
3ACTUALITATE2 ACTUALITATE

fost semnat. Proiectul Tehnic a fost 
depus la CJ urmează să dăm ordinul 
de predare al amplasamentului şi de 
începere a lucrărilor. Cred că acest 
lucru se va realiza până la sfârşitul 
lunii. Trebuie să luăm legătura cu 
constructorul ca să-i predăm 
amplasamentul.”, a declarat Iliuţă care 
a continuat „Faptul că prefectul 
contestă transferul administrării la 
noi, din acel moment „Juridicul” de la 
CNI a decis retragerea dosarului din 
Comisia Tehnico – Economică. Singura 
sursa de finanţare este bugetul 
Judeţului Călăraşi. Vom găsi sursele 
necesare ca să putem finanţa lucrările 
din bugetul CJ Călăraşi, printr-un 
împrumut viitor.”
Iliuţă a reluat tirul împotriva 
prefectului Barbu, fostul său rival din 
competiţia pentru şefia CJ, la localele 

Reabilitarea sediului Prefecturii va fi iunie, CNI de către prefectul judeţului, din septembrie 2020, pe care l-a 
realizată până la urmă cu resurse Valentin Barbu prin care reclama catalogat ca fiind „nepriceput”. „Tot ce 
proprii, a declarat preşedintele CJ situaţia juridică ambiguă a fostului face domnia sa, în condiţiile în care a 
Călăraşi, Vasile Iliuţă. Afirmaţiile sale palat administrativ. În opinia sa, atacat 80% din HCJ şi dispoziţiile 
au fost făcute în contextul blocării imobilul ar fi administrat de Prefectura preşedintelui CJ face ori că e politic, 
contractului de finanţare a lucrărilor la Călăraşi, având ca ordonator principal ori că e nepriceput. S-a dus pe funcţie 
Comisia Tehnico Economică a Ministerul Afacerilor Interne şi nu ca un nepriceput. Asta-i constatarea 
Ministerului Dezvoltării în urma Consiliul Judeţean Călăraşi. mea: un nepriceput!”, a conchis şeful 
adresei transmisă, la începutul lunii „Contractul de finanţare a lucrărilor a CJ Călăraşi.

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.

de zile, timp în care puteau să-şi strângă cam tot ce aveau 
aici, pentru a lăsa terenul liber de sarcini, aşa cum a fost şi 
condiţia în momentul în care s-au semnat contractele de 
ocupare temporară.”, a precizat Eduard Grama.
Cele două proiecte ce vor fi implementate sunt următoarele:
n Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate 
şi a intermodalităţii în municipiul Călăraşi prin amenajarea 
unei reţele de piste de biciclete
Contract finanţare nr. 5696/21.07.2020
Valoare totală (integral eligibilă): 6.269.019,96 lei (aprox, 1,3 
milioane Euro); Contribuţia UAT (2%): 125.380,40 lei;
Durata lucrărilor: 10 luni (estimare august  2021- mai 2022)
Proiectul urmăreşte amenajarea unei piste de biciclete în 
lungime totală de 3.176,14 m şi o suprafaţă de  8.055 mp.

Marţi, 20 iulie, au demarat lucrările de demolare a grădinilor n Regenerarea spaţiului urban din municipiul Călăraşi prin 
din zona de vest a municipiului în vederea implementării a amenajarea spaţiilor verzi  din zona de vest  si a  spatiului 
două proiecte cu finanţare externă care vizează regenerarea verde din zona de locuit Navrom
spaţiului urban prin amenajarea de spaţii verzi şi a unei reţele 

Contract de finanţare nr. 5970/11.09.2020de piste de biciclete.
Valoare totală contract (integral eligibilă): 14.952.824,21 lei; 

„Am dat startul demolării  grădinilor şi construcţiilor uşoare Contribuţie UAT(2%): 299.056,48 lei 
care au făcut obiectul unor contracte de ocupare temporară 

Durata de implementare: 40 luni; Data finalizării: 31.12.2023; încheiate cu diverşi cetăţeni în vederea eliberării terenului 
Execuţia lucrărilor: 24 lunipe care vom amenaja spaţii verzi şi piste de biciclete în zona 
Prin acest proiect se propune amenajarea spaţiilor verzi din de vest a oraşului, conform unor proiecte din fonduri 
zona de vest şi zona de locuit Navrom. Suprafeţele sunt europene pentru care s-au semnat contractele de finanţare 
situate în zona de vest a Municipiul Călăraşi (zona de mal din încă de anul trecut. De 8 luni vorbim de necesitatea iniţierii 
dreptul Bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, inclusiv Bazinul acestor lucrări de demolare dar, din păcate, nu s-a întâmplat 
Iazului decantor Jirlău) -79.791 mp şi Zona de locuit Navrom – nimic până acum.  Le mai dăm oamenilor câteva zile în plus 
3.705 mp.ca să-şi strângă lucrurile după care intrăm în forţă pentru a 

curăţa terenul pe care-l vom pune la dispoziţia câştigătorului 
licitaţiei pentru executarea lucrărilor.

Concret se va realiza o reţea de piste de biciclete, iar 
complementar va demara şi proiectul de regenerare urbană 
în zona Vest, în care a fost inclus şi parcul Navrom. Se vor 
amenaja alei, parcuri, locuri de joacă, fântâni, skate park. 
Obiectivul nostru este să oferim locuitorilor municipiului o 
oază de relaxare. Nu putem să dezvoltăm oraşul decât dacă 
demolăm în aceste locuri unde s-au acumulat destule 
gunoaie de-a lungul timpului.”, a declarat primarul 
municipiului Călăraşi, Marius Dulce.

Administratorul public, Eduard Grama susţine că până la finele 
lunii octombrie, constructorul, desemnat în urma licitaţiei, se 
va apuca de treabă. „În cursul lunii octombrie cred că aici 
vom avea constructorul. Este o zonă,  şi nu e singura din 
oraş, ocupată de grădini. Oamenii au avut la dispoziţie 8 luni 

Preşedintele Vasile Iliuţă a declarat că în momentul de faţă 
Consiliul Judeţean supraveghează desfăşurarea lucrărilor în 20 
de şantiere deschise în tot judeţul, investiţiile finanţate din 
fonduri europene, guvernamentale şi proprii vizând domenii 
precum infrastructura, sănătatea, cultura şi construirea de 
locuinţe.
“Consiliul judeţean are în momentul de faţă 20 de şantiere 
deschise în judeţ, pe infrastructură, sănătate, cultură, 
locuinţe. Din iunie am început verificările pe şantiere pe care 
le vom continua până în august. Vă vom informa în timp util 
în legătură cu vizitele pe care le vom face împreună cu 
specialiştii CJ pentru a verfica stadiul acestor lucrări.”, a 
declarat într-o conferinţă de presă susţinută la sediul CJ 
Călăraşi Vasile Iliuţă.
În acest sens au fost verificate lucrările demarcate la Spitalul 
Judeţean Călăraşi şi la Casa Demetriade, fosta clădire a 
bibliotecii judeţene, monument istoric de o frumuseţe 
arhitecturală aparte.

Primăria Municipiului Călăraşi a găzduit miercuri, 28 
iulie, în sala de şedinţe a Consiliului Local, conferinţa de 
lansare a proiectului Screening pentru Cancerul de Col 
Uterin şi Tratament Precoce (SCCUT) în judeţul Călăraşi, 
finanţat prin Fondul Social European, Programul 
Operaţional Capital Uman.

SCCUT este un program complex de prevenţie, depistare 
precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de 
col uterin, oferind investigaţii medicale gratuite pentru 
170 de mii de femei din Regiunea Sud Muntenia., 
provenind în special din grupuri vulnerabile.

În cadrul programului, femeile pot beneficia de testare 
gratuită Babeş Papanicolau şi HPV pentru depistarea 
leziunilor colului uterin, fie în cabinetele medicale de 
recoltare înscrise în program, oricând pe parcursul 
anului, fie în cadrul unităţilor mobile care vor ajunge în 
localităţi din toate judeţele reginuii.

Anual, peste 1800 de femei mor în România ca urmare a 
cancerului de col uterin şi aproape 3400 sunt 
diagnosticate cu această boală. Incidenţa este de 2,5 ori 
mai mare decât media UE iar rata mortalităţii de peste 4 
ori mai mare. Incidenţa poate fi redusă cu până la 80% 
ca urmare a programelor de screening la nivelu 
populaţional însă în România atât depistarea timpurie 
cât şi prevenţia rămân la un nivel foarte redus în special 
în rândul grupurilor vulnerabile.

PMC sprijină desfăşurarea activităţilor cuprinse în cadrul 
proiectului, punând la dispoziţie un spaţiu, amplasat în 
imediata apropiere a sediului, pentru instalarea Unităţii 
mobile de screening. Prima acţiune de testare a femeilor 
s-a desfăşurat miercuri în intervalul 09.30-16.00.

Căminul pentru Persoane Vârstnice publice, inclusiv în clădirile publice 
“Sfântul Antim Ivireanul” a intrat şi în sectorul locuinţelor, 
într-un proces de modernizare, a Operaţiunea B – Clădiri Publice.
anunţat pe pagina personală de Denumire beneficiar: UAT 
Facebook primarul Marius Dulce Municipiul Călăraşi.
care a mai adăugat că lucrările de 

Data de începere a proiectului: finisaje, finanţate integral de la 
28.06.2017; Data finalizării bugetul local, se vor finaliza într-o 
proiectului: 30.04.2023lună şi jumătate.
Valoarea totală a proiectului: „Încă de săptămâna trecută au 
2.720.098,70 lei; Suma demarat lucrările de finisaje 
nerambursabilă solicitată: interioare la Căminul pentru 
2.153.112,04 lei (din care persoane vârstnice ”Sfântul Antim 
1.867.495,17 lei din FEDR şi Ivireanul”, instituţie înfiinţată de 
285.616,87 lei din bugetul naţional)Consiliul Local şi aflată sub 

coordonarea Direcţiei de Asistenţă Proiectul îşi propune măsuri de 
Socială Călăraşi. creştere a eficienţei energetice a 
Aşa cum am spus în dese rânduri clădirii, prin: Izolarea termică a 
,nu lăsăm pe nimeni în urmă. pereţilor exteriori; Înlocuirea 
Încercăm astfel să oferim condiţii tâmplariei exterioare; Termoizolarea 
mai bune beneficiarilor, persoane planşeului peste ultimul nivel 

fonduri europene. “Modernizarea De asemenea, intenţionăm să vârstnice, care necesită îngrijire (terasă necirculabilă); Termo şi 
căminului nu se opreşte aici. În dotăm căminul şi cu un ascensor medicală permanentă ce nu poate hidroizolarea terasei necirculabile; 
acest sens, Primăria a demarat exterior ca să putem uşura astfel fi asigurată la domiciliu, care nu se Înlocuirea totală a distribuţiei 
implementarea proiectului deplasarea şi aşa greoaie a pot gospodări singure, care sunt instalaţiei de încălzire cu conducte 
„Reabilitarea termică a Căminului bătrânilor. Cu fapte mici încercăm lipsite de susţinători legali, care nu noi; Refacerea izolaţiei conductelor 
pentru persoane vârstnice Sfântul  să alinăm suferinţelor semenilor au locuinţă şi nu realizează venituri de distribuţie agent termic de 
Antim Ivireanul Călăraşi”, finanţat noştri mai în vârstă!”, a conchis proprii. încălzire aflate în subsolul clădirii; 
prin fonduri europene în cadrul primarul Marius Dulce.Lucrările, finanţate integral de la Reabilitarea instalaţiei de apă caldă; 
POR 2014-2020. n Date despre proiectbugetul local, vizează înlocuirea Reabilitarea instalaţiei de iluminat.
În valoare totală de peste 2,7 Titlul proiectului: „Reabilitarea pardoselii din plăci de gresie 

Alte lucrări conexe: Se propune, ca milioane lei, proiectul se află în termică a Căminului pentru ceramică de pe holul de la parter, 
sursă regenerabilă de energie, faza de achiziţie a seviciilor de persoane vârstnice Sfântul Antim înlocuirea cu covor PVC 
folosirea pompelor de căldură de tip proiectare pentru documentaţia la Ivireanul Călăraşi”antibacterian a parchetului din 
aer-apă şi integrarea acestora în stadiul Proiect Tehnic (PT) şi a camere, aflat într-o stare avansată Axa / Prioritate de Investiţii: Axa 
sistemul existent de încălzire, dar şi execuţiei lucrărilor de construcţii. de degradare, etc. Sperăm să prioritară 3 – Sprijinirea tranzitiei 
o instalaţie de panouri solare Estimăm finalizarea achiziţiei în terminăm aceste lucrări într-o lună către o economie cu emisii scăzute 
termice cu tuburi vidate care să luna august a.c; Urmează apoi ca în şi jumătate.”, a susţinut pe FB, de carbon, Prioritatea de investiţii 
asigure apa caldă menajeră.primele 3 luni ale contractului să se primarul Dulce care a mai precizat 3.1 – Sprijinirea eficientei 

realizeze proiectul tehnic după care Investiţiile se vor desfăşura pentru o că modernizarea căminului include energetice, a gestionării inteligente 
va începe execuţia lucrărilor de arie construită desfăşurată de  2.516 şi reabilitarea termică a imobilului, a energiei şi a utilizării energiei din 
construcţii cu o durată de 12 luni. mp.finanţarea fiind asigurată prin surse regenerabile în infrastructurile 

AFV Beltrame Group care deţine la Călăraşi combinatul 
siderurgic Donalam este interesată de achiziţionarea unui 
teren pentru construirea unui parc fotovoltaic de 100 MW 
care să deservească o oţelărie şi un laminor, întreaga investiţie 
fiind estimată la 300 de milioane de euro.
Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă speră ca investiţia să se 
realizeze la Călăraşi însă totul depinde de rezultatul discuţiilor 
dintre reprezentanţii Beltrame şi AAAS (fostul AVAS) care 
deţine platforma siderurgică a fostului combinat Donasid.
„Donalam caută o suprafaţă de teren pentru a crea un parc 
fotovoltaic pe care să-l integreze într-o unitate de producţie 
care mai include o oţelărie şi un laminor. La acest moment, 
facilităţile nu sunt decât în cadrul combinatului siderurgic, 
platforma industrială unde AVAS-ul e majoritar şi răspunde, 
să spunem, de soarta acelui teren care are o valoare de 
vânzare. Astăzi, Donalam nu s-a decis dacă-l va cumpăra sau 
nu”, a declarat Iliuţă.
Viitorul combinatul va avea o capacitate de producţie de 
aproximativ 600.000 tone/an de oţel – beton şi sârmă 
laminată. Investiţia grupului Beltrame va contribui la crearea a 
aproximativ 250 de noi locuri de muncă directe la nivel local, 
precum şi la aproape 1000 de locuri de muncă indirecte, dintre 
care cel puţin 800 în faza de construcţie ṣi circa 150 în faza de 
producţie.
Fabrica eco-inteligentă va avea cel mai scăzut nivel al emisiilor 
generate de o unitate de producţie a oţelului la nivel mondial, 
atât în ce priveṣte gazele cu efect de seră, cât de praf.
De asemenea, consumul de apă va fi unul minim, prin tratare 
ṣi recirculare, asigurând cel mai înalt nivel de economie 
circulară. Noua tehnologie inovatoare, gândită şi dezvoltată în 
ultimii doi ani, are potenţialul de a situa România în fruntea 
inovaţiei în sectorul siderurgic.
Grupul Beltrame deţine în România combinatul siderurgic 
Donalam, specializat în producţia de bare de oţel laminate la 
cald şi oţeluri speciale, cu utilizări în diverse industrii, de la 
petrol şi gaze, auto, echipamente mecanice mari şi hidraulice, 
la maşini şi echipamente agricole. Compania are peste 270 de 
angajaţi şi exportă anual circa 180.000 tone de produse pe 
piaţa europeană. Pentru acest an, Donalam estimează o cifră 
de afaceri de peste 130 milioane euro, cu o creştere mai mult 
decât dublă faţă de cea înregistrată anul trecut.

n Primăria Municipiului Călăraşi

n Primăria Municipiului Călăraşi

Lucrările de reparaţii pe strada Varianta Nord se vor finaliza aglomerate din municipiul Călăraşi şi va facilita transportul 
la sfârşitul lunii septembrie, susţine Vasile Iliuţă, în condiţii de trafic mai sigure, cu o rapiditate sporită şi o 
preşedintele Consiliului Judeţean. “Vă dau ca termen de durată de deplasare mai redusă a participanţilor la trafic 
finalizare, sfârşitul lunii septembrie. Lucrările de reparaţii din zonele implicate în proiect atât între localităţile situate 
implică frezare, aplicare geotextil şi asfalt.”, a afirmat, pe traseele respective, precum şi către instituţiile şcolare, 
recent, în cadrul unei conferinţe de presă preşedintele Vasile de sănătate, instituţiile publice şi locurile de muncă ale 
Iliuţă. cetăţenilor din localităţile tranzitate de sectorul de drum 

supus reparaţiilor.”, susţin reprezentanţii Consiliului Varianta Nord sau Centura Călăraşiului va fi reabilitată de 
Judeţean.Consiliul Judeţean Călăraşi în parteneriat cu Primăria 

Municipiului Călăraşi. În acest sens, în cursul lunii mai a fost Amplasamentul va începe de la intersecţia cu Drumul 
adoptată Hotărârea CJ privind aprobarea Acordului de judetean 306 A (sens giratoriu) până la intersecţia acces 
colaborare între Judeţul Călăraşi şi Municipiul Călăraşi în Saint Gobain, în suprafaţă totală de 20.300 mp.
vederea realizarii obiectivului de investiţii “Reparatii capitale Valoarea totală estimată a investiţiei e de 1.449.238,79 lei, 
cu îmbrăcăminţi bituminoase uşoare Varianta Nord (Centura la care se adaugă T.V.A., conform Devizului General, din care 
Călăraşi) - în lungime totală de 2,864 km”. suma de 320.000 lei, la care se adaugă T.V.A. va fi asigurată 
„Prin asfaltarea Variantei Nord (Centura) în lungime totală de Primăria Municipiului Călăraşi iar suma de 1.129.238,79 
de 2,864 km se urmăreşte decongestionarea zonelor lei, la care se adaugă T.V.A. revine Judeţului Călăraşi.

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Călăraşi, Vasile Iliuţă, însoţit de 
vicepreşedintele Mihăiţă Beştea şi 
reprezentanţi EcoAqua, a fost prezent în 
localitatea Crivăţ în vederea identificării 
unor soluţii pentru alimentarea cu apă a 
comunei, se arată într-un mesaj postat 
astăzi pe pagina de Facebook a 
Consiliului Judeţean. 

„Racordarea la reţeaua de distribuţie a 
apei reprezintă o măsură importantă de 
dezvoltare locală care trebuie să fie 
prioritară pentru fiecare administraţie a 
judeţului. Conform ultimelor date 
statistice, la nivelul întregii ţări, în 
mediul urban populaţia deservită de 
sistemul public de alimentare cu apă 
reprezintă 98,7% , iar în mediul rural 
35,3%.”, se mai arată în postarea de pe 
FB.

Consiliul Judeţean a anunţat, recent, pe pagina oficială de lucru 
că a demarat lucrările de reabilitare a drumului judeţean 404 
care leagă DJ 303 de DJ 403 prin aplicarea de îmbrăcăminte 
bituminoasă uşoară, investiţia fiind necesară pentru 
descongestionarea traficului greu din localitatea Mânăstirea.
„Derulăm lucrări de îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe 
drumul judeţean 404, segmetul rutier care leagă DJ 303 de DJ 
403. Drumul, realizat de drumarii SC Drumuri şi Poduri, va 
deservi comuna Mănăstirea privată, până acum, de 
infrastructură rutieră de calitate. Prin această investiţie se 
doreşte decongestionarea traficului greu din localitate, artera 
de circulaţie putând fi folosită drept centură pentru 
autovehicule. Ne ţinem de treabă!”, se arată în mesajul postat 
pe FB.

Vasile Iliuţă: Consiliul 
Judeţean are 20 de 

şantiere deschise în judeţ

AFV Beltrame Group caută teren 
pentru construirea unui parc 

fotovoltaic. Iliuţă speră ca 
investiţia să se realizeze la Călăraşi

Lucrări de îmbrăcăminte bituminoasă 
uşoară, derulate pe DJ 404

V. Iliuţă, despre reabilitarea sediului 
Prefecturii: Se va face cu resurse proprii

Vasile Iliuţă: Vă dau ca termen de 
finalizare sfârşitul lunii septembrie

Identificarea unor soluţii privind alimentarea cu apă a 
comunei Crivăţ, o preocupare a Executivului CJ Călăraşi

Primăria Municipiului Călăraşi, prin 
Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi, a 
demarat lucrările de reparaţii a 
străzilor Aurel Vlaicu şi Mircea cel 
Bătrân, ambele situate în cartierul 
Ceremag, prin turnare covor asfaltic.
„Am început pe strada Mircea cel 
Bătrân. Reprofilăm, aşezăm terenul, 
ducem totul la cotă ca să putem 
asfalta. Este una din promisiunile 
electorale pe care o vom onora. 
Cetăţenii aveau nevoie de străzi mai 
bune. Lucrările de reparaţii prin 
turnare covor asfaltic sunt executate 
de Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi 
pentru că ne-am propus să avem 
cheltuieli minime. Resursele 
financiare, deloc generoase de care 
dispunem, trebuie bine gestionate.
Ultimele străzi pe care le vom 
reabilita, în zonă, sunt Răsăritului şi 
Aleea X, ambele situate dincolo de B-
dul Republicii.”, a declarat primarul 
Marius Dulce după ce a inspectat 
stadiul lucrărilor.

S-a dat startul demolării grădinilor şi construcţiilor 
uşoare, amplasate în zona de vest a municipiului

PMC a găzduit conferinţa de lansare 
a proiectului „Screening pentru 

Cancerul de Col Uterin şi Tratament 
Precoce (SCCUT) în judeţul Călăraşi”

Străzile Aurel Vlaicu 
şi Mircea cel Bătrân 

vor fi reparate

Lucrări de modernizare la Căminul pentru 
Persoane Vârstnice “Sfântul Antim Ivireanul”
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fost semnat. Proiectul Tehnic a fost 
depus la CJ urmează să dăm ordinul 
de predare al amplasamentului şi de 
începere a lucrărilor. Cred că acest 
lucru se va realiza până la sfârşitul 
lunii. Trebuie să luăm legătura cu 
constructorul ca să-i predăm 
amplasamentul.”, a declarat Iliuţă care 
a continuat „Faptul că prefectul 
contestă transferul administrării la 
noi, din acel moment „Juridicul” de la 
CNI a decis retragerea dosarului din 
Comisia Tehnico – Economică. Singura 
sursa de finanţare este bugetul 
Judeţului Călăraşi. Vom găsi sursele 
necesare ca să putem finanţa lucrările 
din bugetul CJ Călăraşi, printr-un 
împrumut viitor.”
Iliuţă a reluat tirul împotriva 
prefectului Barbu, fostul său rival din 
competiţia pentru şefia CJ, la localele 

Reabilitarea sediului Prefecturii va fi iunie, CNI de către prefectul judeţului, din septembrie 2020, pe care l-a 
realizată până la urmă cu resurse Valentin Barbu prin care reclama catalogat ca fiind „nepriceput”. „Tot ce 
proprii, a declarat preşedintele CJ situaţia juridică ambiguă a fostului face domnia sa, în condiţiile în care a 
Călăraşi, Vasile Iliuţă. Afirmaţiile sale palat administrativ. În opinia sa, atacat 80% din HCJ şi dispoziţiile 
au fost făcute în contextul blocării imobilul ar fi administrat de Prefectura preşedintelui CJ face ori că e politic, 
contractului de finanţare a lucrărilor la Călăraşi, având ca ordonator principal ori că e nepriceput. S-a dus pe funcţie 
Comisia Tehnico Economică a Ministerul Afacerilor Interne şi nu ca un nepriceput. Asta-i constatarea 
Ministerului Dezvoltării în urma Consiliul Judeţean Călăraşi. mea: un nepriceput!”, a conchis şeful 
adresei transmisă, la începutul lunii „Contractul de finanţare a lucrărilor a CJ Călăraşi.
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de zile, timp în care puteau să-şi strângă cam tot ce aveau 
aici, pentru a lăsa terenul liber de sarcini, aşa cum a fost şi 
condiţia în momentul în care s-au semnat contractele de 
ocupare temporară.”, a precizat Eduard Grama.
Cele două proiecte ce vor fi implementate sunt următoarele:
n Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate 
şi a intermodalităţii în municipiul Călăraşi prin amenajarea 
unei reţele de piste de biciclete
Contract finanţare nr. 5696/21.07.2020
Valoare totală (integral eligibilă): 6.269.019,96 lei (aprox, 1,3 
milioane Euro); Contribuţia UAT (2%): 125.380,40 lei;
Durata lucrărilor: 10 luni (estimare august  2021- mai 2022)
Proiectul urmăreşte amenajarea unei piste de biciclete în 
lungime totală de 3.176,14 m şi o suprafaţă de  8.055 mp.

Marţi, 20 iulie, au demarat lucrările de demolare a grădinilor n Regenerarea spaţiului urban din municipiul Călăraşi prin 
din zona de vest a municipiului în vederea implementării a amenajarea spaţiilor verzi  din zona de vest  si a  spatiului 
două proiecte cu finanţare externă care vizează regenerarea verde din zona de locuit Navrom
spaţiului urban prin amenajarea de spaţii verzi şi a unei reţele 

Contract de finanţare nr. 5970/11.09.2020de piste de biciclete.
Valoare totală contract (integral eligibilă): 14.952.824,21 lei; 

„Am dat startul demolării  grădinilor şi construcţiilor uşoare Contribuţie UAT(2%): 299.056,48 lei 
care au făcut obiectul unor contracte de ocupare temporară 

Durata de implementare: 40 luni; Data finalizării: 31.12.2023; încheiate cu diverşi cetăţeni în vederea eliberării terenului 
Execuţia lucrărilor: 24 lunipe care vom amenaja spaţii verzi şi piste de biciclete în zona 
Prin acest proiect se propune amenajarea spaţiilor verzi din de vest a oraşului, conform unor proiecte din fonduri 
zona de vest şi zona de locuit Navrom. Suprafeţele sunt europene pentru care s-au semnat contractele de finanţare 
situate în zona de vest a Municipiul Călăraşi (zona de mal din încă de anul trecut. De 8 luni vorbim de necesitatea iniţierii 
dreptul Bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, inclusiv Bazinul acestor lucrări de demolare dar, din păcate, nu s-a întâmplat 
Iazului decantor Jirlău) -79.791 mp şi Zona de locuit Navrom – nimic până acum.  Le mai dăm oamenilor câteva zile în plus 
3.705 mp.ca să-şi strângă lucrurile după care intrăm în forţă pentru a 

curăţa terenul pe care-l vom pune la dispoziţia câştigătorului 
licitaţiei pentru executarea lucrărilor.

Concret se va realiza o reţea de piste de biciclete, iar 
complementar va demara şi proiectul de regenerare urbană 
în zona Vest, în care a fost inclus şi parcul Navrom. Se vor 
amenaja alei, parcuri, locuri de joacă, fântâni, skate park. 
Obiectivul nostru este să oferim locuitorilor municipiului o 
oază de relaxare. Nu putem să dezvoltăm oraşul decât dacă 
demolăm în aceste locuri unde s-au acumulat destule 
gunoaie de-a lungul timpului.”, a declarat primarul 
municipiului Călăraşi, Marius Dulce.

Administratorul public, Eduard Grama susţine că până la finele 
lunii octombrie, constructorul, desemnat în urma licitaţiei, se 
va apuca de treabă. „În cursul lunii octombrie cred că aici 
vom avea constructorul. Este o zonă,  şi nu e singura din 
oraş, ocupată de grădini. Oamenii au avut la dispoziţie 8 luni 

Preşedintele Vasile Iliuţă a declarat că în momentul de faţă 
Consiliul Judeţean supraveghează desfăşurarea lucrărilor în 20 
de şantiere deschise în tot judeţul, investiţiile finanţate din 
fonduri europene, guvernamentale şi proprii vizând domenii 
precum infrastructura, sănătatea, cultura şi construirea de 
locuinţe.
“Consiliul judeţean are în momentul de faţă 20 de şantiere 
deschise în judeţ, pe infrastructură, sănătate, cultură, 
locuinţe. Din iunie am început verificările pe şantiere pe care 
le vom continua până în august. Vă vom informa în timp util 
în legătură cu vizitele pe care le vom face împreună cu 
specialiştii CJ pentru a verfica stadiul acestor lucrări.”, a 
declarat într-o conferinţă de presă susţinută la sediul CJ 
Călăraşi Vasile Iliuţă.
În acest sens au fost verificate lucrările demarcate la Spitalul 
Judeţean Călăraşi şi la Casa Demetriade, fosta clădire a 
bibliotecii judeţene, monument istoric de o frumuseţe 
arhitecturală aparte.

Primăria Municipiului Călăraşi a găzduit miercuri, 28 
iulie, în sala de şedinţe a Consiliului Local, conferinţa de 
lansare a proiectului Screening pentru Cancerul de Col 
Uterin şi Tratament Precoce (SCCUT) în judeţul Călăraşi, 
finanţat prin Fondul Social European, Programul 
Operaţional Capital Uman.

SCCUT este un program complex de prevenţie, depistare 
precoce, diagnostic şi tratament precoce al cancerului de 
col uterin, oferind investigaţii medicale gratuite pentru 
170 de mii de femei din Regiunea Sud Muntenia., 
provenind în special din grupuri vulnerabile.

În cadrul programului, femeile pot beneficia de testare 
gratuită Babeş Papanicolau şi HPV pentru depistarea 
leziunilor colului uterin, fie în cabinetele medicale de 
recoltare înscrise în program, oricând pe parcursul 
anului, fie în cadrul unităţilor mobile care vor ajunge în 
localităţi din toate judeţele reginuii.

Anual, peste 1800 de femei mor în România ca urmare a 
cancerului de col uterin şi aproape 3400 sunt 
diagnosticate cu această boală. Incidenţa este de 2,5 ori 
mai mare decât media UE iar rata mortalităţii de peste 4 
ori mai mare. Incidenţa poate fi redusă cu până la 80% 
ca urmare a programelor de screening la nivelu 
populaţional însă în România atât depistarea timpurie 
cât şi prevenţia rămân la un nivel foarte redus în special 
în rândul grupurilor vulnerabile.

PMC sprijină desfăşurarea activităţilor cuprinse în cadrul 
proiectului, punând la dispoziţie un spaţiu, amplasat în 
imediata apropiere a sediului, pentru instalarea Unităţii 
mobile de screening. Prima acţiune de testare a femeilor 
s-a desfăşurat miercuri în intervalul 09.30-16.00.

Căminul pentru Persoane Vârstnice publice, inclusiv în clădirile publice 
“Sfântul Antim Ivireanul” a intrat şi în sectorul locuinţelor, 
într-un proces de modernizare, a Operaţiunea B – Clădiri Publice.
anunţat pe pagina personală de Denumire beneficiar: UAT 
Facebook primarul Marius Dulce Municipiul Călăraşi.
care a mai adăugat că lucrările de 

Data de începere a proiectului: finisaje, finanţate integral de la 
28.06.2017; Data finalizării bugetul local, se vor finaliza într-o 
proiectului: 30.04.2023lună şi jumătate.
Valoarea totală a proiectului: „Încă de săptămâna trecută au 
2.720.098,70 lei; Suma demarat lucrările de finisaje 
nerambursabilă solicitată: interioare la Căminul pentru 
2.153.112,04 lei (din care persoane vârstnice ”Sfântul Antim 
1.867.495,17 lei din FEDR şi Ivireanul”, instituţie înfiinţată de 
285.616,87 lei din bugetul naţional)Consiliul Local şi aflată sub 

coordonarea Direcţiei de Asistenţă Proiectul îşi propune măsuri de 
Socială Călăraşi. creştere a eficienţei energetice a 
Aşa cum am spus în dese rânduri clădirii, prin: Izolarea termică a 
,nu lăsăm pe nimeni în urmă. pereţilor exteriori; Înlocuirea 
Încercăm astfel să oferim condiţii tâmplariei exterioare; Termoizolarea 
mai bune beneficiarilor, persoane planşeului peste ultimul nivel 

fonduri europene. “Modernizarea De asemenea, intenţionăm să vârstnice, care necesită îngrijire (terasă necirculabilă); Termo şi 
căminului nu se opreşte aici. În dotăm căminul şi cu un ascensor medicală permanentă ce nu poate hidroizolarea terasei necirculabile; 
acest sens, Primăria a demarat exterior ca să putem uşura astfel fi asigurată la domiciliu, care nu se Înlocuirea totală a distribuţiei 
implementarea proiectului deplasarea şi aşa greoaie a pot gospodări singure, care sunt instalaţiei de încălzire cu conducte 
„Reabilitarea termică a Căminului bătrânilor. Cu fapte mici încercăm lipsite de susţinători legali, care nu noi; Refacerea izolaţiei conductelor 
pentru persoane vârstnice Sfântul  să alinăm suferinţelor semenilor au locuinţă şi nu realizează venituri de distribuţie agent termic de 
Antim Ivireanul Călăraşi”, finanţat noştri mai în vârstă!”, a conchis proprii. încălzire aflate în subsolul clădirii; 
prin fonduri europene în cadrul primarul Marius Dulce.Lucrările, finanţate integral de la Reabilitarea instalaţiei de apă caldă; 
POR 2014-2020. n Date despre proiectbugetul local, vizează înlocuirea Reabilitarea instalaţiei de iluminat.
În valoare totală de peste 2,7 Titlul proiectului: „Reabilitarea pardoselii din plăci de gresie 

Alte lucrări conexe: Se propune, ca milioane lei, proiectul se află în termică a Căminului pentru ceramică de pe holul de la parter, 
sursă regenerabilă de energie, faza de achiziţie a seviciilor de persoane vârstnice Sfântul Antim înlocuirea cu covor PVC 
folosirea pompelor de căldură de tip proiectare pentru documentaţia la Ivireanul Călăraşi”antibacterian a parchetului din 
aer-apă şi integrarea acestora în stadiul Proiect Tehnic (PT) şi a camere, aflat într-o stare avansată Axa / Prioritate de Investiţii: Axa 
sistemul existent de încălzire, dar şi execuţiei lucrărilor de construcţii. de degradare, etc. Sperăm să prioritară 3 – Sprijinirea tranzitiei 
o instalaţie de panouri solare Estimăm finalizarea achiziţiei în terminăm aceste lucrări într-o lună către o economie cu emisii scăzute 
termice cu tuburi vidate care să luna august a.c; Urmează apoi ca în şi jumătate.”, a susţinut pe FB, de carbon, Prioritatea de investiţii 
asigure apa caldă menajeră.primele 3 luni ale contractului să se primarul Dulce care a mai precizat 3.1 – Sprijinirea eficientei 

realizeze proiectul tehnic după care Investiţiile se vor desfăşura pentru o că modernizarea căminului include energetice, a gestionării inteligente 
va începe execuţia lucrărilor de arie construită desfăşurată de  2.516 şi reabilitarea termică a imobilului, a energiei şi a utilizării energiei din 
construcţii cu o durată de 12 luni. mp.finanţarea fiind asigurată prin surse regenerabile în infrastructurile 

AFV Beltrame Group care deţine la Călăraşi combinatul 
siderurgic Donalam este interesată de achiziţionarea unui 
teren pentru construirea unui parc fotovoltaic de 100 MW 
care să deservească o oţelărie şi un laminor, întreaga investiţie 
fiind estimată la 300 de milioane de euro.
Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă speră ca investiţia să se 
realizeze la Călăraşi însă totul depinde de rezultatul discuţiilor 
dintre reprezentanţii Beltrame şi AAAS (fostul AVAS) care 
deţine platforma siderurgică a fostului combinat Donasid.
„Donalam caută o suprafaţă de teren pentru a crea un parc 
fotovoltaic pe care să-l integreze într-o unitate de producţie 
care mai include o oţelărie şi un laminor. La acest moment, 
facilităţile nu sunt decât în cadrul combinatului siderurgic, 
platforma industrială unde AVAS-ul e majoritar şi răspunde, 
să spunem, de soarta acelui teren care are o valoare de 
vânzare. Astăzi, Donalam nu s-a decis dacă-l va cumpăra sau 
nu”, a declarat Iliuţă.
Viitorul combinatul va avea o capacitate de producţie de 
aproximativ 600.000 tone/an de oţel – beton şi sârmă 
laminată. Investiţia grupului Beltrame va contribui la crearea a 
aproximativ 250 de noi locuri de muncă directe la nivel local, 
precum şi la aproape 1000 de locuri de muncă indirecte, dintre 
care cel puţin 800 în faza de construcţie ṣi circa 150 în faza de 
producţie.
Fabrica eco-inteligentă va avea cel mai scăzut nivel al emisiilor 
generate de o unitate de producţie a oţelului la nivel mondial, 
atât în ce priveṣte gazele cu efect de seră, cât de praf.
De asemenea, consumul de apă va fi unul minim, prin tratare 
ṣi recirculare, asigurând cel mai înalt nivel de economie 
circulară. Noua tehnologie inovatoare, gândită şi dezvoltată în 
ultimii doi ani, are potenţialul de a situa România în fruntea 
inovaţiei în sectorul siderurgic.
Grupul Beltrame deţine în România combinatul siderurgic 
Donalam, specializat în producţia de bare de oţel laminate la 
cald şi oţeluri speciale, cu utilizări în diverse industrii, de la 
petrol şi gaze, auto, echipamente mecanice mari şi hidraulice, 
la maşini şi echipamente agricole. Compania are peste 270 de 
angajaţi şi exportă anual circa 180.000 tone de produse pe 
piaţa europeană. Pentru acest an, Donalam estimează o cifră 
de afaceri de peste 130 milioane euro, cu o creştere mai mult 
decât dublă faţă de cea înregistrată anul trecut.

n Primăria Municipiului Călăraşi

n Primăria Municipiului Călăraşi

Lucrările de reparaţii pe strada Varianta Nord se vor finaliza aglomerate din municipiul Călăraşi şi va facilita transportul 
la sfârşitul lunii septembrie, susţine Vasile Iliuţă, în condiţii de trafic mai sigure, cu o rapiditate sporită şi o 
preşedintele Consiliului Judeţean. “Vă dau ca termen de durată de deplasare mai redusă a participanţilor la trafic 
finalizare, sfârşitul lunii septembrie. Lucrările de reparaţii din zonele implicate în proiect atât între localităţile situate 
implică frezare, aplicare geotextil şi asfalt.”, a afirmat, pe traseele respective, precum şi către instituţiile şcolare, 
recent, în cadrul unei conferinţe de presă preşedintele Vasile de sănătate, instituţiile publice şi locurile de muncă ale 
Iliuţă. cetăţenilor din localităţile tranzitate de sectorul de drum 

supus reparaţiilor.”, susţin reprezentanţii Consiliului Varianta Nord sau Centura Călăraşiului va fi reabilitată de 
Judeţean.Consiliul Judeţean Călăraşi în parteneriat cu Primăria 

Municipiului Călăraşi. În acest sens, în cursul lunii mai a fost Amplasamentul va începe de la intersecţia cu Drumul 
adoptată Hotărârea CJ privind aprobarea Acordului de judetean 306 A (sens giratoriu) până la intersecţia acces 
colaborare între Judeţul Călăraşi şi Municipiul Călăraşi în Saint Gobain, în suprafaţă totală de 20.300 mp.
vederea realizarii obiectivului de investiţii “Reparatii capitale Valoarea totală estimată a investiţiei e de 1.449.238,79 lei, 
cu îmbrăcăminţi bituminoase uşoare Varianta Nord (Centura la care se adaugă T.V.A., conform Devizului General, din care 
Călăraşi) - în lungime totală de 2,864 km”. suma de 320.000 lei, la care se adaugă T.V.A. va fi asigurată 
„Prin asfaltarea Variantei Nord (Centura) în lungime totală de Primăria Municipiului Călăraşi iar suma de 1.129.238,79 
de 2,864 km se urmăreşte decongestionarea zonelor lei, la care se adaugă T.V.A. revine Judeţului Călăraşi.

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Călăraşi, Vasile Iliuţă, însoţit de 
vicepreşedintele Mihăiţă Beştea şi 
reprezentanţi EcoAqua, a fost prezent în 
localitatea Crivăţ în vederea identificării 
unor soluţii pentru alimentarea cu apă a 
comunei, se arată într-un mesaj postat 
astăzi pe pagina de Facebook a 
Consiliului Judeţean. 

„Racordarea la reţeaua de distribuţie a 
apei reprezintă o măsură importantă de 
dezvoltare locală care trebuie să fie 
prioritară pentru fiecare administraţie a 
judeţului. Conform ultimelor date 
statistice, la nivelul întregii ţări, în 
mediul urban populaţia deservită de 
sistemul public de alimentare cu apă 
reprezintă 98,7% , iar în mediul rural 
35,3%.”, se mai arată în postarea de pe 
FB.

Consiliul Judeţean a anunţat, recent, pe pagina oficială de lucru 
că a demarat lucrările de reabilitare a drumului judeţean 404 
care leagă DJ 303 de DJ 403 prin aplicarea de îmbrăcăminte 
bituminoasă uşoară, investiţia fiind necesară pentru 
descongestionarea traficului greu din localitatea Mânăstirea.
„Derulăm lucrări de îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe 
drumul judeţean 404, segmetul rutier care leagă DJ 303 de DJ 
403. Drumul, realizat de drumarii SC Drumuri şi Poduri, va 
deservi comuna Mănăstirea privată, până acum, de 
infrastructură rutieră de calitate. Prin această investiţie se 
doreşte decongestionarea traficului greu din localitate, artera 
de circulaţie putând fi folosită drept centură pentru 
autovehicule. Ne ţinem de treabă!”, se arată în mesajul postat 
pe FB.

Vasile Iliuţă: Consiliul 
Judeţean are 20 de 

şantiere deschise în judeţ

AFV Beltrame Group caută teren 
pentru construirea unui parc 

fotovoltaic. Iliuţă speră ca 
investiţia să se realizeze la Călăraşi

Lucrări de îmbrăcăminte bituminoasă 
uşoară, derulate pe DJ 404

V. Iliuţă, despre reabilitarea sediului 
Prefecturii: Se va face cu resurse proprii

Vasile Iliuţă: Vă dau ca termen de 
finalizare sfârşitul lunii septembrie

Identificarea unor soluţii privind alimentarea cu apă a 
comunei Crivăţ, o preocupare a Executivului CJ Călăraşi

Primăria Municipiului Călăraşi, prin 
Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi, a 
demarat lucrările de reparaţii a 
străzilor Aurel Vlaicu şi Mircea cel 
Bătrân, ambele situate în cartierul 
Ceremag, prin turnare covor asfaltic.
„Am început pe strada Mircea cel 
Bătrân. Reprofilăm, aşezăm terenul, 
ducem totul la cotă ca să putem 
asfalta. Este una din promisiunile 
electorale pe care o vom onora. 
Cetăţenii aveau nevoie de străzi mai 
bune. Lucrările de reparaţii prin 
turnare covor asfaltic sunt executate 
de Serviciul Public Pavaje Spaţii Verzi 
pentru că ne-am propus să avem 
cheltuieli minime. Resursele 
financiare, deloc generoase de care 
dispunem, trebuie bine gestionate.
Ultimele străzi pe care le vom 
reabilita, în zonă, sunt Răsăritului şi 
Aleea X, ambele situate dincolo de B-
dul Republicii.”, a declarat primarul 
Marius Dulce după ce a inspectat 
stadiul lucrărilor.

S-a dat startul demolării grădinilor şi construcţiilor 
uşoare, amplasate în zona de vest a municipiului

PMC a găzduit conferinţa de lansare 
a proiectului „Screening pentru 

Cancerul de Col Uterin şi Tratament 
Precoce (SCCUT) în judeţul Călăraşi”

Străzile Aurel Vlaicu 
şi Mircea cel Bătrân 

vor fi reparate

Lucrări de modernizare la Căminul pentru 
Persoane Vârstnice “Sfântul Antim Ivireanul”
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