
Strada Griviţa din municipiul Călăraşi, una 
dintre principalele artere de circulaţie, se 
află într-un proces de modernizare, atât din 
punct de vedere al infrastructurii rutiere, 
cât şi din punct de vedere al infrastructurii 
de reţele de energie electrică şi date, prin 
trecerea lor în subteran. Infrastructura de 
apă şi canalizare a fost deja modernizată, 
lucrările în curs fiind o continuare firească a 
investiţiilor.
Lucrările fac parte din strategia de 
dezvoltare durabilă pe care o 
implementează administraţia publică locală 
şi presupun realizarea unui sistem rutier 
nou (carosabil şi trotuare, locuri de parcare, 
lărgirea la trei benzi pe unele tronsoane 
etc) pe o lungime de 2.534 ml şi realizarea 
unei reţele de fibră optică (pentru sistemul 
de semaforizare pe care PMC îl va amenaja 

- s-a finalizat reţeaua de distribuţie Cuza Vodă şi Dobrogeicu ajutorul fondurilor europene) şi a unei 
electrică între Cuza Vodă şi Al. Sahia, iar noi reţele de iluminat public. Concomitent - se lucrează la montarea pavelelor pe 
între Al. Sahia şi Pompieri mai sunt de scos cu aceste lucrări, distribuitorul de energie trotuare între Cuza Vodă şi Eroilor
stâlpii vechi (95% finalizat), între Dobrogei electrică şi operatorii de cablu şi internet 

- s-a finalizat reţeaua de iluminat public şi Libertăţii – 90% finalizat, între Libertăţii şi realizează propriile lucrări de modernizare a 
între Cuza Vodă şi Pompieri I.L. Caragiale – 80% finalizat, între I.L. reţelelor, prin introducerea lor în subteran.

Caragiale şi Bucureşti – finalizat 45%.La acest moment, stadiul lucrărilor este - se lucrează la trotuare între Pompieri şi 
următorul: Dobrogei şi urmează şi atacarea lucrărilor Sursa Facebook Primăria Municipiului 

pe trotuare între Dobrogei şi Portului Călăraşi- s-a turnat stratul de bază de asfalt între 

3ACTUALITATE2 ACTUALITATE

Editat de Agenţia de Presã şi Publicitate: TOTAL MEDIA SRL

Telefon: 

0722.235.508 

Director: Octavian CÂJU

Redactor: Liliana Ciolacu

Tehnoredactare: 

Mircea Haţieganu (0723.142.692)

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.

termene, a fost actualizat devizul general pentru modificarea Hotărârii Consiliului Consilierii judeţeni, întruniţi 
întocmit pentru realizarea obiectivului de Judeţean Călăraşi nr. 236/31.10.2018, miercuri, 29 aprilie, în şedinţă 
investiţie “Modernizare pod trecere râu modificată şi completată prin Hotărârea ordinară de plen au aprobat şi 
Argeş km 23 + 000”, deviz ce a fost Consiliului Judeţean nr. 147 din actualizarea indicatorilor tehnico-
aprobat de deliberativul judeţului 29.08.2019, în sensul actualizării economici ai obiectivului de 
Călăraşi în urmă cu 8 luni, prin Hotărârea devizului general şi ai indicatorilor 

investiţie “Modernizare pod trecere nr. 147/29.08.2019. tehnico - economici ai obiectivului de 
râu Argeş, km 23+000, inclusiv taxe investiţie “Modernizare pod trecere râu În acelaşi timp, Consiliul Judeţean şi avize” – faza D.A.L.I. Argeş km 23 + 000”, Faza – Documentaţie Călăraşi implementează deja proiectul 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie „Reabilitare DJ 403 între DN 31 „Consiliul Judeţean Călăraşi (DALI) în baza sumelor recalculate (Mănăstirea) – Luica – DN 4  (Şoldanu) – intenţionează să implementeze proiectul conform noului deviz general.Radovanu (DJ 411), km 0+000 – km 'Modernizare pod trecere rău Argeş km 
34+800”. Pentru a asigura continuitatea Astfel, valoarea actuală totală a 23 + 000', pod care este traversat de DJ 
traseului, a fost întocmită de către investiţiei este de 6.004.778,46 lei, la 403. Devizul general al acestui obiectiv 
IPTANA S.A. documentaţia “Actualizare şi care se adaugă T.V.A., din care C + M în de investiţii a fost aprobat de 
completare D.A.L.I. la obiectivul de valoare de 5.035.770,68 lei, la care se deliberativul judeţului Călăraşi prin 
investiţii Modernizare pod trecere rău adaugă T.V.A..” se arată în Referatul de Hotărârea nr. 236/31.10.2018
Argeş km 23 + 000”. Această actualizare Aprobare a Hotărârii pentru modificarea Având în vedere prevederile art. 71 alin. 
şi completare constă în prelungirea Hotărârii nr. 236/2018 privind aprobarea (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
rampelor de acces la pod, pentru a se uni indicatorilor tehnico-economici ai Guvernului nr. 114/2018 privind 
cu capetele drumului judeţean DJ 403. obiectivului de investiţie “Modernizare instituirea unor măsuri în domeniul 

pod trecere râu Argeş, km 23+000, Urmare celor anterior prezentate, investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal 
inclusiv taxe şi avize” – faza D.A.L.I.” se consider că este necesară şi oportună - bugetare, modificarea şi completarea 
arată în Raportul la HCJ.adoptarea unui proiect de hotărâre unor acte normative şi prorogarea unor 

Conducerea Consiliului Judeţean a anunţat pe pagina 
oficială de Facebook că nu a oprit investiţiile lucrându-se 
intens în această perioadă pe nu mai puţin de 5 Drumuri 
Judeţene.
„La Consiliul Judeţean Călăraşi investiţiile nu au fost oprite. 
Se toarnă asfalt şi se achiziţionează aparatură şi 
echipamente în spitale.În această primăvară se lucrează pe 
drumurile judeţene: DJ 309 - Frăsinet – Dăneşti; DJ 402 - 
Fundulea – Solacolu; DJ 305 - Nicolae Bălcescu – Coţofanca; 
DJ 308 A - Borcea - Unitatea Militară; DJ 311 Arţari – 
Ştefăneşti.” se arată în mesajul postat pe Facebook.
Lucrările sunt efectuate prin SC Drumuri şi Poduri SA, 
subordonată a Consiliului Judeţean Călăraşi.

Primăria Municipiului Călăraşi prezintă stadiul 
lucrărilor la reţeaua de canalizare pluvială şi 
menajeră din Cartierul Măgureni (PT + execuţie), 
proiect cu o valoare de 6.252.730 lei inclusiv TVA 
(aproximativ 1,3 milioane euro).
Până în prezent s-au executat săpături pe o 
lungime de 300 ml (din totalul de 2740 ml) 
pentru canalizarea pluvială, s-au introdus ţevile 
în pământ, s-au montat 9 cămine şi s-a turnat 
beton pe săpăturile efectuate. Reţeaua de 
canalizare menajeră din cartierul Măgureni este 
o reţea inedită pentru oraşul nostru, pe toată 
lungimea reţelei centrale de canalizare fiind 
prevăzute 122 cămine de colectare cu vacuum, 
care vor asigura colectarea apelor menajere 
provenite de la cele 334 gospodării, pe o reţea 
totală de 5322 ml, totul fiind legat la o staţie de 
vacuum. Conform contractului termenul de 
execuţie al investiţiei este de 20 de luni de la 
data emiterii ordinului de începere al lucrărilor 
(11 noiembrie 2019).
Facem precizarea că lucrarea nu a fost sistată, 
executantul lucrării solicitând doar prelungirea 
termenului de execuţie cu 30 de zile, ca urmare a 
stării de urgenţă, firma executantă aflându-se în 
această perioadă în achiziţii de materiale, 
urmând ca din 4 mai să revină în şantier.

n Primăria Călăraşi

Primăria Municipiului Călăraşi a semnat contractul de servicii de desfăşurată de 3260,74 mp. Îmbunătăţirea eficienţei termice a 
elaborare a documentaţiei tehnico-economice şi execuţia de clădirii şi trecerea acesteia de la un nivel scăzut de eficienţă 
lucrări, în cadrul proiectului ”Reabilitarea termică a Liceului energetică la nivelul 'nZEB' se realizează prin trei măsuri de 
Teoretic Mihai Eminescu Călăraşi”, finanţat din fonduri europene intervenţie şi anume:
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, -reabilitarea termică a anvelopei clădirii şi instalaţiilor din subsolul 
Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri publice. acesteia
Contractul are o valoare de 3.255.206,77 lei fără TVA şi are o -asigurarea  sălilor de lucru ”curate” şi spaţiilor îndelung 
durată de 62 de luni: 2 luni pentru proiectare, 24 luni pentru aglomerate cu sisteme de  de ventilare cu aer proaspăt tratat prin 
execuţie lucrări şi 36 luni garanţia lucrărilor. recuperarea căldurii aerului viciat evacuate
În cadrul proiectului, principala activitate constă în executarea -realizarea unei centrale termice geo-solare care să folosească 
lucrărilor de reabilitare termică a clădirii principale a Liceului minimum 75% energie regenerabilă
Teoretic Mihai Eminescu, clădire ce are o suprafaţă construită BIROUL DE PRESĂ

Primăria Municipiului Călăraşi a semnat, pe 30 aprilie, 
un nou contract finanţat din fonduri europene, proiect 
ce se adaugă celor 17 aflate deja în implementare,  
valoarea totală fiind de 37,4 milioane euro.

Accesat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 4, proiectul ”Sporirea gradului de mobilitate al 
populaţiei prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate 
urbană alternativă, cu staţii inteligente automatizate de biciclete 
în municipiul Călăraşi”, semnat joi,  30 aprilie 2020, are o durată 
de implementare de 24 de luni şi o valoare elibigilă de 6.194.443 
lei (aproximativ 1,3 milioane euro), co-finanţarea municipiului fiind 
de 2%.

19 locaţii din întreg municipiul Călăraşi sunt propuse prin proiect 
pentru amplasarea staţiilor inteligente automatizate de biciclete şi 
triciclete, toate fiind prevăzute cu staţii de andocare independente 
energetic, cu încărcare unidirecţională şi sistem software ce 
permite accesul prin intermediul dispozitivelor mobile. aceeaşi configuraţie.

Pe lângă staţiile automatizate, proiectul presupune şi achiziţia a Sistemul de ticketing al bicicletelor inteligente va permite folosirea 
190 biciclete inteligente, 6 triciclete pentru seniori şi 6 triciclete cu rapiditate şi uşurinţă schimbarea modalităţii de transport şi va fi 
pentru persoane cu disabilităţi, toate prevăzute cu sistem de parte integrantă în sistemul de ticketing al transportului public. 
protecţie antifurt, software cu monitorizare GPS, modul de 
comunicaţii mobile GPRS/Wi-Fi, precum şi modul de comunicaţii cu Prezentul contract este complementar unui nou proiect, aflat în 
terminalele şi staţiile de preluare/predare. precontractare ce presupune înfiinţarea unei reţele de aproximativ 

5 km de piste de biciclete, valoarea lui fiind de 1,1 milioane euro.
Tricicletele sunt special adaptate pentru soluţii de bike-sharing 
dedicate persoanelor în vârstă şi celor cu disabilităţi şi dispun de BIROUL DE PRESĂ

n Călăraşi

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi 
convocat vineri, 15 mai, în şedinţă extraordinară, a 
luat următoarele decizii:

 începând cu data de 16 mai 2020, se redeschid 
cimitirele din municipiul Călăraşi, cu reguli stricte 
de distanţare socială (prezenţa a maximum 2 
persoane la un loc de veci)

 începând cu data de 16 mai 2020, se redeschide 
Grădina Zoo din municipiul Călăraşi (fără acces în 
spaţiile închise din interiorul acesteia), cu program 
redus pe perioada stării de alertă (09.30-16.30), cu 
reguli stricte de distanţare socială şi cu 
posibilitatea limitării accesului vizitatorilor, în cazul 
aglomerării

 rămân închise, pe perioada stării de alertă, Creşa 
săptămânală, Centrul comunitar Oborul Nou şi 
Centrul de zi pentru persoane cu dizabilităţi

 pe perioada stării de alertă, Cantina de ajutor 
social va servi hrană rece beneficiarilor

 pe perioada stării de alertă, Adăpostul de noapte 
va caza beneficiarii şi pe timpul zilei, la cerere

Călărăşenii sunt rugaţi să păstreze distanţa socială, 
să evite locurile aglomerate din spaţiile publice şi 
să respecte toate obligaţiile ce le revin pe perioada 
stării de alertă, aşa cum au fost ele stabilite de 
autorităţi.

Menţionăm faptul că începând cu data 15 mai 
2020, accesul în parcuri este din nou posibil, însă 
locurile de joacă rămân, în continuare, închise. Tot 
din aceeaşi dată, purtarea măştii de protecţie în 
spaţiile publice închise şi în transportul în comun 
devine obligatorie, la nivel naţional.

BIROUL DE PRESĂ

n CJ Călăraşi

Investiţiile în 
infrastructură merg 

mai departe

n Primăria Călăraşi

Stadiul lucrărilor efectuate pe strada Griviţa

Din 15 mai, accesul în parcuri este 
din nou posibil, însă locurile de 

joacă rămân, în continuare, închise. 
Ce alte măsuri a luat CLSU Călăraşi

LT Mihai Eminescu va fi reabilitat termic cu fonduri europene

Staţii automatizate şi biciclete inteligente, 
printr-un nou contract cu finanţare europeană 

semnat de Primăria Municipiului Călăraşi

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

La 70 de ani de la declaraţia lui Schuman care a iniţiat Schuman a constat în crearea unei federaţii europene Bulgaria, care reprezintă un angajament solid în 
procesul construcţiei Europei, Europa se  confruntă cu având la bază solidaritatea şi egalizarea condiţiilor de sprijinul României şi Bulgariei, ferm angajat în 
o încercare fără precedent. Amploarea crizei generate viaţă iar propunerea lui este considerată a fi începutul consolidarea unei Uniuni Europene puternice, a 
de COVID-19, ne îndeamnă, în mod inevitabil, să ne a ceea ce este acum Uniunea Europeană. În cei 70 de continuat tradiţia de a marca Ziua Europei, pregătind 
amintim de fundamentele unităţii noastre, de ani de existenţă, proiectul european a demonstrat un clip în care echipele reunite ale organismelor de 
relevanţa valorilor europene trăite în solidaritate, de importanţa solidarităţii şi cooperării europene, cu management ale Programului transmit un mesaj despre 
importanţa efortului şi sprijinului comun, fiind nevoie păstrarea valorilor şi obiectivelor. curaj, ambiţie şi disponibilitate pentru a fi mai 
de "efort creator" în sensul lui Robert Schuman. Astfel, Anul acesta, în contextul pandemiei cu coronavirus cu puternici împreună. Clipul poate fi vizionat pe pagina 
Uniunea Europeană a intervenit cu un răspuns care se confruntă întreaga lume, instituţiile europene de internet www.interregrobg.eu, pe pagina de 
european comun care include numeroase măsuri luate au marcat Ziua Europei într-un mod diferit, printr-o Facebook şi pe canalul de You Tube ale Programului.
de către statele membre, mobilizarea resurselor şi serie de activităţi online care se găsesc pe paginile web Echipa Biroului Regional pentru Cooperare 
furnizarea de informaţii obiective cu privire la ale birourilor locale şi din întreaga lume ale UE, dar şi Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa România-
răspândirea virusului. pe Facebook şi pe alte reţele de socializare Bulgaria (BRCT Călăraşi)/Secretariatul Comun (SC) 
În fiecare an, de 9 mai ne amintim cum europenii au (#EuropeDay). pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria este în 
făcut istorie în 1950 şi aducem un omagiu celor care fac Cu această ocazie, Programul Interreg V-A România – continuare aproape de beneficiarii Programului, 
istorie astăzi. În discursul său de la Paris din 1950, folosind mijloace de comunicare moderne, contribuind 
Robert Schuman, ministrul francez de externe de în mod activ la implementarea proiectelor.
atunci, şi-a expus ideea pentru o nouă formă de Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg V-A 
cooperare politică în Europa, care să facă de România–Bulgaria dar şi despre proiectele finanţate, vă 
neconceput războiul dintre naţiunile Europei. Născută inv i tăm să  accesaţ i  pag ina  de  internet  
în urma celor două conflagraţii mondiale, viziunea lui www.interregrobg.eu. 

70 de ani de solidaritate europeană

Conducerea 
Consiliului Judeţean a 
anunţat joi, 30 aprilie, 
pe pagina de 
Facebook că au sosit 
aparatele medicale 
pentru ambulatoriu. 
În prima etapă de 
livrare sunt incluse 4 
echipamente pentru 
cabinetele de 
balneofizioterapie şi 
nefrologie. E vorba de: aparat de terapie combinată; aparat 
pentru reeducarea mersului; aparat terapie pentru drenaj 
limfatic; aparat ultrasunete. „Ambulatoriul este dotat de Consiliul 
Judeţean Călăraşi, prin proiectul europeran "Dotarea 
Infrastructurii Ambulatoriului Spitalului Judeţean Călăraşi", în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Conform 
graficului de livrare vor urma să fie aduse către Ambulatoriul 
Călăraşi alte 60 de echipamente medicale, printre care: Ecograf 
Doppler; Electrocardiograf 6 canale; Instalaţie radiologică pentru 
momamografii; Linie endoscopie digestive; Instalaţie radiologică 
fixă digitală cu două posture. Valoarea proiectului este de 2 
milioane de euro.” se arată în mesajul postat pe pagina de 
Facebook a Consiliului Judeţean Călăraşi.

Având în vedere actualul context epidemiologic, pentru 
evitarea răspândirii infecţiei cu COVID – 19, Centrul 
Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi şi-a suspendat toate 
evenimentele programate în această perioadă.
Persoanele care au achiziţionat bilete pentru evenimentele 
culturale suspendate pot solicita în scris returnarea banilor 
de la organizatorul evenimentului după cum urmează:
 - pentru  evenimentele - Doru Octavian Dumitru şi 
concertul Direcţia 5 se returnează costul biletelor 
achiziţionate direct de la Centrul Judeţean de Cultură şi 
Creaţie Călăraşi;
 - persoanele care au achiziţionat bilete pentru cele două 
evenimente de pe alte site-uri se pot adresa acestora;
 - pentru piesele de teatru bilete şi abonamente, se va  
depune o cerere în scris la care se ataşează biletele sau 
abonamentele în original, urmând ca solicitantul să fie 
contactat telefonic pentru ridicarea banilor.
Pentru orice alte relaţii cu privire la returnarea banilor pe 
bilete/abonamente vă rugăm să ne contactaţi la numărul: 
0784.202.738.

Convocaţi joi în şedinţă extraordinară, consilierii judeţeni 
au aprobat acordarea unui ajutor pentru Primăria oraşului 
Lehliu-Gara, aflată în situaţie de extremă dificultate, în 
valoare de 500 mii lei,  pentru realizarea unor lucrări de 
maximă urgenţă la staţia de tratare a apei potabile. Suma 
provine din din fondul de rezervă bugetară cuprins în 
bugetul propriu al Judeţului Călăraşi pe anul 2020. 
„Având în vedere solictarea Unităţii Administrativ-
Teritoriale Oraşul Lehliu-Gară prin care se precizează că la 
această dată, pe fondul pandemiei de COVID-19, există 
posibilitatea creşterii exponenţiale a riscului de 
îmbolnăvire a populaţiei, deoarece debitul maxim de 
producere şi livrare a apei potabile al staţiei de tratare a 
apei potabile din Oraşul Lehliu-Gară, este de cel mul de 75 
m.c./h, cantitate insuficientă, fapt ce ar putea conduce la 
întreruperea furnizării apei potabile. În acest context se 
impune alocarea sumei de 500 mii de lei din fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Consilului Judeţean Călăraşi, 
pentru soluţionarea acestei probleme.” se arată în 
Rederatul de aprobare.
De asemenea s-a mai aprobat şi acordarea unor ajutoare, 
din fondul de rezervă bugetară cuprins în bugetul propriu 
al Judeţului, pe anul 2020, necesare aparatului propriu al 
unităţilor administrativ–teritoriale din judeţul Călăraşi, 
aflate în situaţie de extremă dificultate, în valoare de 140 
mii lei.

Au fost reactualizaţi indicatorii tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţie “Modernizare pod trecere râu Argeş”

CJ Călăraşi: Investiţiile 
nu au fost oprite

Ajutor de 500 de mii de lei 
pentru Primăria Lehliu Gară

n CJ Călăraşi

Persoanele care au achiziţionat 
bilete pentru evenimentele 

culturale suspendate pot solicita în 
scris returnarea banilor 

Au sosit aparatele medicale 
pentru Ambulatoriu



Strada Griviţa din municipiul Călăraşi, una 
dintre principalele artere de circulaţie, se 
află într-un proces de modernizare, atât din 
punct de vedere al infrastructurii rutiere, 
cât şi din punct de vedere al infrastructurii 
de reţele de energie electrică şi date, prin 
trecerea lor în subteran. Infrastructura de 
apă şi canalizare a fost deja modernizată, 
lucrările în curs fiind o continuare firească a 
investiţiilor.
Lucrările fac parte din strategia de 
dezvoltare durabilă pe care o 
implementează administraţia publică locală 
şi presupun realizarea unui sistem rutier 
nou (carosabil şi trotuare, locuri de parcare, 
lărgirea la trei benzi pe unele tronsoane 
etc) pe o lungime de 2.534 ml şi realizarea 
unei reţele de fibră optică (pentru sistemul 
de semaforizare pe care PMC îl va amenaja 

- s-a finalizat reţeaua de distribuţie Cuza Vodă şi Dobrogeicu ajutorul fondurilor europene) şi a unei 
electrică între Cuza Vodă şi Al. Sahia, iar noi reţele de iluminat public. Concomitent - se lucrează la montarea pavelelor pe 
între Al. Sahia şi Pompieri mai sunt de scos cu aceste lucrări, distribuitorul de energie trotuare între Cuza Vodă şi Eroilor
stâlpii vechi (95% finalizat), între Dobrogei electrică şi operatorii de cablu şi internet 

- s-a finalizat reţeaua de iluminat public şi Libertăţii – 90% finalizat, între Libertăţii şi realizează propriile lucrări de modernizare a 
între Cuza Vodă şi Pompieri I.L. Caragiale – 80% finalizat, între I.L. reţelelor, prin introducerea lor în subteran.

Caragiale şi Bucureşti – finalizat 45%.La acest moment, stadiul lucrărilor este - se lucrează la trotuare între Pompieri şi 
următorul: Dobrogei şi urmează şi atacarea lucrărilor Sursa Facebook Primăria Municipiului 

pe trotuare între Dobrogei şi Portului Călăraşi- s-a turnat stratul de bază de asfalt între 
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termene, a fost actualizat devizul general pentru modificarea Hotărârii Consiliului Consilierii judeţeni, întruniţi 
întocmit pentru realizarea obiectivului de Judeţean Călăraşi nr. 236/31.10.2018, miercuri, 29 aprilie, în şedinţă 
investiţie “Modernizare pod trecere râu modificată şi completată prin Hotărârea ordinară de plen au aprobat şi 
Argeş km 23 + 000”, deviz ce a fost Consiliului Judeţean nr. 147 din actualizarea indicatorilor tehnico-
aprobat de deliberativul judeţului 29.08.2019, în sensul actualizării economici ai obiectivului de 
Călăraşi în urmă cu 8 luni, prin Hotărârea devizului general şi ai indicatorilor 

investiţie “Modernizare pod trecere nr. 147/29.08.2019. tehnico - economici ai obiectivului de 
râu Argeş, km 23+000, inclusiv taxe investiţie “Modernizare pod trecere râu În acelaşi timp, Consiliul Judeţean şi avize” – faza D.A.L.I. Argeş km 23 + 000”, Faza – Documentaţie Călăraşi implementează deja proiectul 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie „Reabilitare DJ 403 între DN 31 „Consiliul Judeţean Călăraşi (DALI) în baza sumelor recalculate (Mănăstirea) – Luica – DN 4  (Şoldanu) – intenţionează să implementeze proiectul conform noului deviz general.Radovanu (DJ 411), km 0+000 – km 'Modernizare pod trecere rău Argeş km 
34+800”. Pentru a asigura continuitatea Astfel, valoarea actuală totală a 23 + 000', pod care este traversat de DJ 
traseului, a fost întocmită de către investiţiei este de 6.004.778,46 lei, la 403. Devizul general al acestui obiectiv 
IPTANA S.A. documentaţia “Actualizare şi care se adaugă T.V.A., din care C + M în de investiţii a fost aprobat de 
completare D.A.L.I. la obiectivul de valoare de 5.035.770,68 lei, la care se deliberativul judeţului Călăraşi prin 
investiţii Modernizare pod trecere rău adaugă T.V.A..” se arată în Referatul de Hotărârea nr. 236/31.10.2018
Argeş km 23 + 000”. Această actualizare Aprobare a Hotărârii pentru modificarea Având în vedere prevederile art. 71 alin. 
şi completare constă în prelungirea Hotărârii nr. 236/2018 privind aprobarea (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
rampelor de acces la pod, pentru a se uni indicatorilor tehnico-economici ai Guvernului nr. 114/2018 privind 
cu capetele drumului judeţean DJ 403. obiectivului de investiţie “Modernizare instituirea unor măsuri în domeniul 

pod trecere râu Argeş, km 23+000, Urmare celor anterior prezentate, investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal 
inclusiv taxe şi avize” – faza D.A.L.I.” se consider că este necesară şi oportună - bugetare, modificarea şi completarea 
arată în Raportul la HCJ.adoptarea unui proiect de hotărâre unor acte normative şi prorogarea unor 

Conducerea Consiliului Judeţean a anunţat pe pagina 
oficială de Facebook că nu a oprit investiţiile lucrându-se 
intens în această perioadă pe nu mai puţin de 5 Drumuri 
Judeţene.
„La Consiliul Judeţean Călăraşi investiţiile nu au fost oprite. 
Se toarnă asfalt şi se achiziţionează aparatură şi 
echipamente în spitale.În această primăvară se lucrează pe 
drumurile judeţene: DJ 309 - Frăsinet – Dăneşti; DJ 402 - 
Fundulea – Solacolu; DJ 305 - Nicolae Bălcescu – Coţofanca; 
DJ 308 A - Borcea - Unitatea Militară; DJ 311 Arţari – 
Ştefăneşti.” se arată în mesajul postat pe Facebook.
Lucrările sunt efectuate prin SC Drumuri şi Poduri SA, 
subordonată a Consiliului Judeţean Călăraşi.

Primăria Municipiului Călăraşi prezintă stadiul 
lucrărilor la reţeaua de canalizare pluvială şi 
menajeră din Cartierul Măgureni (PT + execuţie), 
proiect cu o valoare de 6.252.730 lei inclusiv TVA 
(aproximativ 1,3 milioane euro).
Până în prezent s-au executat săpături pe o 
lungime de 300 ml (din totalul de 2740 ml) 
pentru canalizarea pluvială, s-au introdus ţevile 
în pământ, s-au montat 9 cămine şi s-a turnat 
beton pe săpăturile efectuate. Reţeaua de 
canalizare menajeră din cartierul Măgureni este 
o reţea inedită pentru oraşul nostru, pe toată 
lungimea reţelei centrale de canalizare fiind 
prevăzute 122 cămine de colectare cu vacuum, 
care vor asigura colectarea apelor menajere 
provenite de la cele 334 gospodării, pe o reţea 
totală de 5322 ml, totul fiind legat la o staţie de 
vacuum. Conform contractului termenul de 
execuţie al investiţiei este de 20 de luni de la 
data emiterii ordinului de începere al lucrărilor 
(11 noiembrie 2019).
Facem precizarea că lucrarea nu a fost sistată, 
executantul lucrării solicitând doar prelungirea 
termenului de execuţie cu 30 de zile, ca urmare a 
stării de urgenţă, firma executantă aflându-se în 
această perioadă în achiziţii de materiale, 
urmând ca din 4 mai să revină în şantier.

n Primăria Călăraşi

Primăria Municipiului Călăraşi a semnat contractul de servicii de desfăşurată de 3260,74 mp. Îmbunătăţirea eficienţei termice a 
elaborare a documentaţiei tehnico-economice şi execuţia de clădirii şi trecerea acesteia de la un nivel scăzut de eficienţă 
lucrări, în cadrul proiectului ”Reabilitarea termică a Liceului energetică la nivelul 'nZEB' se realizează prin trei măsuri de 
Teoretic Mihai Eminescu Călăraşi”, finanţat din fonduri europene intervenţie şi anume:
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, -reabilitarea termică a anvelopei clădirii şi instalaţiilor din subsolul 
Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B – Clădiri publice. acesteia
Contractul are o valoare de 3.255.206,77 lei fără TVA şi are o -asigurarea  sălilor de lucru ”curate” şi spaţiilor îndelung 
durată de 62 de luni: 2 luni pentru proiectare, 24 luni pentru aglomerate cu sisteme de  de ventilare cu aer proaspăt tratat prin 
execuţie lucrări şi 36 luni garanţia lucrărilor. recuperarea căldurii aerului viciat evacuate
În cadrul proiectului, principala activitate constă în executarea -realizarea unei centrale termice geo-solare care să folosească 
lucrărilor de reabilitare termică a clădirii principale a Liceului minimum 75% energie regenerabilă
Teoretic Mihai Eminescu, clădire ce are o suprafaţă construită BIROUL DE PRESĂ

Primăria Municipiului Călăraşi a semnat, pe 30 aprilie, 
un nou contract finanţat din fonduri europene, proiect 
ce se adaugă celor 17 aflate deja în implementare,  
valoarea totală fiind de 37,4 milioane euro.

Accesat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 4, proiectul ”Sporirea gradului de mobilitate al 
populaţiei prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate 
urbană alternativă, cu staţii inteligente automatizate de biciclete 
în municipiul Călăraşi”, semnat joi,  30 aprilie 2020, are o durată 
de implementare de 24 de luni şi o valoare elibigilă de 6.194.443 
lei (aproximativ 1,3 milioane euro), co-finanţarea municipiului fiind 
de 2%.

19 locaţii din întreg municipiul Călăraşi sunt propuse prin proiect 
pentru amplasarea staţiilor inteligente automatizate de biciclete şi 
triciclete, toate fiind prevăzute cu staţii de andocare independente 
energetic, cu încărcare unidirecţională şi sistem software ce 
permite accesul prin intermediul dispozitivelor mobile. aceeaşi configuraţie.

Pe lângă staţiile automatizate, proiectul presupune şi achiziţia a Sistemul de ticketing al bicicletelor inteligente va permite folosirea 
190 biciclete inteligente, 6 triciclete pentru seniori şi 6 triciclete cu rapiditate şi uşurinţă schimbarea modalităţii de transport şi va fi 
pentru persoane cu disabilităţi, toate prevăzute cu sistem de parte integrantă în sistemul de ticketing al transportului public. 
protecţie antifurt, software cu monitorizare GPS, modul de 
comunicaţii mobile GPRS/Wi-Fi, precum şi modul de comunicaţii cu Prezentul contract este complementar unui nou proiect, aflat în 
terminalele şi staţiile de preluare/predare. precontractare ce presupune înfiinţarea unei reţele de aproximativ 

5 km de piste de biciclete, valoarea lui fiind de 1,1 milioane euro.
Tricicletele sunt special adaptate pentru soluţii de bike-sharing 
dedicate persoanelor în vârstă şi celor cu disabilităţi şi dispun de BIROUL DE PRESĂ

n Călăraşi

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi 
convocat vineri, 15 mai, în şedinţă extraordinară, a 
luat următoarele decizii:

 începând cu data de 16 mai 2020, se redeschid 
cimitirele din municipiul Călăraşi, cu reguli stricte 
de distanţare socială (prezenţa a maximum 2 
persoane la un loc de veci)

 începând cu data de 16 mai 2020, se redeschide 
Grădina Zoo din municipiul Călăraşi (fără acces în 
spaţiile închise din interiorul acesteia), cu program 
redus pe perioada stării de alertă (09.30-16.30), cu 
reguli stricte de distanţare socială şi cu 
posibilitatea limitării accesului vizitatorilor, în cazul 
aglomerării

 rămân închise, pe perioada stării de alertă, Creşa 
săptămânală, Centrul comunitar Oborul Nou şi 
Centrul de zi pentru persoane cu dizabilităţi

 pe perioada stării de alertă, Cantina de ajutor 
social va servi hrană rece beneficiarilor

 pe perioada stării de alertă, Adăpostul de noapte 
va caza beneficiarii şi pe timpul zilei, la cerere

Călărăşenii sunt rugaţi să păstreze distanţa socială, 
să evite locurile aglomerate din spaţiile publice şi 
să respecte toate obligaţiile ce le revin pe perioada 
stării de alertă, aşa cum au fost ele stabilite de 
autorităţi.

Menţionăm faptul că începând cu data 15 mai 
2020, accesul în parcuri este din nou posibil, însă 
locurile de joacă rămân, în continuare, închise. Tot 
din aceeaşi dată, purtarea măştii de protecţie în 
spaţiile publice închise şi în transportul în comun 
devine obligatorie, la nivel naţional.

BIROUL DE PRESĂ

n CJ Călăraşi

Investiţiile în 
infrastructură merg 

mai departe

n Primăria Călăraşi

Stadiul lucrărilor efectuate pe strada Griviţa

Din 15 mai, accesul în parcuri este 
din nou posibil, însă locurile de 

joacă rămân, în continuare, închise. 
Ce alte măsuri a luat CLSU Călăraşi

LT Mihai Eminescu va fi reabilitat termic cu fonduri europene

Staţii automatizate şi biciclete inteligente, 
printr-un nou contract cu finanţare europeană 

semnat de Primăria Municipiului Călăraşi

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

La 70 de ani de la declaraţia lui Schuman care a iniţiat Schuman a constat în crearea unei federaţii europene Bulgaria, care reprezintă un angajament solid în 
procesul construcţiei Europei, Europa se  confruntă cu având la bază solidaritatea şi egalizarea condiţiilor de sprijinul României şi Bulgariei, ferm angajat în 
o încercare fără precedent. Amploarea crizei generate viaţă iar propunerea lui este considerată a fi începutul consolidarea unei Uniuni Europene puternice, a 
de COVID-19, ne îndeamnă, în mod inevitabil, să ne a ceea ce este acum Uniunea Europeană. În cei 70 de continuat tradiţia de a marca Ziua Europei, pregătind 
amintim de fundamentele unităţii noastre, de ani de existenţă, proiectul european a demonstrat un clip în care echipele reunite ale organismelor de 
relevanţa valorilor europene trăite în solidaritate, de importanţa solidarităţii şi cooperării europene, cu management ale Programului transmit un mesaj despre 
importanţa efortului şi sprijinului comun, fiind nevoie păstrarea valorilor şi obiectivelor. curaj, ambiţie şi disponibilitate pentru a fi mai 
de "efort creator" în sensul lui Robert Schuman. Astfel, Anul acesta, în contextul pandemiei cu coronavirus cu puternici împreună. Clipul poate fi vizionat pe pagina 
Uniunea Europeană a intervenit cu un răspuns care se confruntă întreaga lume, instituţiile europene de internet www.interregrobg.eu, pe pagina de 
european comun care include numeroase măsuri luate au marcat Ziua Europei într-un mod diferit, printr-o Facebook şi pe canalul de You Tube ale Programului.
de către statele membre, mobilizarea resurselor şi serie de activităţi online care se găsesc pe paginile web Echipa Biroului Regional pentru Cooperare 
furnizarea de informaţii obiective cu privire la ale birourilor locale şi din întreaga lume ale UE, dar şi Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa România-
răspândirea virusului. pe Facebook şi pe alte reţele de socializare Bulgaria (BRCT Călăraşi)/Secretariatul Comun (SC) 
În fiecare an, de 9 mai ne amintim cum europenii au (#EuropeDay). pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria este în 
făcut istorie în 1950 şi aducem un omagiu celor care fac Cu această ocazie, Programul Interreg V-A România – continuare aproape de beneficiarii Programului, 
istorie astăzi. În discursul său de la Paris din 1950, folosind mijloace de comunicare moderne, contribuind 
Robert Schuman, ministrul francez de externe de în mod activ la implementarea proiectelor.
atunci, şi-a expus ideea pentru o nouă formă de Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg V-A 
cooperare politică în Europa, care să facă de România–Bulgaria dar şi despre proiectele finanţate, vă 
neconceput războiul dintre naţiunile Europei. Născută inv i tăm să  accesaţ i  pag ina  de  internet  
în urma celor două conflagraţii mondiale, viziunea lui www.interregrobg.eu. 

70 de ani de solidaritate europeană

Conducerea 
Consiliului Judeţean a 
anunţat joi, 30 aprilie, 
pe pagina de 
Facebook că au sosit 
aparatele medicale 
pentru ambulatoriu. 
În prima etapă de 
livrare sunt incluse 4 
echipamente pentru 
cabinetele de 
balneofizioterapie şi 
nefrologie. E vorba de: aparat de terapie combinată; aparat 
pentru reeducarea mersului; aparat terapie pentru drenaj 
limfatic; aparat ultrasunete. „Ambulatoriul este dotat de Consiliul 
Judeţean Călăraşi, prin proiectul europeran "Dotarea 
Infrastructurii Ambulatoriului Spitalului Judeţean Călăraşi", în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Conform 
graficului de livrare vor urma să fie aduse către Ambulatoriul 
Călăraşi alte 60 de echipamente medicale, printre care: Ecograf 
Doppler; Electrocardiograf 6 canale; Instalaţie radiologică pentru 
momamografii; Linie endoscopie digestive; Instalaţie radiologică 
fixă digitală cu două posture. Valoarea proiectului este de 2 
milioane de euro.” se arată în mesajul postat pe pagina de 
Facebook a Consiliului Judeţean Călăraşi.

Având în vedere actualul context epidemiologic, pentru 
evitarea răspândirii infecţiei cu COVID – 19, Centrul 
Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi şi-a suspendat toate 
evenimentele programate în această perioadă.
Persoanele care au achiziţionat bilete pentru evenimentele 
culturale suspendate pot solicita în scris returnarea banilor 
de la organizatorul evenimentului după cum urmează:
 - pentru  evenimentele - Doru Octavian Dumitru şi 
concertul Direcţia 5 se returnează costul biletelor 
achiziţionate direct de la Centrul Judeţean de Cultură şi 
Creaţie Călăraşi;
 - persoanele care au achiziţionat bilete pentru cele două 
evenimente de pe alte site-uri se pot adresa acestora;
 - pentru piesele de teatru bilete şi abonamente, se va  
depune o cerere în scris la care se ataşează biletele sau 
abonamentele în original, urmând ca solicitantul să fie 
contactat telefonic pentru ridicarea banilor.
Pentru orice alte relaţii cu privire la returnarea banilor pe 
bilete/abonamente vă rugăm să ne contactaţi la numărul: 
0784.202.738.

Convocaţi joi în şedinţă extraordinară, consilierii judeţeni 
au aprobat acordarea unui ajutor pentru Primăria oraşului 
Lehliu-Gara, aflată în situaţie de extremă dificultate, în 
valoare de 500 mii lei,  pentru realizarea unor lucrări de 
maximă urgenţă la staţia de tratare a apei potabile. Suma 
provine din din fondul de rezervă bugetară cuprins în 
bugetul propriu al Judeţului Călăraşi pe anul 2020. 
„Având în vedere solictarea Unităţii Administrativ-
Teritoriale Oraşul Lehliu-Gară prin care se precizează că la 
această dată, pe fondul pandemiei de COVID-19, există 
posibilitatea creşterii exponenţiale a riscului de 
îmbolnăvire a populaţiei, deoarece debitul maxim de 
producere şi livrare a apei potabile al staţiei de tratare a 
apei potabile din Oraşul Lehliu-Gară, este de cel mul de 75 
m.c./h, cantitate insuficientă, fapt ce ar putea conduce la 
întreruperea furnizării apei potabile. În acest context se 
impune alocarea sumei de 500 mii de lei din fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Consilului Judeţean Călăraşi, 
pentru soluţionarea acestei probleme.” se arată în 
Rederatul de aprobare.
De asemenea s-a mai aprobat şi acordarea unor ajutoare, 
din fondul de rezervă bugetară cuprins în bugetul propriu 
al Judeţului, pe anul 2020, necesare aparatului propriu al 
unităţilor administrativ–teritoriale din judeţul Călăraşi, 
aflate în situaţie de extremă dificultate, în valoare de 140 
mii lei.

Au fost reactualizaţi indicatorii tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţie “Modernizare pod trecere râu Argeş”

CJ Călăraşi: Investiţiile 
nu au fost oprite

Ajutor de 500 de mii de lei 
pentru Primăria Lehliu Gară
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Persoanele care au achiziţionat 
bilete pentru evenimentele 

culturale suspendate pot solicita în 
scris returnarea banilor 

Au sosit aparatele medicale 
pentru Ambulatoriu
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