii de lei şi va fi asigurată prin diminuarea Cultură – sport, respectiv a cheltuielilor privind judeţeni şi-au dat acordul, la finele lunii 
acordate Centrului Judeţean de Creaţie şi sumelor prevăzute în bugetul la obiectivul de cotizaţia către AFC Dunărea 2005 Călăraşi cu 

trecute ca suma de 8,1 milioane lei din Cultură cu 450 de mii de lei, aferente investiţii Centru Socio – Cultural, fost Palat suma de 1 milion de lei
bugetul propriu al Judeţului să fie programului de acţiuni culturale pe anul în Administrativ PT+DE ŞI Execuţie lucrări. 3. Diminuarea subvenţiilor pentru funcţionarea 

curs. Se aprobă introducerea listei de dotări a CJCC Călăraşi, respectiv din programul de redirecţionată către spitalele aflate în 
Iată mai jos toate amendamentele formulate DGASPC Călăraşi în sumă de 125 de mii de lei, acţiuni culturale cu suma de 450 de mii de lei.competenţa Consiliului Judeţean, în 
de iniţiatorul Hotărâri privind rectificarea reprezentând dotare cu centrală termică şi Alocarea sumei de 8,1 milioane lei către:contextul pandemiei de coronavirus. bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul maşini de spălat, conform listei de dotări 1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi cu 
2020, preşedintele Vasile Iliuţă şi adoptate în ataşate. Suma va fi asigurată prin diminuarea Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi va primi suma de 6 milioane lei din care 2 milioane 
unanimitate de consilierii judeţeni sumelor prevăzute în buget la obiectivul de suma de 6 milioane de lei ce va fi utilizată pentru asigurarea cheltuielilor curente 

investiţii Centru Socio – Cultural, fost Palat „La scest proiect de hotărâre, iniţiatorul pentru achiziţionarea de materiale de necesare dotării cu materiale şi echipamente 
Administrativ PT+DE ŞI Execuţie lucrări.formulează următoarele amendamente:protecţie pentru cadrele medicale dar şi de protecţie precum şi achitarea unor arierate 
Se aprobă majorarea bugetului propriu cu pentru susţinerea activităţii curente sau Se introduce art. 2 cu următorul cuprins: Se şi 4 milioane de lei pentru dotarea cu 
suma de 347 de mii de lei reprezentând achitării unor arierate. De asemenea pentru aprobă utlizarea din excedentul bugetar al echipamente medicale de natura investiţiilor 
subvenţii de la bugetul de stat, în cadrul PNDL Spitalul de Pneumoftiziologie va fi alocată Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi, necesare de urgenţă pentru asistenţa medicală 
pentru finanţarea lucrărilor de investiţii la DJ suma de 600 de mii de lei necesară tot pentru rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019 a pacienţilor ce vor fi trataţi. E vorba de 
401 C.achiziţionarea materialelor şi echipamentelor / 2020 a sumei de 500 de mii de lei având ca pacienţii infectaţi cu COVID – 19.

de protecţie a personalului medical. Diferenţa destinaţie finanţarea cheltuielilor de În vederea susţinerii măsurilor privind 2. Spitalul de Pneumoftiziologie cu suma de 
de 1,5 milioane lei va reprezenta un fond de funcţionare cuprinse în bugetul acestei organizarea şi echiparea spitalelor aflate în 600 de mii de lei pentru achiţionarea 
rezervă în vederea alocării unui ajutor de instituţii. competenţa Consiliului Judeţean, în situaţia de materialelor şi echipamentelor de protecţie a 
maximă dificultate Primăriei municipiului urgenţă existentă, supunem aprobării şi Articolul 2 va deveni articolul 3. Se va aproba personalului medical
Olteniţa pentru asigurarea măsurilor de următorul amendament, respectiv:introducerea listei de dotări a Spitalului 3. Crearea fondului de rezervă bugetară în 
amenjare şi dotare cu materiale şi echipament Judeţean de Urgenţă Călăraşi privind dotarea Mobilizarea creditelor bugetare în valoare de valoare de 1,5 milioane lei în vederea alocării 
de protecţie pentru Spitalul Municipal din cu echipamente medicale pentru situaţii de 8,1 milioane lei în vederea alocării lor către unui ajutor de maximă dificultate Primăriei 
localitate. urgenţă, listă ce va fi finanţată din subvenţii de spitale astfel: Olteniţa pentru asigurarea măsurilor de 
Suma de 8,1 milioane lei va fi acoperită prin la bugetul Ministerului Sănătăţii, cu 90% din 1. Diminuarea cheltuielilor investiţiilor amenajare şi dotare cu materiale şi 
reducerea sumelor alocate obiectivelor de valoarea echipoamentelor, respectiv cu 10%, finanţate din bugetul propriu pentru anul 2020 echipament de protecţie şi medicale pentru 
investiţii preconizate a se realiza în acest an, în finanţare din bugetul Judeţului Călăraşi cu suma de 6,65 milioane lei, conform Anexei Spitalul Municipal Olteniţa ca spital – suport 
cuantum de 6.650.000 lei, a cotizaţiei CJ conform anexei ataşate. Valoarea cofinanţării cu lista de investiţii. pentru tratarea pacienţilor cu COVID – 19."

n CJ Călăraşi

Locuinţele pentru medici 
au fost recepţionate!

Iliuţă, donaţie de 3 mii 
de măşti de protecţie!

n CJ Călăraşi

Patru milioane de lei, suma alocată 
pentru achiziţionarea unor echipamente 

pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă
Se achiziţionează şi un LABORATOR MODULAR PENTRU TESTĂRI COVID-19

n CJ Călăraşi

E. Grama: Nu stăm spectatori la tot ceea ce se întâmplă

n CJ Călăraşi

Peste 8 milioane de lei alocaţi spitalelor, în contextul pandemiei de coronavirus
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