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Asocierea CJ Călăraşi - Primăria
Călăraşi privind construirea
unui pod peste braţul Borcea,
aprobată de aleşii judeţeni

n
Consiliul Judeţean Călăraşi

Consultant BERD, prezent la Călăraşi

Cu unanimitate de voturi, consilierii judeţeni au
adoptat joi în plenul şedinţei ordinare Hotărârea
privind aprobarea Asocierii în parteneriat a Judeţului
Călăraşi cu Municipiul Călăraşi, în vederea
promovării obiectivului de investiţii „Pod peste
braţul Borcea, judeţul Călăraşi”
„Guvernul României a aprobat Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului
naţional de investiţii „Anghel Saligny”, care are ca obiectiv
general creşterea coeziunii teritoriale prin echiparea
unităţilor administrativ-teritoriale şi de acces la căile de
comunicaţii, îmbunătăţirea atât a condiţiilor de viată cât şi
a standardelor de muncă pentru toţi locuitorii României.
Astfel, în cadrul programului se pot realiza printre altele si
obiective de investiţii care constau in realizarea de
construcţii noi care se încadrează in categoria de
investiţii–poduri, podeţe, etc. conform art. 4 alin. (1) lit. d)
din OUG nr. 95/2021.
Pentru realizarea obiectului de investiţii „Pod peste braţul
Borcea, judeţul Călăraşi”, categorie de lucrari care se
incadreaza la art. 4, alin (1), lit.d) din Ordonanţa de Urgentă
a Guvernului 95/2021 pentru aprobarea Programului
Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, se solicită iniţierea
unui Acord de parteneriat, în temeiul art. 89 alin. (8) din
Ordonanţa de Urgentă a Guvernului 57/2019, între UAT
Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi şi UAT
Municipiul Călăraşi prin Primăria Municipiului Călăraşi.”, se
arată în Referatul de aprobare.
Un proiect de hotărâre similar va trebui să fie adoptat şi în
Consiliul Local municipal Călăraşi.
Potrivit reprezentanţilor Consiliului Judeţean, solicitarea
privind finanţarea obiectivului de investiţii mai sus menţionat, generat pe „ruinele” fostului proiect Danubius
Park, ar trebui depusă până la finele acestui an. De
principiu, au fost stabilite şi două variante de amplasare a
podului şi anume zona Căpităniei, respectiv zona viitorului
port turistic de ambarcaţiuni ce va fi construit de Consiliul
Judeţean. Podul va fi accesibil nu doar pietonilor ci şi
vehiculelor cu o greutate totală admisă de până la 3,5 tone.

CJ Călăraşi, parteneriat cu
Centrul de Transfuzie Sanguină

Consiliul Judeţean Călăraşi susţine prin intermediul unui
mesaj postat luni, 20 septembrie, pe pagina de Facebook că
un consultant BERD s-a aflat la Călăraşi pentru a analiza
proiectele Primăriei municipiului reşedinţă de judeţ,

respectiv ale Consiliului Judeţean, susceptibile să fie depuse
pe infrastructura verde – albastră.
„Koen Broersma, consultant BERD (Banca Europeană
pentru Reconstrucţie şi Redresare) a fost prezent în
Călăraşi pentru o analiză la faţa locului privind proiectele
Primăriei Municipiului Călăraşi, respectiv Consiliului
Judeţean Călăraşi, pe infrastructura verde-albastră.
Această analiză include provocările de mediu cu care se
confruntă zonele urbane şi vizează să sprijine atât ADR
Sud-Muntenia cât şi oraşele şi judeţele din regiune pentru
identificarea acestora, concentrându-se asupra situaţiei
existente şi a nevoilor, precum şi prin elaborarea ”Analizei
Regionale a Infrastructurii Verzi – Albastre”, ce va avea
drept focus principalele tipuri de investiţii eligibile de
infrastructura verde-albastră, potenţiale a fi finanţate prin
POR Sud Muntenia 2021 -2027. Au fost vizitate zonele de
proiecte: promenada şi portul turistic, grădina zoologică şi
parcul de agrement care se va dezvolta la "Lacul de
argint". Elaborarea analizei regionale se va finaliza la
sfârşitul anului 2021.”, se arată în mesajul postat pe FB.

Reabilitarea DJ 309 s-ar putea
realiza prin PNI „Anghel Saligny”
Consiliul Judeţean Călăraşi
intenţionează să modernizeze drumul
judeţean DJ 309 - tronson Bogata (DJ
307A) – Al. Odobescu - N. Bălcescu –
Zimbru (DJ 304) - Făurei - Dăneşti (DJ
303) - Nucetu (DN3) prin intermediul
fondurilor asigurate prin Programului
Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”
adoptând joi asocierea în parteneriat
cu primăriile Grădiştea, Ciocăneşti, Al.
Odobescu, Dorobanţu, Ulmu, Frăsinet,
Lupşanu.
„Luând în considerare necesitatea luării
unor masuri urgente care să asigure un
climat investiţional atractiv pentru
regiune şi de sprijinire în dezvoltarea
infrastructurii de bază, în vederea

asigurării unei dezvoltări armonioase şi
de îmbunătăţire a nivelului de trai al
cetăţenilor, coroborat cu prevederile
OUG nr.95/2021 si a obiectivelor de
investiţii ce se pot realiza prin
Programului Naţional de Investiţii
„Anghel Saligny”, U.A.T judeţul Călăraşi,
in calitatea sa de Lider de asociere, va
depune spre finanţare proiectul
„Modernizarea şi reabilitarea drumului
judeţean DJ 309 - tronson Bogata (DJ
307A) - Al. Odobescu - N. Bălcescu Zimbru(DJ 304) - Făurei - Dăneşti (DJ
303) - Nucetu(DN3)”, în parteneriat cu
U.A.T- urile Grădiştea, Ciocăneşti, Al.
Odobescu, Dorobanţu, Ulmu, Frăsinet,
Lupşanu.

Pentru realizarea obiectului de investiţii
„Modernizarea şi reabilitarea drumului
judeţean DJ 309 - tronson Bogata (DJ
307A) - Al. Odobescu - N. Bălcescu –
Zimbru (DJ 304) - Făurei - Dăneşti (DJ
303) - Nucetu(DN3)”, se solicita
iniţierea unui Acord de parteneriat, in
temeiul art. 89 alin. (8) din Ordonanţa
de Urgentă a Guvernului 57/2019, între
UAT Judeţul Călăraşi, prin Consiliul
Judeţean Călăraşi şi cu U.A.T- urile
Grădiştea, Ciocăneşti, Al. Odobescu,
Dorobanţu, Ulmu, Frăsinet, Lupşanu,
dat fiind faptul ca aceasta investitie se
incadreaza in categorae de lucrari
mentionata la art. 4, alin (1), lit.c) din
Ordonanţa de Urgentă a Guvernului
95/2021 pentru aprobarea Programului
Naţional de Investiţii „Anghel Saligny””,
se arată în Regeratul de aprobare.
Hotărârea iniţiată de preşedintele CJ,
Vasile Iliuţă a fost votată în
unanimitate.

n
Biblioteca Judeţeană “Alexandru Odobescu”

Invitaţie la NOAPTEA BIBLIOTECILOR 2021
Biblioteca Judeţeană ”Alexandru Odobescu” Călăraşi
vă invită, vineri, 1 octombrie 2021, începând cu orele
17.00, la ”Noaptea bibliotecilor”, o campanie de
activare nocturnă a bibliotecilor, iniţiată, în anul 2011,
de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor
publice din România (ANBPR) , la care s-au alăturat şi
bibliotecarii din Republica Moldova.

Consiliul Judeţean Călăraşi a încheiat un parteneriat cu
Centrul de Transfuzie Sanguină, devenind un “prieten al
donatorilor de sânge şi plasmă”, este anunţul făcut joi pe
pagina de Facebook a instituţiei. “Este oficial! Consiliul
Judeţean Călăraşi a devenit prieten al donatorilor de
sânge şi plasmă, o campanie naţională de conştientizare a
nevoii de sânge în spitalele din România. La sediul
instituţiei noastre a fost dezvelită astăzi o casetă
luminoasă care anunţă parteneriatul cu Centrul de
Transfuzie Sanguină şi invită călărăşenii să devină
donatori. NU UITAŢI CĂ: Donarea de sânge face diferenţa
între viaţă şi moarte!”

Obiectivul central al campaniei este acela de a atrage în
spaţiile de bibliotecă un număr cât mai mare de utilizatori şi
de a crea o mai bună legătură între bibliotecari şi diferitele
segmente de public, într-o manieră interactivă, prietenească
şi plină de surprize plăcute.
Biblioteca Judeţeană ”Alexandru Odobescu” Călăraşi va avea
porţile deschise până la miezul nopţii. Pe întreaga perioadă,
biblioteca poate fi vizitată şi utilizatorii pot împrumuta cărţi
sau pot participa la activităţile care vor avea loc în cadrul
evenimentului.
Evenimentul va fi deschis de cvartetul ARPEGGIONE, care va
susţine un concert pe esplanada bibliotecii (Sala Perspective,
dacă vremea va fi neprielnică).
În periplul prin bibliotecă veţi putea întâlni STATUI VIVANTE
fascinante.
În cadrul evenimentului participanţii vor avea parte
următoarele manifestări:
- Cenaclu literar – întâlnire a creatorilor şi iubitorilor de
poezie şi proză călărăşeni.
- Cărţi pe portativ - recital muzical, expoziţie de carte şi
instrumente muzicale organizate cu prilejul Zilei Mondiale a
Muzicii.
- Cartea, prietenul meu de noapte bună – face painting,
jocuri şi poveşti destinate copiilor.
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- Lectură cu aromă de cafea – amintiri din istoria cafelei,
fragmente aromate cu cafea, citate şi curiozităţi
condimentate cu cafea – program organizat în cadrul Zilei
Internaţionale a Cafelei
- Paşi prin lumea tehnologiei – expoziţii de DVD-uri şi presă,
sesiuni de lucru cu utilizarea tehnologiei moderne în Smart
Lab.
- Multe alte surprize.
Programul va avea loc cu respectarea măsurilor de prevenţie
a pandemiei Covid-19 (purtarea măştii de protecţie,
păstrarea distanţei regulamentare între persoane,
dezinfectarea suprafeţelor periodic, evitarea
supraaglomerării s.a.) conform normelor legislative în
vigoare.
Vă aşteptăm cu drag!

Director: Octavian CÂJU
Redactor: Liliana Ciolacu
Tehnoredactare:
Mircea Haţieganu (0723.142.692)
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Primăria Municipiului Călăraşi anunţă că a ales
o soluţie inteligentă de digitalizare a serviciilor
instituţiei şi a implementat Avansis Mobile
Primăria Municipiului Călăraşi anunţă că a ales o
soluţie inteligentă de digitalizare a serviciilor instituţiei
şi a implementat Avansis Mobile, o aplicaţie mobilă
integrată de gestionare a relaţiei dintre primărie şi
contribuabil.
Prin aplicaţia Avansis Mobile cetăţenii din Municipiul Călăraşi
îşi pot plăti obligaţiile, pot solicita şi consulta documente sau
pot face programări la administraţia locală şi la subordonate.
De acum înainte, Primăria Municipiului Călăraşi va putea
trimite cetăţenilor mesaje de interes public la nivel local,
direct pe telefon.
Aplicaţia Avansis Mobile poate fi utilizată de către toţi
cetăţenii, de pe orice telefon cu sistem de operare Android
sau IOS şi oferă siguranţă deplină utilizatorilor în privinţa
confidenţialităţii datelor. Primul pas care trebuie făcut de
către cetăţean pentru a folosi aplicaţia este instalarea acesteia
pe telefon.
Pentru a instala aplicaţia, se deschide magazinul de aplicaţii
pe dispozitivul pe care se doreşte instalarea şi se caută
termenul Avansis Mobile.
Primăria Municipiului Călăraşi îşi informează cetăţenii despre
faptul că pe lângă această aplicaţie care uşurează mult
interacţiunea între instituţie şi cetăţean, există deschidere şi
se va investi constant în sisteme digitale cât mai diversificate,
pentru a pune la dispoziţia comunităţii servicii online ce vor
putea fi accesate prin utilizarea calculatorului sau a
telefonului.
De asemenea, instituţia va face toate demersurile necesare
pentru a reduce timpul de lucru cu contribuabilii şi timpul
alocat soluţionării tuturor solicitărilor acestora. Prin
adoptarea de soft-uri pentru digitalizare, managementul

n
CLSU

Din 29 septembrie,
purtarea măştii de
protecţie devine
obligatorie în
municipiul Călăraşi

Ziua de Curăţenie Naţională,
marcată la Călăraşi!
Sâmbătă, 18 Septembrie 2021, România a celebrat
Ziua de Curăţenie Naţională, eveniment cunoscut
prin intermediul sloganului „Let's do it, Romania!”

Primăriei va fi mai eficient, mai transparent şi se va putea face
economie de timp, resurse umane şi financiare.
Primăria Municipiului Călăraşi mulţumeşte comunităţii locale
pentru deschiderea şi sprijinul de care dă dovadă şi va
comunica constant publicului despre cele mai recente noutăţi
din cadrul instituţiei.
Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.primaria-digitala.ro

Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă al municipiului Călăraşi,
judeţul Călăraşi, întrunit în şedinţa
extraordinară astăzi 29.09.2021, a
adoptat Hotărârea cu nr. 19 privind
stabilirea unor măsuri în domeniul
sănătăţii publice în municipiul Călăraşi
care prevede că, începând cu data de
29 septembrie 2021, în municipiul
Călăraşi, se instituie obligativitatea
purtării măştii de protectie, astfel încât
să acopere nasul şi gura, în spaţiile

Au demarat lucrările de
modernizare a locului de
joacă situat în Parcul Central
Primăria Municipiului Călăraşi a lansat un program de reabilitare
şi modernizare a locurilor de joacă pentru copiii din oraş. Astfel,
de câteva zile au început lucrările de amenajare şi modernizare a
spaţiului situat în Parcul Central (lângă Queen) care va beneficia
de echipamente noi cu tematică marină (leagăne, căţărătoare din
plasă, tunel transparent, figurine pe arc reprezentând animale
marine) având un design atractiv, în culori vesele, precum şi de
tartan turnat multicolor, destinat siguranţei celor mici.
“Aşa cum am declarat,
în câteva rânduri,
modernizarea locurilor
de joacă pentru cei mici
reprezintă o
preocupare majoră
pentru mine şi echipa
mea. Am început cu
Parcul Central iar până
la finele anului mai
avem în vedere
modernizarea altor 3
locuri de joacă din
parcurile Florilor, Big 1 şi Big 2. În limita posibilităţilor, vechile
echipamente de joacă vor fi recondiţionate şi ulterior utilizate
în alte locaţii din municipiu. Suntem alături de copii dar şi de
părinţii lor.” a declarat primarul Marius Dulce care a continuat
“Această investiţie va fi susţinută integral cu fonduri de la
bugetul local. Nu ne oprim aici, investiţiile din această sferă care
crează un mediu optim pentru stimularea imaginaţiei,
sociabilităţii şi dezvoltării fizice a copiilor vor continua şi anul
viitor.”
Valoarea totală a investiţiei, ce se va realiza pe o suprafaţă totală
de 435 mp, este de 373.740,18 lei (TVA inclus), lucrările de
execuţie urmând a fi finalizate până la 31 decembrie 2021.
Potrivit prevederilor contractuale, perioada garanţiei de bună
execuţie este de 36 de luni de la data efectuării recepţiei la
terminarea lucrărilor. Dotările beneficiază de garanţie, suport
tehnic şi service gratuit pe o perioadă de 24 de luni de la data
finalizării montajului acestora.

publice, pieţe, târguri, bâlciuri,
talciocuri, staţii pentru transportul în
comun, spaţiile comerciale, mijloacele
de transport în comun, la locul de
muncă şi pe o rază de 50 m în jurul
unităţilor de învăţământ, pentru
persoanele care staţionează în acest
perimetru.
În municipiul Călăraşi, rata de
incindenţă COVID-19 a ajuns la 3,47, în
ultimele 14 zile fiind confirmate 257 de
cazuri.

În acest context, luni, 20 septembrie, Liceul Pedagogic
“Ştefan Banulescu” Călăraşi, în parteneriat cu Primăria
Municipiului Călăraşi, a marcat importanţa
evenimentului, în cadrul unei acţiuni de curăţenie ce se sa desfăşurat între orele 14.00 -16.00, în Parcul Dumbrava
din municipiul nostru. Nu mai puţin de 30 de elevi ai
liceului, însoţiţi de profesorii coordonatori, Vasilica Puran
şi Georgiana Panait şi susţinuţi de prof. Petruţa Samaru,
directorul liceului au încercat să transmită cetăţenilor
mesajul “Natura este casa noastră, schimbarea începe cu
noi!”.
„Doar prin implicare putem dezvolta şi consolida în
rândul elevilor comportamente responsabile şi
prietenoase cu mediul, putem să-i ajutăm să
conştientizeze importanţa şi necesitatea colectării
separate, precum şi necesitatea evitării abandonului
deşeurilor, la întâmplare, pentru a proteja, astfel,
natura.”, susţine prof. Vasilica Puran care a mulţumit şi
municipalităţii pentru sprijinul primit în derularea acestei
acţiuni. „Multumim Primăriei Călăraşi, domnului primar,
Marius Dulce, pentru asigurarea echipamentului
necesar, mănuşi şi saci, desfăsurării acţiunii în condiţii
optime.”
Echipa Liceului Pedagogic “Ştefan Bănulescu” Călăraşi a
reuşit să strângă un număr mare de saci cu deşeuri
menajere, precum şi cu deşeuri din plastic, făcând, astfel,
din Parcul Dumbrava un loc mai curat şi mai prietenos
pentru copiii oraşului nostru, cel putin pentru câteva zile.
Acţiunea de curăţenie s-a desfăşurat în condiţii de
siguranţă, respectând distanţa, pentru prevenirea
infectării cu virusul coronavirus SARS-CoV-2.
„Vă invităm să ne însoţiţi în următoarele acţiuni de
igienizare pentru a putea transforma oraşul nostru întro grădină verde, curată şi frumoasă!”
Prof. Georgiana Panait

n
Primăria Municipiului Călăraşi

A început distribuirea produselor
alimentare şi de igienă prin programul POAD
Direcţia de Asistenţă Socială Călăraşi din cadrul Primăriei
Municipiului Călăraşi a început, încă din 13 septembrie,
distribuirea, la sediul Cantinei de Ajutor Social, situat în
strada Prel. Dobrogei, nr. 65, a pachetelor cu produse
alimentare şi de igienă către persoanele cu posibilităţi
materiale reduse, prin intermediul Programului
Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 20142020 (POAD).
Beneficiari de pe listele iniţiale sunt:
- 103 persoane (titulari si membrii familiei). Persoane
cărora le este stabilit, prin dispoziţie a primarului, dreptul la
un venit minim garantat, conform Legii nr. 416/2001 cu
modificările şi completările ulterioare;
- 320 beneficiari (titulari şi membrii familiei). Familiile
beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, conform
Legii nr.277/2010, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Distribuirea produselor POAD către beneficiarii înscrişi pe
listele iniţiale se face, în zilele lucrătoare, între orele 09.0016.00, în ordinea prezentării la centrul de distribuţie.
Acordarea de sprijin categoriilor de persoane pe liste
suplimentare se realizează numai în cazul în care există
stocuri de produse cu ajutoare alimentare după distribuirea
categoriilor de beneficiari de pe listele iniţiale.
Ridicarea ajutoarelor alimentare distribuite sub formă de
pachete de alimente, precum şi a produselor de igienă se
face personal în baza prezentării actului de identitate
valabil, verificării identităţii persoanei pe listă şi a semnării
de primire a pachetului de alimente, precum şi a produselor
de igienă de către destinatarii finali.
În centrul de distribuţie va intra pe rând câte o persoană,
purtând corect masca de protecţie facială şi respectând
distanţarea fizică de 1,5 - 2 metri.

Pachetul cu ajutoare alimentare conţine:
- Făină albă de grâu: 5 pungi de 1 kg.
- Mălai: 4 pungi de 1 kg.
- Paste fainoase: 2 pungi de 400 gr.
- Ulei: 4 sticle plastic de 1 l.
- Zahăr: 2 pungi de 1 kg.
- Orez: 4 pungi de 1 kg.
- Conservă carne de vită: 5 cutii metalice de 300 gr.
- Conservă carne de porc: 3 cutii metalice de 300 gr.
- Conservă pateu de ficat de porc: 5 cutii metalice de 200 gr.
- Compot de fructe : 2 borcane sticlă de 720 ml.
- Gem de fructe: 1 borcan de 360 gr.
- Gem de fructe dietetic: 1 borcan de 360 gr.
Pachetul cu produse de igienă conţine:
- Periuţă de dinţi: 5 bucăţi
- Pastă de dinţi: 300 ml
- Săpun lichid: 800 ml
- Şampon copii: 800ml
- Şampon adulţi: 500 ml
- Detergent de rufe: 2 700gr.

