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Conferinţa Anuală pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria

Ziua Cooperării Europene 2019

Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi

Program Cinema 3D/2D Călăraşi pentru perioada 3-30 septembrie 2021

Purtarea măştii este obligatorie în 
incinta Cinematografului, iar sala 
se va ocupa la o capacitate de 
maxim 50% când rata de incidenţă 
Covid-19 pe municipiu este sub 1,5 
la mia de locuitori.
Vă aşteptăm la film!

PROGRAM CASIERIE
MARŢI - JOI: 16.00 - 21.00
VINERI: 12.30 - 21.00
SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ: 9.00-21.00
LUNI, CINEMATOGRAFUL ESTE 
ÎNCHIS.

Condiţiile deosebite de iarnă înregistrate în zona managementului comun al riscurilor. În cadrul 
transfrontalieră dintre România şi Bulgaria proiectului, partenerul Primăria Municipiului 
reprezintă o problemă comună a autorităţilor de pe Călăraşi a achiziţionat următoarele echipamente 
ambele maluri ale Dunării. necesare pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă: 1 

platformă de lucru, 2 vehicule de deszăpezire, 3 De aceea, Programul Interreg V-A România – Bulgaria 
excavatoare compacte Bobcat şi un încărcător finanţează proiecte care se adresează unei arii largi 
frontal.de activităţi, inclusiv proiecte care contribuie la 

îmbunătăţirea managementului comun al situaţiilor 2. RoBg417, „Parteneriatul transfrontalier Tsenovo – 
de urgenţă cu privire la riscurile cauzate de Hotarele - Greaca împotriva riscurilor naturale", în 
fenomenele naturale din sezonul rece, în vederea valoare de 800 de mii de euro, implementat de 
asigurării unor condiţii sigure de trafic chiar şi în Municipalitatea Tsenovo împreună cu UAT Comuna 
condiţii de iarnă. Hotarele şi UAT Comuna Greaca. Obiectivul principal 

al proiectului este de a îmbunătăţi gestionarea Prin proiectele aflate în portofoliul Programului 
comună a riscurilor, astfel încât administraţiile nostru se urmăreşte consolidarea capacităţii tehnice 
locale să se coordoneze mai bine pentru a fi mai Beneficiarul 3 – UAT Comuna Greaca.şi manageriale în zona transfrontalieră oferind 
eficiente în cazul intervenţiilor provocate de diverse oportunităţi pentru soluţionarea neajunsurilor 3. RoBg305, "Echipamentul ne salvează viaţa", în 
situaţii de urgenţă. În cadrul proiectului, partenerii legate de traficul rutier în condiţii de iarnă, valoare de 900 de mii de euro, implementat de 
UAT Comuna Hotarele şi UAT Comuna Greaca au dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor Municipalitatea Montana şi Comuna Moţăţei. 
achiziţionat următoarele echipamentele de specifice sezonului rece şi asigurarea capacităţilor Obiectivul general al proiectului este de a 
intervenţie ce se adresează gestionării pericolelor de acţiune şi intervenţie pentru îndeplinirea îmbunătăţi gestionarea comună a riscurilor în zona 
specifice anotimpului rece: un buldoexcavator şi un sarcinilor specifice situaţiilor de urgenţă generate transfrontalieră. Proiectul urmăreşte reducerea 
tractor echipat cu toate accesoriile tehnice de situaţii de risc şi vreme nefavorabilă - căderi vulnerabilităţii mediului şi prevenirea consecinţelor 
necesare pentru a interveni în caz de urgenţă, masive de zăpadă, limitarea precum şi înlăturarea dezastrelor sociale şi economice cauzate de 
achiziţionat de către Beneficiarul 2 – UAT Comuna efectelor acestora.Pentru a exemplifica, mai jos vă inundaţii sau incendii în regiunea de frontieră. În 
Hotarele şi un tractor, împreună cu o lamă de prezentăm câteva dintre proiectele noastre. cadrul proiectului Beneficiarul 2 – Comuna Moţăţei a 
zăpadă, suflantă şi remorcă, achiziţionat de către achiziţionat un buldoexcavator cu accesorii.1. RoBg458, "Managementul comun al riscurilor 

pentru reacţiile eficiente ale autorităţilor locale în Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg V-
situaţii de urgenţă", în valoare de 900 de mii de euro, A România–Bulgaria, despre evenimentele viitoare, 
implementat de Primăria Municipiului Călăraşi dar şi despre proiectele transfrontaliere aflate în 
împreună cu Municipalitatea Belene. Obiectivul curs de implementare, vă invităm să accesaţi pagina 
principal al proiectului este îmbunătăţirea de internet www.interregrobg.eu. 
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Programul Interreg V-A România – Bulgaria în ajutorul autorităţilor locale 

 

 

Denumire beneficiar: U.A.T Judeţul Călăraşi Ambulatoriului Spitalului Judeţean Călăraşi; l Beneficiari de infrastructură medicală construită / 
Valoarea totală a proiectului:   10.335.990,72 lei reabilitată / modernizată / extinsă / dotată (pentru l Scurtarea duratei de spitalizare a pacienţilor 
Valoarea finanţării nerambursabile:  10.129.270,85 lei, servicii medicale) –  89.860 persoane.internaţi care nu necesită îngrijire medicală 
din care contribuţie FEDR: 7.235.193,54 lei Impact la nivel local/regional: crearea oportunităţilor permanentă prin dotarea Ambulatoriului Spitalului 
Contribuţia proprie a beneficiarului – 206.719,87 lei de noi locuri de muncă prin achiziţiile făcute; Judeţean Călăraşi cu aparatură performantă; 
Contract de finanţare: 5079 din 21.01.2020 dezvoltarea serviciilor medicale oferite; asigurarea l Scăderea timpului de diagnosticare şi tratament, 
Perioada de implementare: 39 luni, respectiv între data unor servicii prompte către pacienţi, evitarea precum şi prevenţie/depistare precoce a bolilor prin 
01.09.2018 şi 30.11.2021 întârzierilor în acordarea asistenţei medicale adaptate dotarea Ambulatoriului Spitalului Judeţean Călăraşi; 
Obiectivul general al proiectului: creşterea calităţii în funcţie de cazul fiecărui pacient – toate fiind posibile 

l Obţinerea şi implementarea sistemului de 
serviciilor medicale şi a gradului de accesibilitate a prin utilizarea echipamentelor medicale performante 

management al calităţii ISO 14001. 
populaţiei deservite la standardele impuse de normele achiziţionate prin proiect.

Rezultate aşteptate: europene. Consiliul Judeţean Călăraşi

l Unităţi medicale construite / reabilitate / Obiective specifice ale proiectului: Strada 1 Decembrie 1918, nr.1, Calarasi

modernizate / extinse / dotate (pentru servicii l Consolidarea calităţii şi eficacităţii serviciilor Tel : +4.0242.311.301/Fax: +4.0242.331.609

medicale comunitare şi ambulatorii) – 1 unitate;furnizate prin dotarea cu echipamente performante a Web: www.calarasi.ro

   COMUNICAT DE PRESĂ

PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI "DOTAREA INFRASTRUCTURII 
AMBULATORIULUI SPITALULUI JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI", cod SMIS 127058

      Călăraşi, 22.11.2021
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