
Bugetul local: 487.518,87 lei cu TVA;

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei a transmis faptul că 
începând din 23 septembrie, autorităţile 
locale pot accesa platforma digitală 
investitii.mdlpa.ro, creată pentru 
depunerea cererilor de finanţare pentru 
proiectele de construcţie şi modernizare 
a drumurilor, a reţelelor de apă şi 
canalizare, finanţate prin Programul 
Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.

Fiecare unitate administrativ-teritorială 
va avea prealocată finanţare minimă 
pentru cel puţin un proiect eligibil, în 
limita următoarelor sume pentru fiecare 
categorie de unitate administrativ-
teritorială, respectiv subdiviziune a 
unităţilor administrativ-teritoriale:

- comune: 4 milioane lei, cu TVA;

- oraşe: 7 milioane lei, cu TVA;

- municipii, altele decât reşedinţele de 
judeţ: 10 milioane lei, cu TVA;

- municipii reşedinţe de judeţ: 43 
milioane lei, cu TVA;

Nu mai puţin de patru mari obiective de este de 55.567.387,81 lei. Diferenţa de 
- sectoarele municipiului Bucureşti: 35 investiţii sunt propuse de conducerea 1.803.731,77 lei va fi suportată de la 
milioane lei, cu TVA;Primăriei Municipiului Călăraşi spre bugetul local reprezentând cheltuieli 

finanţare Ministerului Dezvoltării, care nu se finanţează prin PNI Anghel - judeţe (reprezentate de consilii 
Lucrărilor Publice prin intermediul Saligny. judeţene): 140 milioane lei, cu TVA.
Programului Naţional de Investiţii Iată mai jos sumele necesare pentru Fondurile alocate vor fi destinate 
Anghel Saligny, un program multianual finanţarea celor 4 obiective de investiţii construcţiei a 12.000 km de reţele de 
finanţat de la bugetul de stat, care are „Modernizare str. M. Kogălniceanu şi b- alimentare cu apă şi canalizare 
ca obiectiv general creşterea coeziunii dul 1 Mai din mun. Călăraşi, jud. construite/extinse, 700.000 de 
teritoriale prin echiparea unităţilor Călăraşi” branşamente individuale la sistem de 
administrativ-teritoriale cu dotări alimentare cu apă/racorduri individuale Devizul general estimativ: 5.854.462,70 
tehnico-edilitare şi de acces la căile de la sistem de canalizare, construcţia sau lei cu TVA
comunicaţie, îmbunătăţirea atât a modernizarea a 2.000 km de drumuri Bugetul de stat: 5.563.001,25 lei cu TVA;condiţiilor de viaţă cât şi a standardelor judeţene şi variante ocolitoare şi 3.000 Bugetul local: 291.461,45 lei cu TVA;de muncă pentru toţi locuitorii km de drumuri comunale.
României. „Modernizare străzi Cartier Măgureni”

Criteriile de prioritizare sunt:Devizul general estimativ: În acest sens, pe ordinea de zi a şedinţei 
- Datele demografice şi administrativ-10.272.289,69 lei cu TVAextraordinare ce va avea loc luni, 18 
teritoriale ale judeţelor;octombrie, la prânz figurează tot atâtea Bugetul de stat: 9.868.570,25 lei cu TVA;
- Capacitatea financiară a unităţilor proiecte de hotărâri privind aprobarea Bugetul local: 403.719,44 lei cu TVA;
administrativ-teritoriale;cererii de finanţare şi a devizului general „Modernizare străzi în Cartierul Mircea 

estimativ pentru următoarele obiective: - Ponderea valorii totale alocate pentru Vodă, Lot 2, Municipiul Călăraşi”
„Modernizare strada Mihail obiectivele de investiţii aflate în Devizul general estimativ: 
Kogălniceanu şi Bulevardul 1 Mai din derulare;20.520.979,78 lei cu TVA
municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi”, 

- Indicatori statici din care rezultă Bugetul de stat: 19.899.947,77 lei cu „Modernizare străzi în Cartierul Mircea 
necesarul de infrastructură în domeniile TVA;Vodă, Lot 2, Municipiul Călăraşi”, 
drumurilor publice, alimentării cu apă, Bugetul local: 621.032,01 lei cu TVA;„Modernizare străzi Cartier Măgureni” şi 
sistemelor de canalizare.respectiv „Modernizare străzi pe „Modernizare străzi pe culoarul de 
- Cererile de finanţare se pot depune în culoarul de tranzitare al municipiului tranzitare al municipiului Călăraşi: str. 
45 de zile, respectiv până la data de 08 Călăraşi: strada Sloboziei (DN21), Sloboziei (DN21), b-dul Republicii, str. 
noiembrie 2021, atât electronic, cât şi Bulevardul Republicii, strada Eroilor Eroilor (DN3B), judeţul Călăraşi”
fizic.(DN3B), judeţul Călăraşi”. Devizul general estimativ: 

20.723.387,41 lei cu TVA Ordinul privind aprobarea Normelor Valoarea totală a acestor proiecte este 
metodologice a fost publicat pe 22 de 57.371.119,58 lei (cu TVA) din care Bugetul de stat: 20.235.868,54 lei cu 
septembrie, în Monitorul Oficial.valoarea solicitată de la bugetul de stat TVA;
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teritoriale cu dotări tehnico-edilitare şi 
de acces la căile de comunicaţie, 
îmbunătăţirea atât a condiţiilor de 
viaţă cât şi a standardelor de muncă 
pentru toţi locuitorii României.
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, va depune spre finanţare 
proiectul „Pod peste braţul Borcea, 
judeţul Călăraşi”.”, se arată în Referatul 
de aprobare.
Valoarea totală a proiectului ce ar 

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare Publice şi Administraţiei vine in putea fi finanţat prin Programul 
din 26 octombrie s-a aflat şi Hotărârea sprijinul comunităţilor locale cu Naţional de Investiţii Anghel Saligny 
privind aprobarea cererii de finanţare investiţii realizate prin Programul este de 179.311.186,02 lei (inclusiv 
şi a devizului general estimativ pentru Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, T.V.A)., din care valoarea solicitată de 
obiectivul de investiţii „Pod peste un program multianual finanţat de la la bugetul de stat de 174.575.419,00 
braţul Borcea, judeţul Călăraşi” care a bugetul de stat, care are ca obiectiv lei (inclusiv T.V.A). Diferenţa de 
trecut de votul aleşilor judeţeni. general creşterea coeziunii teritoriale 4.735.767,02 lei (inclusiv T.V.A) va fi 

prin echiparea unităţilor administrativ- suportată din bugetul Judeţului.„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
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Liderul PSD Călăraşi, Vasile Iliuţă a lansat critici dure la adresa care a mai adăugat că Guvernul PNL de astăzi “seamănă” cu 
guvernului PNL care a procedat pentru a 3-a oară în ultimul an cel condus de PNŢCD, între anii 1996-2000, cu menţiunea că 
la împărţirea discreţionară a sumelor din fondul de rezervă ultimul a pus, atunci, pe butuci unităţile economice iar primul 
bugetară, fiind favorizate localităţile conduse de primari are toate şansele să distrugă administraţiile locale.
liberali în detrimentul celor administrate de social-democraţi. “Sunt 3 localităţi în judeţ care nu au primit nici un leu. E 
În această ecuaţie se înscrie şi Consiliul Judeţean Călăraşi, vorba de municipiul Călăraşi şi comunele Unirea şi Ulmu. Nici 
instituţie prezidată de Vasile Iliuţă care dintr-un necesar de 21 un leu pentru funcţionare! Localităţile PSD au primit câte 500 
de milioane de lei incluzând aici şi plata salariilor angajaţilor de milioane de lei vechi spre deosebire de cele conduse de 
din subordonatele CJ, a primit de la Guvern doar, 2,44 primari liberali care au primit câte 5 miliarde de lei vechi 
milioane lei! pentru funcţionare. Aşa cum între 1996-2000, guvernul 
“Se repetă situaţiile din trecut. Anul trecut şi în septembrie şi PNŢCD a închis unităţile de stat distrugând economia, 
în noiembrie, primăriile PNL au fost favorizate în ceea ce guvernul PNL vrea să distrugă acum administraţiile locale.”, a 
priveşte alocarea bugetară din fondul de rezervă al continuat Iliuţă.
Guvernului. Se repetă acelaşi lucru!Noi, Consiliul Judeţean, 

HG-ul lui Cîţu, contestat în instanţă!am făcut necesarul de funcţionare, în sumă de 21 de 
milioane de lei, bani de care avem nevoie pentru a asigura Preşedintele Iliuţă a mai precizat în conferinţa de presă că PSD 
plata salariilor angajaţilor DGASPC, Muzeului, Bibliotecii va contesta HG 1088 / 7.10.2021 privind alocarea unei sume 
Judeţene, CJCC. Suntem în imposibilitatea asigurării din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 
funcţionării acestor instituţii pentru că un guvern prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi 
iresponsabil a împărţit banii cu precădere primarilor PNL. administrativ-teritoriale la instanţa de contencois 

administrative depunând în acest sens o plângere prealabilă. Am transmis adrese atât prefectului judeţului cât şi la 
“Am depus la secţia contencios de la ÎCCJ o plângere Ministerul Dezvoltării, am făcut toate demersurile legale ca 
prealabilă pentru anularea Hotărârii de guvern emisă în să putem să asigurăm funcţionarea acestor instituţii. Nu se 
acest sens. Dorim să se instituie un echilibru între primăriile poate aşa ceva! Tragem un semnal de alarmă că astăzi, 
PNL şi PSD privind alocările bugetare.”, a conchis şeful social-Consiliul Judeţean şi subordonatele se află în imposibilitatea 
democraţilor călărăşeni.de a asigura salariile până la sfârşitul anului.”, a declarat Iliuţă 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere în cadrul judeţului reprezintă 
o prioritate pentru Executivul Consiliului Judeţean. În acest sens, 
consilierii judeţeni au adoptat marţi în cadrul unei şedinţe 
ordinare nu mai puţin de 4 Hotărâri privind aprobarea cererii de 
finanţare şi a devizului general estimativ pentru reabilitarea şi 
modernizarea a drumurilor judeţene DJ 211D, DJ 306, DJ 307A şi 
DJ 309, obiective finanţabile prin Programul Naţional de 
Investiţii „Anghel Saligny”.

„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei vine 
in sprijinul comunităţilor locale cu investiţii realizate prin 
Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, un program 
multianual finanţat de la bugetul de stat, care are ca obiectiv 
general creşterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităţilor 
administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare şi de acces la 
căile de comunicaţie, îmbunătăţirea atât a condiţiilor de viaţă 
cât şi a standardelor de muncă pentru toţi locuitorii României.”, 
se precizează în Referatul de aprobare.

Valoarea totală a acestor proiecte este de 354.362.048,85 lei 
(TVA inclus) din care valoarea solicitată de la bugetul de stat 
este estimată la 348.480.574,48 lei (TVA inclus).

Lista de obiective propuse spre 
finanţare prin PNI „Anghel Saligny”
1. “Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 211D 
tronson Cuza Vodă - Ştefan Vodă - DN21, judeţul Călăraşi” 

Valoarea totală: 40.087.095,88 lei (inclusiv TVA)

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 38.943.599,89 lei 
(inclusiv TVA)

Suma asigurată de la bugetul Judeţului: 1.143.495,99 lei 
(inclusiv TVA) 

2. „Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 306 - 
tronson Cuza-Vodă (DN3) - Socoalele - limita Judeţului Ialomiţa 
km 0+000 - km 33+360"

Valoarea totală: 99.693.932,68 lei (inclusiv TVA)

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 98.391.153,94 lei 
(inclusiv TVA)

Suma asigurată de la bugetul Judeţului: 1.302.778,74 lei 
(inclusiv TVA) 

3. “Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 307A 
Independenţa (DN3) - Al. Odobescu - Vlad Ţepeş - Vîlcelele - DJ 
306, judeţul Călăraşi”

Valoarea totală: 80.787.148,50 lei (inclusiv TVA)

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 79.666.933,67 lei 
(inclusiv TVA)

Suma asigurată de la bugetul Judeţului: 1.120.214,83 lei 
(inclusiv TVA

4. „Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 309 - 
tronson Bogata (DJ307A) - Al. Odobescu - N. Bălcescu - Zimbru 
(DJ 304) - Făurei - Dănești (DJ 303) - Nucetu (DN3)”

Valoarea totală: 133.793.911,79 lei (inclusiv TVA)

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 131.478.886,98 lei 
(inclusiv TVA)

Suma asigurată de la bugetul Judeţului: 2.315.024,81 lei 
(inclusiv TVA)

DGASPC Călăraşi se află, la fel ca anul trecut, din nou pe un 
butoi cu pulberi, CJ Călăraşi putând asigura resursele 
financiare pentru plata salariilor nete doar până la nivelul 
lunii octombrie, a susţinut joi vicepreşedintele Mihaiţă 
Beştea. „Cu toate că am făcut solicitări către Guvernul 
României pentru a primi sumele aferente trim. 4, aceste 
sume au venit foarte mici şi nu vom reuşi să asigurăm decât 
salariile nete, la nivelul lunii octombrie. Plata se va face la 
începutul lunii noiembrie.”, a spus Beştea care a mai adăugat 
că instituţia din conducerea căreia face parte depune eforturi 
majore pentru asigurarea materialelor igienico – sanitare, în 
condiţii severe de pandemie. „Vreau să vă spun că suntem 
într-o situaţie foarte gravă având în vedere pandemia şi 
numărul ridicat de cazuri de la nivelul judeţului Călăraşi. 
Facem eforturi foarte mari pentru a asigura materialele 
igienico – sanitare necesare atât beneficiarilor cât şi 
salariaţilor noştri. Până la această oră, vreau să vă spun că 
nu avem nici un caz de Covid în nici unul din centre. Să dea 
Dumnezeu să trecem cu bine prin această situaţie şi să 
sperăm că guvernanţilor noştri Dumnezeu le va da minte şi 
vor înţelege nevoia noastră pentru DGASPC.”, a mai arătat 
vicepreşedintele CJ Călăraşi, Mihăiţă Beştea.

n Consiliul Judeţean Călăraşi n Primăria Municipiului Călăraşi

900 mii lei: Olteniţa

500 mii lei: Lehliu Gară, Alexandru Odobescu, 
Belciugatele, Borcea, Chiselet, Dor Mărunt, 
Dragalina, Jegălia, Lehliu, Modelu, Plătăreşti, 
Radovanu, Spanţov, Ştefan cel Mare, Tămădău 
Mare.

475 mii lei: Dorobanţu, FrăsinetPotrivit HG 1088 / 7.10.2021 privind alocarea a doua rectificare, zero! Nu este posibil, pur şi Nu, însă ni se pare extrem de incorect să-şi 
450 mii lei: Cuza Vodă, Luica, Nicolae Bălcescu, unei sume din fondul de rezervă bugetară la simplu bătaie de joc. Am înţeles că acest bată joc de populaţia Călăraşiului. Aşteptăm 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de Guvern Cîţu şi-a plătit datoriile faţă de răspunsul de la organizaţiile PNL, aşteptăm Sohatu, Şoldanu.
stat pe anul 2021, pentru unele unităţi primarii PNL, dar totuşi, nu trebuie să lase răspunsuri de la cei îndreptăţiţi să verifice 350 mii lei: Dichiseni.
administrativ-teritoriale, Primăria cetăţenii din Călăraşi să sufere pentru că nu dacă a fost corect realizată această rectificare. 

N-au primit nici un leu: Unirea şi Ulmu.municipiului Călăraşi nu a primit nici măcar un vrea el (n.r. premierul demis, Florin Cîţu). Sau Şi noi o să ne raliem primarilor decişi să 
n Suma alocată primăriilor PSD: 1.500.000 lei leu, în ciuda faptului că municipalitatea are după bunul lui plac, să-şi bată joc de oameni! depună plângere penală întrucât este corect 
(8,9%)nevoie de resurse guvernamentale pentru Într-o bună zi o să plătească, dar până la ca locuitorii Călăraşiului să sufere doar pentru 

dezvoltare. Primarul Marius Dulce critică momentul respectiv, cetăţenii acestui că primarul este “roşu” şi nu „galben”.” 200 mii lei: Ulmeni
decizia premierului demis, Florin Cîţu, municipiu Călăraşi suferă. Nu ne mai gândim Potrivit HG mai sus-menţionat judeţului 100 mii lei: Fundulea
subliniind că cei mai afectaţi sunt cetăţenii la banii care ar trebui să vină în compensaţie Călăraşi i-a fost alocată suma totală de 50 mii lei: Căscioarele, Chirnogi, Ciocăneşti, municipiului reşedinţă de judeţ, sancţionaţi de pentru energie, pentru gigacalorie, întrucât 16.841.000 lei. Primăriile conduse de PNL, 25 la Crivăţ, Curcani, Dragoş Vodă, Frumuşani, guvernanţi “doar pentru că primarul este avem şi noi 50-60 de apartamente care sunt număr, au primit sume cuprinse între 350 de Fundeni, Gălbinaşi, Grădiştea, Gurbăneşti, “roşu” şi nu „galben”.” legate la sistemul centralizat de încălzire...Ce mii şi 900 de mii de lei, în total 12.500.000 lei, Ileana, Independenţa, Lupşanu, Mânăstirea, facem în condiţiile astea? Cine susţine toate „Eu nu ştiu ce au (n.r. guvernanţii) în cap adică 74,2%. Localităţile conduse de primari 

Nana, Perişoru, Săruleşti, Roseţi, Ştefan Vodă, aceste cheltuieli? pentru că suntem municipiul reşedinţă de PSD, în total 26, au primit în total 1.500.000 lei, 
Valea Argovei, Vasilaţi, Vâlcelele, Vlad Ţepeş.judeţ şi avem o mulţime de investiţii de făcut. Avem proiecte de implementat, şi acum ne adică un procent de 8,9%.

Nu ştiu de ce ne-au tăiat, să zic aşa, cu şapte. N-a primit nici un leu: Municipiul Călăraşidau corecţii, să ne ducem pe formula lor de 
n Suma alocată judeţului Călăraşi: 16.841.000 La prima rectificare ne-au transmis de la corecţie. De unde bani de corecţie dacă ei nu n Sumă alocată PPU-sl: 400 mii lei (2,4%)lei (1,53% din suma totală alocată de Finanţe că datorită faptului că avem un grad dau nimic? Cum poţi să dezvolţi o comunitate 

400 mii lei: Budeşti1.099.466.000 lei)mare de încasare nu ne dau bani. Atunci să cu zero lei primiţi la rectificare?”, a declarat 
n Sumă alocată Consiliului Judeţean: Suma alocată primăriilor PNL: 12.500.000 lei facem şi noi în aşa fel încât să nu mai încasăm primarul Dulce care a mai adăugat “Să nu 
2.441.000 lei (14,5%)(74,2%)de la populaţie ca să ne dea Guvernul bani. La înţeleagă, onor, cei de la PNL că ne plângem. 

Cu un parcurs şcolar în care performanţa a fost cuvântul 
de ordine, Andrei Bornea, absolvent al Liceului Teoretic 
„Mihai Eminescu” Călăraşi, a ales să-şi continue studiile 
la una dintre cele mai prestigioase şi selective instituţii 
de învăţământ din Europa: Ecole Polytechnique Paris. Pe 
baza rezultatelor şcolare de excepţie, tânărul călărăşean 
a mai fost admis la University of Manchester, precum şi 
la University of Glasgow.
„Potrivit înţelepciunii populare, ne aflăm în anotimpul 
bilanţului, dar şi într-un moment în care celebrăm Ziua 
Mondială a Educaţiei. În acest context, pot afirma cu 
mândrie că, în liceul nostru, numărul absolvenţilor 
deveniţi boboci în instituţiile de învăţământ superior este 
impresionant. Există totuşi un demers greu de egalat. 
Andrei Bornea a fost admis, concomitent, la trei dintre 
cele mai importante instituţii de învăţământ din lume, 
după ce a reprezentat cu cinste liceul nostru, fiind 
premiat în cadrul a numeroase competiţii naţionale şi 
internaţionale care i-au pus în valoare pasiunea pentru 
discipline precum: matematică, fizică sau informatică. 
Drumul lui nu a fost unul uşor, dar, cu siguranţă, 
rezultatele obţinute compensează sacrificiile făcute.
Îl felicit pe Andrei, şi, odată cu el, pe toţi cei care păşesc 
acum pragul studenţiei, dorindu-le ca perseverenţa şi 
motivaţia, dovedite până în prezent, să-i conducă spre 
noi performanţe.” a precizat Gheorghe Stoian, directorul 
Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”.
Admiterea la această instituţie elitistă de învăţământ din 
Franţa presupune două etape de selecţie. În cadrul 
primei etape, sunt analizate rezultatele obţinute la 
competiţii naţionale şi internaţionale, în timp ce a doua 
etapă constă în susţinerea unor riguroase examinări ale 
cunoştinţelor din domenii conexe ştiinţei. Astfel, 
absolventul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, alături 
de peste 150 de tineri performeri din toate colţurile 
lumii, pune bazele unei cariere de excepţie la Ecole 
Polytechnique de Paris.
Succesul lui Andrei Bornea, precum şi performanţele 
extraordinare ale numeroşilor absolvenţi, demonstrează 
că Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” este o comunitate în 
care părinţii şi profesorii deopotrivă îşi conjugă resursele, 
urmărind punerea în valoare a întregului potenţial al 
tuturor tinerilor care aleg să-şi desăvârşească educaţia în 
această instituţie.

M. Dulce: Ni se pare extrem de incorect 
să-şi bată joc de populaţia Călăraşiului!

Patru obiective de investiţii propuse 
spre finanţare prin PNI „Anghel Saligny”

Nu mai puţin de 65 de burse sociale, Beneficiarii acestor burse sunt stabiliţi acordă în fiecare an şcolar, pe 
pe criterii medicale, vor fi acordate pe de Comisia pentru acordarea burselor perioada cursurilor şcolare, dar şi pe 
criterii medicale elevilor Şcolii sociale pe criterii medicale, în baza perioada vacanţelor şcolare dacă 
Gimnaziale Speciale nr. 1 Călăraşi în unei proceduri şi a unor criterii beneficiarii au promovat anul şcolar 
acest an şcolar. Aşa au decis joi aprobate prin Hotărâre a Consiliului de sau la sfârşitul anului şcolar, dacă sunt 
consilierii judeţeni care au adoptat administraţie al Şcolii Gimnaziale corigenţi la o singură disciplină de 
Hotărârea privind aprobarea Speciale nr. 1 Călăraşi. Cuantumul unei învăţământ şi au media anuală 10 la 
numărului şi cuantumului burselor astfel de burse este de 250 de lei purtare sau calificativul ”foarte bine”.
sociale pe criterii medicale acordate lunar. Bursele se asigură din bugetul propriu 
elevilor Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 1 Bursele sociale pe criterii medicale, al Judeţului Călăraşi prin bugetul Şcolii 
Călăraşi pentru anul şcolar 2021-2022. care se pot revizui semestrial, se Gimnaziale Speciale nr. 1 Călăraşi.

Andrei Bornea reprezintă 
învăţământul călărăşean la Ecole 
Polytechnique Paris, una dintre 
cele mai prestigioase instituţii 

de învăţământ din Europa!

Vasile Iliuţă, semnal de alarmă: Suntem în imposibilitatea 
asigurării funcţionării acestor instituţii până la sfârşitul anului

n CJ Călăraşi

65 de burse sociale vor fi acordate în acest an 
elevilor Şcolii Gimnaziale Speciale din Călăraşi

Podul peste braţul Borcea, investiţie 
finanţată prin PNI „Anghel Saligny”

M. Beştea: Nu vom reuşi să 
asigurăm decât salariile nete, 

la nivelul lunii octombrie

n CJ Călăraşi

Patru drumuri judeţene, 
modernizate prin 

PNI Anghel Saligny



Bugetul local: 487.518,87 lei cu TVA;

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei a transmis faptul că 
începând din 23 septembrie, autorităţile 
locale pot accesa platforma digitală 
investitii.mdlpa.ro, creată pentru 
depunerea cererilor de finanţare pentru 
proiectele de construcţie şi modernizare 
a drumurilor, a reţelelor de apă şi 
canalizare, finanţate prin Programul 
Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.

Fiecare unitate administrativ-teritorială 
va avea prealocată finanţare minimă 
pentru cel puţin un proiect eligibil, în 
limita următoarelor sume pentru fiecare 
categorie de unitate administrativ-
teritorială, respectiv subdiviziune a 
unităţilor administrativ-teritoriale:

- comune: 4 milioane lei, cu TVA;

- oraşe: 7 milioane lei, cu TVA;

- municipii, altele decât reşedinţele de 
judeţ: 10 milioane lei, cu TVA;

- municipii reşedinţe de judeţ: 43 
milioane lei, cu TVA;

Nu mai puţin de patru mari obiective de este de 55.567.387,81 lei. Diferenţa de 
- sectoarele municipiului Bucureşti: 35 investiţii sunt propuse de conducerea 1.803.731,77 lei va fi suportată de la 
milioane lei, cu TVA;Primăriei Municipiului Călăraşi spre bugetul local reprezentând cheltuieli 

finanţare Ministerului Dezvoltării, care nu se finanţează prin PNI Anghel - judeţe (reprezentate de consilii 
Lucrărilor Publice prin intermediul Saligny. judeţene): 140 milioane lei, cu TVA.
Programului Naţional de Investiţii Iată mai jos sumele necesare pentru Fondurile alocate vor fi destinate 
Anghel Saligny, un program multianual finanţarea celor 4 obiective de investiţii construcţiei a 12.000 km de reţele de 
finanţat de la bugetul de stat, care are „Modernizare str. M. Kogălniceanu şi b- alimentare cu apă şi canalizare 
ca obiectiv general creşterea coeziunii dul 1 Mai din mun. Călăraşi, jud. construite/extinse, 700.000 de 
teritoriale prin echiparea unităţilor Călăraşi” branşamente individuale la sistem de 
administrativ-teritoriale cu dotări alimentare cu apă/racorduri individuale Devizul general estimativ: 5.854.462,70 
tehnico-edilitare şi de acces la căile de la sistem de canalizare, construcţia sau lei cu TVA
comunicaţie, îmbunătăţirea atât a modernizarea a 2.000 km de drumuri Bugetul de stat: 5.563.001,25 lei cu TVA;condiţiilor de viaţă cât şi a standardelor judeţene şi variante ocolitoare şi 3.000 Bugetul local: 291.461,45 lei cu TVA;de muncă pentru toţi locuitorii km de drumuri comunale.
României. „Modernizare străzi Cartier Măgureni”

Criteriile de prioritizare sunt:Devizul general estimativ: În acest sens, pe ordinea de zi a şedinţei 
- Datele demografice şi administrativ-10.272.289,69 lei cu TVAextraordinare ce va avea loc luni, 18 
teritoriale ale judeţelor;octombrie, la prânz figurează tot atâtea Bugetul de stat: 9.868.570,25 lei cu TVA;
- Capacitatea financiară a unităţilor proiecte de hotărâri privind aprobarea Bugetul local: 403.719,44 lei cu TVA;
administrativ-teritoriale;cererii de finanţare şi a devizului general „Modernizare străzi în Cartierul Mircea 

estimativ pentru următoarele obiective: - Ponderea valorii totale alocate pentru Vodă, Lot 2, Municipiul Călăraşi”
„Modernizare strada Mihail obiectivele de investiţii aflate în Devizul general estimativ: 
Kogălniceanu şi Bulevardul 1 Mai din derulare;20.520.979,78 lei cu TVA
municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi”, 

- Indicatori statici din care rezultă Bugetul de stat: 19.899.947,77 lei cu „Modernizare străzi în Cartierul Mircea 
necesarul de infrastructură în domeniile TVA;Vodă, Lot 2, Municipiul Călăraşi”, 
drumurilor publice, alimentării cu apă, Bugetul local: 621.032,01 lei cu TVA;„Modernizare străzi Cartier Măgureni” şi 
sistemelor de canalizare.respectiv „Modernizare străzi pe „Modernizare străzi pe culoarul de 
- Cererile de finanţare se pot depune în culoarul de tranzitare al municipiului tranzitare al municipiului Călăraşi: str. 
45 de zile, respectiv până la data de 08 Călăraşi: strada Sloboziei (DN21), Sloboziei (DN21), b-dul Republicii, str. 
noiembrie 2021, atât electronic, cât şi Bulevardul Republicii, strada Eroilor Eroilor (DN3B), judeţul Călăraşi”
fizic.(DN3B), judeţul Călăraşi”. Devizul general estimativ: 

20.723.387,41 lei cu TVA Ordinul privind aprobarea Normelor Valoarea totală a acestor proiecte este 
metodologice a fost publicat pe 22 de 57.371.119,58 lei (cu TVA) din care Bugetul de stat: 20.235.868,54 lei cu 
septembrie, în Monitorul Oficial.valoarea solicitată de la bugetul de stat TVA;

3ACTUALITATE2 ACTUALITATE

teritoriale cu dotări tehnico-edilitare şi 
de acces la căile de comunicaţie, 
îmbunătăţirea atât a condiţiilor de 
viaţă cât şi a standardelor de muncă 
pentru toţi locuitorii României.
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, va depune spre finanţare 
proiectul „Pod peste braţul Borcea, 
judeţul Călăraşi”.”, se arată în Referatul 
de aprobare.
Valoarea totală a proiectului ce ar 

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare Publice şi Administraţiei vine in putea fi finanţat prin Programul 
din 26 octombrie s-a aflat şi Hotărârea sprijinul comunităţilor locale cu Naţional de Investiţii Anghel Saligny 
privind aprobarea cererii de finanţare investiţii realizate prin Programul este de 179.311.186,02 lei (inclusiv 
şi a devizului general estimativ pentru Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, T.V.A)., din care valoarea solicitată de 
obiectivul de investiţii „Pod peste un program multianual finanţat de la la bugetul de stat de 174.575.419,00 
braţul Borcea, judeţul Călăraşi” care a bugetul de stat, care are ca obiectiv lei (inclusiv T.V.A). Diferenţa de 
trecut de votul aleşilor judeţeni. general creşterea coeziunii teritoriale 4.735.767,02 lei (inclusiv T.V.A) va fi 

prin echiparea unităţilor administrativ- suportată din bugetul Judeţului.„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
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Liderul PSD Călăraşi, Vasile Iliuţă a lansat critici dure la adresa care a mai adăugat că Guvernul PNL de astăzi “seamănă” cu 
guvernului PNL care a procedat pentru a 3-a oară în ultimul an cel condus de PNŢCD, între anii 1996-2000, cu menţiunea că 
la împărţirea discreţionară a sumelor din fondul de rezervă ultimul a pus, atunci, pe butuci unităţile economice iar primul 
bugetară, fiind favorizate localităţile conduse de primari are toate şansele să distrugă administraţiile locale.
liberali în detrimentul celor administrate de social-democraţi. “Sunt 3 localităţi în judeţ care nu au primit nici un leu. E 
În această ecuaţie se înscrie şi Consiliul Judeţean Călăraşi, vorba de municipiul Călăraşi şi comunele Unirea şi Ulmu. Nici 
instituţie prezidată de Vasile Iliuţă care dintr-un necesar de 21 un leu pentru funcţionare! Localităţile PSD au primit câte 500 
de milioane de lei incluzând aici şi plata salariilor angajaţilor de milioane de lei vechi spre deosebire de cele conduse de 
din subordonatele CJ, a primit de la Guvern doar, 2,44 primari liberali care au primit câte 5 miliarde de lei vechi 
milioane lei! pentru funcţionare. Aşa cum între 1996-2000, guvernul 
“Se repetă situaţiile din trecut. Anul trecut şi în septembrie şi PNŢCD a închis unităţile de stat distrugând economia, 
în noiembrie, primăriile PNL au fost favorizate în ceea ce guvernul PNL vrea să distrugă acum administraţiile locale.”, a 
priveşte alocarea bugetară din fondul de rezervă al continuat Iliuţă.
Guvernului. Se repetă acelaşi lucru!Noi, Consiliul Judeţean, 

HG-ul lui Cîţu, contestat în instanţă!am făcut necesarul de funcţionare, în sumă de 21 de 
milioane de lei, bani de care avem nevoie pentru a asigura Preşedintele Iliuţă a mai precizat în conferinţa de presă că PSD 
plata salariilor angajaţilor DGASPC, Muzeului, Bibliotecii va contesta HG 1088 / 7.10.2021 privind alocarea unei sume 
Judeţene, CJCC. Suntem în imposibilitatea asigurării din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 
funcţionării acestor instituţii pentru că un guvern prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi 
iresponsabil a împărţit banii cu precădere primarilor PNL. administrativ-teritoriale la instanţa de contencois 

administrative depunând în acest sens o plângere prealabilă. Am transmis adrese atât prefectului judeţului cât şi la 
“Am depus la secţia contencios de la ÎCCJ o plângere Ministerul Dezvoltării, am făcut toate demersurile legale ca 
prealabilă pentru anularea Hotărârii de guvern emisă în să putem să asigurăm funcţionarea acestor instituţii. Nu se 
acest sens. Dorim să se instituie un echilibru între primăriile poate aşa ceva! Tragem un semnal de alarmă că astăzi, 
PNL şi PSD privind alocările bugetare.”, a conchis şeful social-Consiliul Judeţean şi subordonatele se află în imposibilitatea 
democraţilor călărăşeni.de a asigura salariile până la sfârşitul anului.”, a declarat Iliuţă 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere în cadrul judeţului reprezintă 
o prioritate pentru Executivul Consiliului Judeţean. În acest sens, 
consilierii judeţeni au adoptat marţi în cadrul unei şedinţe 
ordinare nu mai puţin de 4 Hotărâri privind aprobarea cererii de 
finanţare şi a devizului general estimativ pentru reabilitarea şi 
modernizarea a drumurilor judeţene DJ 211D, DJ 306, DJ 307A şi 
DJ 309, obiective finanţabile prin Programul Naţional de 
Investiţii „Anghel Saligny”.

„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei vine 
in sprijinul comunităţilor locale cu investiţii realizate prin 
Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, un program 
multianual finanţat de la bugetul de stat, care are ca obiectiv 
general creşterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităţilor 
administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare şi de acces la 
căile de comunicaţie, îmbunătăţirea atât a condiţiilor de viaţă 
cât şi a standardelor de muncă pentru toţi locuitorii României.”, 
se precizează în Referatul de aprobare.

Valoarea totală a acestor proiecte este de 354.362.048,85 lei 
(TVA inclus) din care valoarea solicitată de la bugetul de stat 
este estimată la 348.480.574,48 lei (TVA inclus).

Lista de obiective propuse spre 
finanţare prin PNI „Anghel Saligny”
1. “Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 211D 
tronson Cuza Vodă - Ştefan Vodă - DN21, judeţul Călăraşi” 

Valoarea totală: 40.087.095,88 lei (inclusiv TVA)

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 38.943.599,89 lei 
(inclusiv TVA)

Suma asigurată de la bugetul Judeţului: 1.143.495,99 lei 
(inclusiv TVA) 

2. „Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 306 - 
tronson Cuza-Vodă (DN3) - Socoalele - limita Judeţului Ialomiţa 
km 0+000 - km 33+360"

Valoarea totală: 99.693.932,68 lei (inclusiv TVA)

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 98.391.153,94 lei 
(inclusiv TVA)

Suma asigurată de la bugetul Judeţului: 1.302.778,74 lei 
(inclusiv TVA) 

3. “Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 307A 
Independenţa (DN3) - Al. Odobescu - Vlad Ţepeş - Vîlcelele - DJ 
306, judeţul Călăraşi”

Valoarea totală: 80.787.148,50 lei (inclusiv TVA)

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 79.666.933,67 lei 
(inclusiv TVA)

Suma asigurată de la bugetul Judeţului: 1.120.214,83 lei 
(inclusiv TVA

4. „Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 309 - 
tronson Bogata (DJ307A) - Al. Odobescu - N. Bălcescu - Zimbru 
(DJ 304) - Făurei - Dănești (DJ 303) - Nucetu (DN3)”

Valoarea totală: 133.793.911,79 lei (inclusiv TVA)

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 131.478.886,98 lei 
(inclusiv TVA)

Suma asigurată de la bugetul Judeţului: 2.315.024,81 lei 
(inclusiv TVA)

DGASPC Călăraşi se află, la fel ca anul trecut, din nou pe un 
butoi cu pulberi, CJ Călăraşi putând asigura resursele 
financiare pentru plata salariilor nete doar până la nivelul 
lunii octombrie, a susţinut joi vicepreşedintele Mihaiţă 
Beştea. „Cu toate că am făcut solicitări către Guvernul 
României pentru a primi sumele aferente trim. 4, aceste 
sume au venit foarte mici şi nu vom reuşi să asigurăm decât 
salariile nete, la nivelul lunii octombrie. Plata se va face la 
începutul lunii noiembrie.”, a spus Beştea care a mai adăugat 
că instituţia din conducerea căreia face parte depune eforturi 
majore pentru asigurarea materialelor igienico – sanitare, în 
condiţii severe de pandemie. „Vreau să vă spun că suntem 
într-o situaţie foarte gravă având în vedere pandemia şi 
numărul ridicat de cazuri de la nivelul judeţului Călăraşi. 
Facem eforturi foarte mari pentru a asigura materialele 
igienico – sanitare necesare atât beneficiarilor cât şi 
salariaţilor noştri. Până la această oră, vreau să vă spun că 
nu avem nici un caz de Covid în nici unul din centre. Să dea 
Dumnezeu să trecem cu bine prin această situaţie şi să 
sperăm că guvernanţilor noştri Dumnezeu le va da minte şi 
vor înţelege nevoia noastră pentru DGASPC.”, a mai arătat 
vicepreşedintele CJ Călăraşi, Mihăiţă Beştea.

n Consiliul Judeţean Călăraşi n Primăria Municipiului Călăraşi

900 mii lei: Olteniţa

500 mii lei: Lehliu Gară, Alexandru Odobescu, 
Belciugatele, Borcea, Chiselet, Dor Mărunt, 
Dragalina, Jegălia, Lehliu, Modelu, Plătăreşti, 
Radovanu, Spanţov, Ştefan cel Mare, Tămădău 
Mare.

475 mii lei: Dorobanţu, FrăsinetPotrivit HG 1088 / 7.10.2021 privind alocarea a doua rectificare, zero! Nu este posibil, pur şi Nu, însă ni se pare extrem de incorect să-şi 
450 mii lei: Cuza Vodă, Luica, Nicolae Bălcescu, unei sume din fondul de rezervă bugetară la simplu bătaie de joc. Am înţeles că acest bată joc de populaţia Călăraşiului. Aşteptăm 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de Guvern Cîţu şi-a plătit datoriile faţă de răspunsul de la organizaţiile PNL, aşteptăm Sohatu, Şoldanu.
stat pe anul 2021, pentru unele unităţi primarii PNL, dar totuşi, nu trebuie să lase răspunsuri de la cei îndreptăţiţi să verifice 350 mii lei: Dichiseni.
administrativ-teritoriale, Primăria cetăţenii din Călăraşi să sufere pentru că nu dacă a fost corect realizată această rectificare. 

N-au primit nici un leu: Unirea şi Ulmu.municipiului Călăraşi nu a primit nici măcar un vrea el (n.r. premierul demis, Florin Cîţu). Sau Şi noi o să ne raliem primarilor decişi să 
n Suma alocată primăriilor PSD: 1.500.000 lei leu, în ciuda faptului că municipalitatea are după bunul lui plac, să-şi bată joc de oameni! depună plângere penală întrucât este corect 
(8,9%)nevoie de resurse guvernamentale pentru Într-o bună zi o să plătească, dar până la ca locuitorii Călăraşiului să sufere doar pentru 

dezvoltare. Primarul Marius Dulce critică momentul respectiv, cetăţenii acestui că primarul este “roşu” şi nu „galben”.” 200 mii lei: Ulmeni
decizia premierului demis, Florin Cîţu, municipiu Călăraşi suferă. Nu ne mai gândim Potrivit HG mai sus-menţionat judeţului 100 mii lei: Fundulea
subliniind că cei mai afectaţi sunt cetăţenii la banii care ar trebui să vină în compensaţie Călăraşi i-a fost alocată suma totală de 50 mii lei: Căscioarele, Chirnogi, Ciocăneşti, municipiului reşedinţă de judeţ, sancţionaţi de pentru energie, pentru gigacalorie, întrucât 16.841.000 lei. Primăriile conduse de PNL, 25 la Crivăţ, Curcani, Dragoş Vodă, Frumuşani, guvernanţi “doar pentru că primarul este avem şi noi 50-60 de apartamente care sunt număr, au primit sume cuprinse între 350 de Fundeni, Gălbinaşi, Grădiştea, Gurbăneşti, “roşu” şi nu „galben”.” legate la sistemul centralizat de încălzire...Ce mii şi 900 de mii de lei, în total 12.500.000 lei, Ileana, Independenţa, Lupşanu, Mânăstirea, facem în condiţiile astea? Cine susţine toate „Eu nu ştiu ce au (n.r. guvernanţii) în cap adică 74,2%. Localităţile conduse de primari 

Nana, Perişoru, Săruleşti, Roseţi, Ştefan Vodă, aceste cheltuieli? pentru că suntem municipiul reşedinţă de PSD, în total 26, au primit în total 1.500.000 lei, 
Valea Argovei, Vasilaţi, Vâlcelele, Vlad Ţepeş.judeţ şi avem o mulţime de investiţii de făcut. Avem proiecte de implementat, şi acum ne adică un procent de 8,9%.

Nu ştiu de ce ne-au tăiat, să zic aşa, cu şapte. N-a primit nici un leu: Municipiul Călăraşidau corecţii, să ne ducem pe formula lor de 
n Suma alocată judeţului Călăraşi: 16.841.000 La prima rectificare ne-au transmis de la corecţie. De unde bani de corecţie dacă ei nu n Sumă alocată PPU-sl: 400 mii lei (2,4%)lei (1,53% din suma totală alocată de Finanţe că datorită faptului că avem un grad dau nimic? Cum poţi să dezvolţi o comunitate 

400 mii lei: Budeşti1.099.466.000 lei)mare de încasare nu ne dau bani. Atunci să cu zero lei primiţi la rectificare?”, a declarat 
n Sumă alocată Consiliului Judeţean: Suma alocată primăriilor PNL: 12.500.000 lei facem şi noi în aşa fel încât să nu mai încasăm primarul Dulce care a mai adăugat “Să nu 
2.441.000 lei (14,5%)(74,2%)de la populaţie ca să ne dea Guvernul bani. La înţeleagă, onor, cei de la PNL că ne plângem. 

Cu un parcurs şcolar în care performanţa a fost cuvântul 
de ordine, Andrei Bornea, absolvent al Liceului Teoretic 
„Mihai Eminescu” Călăraşi, a ales să-şi continue studiile 
la una dintre cele mai prestigioase şi selective instituţii 
de învăţământ din Europa: Ecole Polytechnique Paris. Pe 
baza rezultatelor şcolare de excepţie, tânărul călărăşean 
a mai fost admis la University of Manchester, precum şi 
la University of Glasgow.
„Potrivit înţelepciunii populare, ne aflăm în anotimpul 
bilanţului, dar şi într-un moment în care celebrăm Ziua 
Mondială a Educaţiei. În acest context, pot afirma cu 
mândrie că, în liceul nostru, numărul absolvenţilor 
deveniţi boboci în instituţiile de învăţământ superior este 
impresionant. Există totuşi un demers greu de egalat. 
Andrei Bornea a fost admis, concomitent, la trei dintre 
cele mai importante instituţii de învăţământ din lume, 
după ce a reprezentat cu cinste liceul nostru, fiind 
premiat în cadrul a numeroase competiţii naţionale şi 
internaţionale care i-au pus în valoare pasiunea pentru 
discipline precum: matematică, fizică sau informatică. 
Drumul lui nu a fost unul uşor, dar, cu siguranţă, 
rezultatele obţinute compensează sacrificiile făcute.
Îl felicit pe Andrei, şi, odată cu el, pe toţi cei care păşesc 
acum pragul studenţiei, dorindu-le ca perseverenţa şi 
motivaţia, dovedite până în prezent, să-i conducă spre 
noi performanţe.” a precizat Gheorghe Stoian, directorul 
Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”.
Admiterea la această instituţie elitistă de învăţământ din 
Franţa presupune două etape de selecţie. În cadrul 
primei etape, sunt analizate rezultatele obţinute la 
competiţii naţionale şi internaţionale, în timp ce a doua 
etapă constă în susţinerea unor riguroase examinări ale 
cunoştinţelor din domenii conexe ştiinţei. Astfel, 
absolventul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, alături 
de peste 150 de tineri performeri din toate colţurile 
lumii, pune bazele unei cariere de excepţie la Ecole 
Polytechnique de Paris.
Succesul lui Andrei Bornea, precum şi performanţele 
extraordinare ale numeroşilor absolvenţi, demonstrează 
că Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” este o comunitate în 
care părinţii şi profesorii deopotrivă îşi conjugă resursele, 
urmărind punerea în valoare a întregului potenţial al 
tuturor tinerilor care aleg să-şi desăvârşească educaţia în 
această instituţie.

M. Dulce: Ni se pare extrem de incorect 
să-şi bată joc de populaţia Călăraşiului!

Patru obiective de investiţii propuse 
spre finanţare prin PNI „Anghel Saligny”

Nu mai puţin de 65 de burse sociale, Beneficiarii acestor burse sunt stabiliţi acordă în fiecare an şcolar, pe 
pe criterii medicale, vor fi acordate pe de Comisia pentru acordarea burselor perioada cursurilor şcolare, dar şi pe 
criterii medicale elevilor Şcolii sociale pe criterii medicale, în baza perioada vacanţelor şcolare dacă 
Gimnaziale Speciale nr. 1 Călăraşi în unei proceduri şi a unor criterii beneficiarii au promovat anul şcolar 
acest an şcolar. Aşa au decis joi aprobate prin Hotărâre a Consiliului de sau la sfârşitul anului şcolar, dacă sunt 
consilierii judeţeni care au adoptat administraţie al Şcolii Gimnaziale corigenţi la o singură disciplină de 
Hotărârea privind aprobarea Speciale nr. 1 Călăraşi. Cuantumul unei învăţământ şi au media anuală 10 la 
numărului şi cuantumului burselor astfel de burse este de 250 de lei purtare sau calificativul ”foarte bine”.
sociale pe criterii medicale acordate lunar. Bursele se asigură din bugetul propriu 
elevilor Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 1 Bursele sociale pe criterii medicale, al Judeţului Călăraşi prin bugetul Şcolii 
Călăraşi pentru anul şcolar 2021-2022. care se pot revizui semestrial, se Gimnaziale Speciale nr. 1 Călăraşi.

Andrei Bornea reprezintă 
învăţământul călărăşean la Ecole 
Polytechnique Paris, una dintre 
cele mai prestigioase instituţii 

de învăţământ din Europa!

Vasile Iliuţă, semnal de alarmă: Suntem în imposibilitatea 
asigurării funcţionării acestor instituţii până la sfârşitul anului

n CJ Călăraşi

65 de burse sociale vor fi acordate în acest an 
elevilor Şcolii Gimnaziale Speciale din Călăraşi

Podul peste braţul Borcea, investiţie 
finanţată prin PNI „Anghel Saligny”

M. Beştea: Nu vom reuşi să 
asigurăm decât salariile nete, 

la nivelul lunii octombrie

n CJ Călăraşi

Patru drumuri judeţene, 
modernizate prin 

PNI Anghel Saligny
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