
În contextul pandemiei Covid 19 şi pentru evitarea 
aglomerării cetăţenilor la ghişeele Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Călăraşi vă 
înformăm că Primăria Municipiului Călăraşi a 
implementat platforma de programare online pentru 
depunerea documentelor necesare certificatelor de 
stare civilă şi a actelor de identitate.

Astfel vă comunicăm că adresa paginii web care 
trebuie accesată în vederea programării este 
https://spclep.primariacalarasi.ro.

Pentru cetăţenii comunei noastre care nu au acces la 
internet dar doresc să se programeze vă stăm la 
dispoziţie cu informaţii suplimentare la nr. de telef. 
0242336017 şi la sediul Primăriei comunei Grădiştea.

menajere precum şi extinderea staţiei de 
epurare prin prevederea unui modul 
biologic. De asemenea se vor realiza 4 
subtraversări de drum judeţean, 15 
subtraversări de drum asfaltat precum şi 
o subtraversare de cale ferată cu 
conductă de refulare.

Proiectul de investiţii „Reabilitare şi 
modernizare sistem de alimentare cu 
apă” este evaluat la 11.997.381,31 lei 
(TVA inclus), valoarea finanţată de la 
bugetul de stat fiind de 11.410.609,18 lei 
(TVA inclus), diferenţa de 586.772,14 lei 
(TVA inclus) fiind suportată din bugetul 
local.

În cadrul investiţiei se vor realiza 2 puţuri 
forate noi, complet echipate, alte 2 vor fi 
reabilitate şi de asemenea complet 
echipate precum şi aducţiuni de apă 

modernizare sistem alimentare cu apă”, brută, în lungime totală de 1022 de Comuna Ştefan Vodă are nevoie 
iniţiate de primarul Ionel Zardova. În metri.de investiţii ca de aer. 
ambele situaţii, cofinanţarea şi Potrivit proiectului, Gospodăria de apă Dezvoltarea localităţii care cheltuielile eligibile aferente vor fi va cuprinde 2 foraje noi, staţie şi de implică printre altele, extinderea suportate din bugetul local.

tratare, 2 rezervoare de înmagazinare 
Investiţia „Modernizare şi extindere şi modernizarea infrastructurii de apă potabilă, o staţie de pompare apă 
sistem de canalizare în comuna Ştefan apă şi canalizare reprezintă potabilă şi instalaţii electrice.
Vodă” este estimată la 22.356.734,95 lei 

proiectul „de suflet” al De asemenea se vor mai realiza o reţea (TVA inclus), valoarea suportată din 
de distribuţie apă potabilă în lungime de primarului Ionel Zardova, aflat la bugetul de stat fiind de 17.485.203,73 lei 
18.410 metri, 882 de cămine de (TVA inclus) iar cea din bugetul local, de primul său mandat.
branşament complet echipate, inclusiv 672.292,89 lei (TVA inclus).
apometre cu telecitire, conducete de În acest sens, în cadrul şedinţei ordinare Proiectul prevede, printre altele, 
branşament în lungime totală de 6.174 din 11 octombrie, consilierii locali au extinderea reţelei de canalizare 
metri, 7 subtraversări de drum judeţean votat în unanimitate Hotărârile privind menajeră pe o lungime de 16.886 metri, 
cu reţea de distribuţie pe o lungime aprobarea documentaţiei tehnico – cu conducte din PVC SN4 (250 mm), 
totală de circa 93 de metri şi o economice pentru investiţiile realizarea a 356 de cămine de vizitare 

„Modernizare şi extindere sistem de subtraversare de cale ferată cu reţea de prefabricate din beton, realizarea a 4 
canalizare”, respectiv „Reabilitare şi distribuţie pe o lungime de 40 de metri.staţii noi de pompare apre uzate 
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Cultura în contextul Programului Interreg V-A România – Bulgaria 
Programul Interreg V-A România-Bulgaria prin Obiectivul principal al proiectului este promovarea 
proiectele sale îşi propune să păstreze, să prezinte şi să regiunii transfrontaliere Silistra - Călăraşi ca destinaţie 
promoveze moştenirea culturală în regiunea turistică şi culturală prin dezvoltarea infrastructurii 
transfrontalieră prin sprijinirea implementării culturale şi crearea unor pachete turistice atractive 
proiectelor în domeniul culturii şi artelor, ajută la prin reabilitarea clădirii vechi cunoscută sub numele 
obţinerea unei mai mari diversităţi şi dinamism astfel de "Casa Demetriade" din Călăraşi şi reabilitarea 
încât, locuitorii şi potenţialii turişti să devină mai clădirii Galeriei de Artă din Silistra.
conştienţi de bogaţia patrimoniului cultural comun. Proiectul ROBG – 578 "Călătorind pe note muzicale - 
Cele 69 de proiecte contractate în cadrul axei popularizarea patrimoniului natural, a resurselor şi a 
prioritare 2 "O regiune verde", în valoare de peste 52 patrimoniului cultural din regiunea transfrontalieră", 
milioane de euro, sunt focusate pe valorificarea în valoare de peste 170 mii de euro este implementat 
moştenirii culturale şi natural, pentru o utilizare de Sinfonietta - Vidin (Bulgaria) şi Filarmonica 
sustenabilă a lor, promovarea turismului verde şi „Oltenia" din Craiova. Obiectivul principal al 
crearea de produse turistice legate de moştenirea proiectului este creşterea atractivităţii turistice a 
comună naturală, istorică şi culturală. regiunii transfrontaliere Vidin-Oltenia, promovarea 
Unii dintre factorii cheie ce contribuie la progresul valorilor culturale dar şi a frumuseţii naturii prin 
înregistrat în utilizarea sustenabilă a moştenirii utilizarea metodelor creative moderne şi prin 
culturale şi naturale şi la îmbunătăţirea turismului în Festivalul de Muzică de la Craiova şi Vidin, pentru muzical. Concertele cu valsuri, polci şi prelucrări 
zona transfrontalieră sunt: calitatea parteneriatelor promovarea culturii muzicale şi dezvoltarea turismului folclorice din patrimonial cultural al României şi 
din proiectele finanţate şi utilizarea eficientă a Bulgariei, au reprezentat o experienţă plăcută pentru 
fondurilor acordate. toti pasionaţii de muzică.
Proiectul ROBG – 491 "Dezvoltarea produselor turistice Pentru a afla mai multe informaţii despre Programul 
comune şi reabilitarea patrimoniului cultural" în Interreg V-A România-Bulgaria, despre   evenimentele 
valoare de 1, 5 milioane de euro, este implementat de viitoare, dar şi despre proiectele finanţate, vă invităm 
UAT Judeţul Călăraşi şi Municipalitatea Silistra. să accesaţi pagina de internet www.interregrobg.eu.

Primăria comunei Independenţa anunţă că 
începând din 20 octombrie, la sediul 
Căminului cultural se preiau documentele 
pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzire şi a suplimentului pentru energie 
pentru consumatorul vulnerabil.

Persoanele interesate sunt consiliate şi sprijinite în 
completarea cererilor şi a declaraţiei pe propria 
răspundere.

Preluarea documentelor şi depunerea cererilor se 
face cu respectarea tuturor regulilor impuse de 
autorităţi în această perioadă şi luarea măsurilor 
necesare în scopul protecţiei securităţii şi sănătăţii 
beneficiarilor şi al angajaţilor.

Cine beneficiază: Familia sau persoana singură care 
nu are alte proprietăţi sau bunuri aşa cum sunt 
prevăzute în cerere şi care au un venit mediu lunar 
net de până la 1.386 lei / persoană în cazul familiei şi 
până la 2.053 lei în cazul persoanei singure.

Termen de depunere: 20 noiembrie 2021 pentru a 
beneficia de ajutorul de încălzire pe perioada 
întregului sezon (5 luni). Suplimentul de energie se 
acordă, lunar, pe tot parcursul anului.

Cererile depuse ulterior se vor soluţiona după cum 
urmează:

- Începând cu data depunerii cererii pentru cei care 
au depus documente până pe data de 20 ale lunii

- Începând cu luna următoare pentru cei care au 
depus documente după data de 20 ale lunii

Primăria comunei Grădiştea 
anunţă că din 18 octombrie 2021, 
familiile şi persoanele singure care 
utilizează pentru încălzirea 
locuinţei lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri, a început 
depunerea cererii şi a declaraţiei 
pe propria răspundere, însoţită de 
actele doveditoare, în vederea 
obţinerii ajutoruluim lunar pentru 
încălzirea locuinţei şi a 
suplimentului pentru energie.
Actele se depun, în continuare, la 
sediul Primăriei comunei 
Grădiştea, situat în sat. Cuneşti, 
str. Calea Călăraşi, nr. 54, 
Compartimentul Asistenţă Socială.
Venitul mediu net lunar până la 
care se acordă ajutorul pentru 
încălzire este de 1.386 lei / 
persoană, în cazul familiei, şi 
respectiv de 2.53 lei, în cazul 
persoanei singure.
Pentru a beneficia de ajutor 
pentru încălzirea locuinţei şi a 
suplimentului pentru energie 
începând cu luna noiembrie 2021, 
cererea şi documentele 
doveditoare pot fi depuse până la 
data de 20 noiembrie 2021.
La stabilirea venitului mediu net 
lunar pe membru de familie / 
persoană singură se iau în calcul 
toate veniturile nete realizate de 
membrii acesteia în luna 
anterioară lunii în care se solicită caz, persoana singură care dreptului de abitaţie / uzufruct, 
dreptul. De asemenea se ţine cont îndeplineşte condiţiile legale de titularul contractului de închiriere, 
de bunurile deţinute de familie / acordare şi poate fi, după caz: comodat, concesiune al acesteia 
persoana singură, cuprinse în lista proprietarul locuinţei, succesorul ori alt membru de familie major şi 
bunurilor ce conduc la excluderea de drept al acestuia, persoana împuternicit de proprietarul 
acordării ajutorului. care a înstrăinat locuinţa în baza locuinţei sau de titularul 

unui contract cu clauză de contractului de închiriere ori, după Titular al ajutorului – 
întreţinere sau cu rezerva caz.reprezentantul familiei sau, după 

Centrul Judeţean de Cultură şi 
Creaţie Călăraşi, instituţie 
subordonată Consiliului Judeţean 
Călăraşi, vă invite la film. Iată ce 
pelicule puteţi viziona la Cinema 3D 
/ 2D în perioada 29 octombrie – 18 
noiembrie 2021:

Halloween: Noaptea 
crimelor – 2D

29 - 31.10.2021 - Orele: 17:00 şi 20:00
02 - 04.11.2021 - Ora: 18:00

Regia: David Gordon Green
Cu: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi 
Matichak, Anthony M. Hall, Will Patton
Gen film: Horror, Thriller 
Durată: 106 minute
Clasificare: IM18
Premiera în România: 22.10.2021
A fost nevoie de Halloween-ul din 2018 06 – 07.11.2021 şi 13 – 14.11.2021, orele Cu: Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Cu: Richard Madden, Angelina Jolie, 
pentru ca oricine să o creadă pe Laurie 10:00 şi 12:30 Diana Rigg Gemma Chan, Kit Harington, Salma 
când spunea că Michael Myers s-a întors. HayekRegia: Holger Tappe Gen film: Dramă, Horror, ThrillerPregătirile pentru acea noapte i-au 

Gen film: Acţiune, Aventuri, Dramă, Cu: Jessica Brown Findlay, Emily Carey, Durata: 116 minutepermis ei şi familiei ei să-l prindă într-o 
Fantastic, SFNick Frost închisoare din subsol şi să-l ardă de viu. Clasificare: N15

În timp ce Laurie zace pe un pat de spital, Gen film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Durata: 157 minutePremiera în România: 29.10.2021
ea ajunge să realizeze că Michael nu este Familie, SF Clasificare: AP12Eloise, desginer de modă, poate să se mort şi de data asta, nu va putea să se Durata: 103 minute întoarcă prin căi misterioase în anii '60, Premiera în România: 05.11.2021lupte singură. Cu opţiuni limitate din 

Rating: AG unde întâlneşte o cântăreaţă uluitor de cauza rănilor sale, Laurie trebuie să-şi Aceasta este saga celor cunoscuţi ca 
Premiera în România: 05.11.2021 frumoasă şi de talentată, pe numele ei, transfere toate abilităţile de supravieţuire Eternals, o rasă nemuritoare care a trăit 

Sandie. Dar strălucirea nu este ceea ce Familia Monstrulescu revine pe marile fiicei sale Karen şi nepoatei Allyson. Lor li cândva pe Pământ, modelându-i istoria 
pare a fi, iar visele din trecut încep să se ecrane pentru noi aventuri!se va alătura întregul oraş, pentru că ... şi civilizaţiile.
transforme în ceva mult mai întunecat şi Răul trebuie să moară în această seară. https://www.youtube.com/watch?v=LecE https://www.youtube.com/watch?v=aJamai înfricoşător. https://www.youtube.com/watch?v=ppz QBD4I-c ULvznRTMhttps://www.youtube.com/watch?v=V3sIoul7-Sp8
auQ-LVM

A fost odată-n Soho - PROGRAM CASIERIEFamilia Monstrulescu 
MARŢI – JOI: 16.00 - 21.00Eternii – 3D 2D2 – 2D (variantă VINERI: 12.30 – 21.0012 - 14.11.2021 - Orele 17:00 şi 20:0005 - 07.11.2021 - Orele: 17:00 şi 20:00
SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ: 9.00 – 21.00dublată) 09 - 11.11.2021 - Ora: 18:00 16 - 18.11.2021 - Ora: 18:00

LUNI, CINEMATOGRAFUL ESTE ÎNCHIS.Regia: Edgar Wright05 şi 12.11.2021, ora: 12:30 Regia: Chloé Zhao

n Primăria Ştefan Vodă n Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură Călăraşi

Program Cinema 3D/2D în perioada 29 octombrie - 18 noiembrie 2021

n Primăria Grădiştea

A început preluarea 
documentelor pentru 
acordarea ajutorului 

pentru încâlzire

Au fost aprobaţi indicatorii tehnico - economici 
privind extinderea, reabilitarea şi modernizarea 

sistemelor de canalizare şi alimentare cu apă

Cererile de acordare a ajutorului de 
încălzire se depun la sediul Primăriei

n Primăria Independenţa

ANUNŢ 
În atenţia cetăţenilor comunei Grădiştea

Managerul Bogdan Mihai a dezvăluit joi că, în contextul pandemiei de 
coronavirus, zilnic, în medie 5, 6 persoane internate în Spital Judeţean de 
Urgenţă îşi pierd viaţa, în luna octombrie fiind înregistrate până acum nu 
mai puţin de 88 de decese.
“Există o medie de 5, 6 persoane până la un maxim chiar de 10 persoane 
care mor. Ca să vă faceţi o idee, deşi nu vreau să ducem totul într-o zonă 
alarmistă, în luna octombrie au decedat 88 de persoane dintr-un 
aproximativ de 300 de persoane internate. Adică o proporţie foarte greu 
de suportat.” a declarat Bogdan Mihai care a mai adăugat că marea 
majoritate a persoanelor care se prezintă în stare gravă la spital sunt 
nevaccinate. “Din analiza pe care noi am făcut-o, la acest moment cazurile 
grave sunt în rândul persoanelor nevaccinate. Dacă cineva consideră că 
vaccinul poate să le aducă 5%, 10% ca şanse să nu ajungă într-o zonă 
gravă, cred că n-ar mai trebui să se gândească.”, a precizat managerul SJU 
Călăraşi.

Bogdan Mihai: Zilnic, în 
medie 5, 6 persoane 

internate îşi pierd viaţa
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depus documente după data de 20 ale lunii

Primăria comunei Grădiştea 
anunţă că din 18 octombrie 2021, 
familiile şi persoanele singure care 
utilizează pentru încălzirea 
locuinţei lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri, a început 
depunerea cererii şi a declaraţiei 
pe propria răspundere, însoţită de 
actele doveditoare, în vederea 
obţinerii ajutoruluim lunar pentru 
încălzirea locuinţei şi a 
suplimentului pentru energie.
Actele se depun, în continuare, la 
sediul Primăriei comunei 
Grădiştea, situat în sat. Cuneşti, 
str. Calea Călăraşi, nr. 54, 
Compartimentul Asistenţă Socială.
Venitul mediu net lunar până la 
care se acordă ajutorul pentru 
încălzire este de 1.386 lei / 
persoană, în cazul familiei, şi 
respectiv de 2.53 lei, în cazul 
persoanei singure.
Pentru a beneficia de ajutor 
pentru încălzirea locuinţei şi a 
suplimentului pentru energie 
începând cu luna noiembrie 2021, 
cererea şi documentele 
doveditoare pot fi depuse până la 
data de 20 noiembrie 2021.
La stabilirea venitului mediu net 
lunar pe membru de familie / 
persoană singură se iau în calcul 
toate veniturile nete realizate de 
membrii acesteia în luna 
anterioară lunii în care se solicită caz, persoana singură care dreptului de abitaţie / uzufruct, 
dreptul. De asemenea se ţine cont îndeplineşte condiţiile legale de titularul contractului de închiriere, 
de bunurile deţinute de familie / acordare şi poate fi, după caz: comodat, concesiune al acesteia 
persoana singură, cuprinse în lista proprietarul locuinţei, succesorul ori alt membru de familie major şi 
bunurilor ce conduc la excluderea de drept al acestuia, persoana împuternicit de proprietarul 
acordării ajutorului. care a înstrăinat locuinţa în baza locuinţei sau de titularul 

unui contract cu clauză de contractului de închiriere ori, după Titular al ajutorului – 
întreţinere sau cu rezerva caz.reprezentantul familiei sau, după 

Centrul Judeţean de Cultură şi 
Creaţie Călăraşi, instituţie 
subordonată Consiliului Judeţean 
Călăraşi, vă invite la film. Iată ce 
pelicule puteţi viziona la Cinema 3D 
/ 2D în perioada 29 octombrie – 18 
noiembrie 2021:

Halloween: Noaptea 
crimelor – 2D

29 - 31.10.2021 - Orele: 17:00 şi 20:00
02 - 04.11.2021 - Ora: 18:00

Regia: David Gordon Green
Cu: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi 
Matichak, Anthony M. Hall, Will Patton
Gen film: Horror, Thriller 
Durată: 106 minute
Clasificare: IM18
Premiera în România: 22.10.2021
A fost nevoie de Halloween-ul din 2018 06 – 07.11.2021 şi 13 – 14.11.2021, orele Cu: Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Cu: Richard Madden, Angelina Jolie, 
pentru ca oricine să o creadă pe Laurie 10:00 şi 12:30 Diana Rigg Gemma Chan, Kit Harington, Salma 
când spunea că Michael Myers s-a întors. HayekRegia: Holger Tappe Gen film: Dramă, Horror, ThrillerPregătirile pentru acea noapte i-au 

Gen film: Acţiune, Aventuri, Dramă, Cu: Jessica Brown Findlay, Emily Carey, Durata: 116 minutepermis ei şi familiei ei să-l prindă într-o 
Fantastic, SFNick Frost închisoare din subsol şi să-l ardă de viu. Clasificare: N15

În timp ce Laurie zace pe un pat de spital, Gen film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Durata: 157 minutePremiera în România: 29.10.2021
ea ajunge să realizeze că Michael nu este Familie, SF Clasificare: AP12Eloise, desginer de modă, poate să se mort şi de data asta, nu va putea să se Durata: 103 minute întoarcă prin căi misterioase în anii '60, Premiera în România: 05.11.2021lupte singură. Cu opţiuni limitate din 

Rating: AG unde întâlneşte o cântăreaţă uluitor de cauza rănilor sale, Laurie trebuie să-şi Aceasta este saga celor cunoscuţi ca 
Premiera în România: 05.11.2021 frumoasă şi de talentată, pe numele ei, transfere toate abilităţile de supravieţuire Eternals, o rasă nemuritoare care a trăit 

Sandie. Dar strălucirea nu este ceea ce Familia Monstrulescu revine pe marile fiicei sale Karen şi nepoatei Allyson. Lor li cândva pe Pământ, modelându-i istoria 
pare a fi, iar visele din trecut încep să se ecrane pentru noi aventuri!se va alătura întregul oraş, pentru că ... şi civilizaţiile.
transforme în ceva mult mai întunecat şi Răul trebuie să moară în această seară. https://www.youtube.com/watch?v=LecE https://www.youtube.com/watch?v=aJamai înfricoşător. https://www.youtube.com/watch?v=ppz QBD4I-c ULvznRTMhttps://www.youtube.com/watch?v=V3sIoul7-Sp8
auQ-LVM

A fost odată-n Soho - PROGRAM CASIERIEFamilia Monstrulescu 
MARŢI – JOI: 16.00 - 21.00Eternii – 3D 2D2 – 2D (variantă VINERI: 12.30 – 21.0012 - 14.11.2021 - Orele 17:00 şi 20:0005 - 07.11.2021 - Orele: 17:00 şi 20:00
SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ: 9.00 – 21.00dublată) 09 - 11.11.2021 - Ora: 18:00 16 - 18.11.2021 - Ora: 18:00

LUNI, CINEMATOGRAFUL ESTE ÎNCHIS.Regia: Edgar Wright05 şi 12.11.2021, ora: 12:30 Regia: Chloé Zhao

n Primăria Ştefan Vodă n Centrul Judeţean de Creaţie şi Cultură Călăraşi

Program Cinema 3D/2D în perioada 29 octombrie - 18 noiembrie 2021

n Primăria Grădiştea

A început preluarea 
documentelor pentru 
acordarea ajutorului 

pentru încâlzire

Au fost aprobaţi indicatorii tehnico - economici 
privind extinderea, reabilitarea şi modernizarea 

sistemelor de canalizare şi alimentare cu apă

Cererile de acordare a ajutorului de 
încălzire se depun la sediul Primăriei

n Primăria Independenţa

ANUNŢ 
În atenţia cetăţenilor comunei Grădiştea

Managerul Bogdan Mihai a dezvăluit joi că, în contextul pandemiei de 
coronavirus, zilnic, în medie 5, 6 persoane internate în Spital Judeţean de 
Urgenţă îşi pierd viaţa, în luna octombrie fiind înregistrate până acum nu 
mai puţin de 88 de decese.
“Există o medie de 5, 6 persoane până la un maxim chiar de 10 persoane 
care mor. Ca să vă faceţi o idee, deşi nu vreau să ducem totul într-o zonă 
alarmistă, în luna octombrie au decedat 88 de persoane dintr-un 
aproximativ de 300 de persoane internate. Adică o proporţie foarte greu 
de suportat.” a declarat Bogdan Mihai care a mai adăugat că marea 
majoritate a persoanelor care se prezintă în stare gravă la spital sunt 
nevaccinate. “Din analiza pe care noi am făcut-o, la acest moment cazurile 
grave sunt în rândul persoanelor nevaccinate. Dacă cineva consideră că 
vaccinul poate să le aducă 5%, 10% ca şanse să nu ajungă într-o zonă 
gravă, cred că n-ar mai trebui să se gândească.”, a precizat managerul SJU 
Călăraşi.

Bogdan Mihai: Zilnic, în 
medie 5, 6 persoane 

internate îşi pierd viaţa
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