
Mădălina BuzduganSala de şedinţe a Primăriei 
Gabriela Cuc – Lupte libere | Municipiului Călăraşi a găzduit 
Performanţe realizate: Locul III la în această dimineaţă 
Campionatele Mondiale, Constanţa. 

festivitatea de premiere a Este antrenat de prof. Mihai Chirilă
celor mai buni sportivi şi Mihai Palaghia – Lupte libere | 

Performanţe realizate: Locul I la antrenori călărăşeni, legitimaţi 
Campionatul Naţional, Seniori, la CSŞ Călăraşi şi respectiv 
Costineşti (13 septembrie 2021). Locul 

CSM Călăraşi, pentru rezultate III la Regata Mondială, categoroa 90kg, 
remarcabile obţinute în acest Italia (Roma). Este antrenat de prof. 

Dragoş Hogeaan. 
Mircea Fabian – Lupte Libere | 

Evenimentul, programat iniţial în cursul Performanţe realizate: Locul II la 
lunii septembrie, în cadrul Campionatul Naţional de Seniori U23, 
manifestărilor prilejuite de Zilele categoria 90 kg, Lugoj (1 august 2021. 
Municipiului Călăraşi, s-a desfăşurat Este antrenat de prof. Dragoş Hogea
astăzi, la iniţiativa primarului Marius adăugând că printr-o susţinere şi mai antrenează o dată, chiar de două ori Antrenori: Daniela Sturz, Ion Bălan, 

Daniel Manea – Lupte libere | Dulce, care a dorit să confere o atenţie consistentă din partea Primăriei şi a pe zi. Sunt campioni naţionali, unii Cornel Nedelcu şi Daniel Moise.
Performanţe realizate: Locul II la aparte acestor minunaţi ambasadori ai Consiliului Local rezultatele sportivilor participanţi la competiţiile 
Campionatul Naţional, Seniori U23, Clubul Sportiv Municipal municipiului nostru, medaliaţi atât în clubului ar putea fi şi mai valoroase. internaţionale.”, a menţionat, printre 
categoria 86 kg, Lugoj (1 august 2021). competiţiile naţionale cât şi „Vă mulţumim foarte mult pentru altele, directorul CSŞ Călăraşi, prof. Călăraşi | Lista sportivilor Este antrenat de prof. Dragoş Hogeainternaţionale. lăudabila iniţiativă de a încerca să Marius Tătaru.

şi antrenorilor premiaţi Florentina Biru – Lupte libere | apreciem un pic strădania, eforturile şi „Vreau să vă felicit pentru rezultatele Sportivilor şi antrenorilor li s-au Performanţe realizate: Locul I la rezultatele miraculoase obţinute de remarcabile obţinute în confruntările Iuliana Timoc – Canotaj | Performanţe înmânat diplome  fiind recompensaţi şi Campionatul Naţional, Cadeţi, sportivii noştri care prin munca, interne şi internaţionale. realizate: Campioană mondială, Seniori cu o sumă de bani. categoria 73 kg.. Este antrenată de evoluţia şi marile lor performanţe Performanţele realizate şi evidenţiate U23, Cehia. Este antrenată de prof. 
prof. Dragoş Hogeaobţinute au devenit nu doar mândria astăzi nu sunt deloc întâmplătoare. În Eugen SuciuClubul Sportiv Şcolar Călăraşiului ci a întregii Românii. Elena Buzdugan – Canotaj | spatele lor stau foarte multe ore de Maria Guzran – Canotaj | Performanţe Pentru aceste rezultate istorice, merită Călăraşi | Lista sportivilor Performanţe realizate: Locul II la muncă. Şi sacrificii. Dar şi câţiva realizate: Campioană mondială, Juniori, din plin aprecierea şi recunoştinţa Campionatul Naţional, Juniori, proba antrenori inimoşi, capabili, şi antrenorilor premiaţi Cehia. Dublă campioană balcanică, 4 noastră şi dacă vor fi, în continuare, 1X. Este antrenată de Mădălina profesionişti care au ştiut să le rame şi 8+, Macedonia  de Nord (12 susţinuţi rezultatele pot fi şi mai BuzduganIustina Mihai – Atletism | Performanţe îndrepte paşii acestor sportivi talentaţi septembrie 2021). Locul I la bune.”, a declarat prof. Doctor Dumitru obţinute: Locul 1 la Campionatul Ionuţ Pavel – Box | Performanţe spre marea performanţă. Pentru că nu Campionatele Naţionale Senioare. Este Chirilă, director CSM Călăraşi. Naţional Copii; Locul 2 la Campionatul realizate: Locul I la Cupa României, antrenată de prof. Daniel Bănăţeanutrăim deloc vremuri uşoare, eforturile 

Directorul CSŞ Călăraşi, prof. Marius Naţional de Sală Copii. Este antrenată Juniori, Zalău (30 mai 2021). Este lor trebuie şi mai mult apreciate. Cristina Drugă – Canotaj | Tătaru a evidenţiat performanţele de doamna prof. Daniel Sturz antrenat de Valentin AnghelComunitatea locală vă mulţumeşte Performanţe realizate: Locul II la obţinute de sportivii clubului şi a 
Răzvan Ivan, Gabriel Ionescu, Călălin pentru tot ce aţi realizat în acest an şi Gabriel Ivan Leon – Box | Performanţe Campionatul European, Senioare U23, susţinut necesitatea modernizării bazei 
Rareş Iancu şi Valentin Constantin – nădăjduim cu toţii că, în 2022, realizate: Locul I la Cupa României, Polonia (9 septembrie 2021). Este de pregătire cu resurse financiare 
Baseball | Performanţe realizate: Locul Cadeţi, categoria 66 kg, Arad. Este rezultatele dumneavoastră vor depăşi antrenată de prof. Daniel Bănăţeanulocale. „Aş începe şi eu cu mulţumiri 
1 la Campionatul Naţional de Juniori I; antrenat de Valentin Anghelcu mult vremurile pe care le trăim.”, a adresate primarului municipiului Ana Maria Matran – Canotaj | 
Câştigători Cupa României (Locul I); declarat primarul Marius Dulce care a Adriana Ailincăi – Canotaj | Călăraşi care tot timpul a fost alături Performanţe realizate: Triplă 
Participanţi cu echipa naţională la mai adăugat „Eu nu fac promisiuni Performanţe realizate: Campioană de sportul şcolar, susţinându-ne campioană balcanică, Macedonia (12 
Campionatul European de Seniori. Sunt dacă nu le pot onora. În acest sens, aş europeană, Polonia (9 septembrie permanent. Sunt convins că avem septembrie). Locul I la Campionatele 
antrenaţi de prof. Ion Bălan.vrea să spun că în bugetul pe anul 2021); Locul 2 la Regata mondială, Italia multe lucruri de făcut împreună şi va Naţionale de Juniori. Este antrenată de 

viitor, o să încercăm să fim, din punct (Varese); Locul IX la Jocurile Olimpice sprijini în măsura posibilităţilor Cristian Nicoară – Canotaj | prof. Daniel Bănăţeanu
de la Tokyo. Este antrenată de prof. de vedere financiar, şi mai aproape de activitatea sportivă. Performanţe obţinute: Locul II la Bianca Ifteni – Canotaj | Performanţe 
Eugen SuciuCampionatul Naţional de Tineret; dumneavoastră. Pentru domnii realizate: Locul II la Campionatele CSŞ este singura unitate de 

Participant la Campionatul Mondial profesori mesajul meu este să o ţineţi Alexandru Chioseaua – Canotaj | Naţionale de Juniori (13 septembrie învăţământ din judeţul Călăraşi cu o 
Tineret, respectiv Campionatul tot aşa. Sunteţi călărăşeni, luptaţi Performanţe realizate: Locul II la 2021); Locul I la Campionatele tradiţie de peste 50 de ani. Din păcate 
European Tineret. Este antrenat de pentru Călăraşi şi aveţi această Campionatul European, Seniori, Italia Balcanice, Junioare, proba 1X. Este şi noi ne chinuim ca şi colegii noştri de 
prof. Cornel Nedelcumisiune nobilă să duceţi aceşti copii (13 septembrie 2021); Locul IX la antrenată de prof. Daniel Bănăţeanula Ministerul Sporturilor. Avem 

Jocurile Olimpice de la Tokyo. Este mai departe, în vârful ierarhiei aproape 400 de copii înscrişi la 8 secţii, David Tăbărana, Ştefan Vîlcu, Andrei Alin Buzdugan – Canotaj | 
antrenat de prof. Daniel Bănăţeanusportului românesc şi nu numai. Vă secţii de tradiţie care au făcut cinste Ciocănescu, Daniel Ion – Kaiac – Canoe Performanţe realizate: Loc I la 

mulţumesc că existaţi!” oraşului nostru prin rezultatele | Performanţe realizate: Locul I la Campionatul National, proba 1x, Iasi Antrenori: Eugen Suciu, Daniel 
obţinute de sportivi de-a lungul Campionatul Naţional Fond Kaiac 4, Prezent la acest eveniment, directorul (13 septembrie 2021); Locul III la Bănăţeanu, Mădălina Buzdugan, Mihai 
timpului. Toţi copiii noştri fac sport de Juniori I. Sunt antrenaţi de prof. Daniel CSM Călăraşi, Dumitru Chirilă a lăudat Campionatele Balcanice, Juniori, Chirilă, Dragoş Hogea şi Valentin 
performanţă începând de la 10 ani. Se Moise.iniţiativa conducerii Primăriei, Macedonia de Nord. Este antrenat de Anghel.
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Cele două municipii ale judeţului vor putea fi legate şi prin 
intermediul unui drum expres. Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile 
Iliuţă, a dezvăluit joi că în urma unor discuţii purtate cu 
primarul municipiului Olteniţa, Costinel Milescu s-a conturat 
ideea construirii unui drum expres Călăraşi – Olteniţa, pe lângă 
digul de apărare, paralel cu fluviul Dunărea pe un teren ce 
urmează să fie preluat de la Administraţia Domeniilor Statului. 
Iliuţă a mai adăugat că a iniţiat deja primele discuţii 
exploratorii şi cu preşedintele Comisiei pentru agricultură din 
Camera Deputaţilor, Adrian Chesnoiu, astfel încât investiţia să 
facă obiectul unei iniţiative legislative ce va fi aprobată în 
plenul Camerei Deputaţilor. Lucrările la viitorul drum expres, în 
lungime de 40 de km, vor fi finanţate din fonduri europene 
care vor fi accesate pe Axa 6 Stimularea mobilităţii regionale 
prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
„Iniţiativa noastră am discutat-o deja cu dl deputat Bîrcă, 
membru al comisiei pentru agricultură, ca de la Chiciu, pe 
lângă digul de apărare, să putem să construim un drum 
expres, pe viitoarele fonduri europene. De ce ar fi necesar? 
Pentru a evita aglomeraţia existentă acum când facem în jur 
de o oră şi jumătate până la Olteniţa. E una din priorităţile de 
la nivelul judeţului. După ce am stat de vorbă cu dl primar 
Milescu am decis să iniţiem prin Camera Deputaţilor un 
proiect de lege prin care ADS să ne cedeze terenul aferent. 
Şansele de reuşită sunt destul de mari. Dl primar va 
întreprinde diligenţele pe zona PNL iar noi vom iniţia 
demersurile mizând pe sprijinul preşedintelui comisiei de 
specialitate, dl deputat Chesnoiu. Am vorbit deja cu 
dumnealui care ne-a spus să-i transmitem măsurătorile 
pentru suprafaţa de care avem nevoie. Sunt vreo 40 de km 
de drum.”, a spus Iliuţă care a avansat şi un calendar de 
implementare a acestui proiect „Până la anul în februarie sper 
să avem legea votată în Parlament. Sesiunea de depunere a 
proiectelor va demara în mai – iunie 2022, pe ADR Sud 
Muntenia. Dacă reuşim să preluăm suprafaţa solicitată de la 
ADS vom demara procedurile pentru organizarea unei licitaţii 
cu clauză suspensivă. Adică în momentul în care s-a deschis 
linia de finanţare, am depus proiectul urmând ca ulterior să 
predăm amplasamentul pentru construirea lui. Valoarea 
acestui proiect care va spori mibilitatea între cele două 
localităţi este de 40 de milioane de euro.”

Conducerea Consiliului Judeţean intenţionează să modernizeze 
trei drumuri judeţene cu fonduri guvernamentale prin Programul 
Naţional de Investiţii Anghel Saligny. E vorba de DJ 213A, DJ311 şi 
DJ303, în acest sens fiind astăzi adoptate în cadrul unei şedinţe 
extraordinare Hotărârile privind aprobarea cererii de finanţare şi 
a devizului general estimativ aferente celor trei obiective de 
investiţii, Valoarea totală se ridică la 520.682.085, 31 lei din care 
514.414.495,31 lei fiind suma finanţată de la bugetul de stat. 
Diferenţa de 6.267.590 de lei va fi suportată din bugetul 
Judeţului.

Obiective de investiţii propuse spre 
finanţare prin PNI Anghel Saligny

1. “Modernizarea drumului judeţean DJ 213 A – tronson DN 3B 
(Iezeru) km 0+000 – limită judeţ Ialomiţa” 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii: 96.913.898,99 lei 
inclusiv T.V.A.
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 95.411.138,99 lei inclusiv 
T.V.A.
Cheltuieli finanţate din bugetul Judeţului: 1.502.760,00 lei 
inclusiv T.V.A..
2. “Modernizarea drumului judeţean DJ 311, Arţari km 0+000 – 
Nicolae Bălcescu km 17 + 650” 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii: 106.282.811,03 lei 
inclusiv T.V.A.
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 104.673.901,03 lei 
inclusiv T.V.A.
Cheltuieli finanţate din bugetul Judeţului: 1.608.910,00 lei 
inclusiv T.V.A..
3. “Modernizarea drumului judeţean DJ 303 – Călăreţi (DN3 
–Săruleşti   – Valea Argovei-Mânăstirea (DN31) de la km 0+000 
la km 49+419” 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii: 317,485,375,29 lei 
inclusiv T.V.A.
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 314,329,455,29 lei 
inclusiv T.V.A.
Cheltuieli finanţate din bugetul Judeţului: 3,155,920,00 lei 
inclusiv T.V.A.

n Consiliul Judeţean Călăraşi n Primăria Municipiului Călăraşi

Convocaţi vineri, 12 noiembrie, în şedinţă Obiectul Programului vizează realizarea de 
extraordinară de îndată, consilierii locali au adoptat activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii 
Proiectele de hotărâri vizând aprobarea participării pentru creşterea performanţei energetice a 
UAT Municipiul Călăraşi la "Programul privind imobilelor, respectiv:
creşterea eficienţei energetice şi gestionarea a) îmbunătăţirea izolaţiei termice a clădirii, precum şi a 
inteligentă a energiei în clădirile publice" precum şi a altor elemente de anvelopă care închid spaţiul 
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivele condiţionat al clădirii;
de investiţii însemnând blocurile de locuinţe sociale b) introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după 
J22 şi respectiv J27. caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi 

utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei Fiecare proiect propus are valoarea totală de 
calde de consum, a sistemelor de ventilare şi 5.501.657,31 lei (TVA inclus) şi se finanţează după cum 
climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu urmează:
recuperarea căldurii, inclusiv a sistemelor de răcire - 4.951.491,58 lei din bugetul Fondului pentru mediu, 
pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea alocat prin programul AFM;
echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele - 550.165,73 lei din bugetul UAT Municipiul Călăraşi, 
urbane de încălzire/răcire, după caz;reprezentând contribuţia proprie, în procent de 10% 
c) utilizarea surselor regenerabile de energie;din valoarea cheltuielilor eligibile;
d) implementarea sistemelor de management UAT Municipiul Călăraşi se angajează să întocmească 
energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei documentaţia de achiziţie publică, organizarea şi 
energetice şi monitorizarea consumurilor de energie;derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea 
e) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în 
incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă vigoare privind achiziţiile publice şi cerinţelor din 
energetică ridicată şi durată mare de viaţă, tehnologie ghidul solicitantului.
LED, cu respectarea normelor şi reglementărilor Scopul Programului, gestionat de către Ministerul 
tehnice în vigoare;Mediului, Apelor şi Pădurii, prin Administraţia Fondului 
f) respectarea cerinţelor privind calitatea aerului pentru Mediu şi aprobat prin Ordinul nr. 2057 / 16 
interior prin ventilare mecanică cu unităţi individuale noiembrie 2020, vizează modernizarea clădirilor 
sau centralizate, după caz, cu recuperare de energie publice prin investiţii în ceea ce priveşte creşterea 
termică pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt eficienţei energetice şi îmbunătăţirea calităţii mediului 
şi a nivelului de umiditate;prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 

reducerea consumului anual de energie primară şi g) orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea 
promovarea utilizării surselor regenerabile de energie. realizării scopului proiectului.

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă semnarea contractului de execuţie lucrări în 
cadrul proiectului “Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe fluviul Dunărea în 
regiunea transfrontalieră Călăraşi – Silistra, finanţat din Programul Operaţional de 
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020 (INTERREG V - A)”, 
cunoscut sub denumirea de „promenadă”.
Liderul acestui proiect este 
Consiliul Judeţean Călăraşi, în 
timp ce Municipiul Călăraşi şi 
Municipalitatea Silistra 
(Bulgaria) au calitatea de 
parteneri, fiecare cu 
responsabilităţi bine 
determinate.

Astfel, Municipiului Călăraşi, 
căruia îi revine, din proiect, un 
buget total de 7,505 milioane 
Euro, gestionează contractul de 
execuţie lucrări în valoare de 
27,43 milioane lei (aproximativ 
5,5 milioane Euro, inclusiv TVA) 
şi care constă în realizarea următoarelor intervenţii: apărare de tip taluz înclinat pe 
malul stâng al Braţului Borcea; întărire prin taluz până la cota terenului natural a 
zonei de tranziţie dintre cursul principal al Braţului Borcea şi malul lacului Jirlău; 
apărare de mal tip semi-taluzat pe malul adiacent al lacului Jirlău; clădire cu 
destinaţia de gară fluvială cu dimensiunile de 9m x 36,5m; alte amenajări exterioare 
de natură peisagistică şi pentru asigurarea utilităţilor.

Durata execuţiei lucrărilor este de 24 de luni la care se adaugă 60 luni de garanţie. 
Predarea amplasamentului este estimată a se realiza până în data de 15 noiembrie 
a.c.

Reamintim că scopul proiectului îl constituie îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii 
fluviale pe ruta Călărași-Silistra prin reabilitarea malurilor Dunării atât pe partea 
română, în continuarea falezei Parcului Central Călăraşi, cât şi pe partea bulgară, şi 
prin marcarea unei rute navigabile prin balizare, pentru evitatea unor accidente chiar 
şi în cazul unor cote scăzute ale apelor Dunării.

n CJ Călăraşi

După ce au vizitat timp de 3 zile Parcul conducerea CJ Călăraşi, a lucrărilor de „renovată”, noi suntem mai ambiţioşi un 
Lakeside şi Laboratorul Educaţional din reabilitare a clădirilor situate în fosta pic, vrem să renovăm şi clădirea de aici, ca 
oraşul austriac Klagenfurt, reprezentanţii şi configuraţie este foarte frumoasă, în unitate militară situată pe strada 
Consiliului Judeţean au declarat că formă de H. Cu siguranţă vom duce la bun Independenţei, imobile care vor avea ca 
intenţionează să construiască la Călăraşi un sfârşit acest proiect. Pe data de 24 destinaţie servicii administrative, sociale şi 
Centru educaţional pentru copiii cu noiembrie intenţionăm să invităm la educative.

Consiliul Judeţean mediul de afaceri din performanţe şcolare notabile din întreg 
Călăraşi, mediul academic din Călăraşi dar judeţul. Locaţia acestui centru va fi unul 
şi din Bucureşti, şi aici mulţumesc dintre imobilele situate în fosta unitate 
domnului profesor Micescu care se va militară situată pe strada Independenţei, 
ocupa de aceste invitaţii. Vrem să le proiectul urmând a fi finanţat din fonduri 
spunem cam care este ideea noastră iar europene. „Am vizitat mai multe terenuri 
dumnealor să vină cu îmbunătăţiri. de pe strada municipiului Călăraşi pentru 
Sperăm ca începând de anul viitor să fim că ne dorim dinsuflet să implementăm 
pregătiţi în ceea ce priveşte realizarea acest proiect care să aducă copiilor 
documentaţiei şi să identificăm ulterior posibilitatea învăţării într-un Centru de 
sursele de finanţare.”, a menţionat execlenţă. Centrul respectiv (n.r. cel din 
vicepreşedintele CJ Călăraşi, Mihăiţă Klagenfurt) avea laboratoare de fizică, 
Beştea.chimie, matematică, biologie, centre de 

formare pentru profesori, activităţi de 
În perioada 27 -30 octombrie 2021, o 

informatică şi design informatic. A fost o delegaţie a Consiliului Judeţean Călăraşi, 
plăcere să vizităm acest spaţiu şi sperăm M. Beştea: Cu siguranţă vom alături vicepreşedintele Mihăiţă Constantin 
într-o colaborare atât cu mediul privat cât Beştea, de directorul ADR Sud Muntenia, duce la bun sfârşit acest şi cu ISJ Călăraşi să putem demara acest Liviu Muşat, şi de profesorul Klaus-Nicolae 
proiect şi aici la Călăraşi. Am fost proiect Micescu de la Colegiul Naţional "Barbu 
impresionaţi. Şi cred că putem să facem şi Vicepreşedintele CJ, Mihăiţă Beştea, şeful Ştirbei" Călăraşi, s-a deplasat la Klagenfurt 
noi aşa ceva pentru copiii din municipiu delegaţiei care s-a deplasat la Klagenfurt, a (Austria) pentru a vizita Parcul Lakeside şi 
dar şi pentru cei din mediul rural. Domnul prezentat chiar şi un „calendar” al Laboratorul Educaţional.
vicepreşedinte Beştea a avut o idee foarte acţiunilor ce urmează a fi întreprinse 
bună la care subscriu ca acest centru  Centre educaţionale, unde copiii şi tinerii pentru implementarea proiectului. 
educaţional să aibă şi un internat şi o pasionaţi de ştiinţă şi tehnologie învaţă în „Sâmbătă (n.r. 30 octombrie) ne-am întors 
cantină pentru copiii din mediul rural. mod creativ, iar profesorii pot beneficia de iar două zile mai târziu luni am constituit 
Avem atâţia copii din mediul rural care nu cursuri de formare profesională. Totodată, un grup de lucru format din colegi din 

delegaţia a avut o întâlnire cu guvernatorul au posibilitatea să utilizeze astfel de cadrul CJ Călăraşi, ADR Sud Muntenia şi 
Peter Kaiser, interesat de o colaborare instrumente”, a declarat prof. Laura Primăria Călăraşi. Miercuri (n.r. 3 
administrativă cu judeţul nostru., se arată Munteanu, fost inspector şcolar, în prezent noiembrie) am avut vuzute în teritoriu ca 
în mesajul postat pe pagina de Facebook a manager al Bibliotecii Judeţene Alexandru să identificăm posibile locaţii. Dl 
Consiliului Judeţean Călăraşi.Odobescu, cu prilejul inspectării de către preşedinte ne spune de partea 

Lucrările privind construirea unui corp de clădire în incinta 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, investiţie estimată la 
circa 90 de milioane de lei, avansează într-un ritm alert, susţin 
reprezentanţii Consiliului Judeţean şi ai Spitalului Judeţean de 
Urgenţă după “inspecţia” efectuată joi alături de cei ai 
constructorului. “Aici, Consiliul Judeţean implementează un 
proiect de 90 de milioane de lei, finanţat de CNI, care înseamnă 
construirea unei aripi noi a Spitalului Judeţean.”, a spus 
preşedintele Vasile Iliuţă care a continuat “Astăzi suntem într-o 
fază mult mai avansată după ce în urmă cu puţină vreme se afla 
la stadiul de fundaţie. Am depăşit cota zero a terenului şi 
suntem avansaţi ca să demarăm construirea primului etaj.”
În ceea ce priveşte lucrările ce revin spre finanţare, potrivit 
contractului, Consiliului Judeţean, acestea ar putea demara în 
primăvara anului viitor, a susţinut directorul Direcţiei Tehnice din 
cadrul CJ, Cosmin Geană.
“În momentul de faţă suntem în stadiul de a turna pereţii 
demisolului, acolo unde avem poziţionate spaţiile tehnice, e singura zonă unde se construieşte, un spital de stat. Practic, 
adăpăostul ALA şi spaţiile dedicate computerelor tomograf şi construim un întreg spital. Un ansamblu al unui spital care se 
RMN-ului. Lucrările decurg într-un ritm destul de bun. E bine că construieşte de la zero. După Revoluţie, se pot număra pe 
am ieşit până în iarnă peste cota terenului natural. Pentru degetele de la o mână câte spitale de stat s-au construit. Pe 
constructori, asta e o realizare! De aici, sper ca lucrurile să unul îl avem aici la Călăraşi. Este 100% meritul echipei conduse 
meargă bine şi prinzând o vreme corespunzătoare se poate şi coordonate de dl preşedinte Iliuţă.”
lucra şi în timpul iernii cu luarea unor măsuri speciale. Partea În noul corp de spital, vor exista spaţii pentru secţiile de 
pe care Consiliul Judeţean şi-a asumat-o este cea de reţele imagistică (CT şi RMN), neurologie, psihiatrie, geriatrie, 
exterioare, adică tot ce iese din corpul nou de spital va fi oncologie, pediatrie, obstetrică-gincologie, chirurgie plastică, 
preluat. Mă refer la partea de canalizare, de apă, de gaze, neonatologie.
alimentarea cu energie electrică. Se va construi şi o nouă 

Prin intermediul acestui proiect, se va asigura modernizarea şi gospodărie de apă. Am contractat proiectarea şi sperăm să o 
eficientizarea în ansamblu a Spitalului Judeţean în conformitate avem până la finele anului. La începutul anului viitor sperăm să 
cu cerinţele europene. Noua „aripă” va comunica cu corpurile de demarăm achiziţia lucrărilor care aparţin Consiliului Judeţean, 
clădire deja existente ale spitalului şi va prelua funcţionalitatea lucrări estimate la 3 milioane de lei cu TVA.”, a precizat Geană.
actuală a 3 corpuri. Investiţia are o durată de realizare de 40 de 
luni, din care 4 au fost dedicate fazei de proiectare.B. Mihai: N-am mai văzut un ritm de 
Prin realizarea obiectivului de investiţii, un număr de 230 de lucru aşa de alert! paturi vor avea asigurate condiţii de spitalizare conform 
standardelor UE, personalul medical şi administrativ existent va Managerul SJU Călăraşi, Bogdan Mihai a evidenţiat eforturile 
avea condiţii de muncă superioare celor actuale., iar cetăţenii depuse până acum de constructor menţionând că ritmul de lucru 
muncipiului Călăraşi şi ai judeţului Călăraşi (aproximativ 285.000 e unul destul de alert. “N-am mai vâzut un ritm de lucru aşa de 
cetăţeni) vor beneficia de creşterea condiţiilor de asistentă alert! Ceea ce vedeţi aici, cred că nu greşesc, s-a făcut în maxim 
medicală oferite în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 3 luni. Se construieşte rapid, n-aş fi crezut că e posibil aşa ceva 
Călăraşi.în România.”, a spus Bogdan Mihai care a continuat “Cred că aici 

Vasile Iliuţă anunţă 
construirea unui drum expres 

între Călăraşi şi Olteniţa

Trei drumuri judeţene, 
modernizate prin PNI 

Anghel Saligny

Consiliul Judeţean intenţionează să 
construiască, la Călăraşi, un Centru educaţional 

Lucrările privind construirea unui nou 
corp de spital avansează în ritm alert Performanţa sportivă, premiată!

n Primăria Municipiului Călăraşi

Două noi proiecte finanţate de AFM prin "Programul 
privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirile publice"

Contractul de execuţie lucrări privind 
proiectul “PROMENADA” a fost semnat



Mădălina BuzduganSala de şedinţe a Primăriei 
Gabriela Cuc – Lupte libere | Municipiului Călăraşi a găzduit 
Performanţe realizate: Locul III la în această dimineaţă 
Campionatele Mondiale, Constanţa. 

festivitatea de premiere a Este antrenat de prof. Mihai Chirilă
celor mai buni sportivi şi Mihai Palaghia – Lupte libere | 

Performanţe realizate: Locul I la antrenori călărăşeni, legitimaţi 
Campionatul Naţional, Seniori, la CSŞ Călăraşi şi respectiv 
Costineşti (13 septembrie 2021). Locul 

CSM Călăraşi, pentru rezultate III la Regata Mondială, categoroa 90kg, 
remarcabile obţinute în acest Italia (Roma). Este antrenat de prof. 

Dragoş Hogeaan. 
Mircea Fabian – Lupte Libere | 

Evenimentul, programat iniţial în cursul Performanţe realizate: Locul II la 
lunii septembrie, în cadrul Campionatul Naţional de Seniori U23, 
manifestărilor prilejuite de Zilele categoria 90 kg, Lugoj (1 august 2021. 
Municipiului Călăraşi, s-a desfăşurat Este antrenat de prof. Dragoş Hogea
astăzi, la iniţiativa primarului Marius adăugând că printr-o susţinere şi mai antrenează o dată, chiar de două ori Antrenori: Daniela Sturz, Ion Bălan, 

Daniel Manea – Lupte libere | Dulce, care a dorit să confere o atenţie consistentă din partea Primăriei şi a pe zi. Sunt campioni naţionali, unii Cornel Nedelcu şi Daniel Moise.
Performanţe realizate: Locul II la aparte acestor minunaţi ambasadori ai Consiliului Local rezultatele sportivilor participanţi la competiţiile 
Campionatul Naţional, Seniori U23, Clubul Sportiv Municipal municipiului nostru, medaliaţi atât în clubului ar putea fi şi mai valoroase. internaţionale.”, a menţionat, printre 
categoria 86 kg, Lugoj (1 august 2021). competiţiile naţionale cât şi „Vă mulţumim foarte mult pentru altele, directorul CSŞ Călăraşi, prof. Călăraşi | Lista sportivilor Este antrenat de prof. Dragoş Hogeainternaţionale. lăudabila iniţiativă de a încerca să Marius Tătaru.

şi antrenorilor premiaţi Florentina Biru – Lupte libere | apreciem un pic strădania, eforturile şi „Vreau să vă felicit pentru rezultatele Sportivilor şi antrenorilor li s-au Performanţe realizate: Locul I la rezultatele miraculoase obţinute de remarcabile obţinute în confruntările Iuliana Timoc – Canotaj | Performanţe înmânat diplome  fiind recompensaţi şi Campionatul Naţional, Cadeţi, sportivii noştri care prin munca, interne şi internaţionale. realizate: Campioană mondială, Seniori cu o sumă de bani. categoria 73 kg.. Este antrenată de evoluţia şi marile lor performanţe Performanţele realizate şi evidenţiate U23, Cehia. Este antrenată de prof. 
prof. Dragoş Hogeaobţinute au devenit nu doar mândria astăzi nu sunt deloc întâmplătoare. În Eugen SuciuClubul Sportiv Şcolar Călăraşiului ci a întregii Românii. Elena Buzdugan – Canotaj | spatele lor stau foarte multe ore de Maria Guzran – Canotaj | Performanţe Pentru aceste rezultate istorice, merită Călăraşi | Lista sportivilor Performanţe realizate: Locul II la muncă. Şi sacrificii. Dar şi câţiva realizate: Campioană mondială, Juniori, din plin aprecierea şi recunoştinţa Campionatul Naţional, Juniori, proba antrenori inimoşi, capabili, şi antrenorilor premiaţi Cehia. Dublă campioană balcanică, 4 noastră şi dacă vor fi, în continuare, 1X. Este antrenată de Mădălina profesionişti care au ştiut să le rame şi 8+, Macedonia  de Nord (12 susţinuţi rezultatele pot fi şi mai BuzduganIustina Mihai – Atletism | Performanţe îndrepte paşii acestor sportivi talentaţi septembrie 2021). Locul I la bune.”, a declarat prof. Doctor Dumitru obţinute: Locul 1 la Campionatul Ionuţ Pavel – Box | Performanţe spre marea performanţă. Pentru că nu Campionatele Naţionale Senioare. Este Chirilă, director CSM Călăraşi. Naţional Copii; Locul 2 la Campionatul realizate: Locul I la Cupa României, antrenată de prof. Daniel Bănăţeanutrăim deloc vremuri uşoare, eforturile 

Directorul CSŞ Călăraşi, prof. Marius Naţional de Sală Copii. Este antrenată Juniori, Zalău (30 mai 2021). Este lor trebuie şi mai mult apreciate. Cristina Drugă – Canotaj | Tătaru a evidenţiat performanţele de doamna prof. Daniel Sturz antrenat de Valentin AnghelComunitatea locală vă mulţumeşte Performanţe realizate: Locul II la obţinute de sportivii clubului şi a 
Răzvan Ivan, Gabriel Ionescu, Călălin pentru tot ce aţi realizat în acest an şi Gabriel Ivan Leon – Box | Performanţe Campionatul European, Senioare U23, susţinut necesitatea modernizării bazei 
Rareş Iancu şi Valentin Constantin – nădăjduim cu toţii că, în 2022, realizate: Locul I la Cupa României, Polonia (9 septembrie 2021). Este de pregătire cu resurse financiare 
Baseball | Performanţe realizate: Locul Cadeţi, categoria 66 kg, Arad. Este rezultatele dumneavoastră vor depăşi antrenată de prof. Daniel Bănăţeanulocale. „Aş începe şi eu cu mulţumiri 
1 la Campionatul Naţional de Juniori I; antrenat de Valentin Anghelcu mult vremurile pe care le trăim.”, a adresate primarului municipiului Ana Maria Matran – Canotaj | 
Câştigători Cupa României (Locul I); declarat primarul Marius Dulce care a Adriana Ailincăi – Canotaj | Călăraşi care tot timpul a fost alături Performanţe realizate: Triplă 
Participanţi cu echipa naţională la mai adăugat „Eu nu fac promisiuni Performanţe realizate: Campioană de sportul şcolar, susţinându-ne campioană balcanică, Macedonia (12 
Campionatul European de Seniori. Sunt dacă nu le pot onora. În acest sens, aş europeană, Polonia (9 septembrie permanent. Sunt convins că avem septembrie). Locul I la Campionatele 
antrenaţi de prof. Ion Bălan.vrea să spun că în bugetul pe anul 2021); Locul 2 la Regata mondială, Italia multe lucruri de făcut împreună şi va Naţionale de Juniori. Este antrenată de 

viitor, o să încercăm să fim, din punct (Varese); Locul IX la Jocurile Olimpice sprijini în măsura posibilităţilor Cristian Nicoară – Canotaj | prof. Daniel Bănăţeanu
de la Tokyo. Este antrenată de prof. de vedere financiar, şi mai aproape de activitatea sportivă. Performanţe obţinute: Locul II la Bianca Ifteni – Canotaj | Performanţe 
Eugen SuciuCampionatul Naţional de Tineret; dumneavoastră. Pentru domnii realizate: Locul II la Campionatele CSŞ este singura unitate de 

Participant la Campionatul Mondial profesori mesajul meu este să o ţineţi Alexandru Chioseaua – Canotaj | Naţionale de Juniori (13 septembrie învăţământ din judeţul Călăraşi cu o 
Tineret, respectiv Campionatul tot aşa. Sunteţi călărăşeni, luptaţi Performanţe realizate: Locul II la 2021); Locul I la Campionatele tradiţie de peste 50 de ani. Din păcate 
European Tineret. Este antrenat de pentru Călăraşi şi aveţi această Campionatul European, Seniori, Italia Balcanice, Junioare, proba 1X. Este şi noi ne chinuim ca şi colegii noştri de 
prof. Cornel Nedelcumisiune nobilă să duceţi aceşti copii (13 septembrie 2021); Locul IX la antrenată de prof. Daniel Bănăţeanula Ministerul Sporturilor. Avem 

Jocurile Olimpice de la Tokyo. Este mai departe, în vârful ierarhiei aproape 400 de copii înscrişi la 8 secţii, David Tăbărana, Ştefan Vîlcu, Andrei Alin Buzdugan – Canotaj | 
antrenat de prof. Daniel Bănăţeanusportului românesc şi nu numai. Vă secţii de tradiţie care au făcut cinste Ciocănescu, Daniel Ion – Kaiac – Canoe Performanţe realizate: Loc I la 

mulţumesc că existaţi!” oraşului nostru prin rezultatele | Performanţe realizate: Locul I la Campionatul National, proba 1x, Iasi Antrenori: Eugen Suciu, Daniel 
obţinute de sportivi de-a lungul Campionatul Naţional Fond Kaiac 4, Prezent la acest eveniment, directorul (13 septembrie 2021); Locul III la Bănăţeanu, Mădălina Buzdugan, Mihai 
timpului. Toţi copiii noştri fac sport de Juniori I. Sunt antrenaţi de prof. Daniel CSM Călăraşi, Dumitru Chirilă a lăudat Campionatele Balcanice, Juniori, Chirilă, Dragoş Hogea şi Valentin 
performanţă începând de la 10 ani. Se Moise.iniţiativa conducerii Primăriei, Macedonia de Nord. Este antrenat de Anghel.
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Cele două municipii ale judeţului vor putea fi legate şi prin 
intermediul unui drum expres. Preşedintele CJ Călăraşi, Vasile 
Iliuţă, a dezvăluit joi că în urma unor discuţii purtate cu 
primarul municipiului Olteniţa, Costinel Milescu s-a conturat 
ideea construirii unui drum expres Călăraşi – Olteniţa, pe lângă 
digul de apărare, paralel cu fluviul Dunărea pe un teren ce 
urmează să fie preluat de la Administraţia Domeniilor Statului. 
Iliuţă a mai adăugat că a iniţiat deja primele discuţii 
exploratorii şi cu preşedintele Comisiei pentru agricultură din 
Camera Deputaţilor, Adrian Chesnoiu, astfel încât investiţia să 
facă obiectul unei iniţiative legislative ce va fi aprobată în 
plenul Camerei Deputaţilor. Lucrările la viitorul drum expres, în 
lungime de 40 de km, vor fi finanţate din fonduri europene 
care vor fi accesate pe Axa 6 Stimularea mobilităţii regionale 
prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
„Iniţiativa noastră am discutat-o deja cu dl deputat Bîrcă, 
membru al comisiei pentru agricultură, ca de la Chiciu, pe 
lângă digul de apărare, să putem să construim un drum 
expres, pe viitoarele fonduri europene. De ce ar fi necesar? 
Pentru a evita aglomeraţia existentă acum când facem în jur 
de o oră şi jumătate până la Olteniţa. E una din priorităţile de 
la nivelul judeţului. După ce am stat de vorbă cu dl primar 
Milescu am decis să iniţiem prin Camera Deputaţilor un 
proiect de lege prin care ADS să ne cedeze terenul aferent. 
Şansele de reuşită sunt destul de mari. Dl primar va 
întreprinde diligenţele pe zona PNL iar noi vom iniţia 
demersurile mizând pe sprijinul preşedintelui comisiei de 
specialitate, dl deputat Chesnoiu. Am vorbit deja cu 
dumnealui care ne-a spus să-i transmitem măsurătorile 
pentru suprafaţa de care avem nevoie. Sunt vreo 40 de km 
de drum.”, a spus Iliuţă care a avansat şi un calendar de 
implementare a acestui proiect „Până la anul în februarie sper 
să avem legea votată în Parlament. Sesiunea de depunere a 
proiectelor va demara în mai – iunie 2022, pe ADR Sud 
Muntenia. Dacă reuşim să preluăm suprafaţa solicitată de la 
ADS vom demara procedurile pentru organizarea unei licitaţii 
cu clauză suspensivă. Adică în momentul în care s-a deschis 
linia de finanţare, am depus proiectul urmând ca ulterior să 
predăm amplasamentul pentru construirea lui. Valoarea 
acestui proiect care va spori mibilitatea între cele două 
localităţi este de 40 de milioane de euro.”

Conducerea Consiliului Judeţean intenţionează să modernizeze 
trei drumuri judeţene cu fonduri guvernamentale prin Programul 
Naţional de Investiţii Anghel Saligny. E vorba de DJ 213A, DJ311 şi 
DJ303, în acest sens fiind astăzi adoptate în cadrul unei şedinţe 
extraordinare Hotărârile privind aprobarea cererii de finanţare şi 
a devizului general estimativ aferente celor trei obiective de 
investiţii, Valoarea totală se ridică la 520.682.085, 31 lei din care 
514.414.495,31 lei fiind suma finanţată de la bugetul de stat. 
Diferenţa de 6.267.590 de lei va fi suportată din bugetul 
Judeţului.

Obiective de investiţii propuse spre 
finanţare prin PNI Anghel Saligny

1. “Modernizarea drumului judeţean DJ 213 A – tronson DN 3B 
(Iezeru) km 0+000 – limită judeţ Ialomiţa” 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii: 96.913.898,99 lei 
inclusiv T.V.A.
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 95.411.138,99 lei inclusiv 
T.V.A.
Cheltuieli finanţate din bugetul Judeţului: 1.502.760,00 lei 
inclusiv T.V.A..
2. “Modernizarea drumului judeţean DJ 311, Arţari km 0+000 – 
Nicolae Bălcescu km 17 + 650” 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii: 106.282.811,03 lei 
inclusiv T.V.A.
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 104.673.901,03 lei 
inclusiv T.V.A.
Cheltuieli finanţate din bugetul Judeţului: 1.608.910,00 lei 
inclusiv T.V.A..
3. “Modernizarea drumului judeţean DJ 303 – Călăreţi (DN3 
–Săruleşti   – Valea Argovei-Mânăstirea (DN31) de la km 0+000 
la km 49+419” 
Valoarea totală a obiectivului de investiţii: 317,485,375,29 lei 
inclusiv T.V.A.
Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 314,329,455,29 lei 
inclusiv T.V.A.
Cheltuieli finanţate din bugetul Judeţului: 3,155,920,00 lei 
inclusiv T.V.A.

n Consiliul Judeţean Călăraşi n Primăria Municipiului Călăraşi

Convocaţi vineri, 12 noiembrie, în şedinţă Obiectul Programului vizează realizarea de 
extraordinară de îndată, consilierii locali au adoptat activităţi/acţiuni specifice realizării de investiţii 
Proiectele de hotărâri vizând aprobarea participării pentru creşterea performanţei energetice a 
UAT Municipiul Călăraşi la "Programul privind imobilelor, respectiv:
creşterea eficienţei energetice şi gestionarea a) îmbunătăţirea izolaţiei termice a clădirii, precum şi a 
inteligentă a energiei în clădirile publice" precum şi a altor elemente de anvelopă care închid spaţiul 
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivele condiţionat al clădirii;
de investiţii însemnând blocurile de locuinţe sociale b) introducerea, reabilitarea şi modernizarea, după 
J22 şi respectiv J27. caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi 

utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei Fiecare proiect propus are valoarea totală de 
calde de consum, a sistemelor de ventilare şi 5.501.657,31 lei (TVA inclus) şi se finanţează după cum 
climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu urmează:
recuperarea căldurii, inclusiv a sistemelor de răcire - 4.951.491,58 lei din bugetul Fondului pentru mediu, 
pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea alocat prin programul AFM;
echipamentelor aferente şi racordarea la sistemele - 550.165,73 lei din bugetul UAT Municipiul Călăraşi, 
urbane de încălzire/răcire, după caz;reprezentând contribuţia proprie, în procent de 10% 
c) utilizarea surselor regenerabile de energie;din valoarea cheltuielilor eligibile;
d) implementarea sistemelor de management UAT Municipiul Călăraşi se angajează să întocmească 
energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei documentaţia de achiziţie publică, organizarea şi 
energetice şi monitorizarea consumurilor de energie;derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea 
e) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în 
incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă vigoare privind achiziţiile publice şi cerinţelor din 
energetică ridicată şi durată mare de viaţă, tehnologie ghidul solicitantului.
LED, cu respectarea normelor şi reglementărilor Scopul Programului, gestionat de către Ministerul 
tehnice în vigoare;Mediului, Apelor şi Pădurii, prin Administraţia Fondului 
f) respectarea cerinţelor privind calitatea aerului pentru Mediu şi aprobat prin Ordinul nr. 2057 / 16 
interior prin ventilare mecanică cu unităţi individuale noiembrie 2020, vizează modernizarea clădirilor 
sau centralizate, după caz, cu recuperare de energie publice prin investiţii în ceea ce priveşte creşterea 
termică pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt eficienţei energetice şi îmbunătăţirea calităţii mediului 
şi a nivelului de umiditate;prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, 

reducerea consumului anual de energie primară şi g) orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea 
promovarea utilizării surselor regenerabile de energie. realizării scopului proiectului.

Primăria Municipiului Călăraşi anunţă semnarea contractului de execuţie lucrări în 
cadrul proiectului “Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe fluviul Dunărea în 
regiunea transfrontalieră Călăraşi – Silistra, finanţat din Programul Operaţional de 
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020 (INTERREG V - A)”, 
cunoscut sub denumirea de „promenadă”.
Liderul acestui proiect este 
Consiliul Judeţean Călăraşi, în 
timp ce Municipiul Călăraşi şi 
Municipalitatea Silistra 
(Bulgaria) au calitatea de 
parteneri, fiecare cu 
responsabilităţi bine 
determinate.

Astfel, Municipiului Călăraşi, 
căruia îi revine, din proiect, un 
buget total de 7,505 milioane 
Euro, gestionează contractul de 
execuţie lucrări în valoare de 
27,43 milioane lei (aproximativ 
5,5 milioane Euro, inclusiv TVA) 
şi care constă în realizarea următoarelor intervenţii: apărare de tip taluz înclinat pe 
malul stâng al Braţului Borcea; întărire prin taluz până la cota terenului natural a 
zonei de tranziţie dintre cursul principal al Braţului Borcea şi malul lacului Jirlău; 
apărare de mal tip semi-taluzat pe malul adiacent al lacului Jirlău; clădire cu 
destinaţia de gară fluvială cu dimensiunile de 9m x 36,5m; alte amenajări exterioare 
de natură peisagistică şi pentru asigurarea utilităţilor.

Durata execuţiei lucrărilor este de 24 de luni la care se adaugă 60 luni de garanţie. 
Predarea amplasamentului este estimată a se realiza până în data de 15 noiembrie 
a.c.

Reamintim că scopul proiectului îl constituie îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii 
fluviale pe ruta Călărași-Silistra prin reabilitarea malurilor Dunării atât pe partea 
română, în continuarea falezei Parcului Central Călăraşi, cât şi pe partea bulgară, şi 
prin marcarea unei rute navigabile prin balizare, pentru evitatea unor accidente chiar 
şi în cazul unor cote scăzute ale apelor Dunării.

n CJ Călăraşi

După ce au vizitat timp de 3 zile Parcul conducerea CJ Călăraşi, a lucrărilor de „renovată”, noi suntem mai ambiţioşi un 
Lakeside şi Laboratorul Educaţional din reabilitare a clădirilor situate în fosta pic, vrem să renovăm şi clădirea de aici, ca 
oraşul austriac Klagenfurt, reprezentanţii şi configuraţie este foarte frumoasă, în unitate militară situată pe strada 
Consiliului Judeţean au declarat că formă de H. Cu siguranţă vom duce la bun Independenţei, imobile care vor avea ca 
intenţionează să construiască la Călăraşi un sfârşit acest proiect. Pe data de 24 destinaţie servicii administrative, sociale şi 
Centru educaţional pentru copiii cu noiembrie intenţionăm să invităm la educative.

Consiliul Judeţean mediul de afaceri din performanţe şcolare notabile din întreg 
Călăraşi, mediul academic din Călăraşi dar judeţul. Locaţia acestui centru va fi unul 
şi din Bucureşti, şi aici mulţumesc dintre imobilele situate în fosta unitate 
domnului profesor Micescu care se va militară situată pe strada Independenţei, 
ocupa de aceste invitaţii. Vrem să le proiectul urmând a fi finanţat din fonduri 
spunem cam care este ideea noastră iar europene. „Am vizitat mai multe terenuri 
dumnealor să vină cu îmbunătăţiri. de pe strada municipiului Călăraşi pentru 
Sperăm ca începând de anul viitor să fim că ne dorim dinsuflet să implementăm 
pregătiţi în ceea ce priveşte realizarea acest proiect care să aducă copiilor 
documentaţiei şi să identificăm ulterior posibilitatea învăţării într-un Centru de 
sursele de finanţare.”, a menţionat execlenţă. Centrul respectiv (n.r. cel din 
vicepreşedintele CJ Călăraşi, Mihăiţă Klagenfurt) avea laboratoare de fizică, 
Beştea.chimie, matematică, biologie, centre de 

formare pentru profesori, activităţi de 
În perioada 27 -30 octombrie 2021, o 

informatică şi design informatic. A fost o delegaţie a Consiliului Judeţean Călăraşi, 
plăcere să vizităm acest spaţiu şi sperăm M. Beştea: Cu siguranţă vom alături vicepreşedintele Mihăiţă Constantin 
într-o colaborare atât cu mediul privat cât Beştea, de directorul ADR Sud Muntenia, duce la bun sfârşit acest şi cu ISJ Călăraşi să putem demara acest Liviu Muşat, şi de profesorul Klaus-Nicolae 
proiect şi aici la Călăraşi. Am fost proiect Micescu de la Colegiul Naţional "Barbu 
impresionaţi. Şi cred că putem să facem şi Vicepreşedintele CJ, Mihăiţă Beştea, şeful Ştirbei" Călăraşi, s-a deplasat la Klagenfurt 
noi aşa ceva pentru copiii din municipiu delegaţiei care s-a deplasat la Klagenfurt, a (Austria) pentru a vizita Parcul Lakeside şi 
dar şi pentru cei din mediul rural. Domnul prezentat chiar şi un „calendar” al Laboratorul Educaţional.
vicepreşedinte Beştea a avut o idee foarte acţiunilor ce urmează a fi întreprinse 
bună la care subscriu ca acest centru  Centre educaţionale, unde copiii şi tinerii pentru implementarea proiectului. 
educaţional să aibă şi un internat şi o pasionaţi de ştiinţă şi tehnologie învaţă în „Sâmbătă (n.r. 30 octombrie) ne-am întors 
cantină pentru copiii din mediul rural. mod creativ, iar profesorii pot beneficia de iar două zile mai târziu luni am constituit 
Avem atâţia copii din mediul rural care nu cursuri de formare profesională. Totodată, un grup de lucru format din colegi din 

delegaţia a avut o întâlnire cu guvernatorul au posibilitatea să utilizeze astfel de cadrul CJ Călăraşi, ADR Sud Muntenia şi 
Peter Kaiser, interesat de o colaborare instrumente”, a declarat prof. Laura Primăria Călăraşi. Miercuri (n.r. 3 
administrativă cu judeţul nostru., se arată Munteanu, fost inspector şcolar, în prezent noiembrie) am avut vuzute în teritoriu ca 
în mesajul postat pe pagina de Facebook a manager al Bibliotecii Judeţene Alexandru să identificăm posibile locaţii. Dl 
Consiliului Judeţean Călăraşi.Odobescu, cu prilejul inspectării de către preşedinte ne spune de partea 

Lucrările privind construirea unui corp de clădire în incinta 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, investiţie estimată la 
circa 90 de milioane de lei, avansează într-un ritm alert, susţin 
reprezentanţii Consiliului Judeţean şi ai Spitalului Judeţean de 
Urgenţă după “inspecţia” efectuată joi alături de cei ai 
constructorului. “Aici, Consiliul Judeţean implementează un 
proiect de 90 de milioane de lei, finanţat de CNI, care înseamnă 
construirea unei aripi noi a Spitalului Judeţean.”, a spus 
preşedintele Vasile Iliuţă care a continuat “Astăzi suntem într-o 
fază mult mai avansată după ce în urmă cu puţină vreme se afla 
la stadiul de fundaţie. Am depăşit cota zero a terenului şi 
suntem avansaţi ca să demarăm construirea primului etaj.”
În ceea ce priveşte lucrările ce revin spre finanţare, potrivit 
contractului, Consiliului Judeţean, acestea ar putea demara în 
primăvara anului viitor, a susţinut directorul Direcţiei Tehnice din 
cadrul CJ, Cosmin Geană.
“În momentul de faţă suntem în stadiul de a turna pereţii 
demisolului, acolo unde avem poziţionate spaţiile tehnice, e singura zonă unde se construieşte, un spital de stat. Practic, 
adăpăostul ALA şi spaţiile dedicate computerelor tomograf şi construim un întreg spital. Un ansamblu al unui spital care se 
RMN-ului. Lucrările decurg într-un ritm destul de bun. E bine că construieşte de la zero. După Revoluţie, se pot număra pe 
am ieşit până în iarnă peste cota terenului natural. Pentru degetele de la o mână câte spitale de stat s-au construit. Pe 
constructori, asta e o realizare! De aici, sper ca lucrurile să unul îl avem aici la Călăraşi. Este 100% meritul echipei conduse 
meargă bine şi prinzând o vreme corespunzătoare se poate şi coordonate de dl preşedinte Iliuţă.”
lucra şi în timpul iernii cu luarea unor măsuri speciale. Partea În noul corp de spital, vor exista spaţii pentru secţiile de 
pe care Consiliul Judeţean şi-a asumat-o este cea de reţele imagistică (CT şi RMN), neurologie, psihiatrie, geriatrie, 
exterioare, adică tot ce iese din corpul nou de spital va fi oncologie, pediatrie, obstetrică-gincologie, chirurgie plastică, 
preluat. Mă refer la partea de canalizare, de apă, de gaze, neonatologie.
alimentarea cu energie electrică. Se va construi şi o nouă 

Prin intermediul acestui proiect, se va asigura modernizarea şi gospodărie de apă. Am contractat proiectarea şi sperăm să o 
eficientizarea în ansamblu a Spitalului Judeţean în conformitate avem până la finele anului. La începutul anului viitor sperăm să 
cu cerinţele europene. Noua „aripă” va comunica cu corpurile de demarăm achiziţia lucrărilor care aparţin Consiliului Judeţean, 
clădire deja existente ale spitalului şi va prelua funcţionalitatea lucrări estimate la 3 milioane de lei cu TVA.”, a precizat Geană.
actuală a 3 corpuri. Investiţia are o durată de realizare de 40 de 
luni, din care 4 au fost dedicate fazei de proiectare.B. Mihai: N-am mai văzut un ritm de 
Prin realizarea obiectivului de investiţii, un număr de 230 de lucru aşa de alert! paturi vor avea asigurate condiţii de spitalizare conform 
standardelor UE, personalul medical şi administrativ existent va Managerul SJU Călăraşi, Bogdan Mihai a evidenţiat eforturile 
avea condiţii de muncă superioare celor actuale., iar cetăţenii depuse până acum de constructor menţionând că ritmul de lucru 
muncipiului Călăraşi şi ai judeţului Călăraşi (aproximativ 285.000 e unul destul de alert. “N-am mai vâzut un ritm de lucru aşa de 
cetăţeni) vor beneficia de creşterea condiţiilor de asistentă alert! Ceea ce vedeţi aici, cred că nu greşesc, s-a făcut în maxim 
medicală oferite în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 3 luni. Se construieşte rapid, n-aş fi crezut că e posibil aşa ceva 
Călăraşi.în România.”, a spus Bogdan Mihai care a continuat “Cred că aici 

Vasile Iliuţă anunţă 
construirea unui drum expres 

între Călăraşi şi Olteniţa

Trei drumuri judeţene, 
modernizate prin PNI 

Anghel Saligny

Consiliul Judeţean intenţionează să 
construiască, la Călăraşi, un Centru educaţional 

Lucrările privind construirea unui nou 
corp de spital avansează în ritm alert Performanţa sportivă, premiată!

n Primăria Municipiului Călăraşi

Două noi proiecte finanţate de AFM prin "Programul 
privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea 

inteligentă a energiei în clădirile publice"

Contractul de execuţie lucrări privind 
proiectul “PROMENADA” a fost semnat
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