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ACTUALITATE

n
Călăraşi

De ce se scumpeşte gunoiul de la 1 ianuarie 2022
Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare,
desfăşurate joi după-amiază, s-a aflat şi
Proiectul de Hotărâre privind acordarea unui
mandat special viceprimarului Liviu Coman,
reprezentantul Municipiului Călăraşi în
Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, în
vederea exercitării votului favorabil /
nefavorabil privind modificările propuse de
RER Ecologic Service Bucureşti REBU S.A,
operator de salubritate care-şi desfăşoară
activitatea pe raza municipiului Călăraşi, în
sensul creşterii majorării tarifelor pentru
populaţie, respectiv agenţi economici.
Proiectul "a trecut", în sensul exercitării unui
vot favorabil, cu 14 voturi, alţi 7 consilieri,
toţi din zona de opoziţie au votat împotrivă
sau s-au abţinut stârnind şi în plen dar şi pe
Facebook o furtună… într-un pahar cu apă.
Unii şi-au făcut chiar şi un titlu de glorie din
această ispravă, sensibilă ce-i drept!, mai
ales că la mijloc e vorba de creşteri de tarife
în actualul context medical-economic, viciat
nu doar de efectele nocive ale pandemiei ci
şi de nepriceperea afişată constant în toată
această perioadă vulnerabilă de fosta
guvernare.
Dar de ce s-a dat în Consiliul Local un astfel
de mandat favorabil, în sensul majorării
tarifelor, atât pentru persoanele fizice cât şi
pentru cele juridice? Iată mai jos
argumentele, eminamente economice,
livrate de REBU SA.
În cazul populaţiei, majorarea este de 1,11
lei / persoană / lună (fără TVA), de la 8,81 lei
(fără TVA) cât este în prezent la 9,92 lei (fără
TVA), tariful care va intra în vigoare de la 1
ianuartie 2022, fiind determinată de:
Creşterea costurilor salariale. Ca urmare a
adoptării HG 1071 / 2021 privind majorarea
salariului de bază minim brut pe ţară,
garantat în plată, în valoare de 2550 lei
începând cu 1 ianuarie 2022 faţă de 2300 lei
cât este înn prezent Majorarea de mai sus se
va aplica tuturor muncitorilor necalificaţi şi
proporţional treptei următoare de salariaţi
(şoferi).
Creşterea preţurilor la combustibil. De la
3,89 lei / l, reprezentând preţul de aciziţie de
la momentul fundamentării tarifelor din 1

ianuarie 2020 la 4,71 lei / l, reprezentând
valoarea actuală a preţurilor.
Creşterea cheltuielilor cu eliminarea prin
depozitare a deşeurilor, determinată de

creşterea cantităţilor. Astfel media
cantităţilor lunare cuprinse în tariful actual
aprobat este de 1.489,86 to / lună. Media
lunară colectată în anul 2020 a fost de
1.674,72 to / lună, respectiv cu 12,4% mai
mult decât media lunară cuprinsă în tariful
aprobat. În anul 2021, media lunară este de
1.812,02 to / lună, respectiv cu 8,2% mai
mult decât media lunară colectată în anul
2020.
Creşterea constantă în ultimul an a
preţurilor la materialele consumabile, piese
de schimb, echipamente de lucru, etc.
Pentru aceste categorii de cheltuieli s-a avut
în vedere ajustarea cu diferenţa medie de
preţ în creştere de aproximativ 2,25%,
constatată prin compararea preţurilor de
achiziţie din anul 2021 faţă de 2020.
Valoarea lunară a acestor cheltuieli după
aplicarea procentului va fi de 109.028,23 lei
faţă de 106.629,08 lei cât este în prezent.
În cazul agenţilor economici, pentru fracţia
umedă e vorba de o majorare a tarifului în
valoare de 89,58 lei / to (fără TVA), de la
424,99 lei / to (fără TVA) cât este în prezent

n
Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi

Program Cinema 3D | 2D în
perioada 27 - 30 decembrie 2021
Centrul Judeţean de Cultură
şi Creaţie Călăraşi, instituţie
subordonată Consiliului
Judeţean Călăraşi, vă invită la
film. Iată ce pelicule puteţi
viziona la Cinema 3D | 2D în
perioada 27 30 decembrie
2021.

Hai să cântăm
din nou - 2D
(variantă dublată)
27 – 30 decembrie, ora 12.30
Regia: Garth Jennings
Cu: voce – limba română: Ionuţ
Grama (Buster), Ion Grosu (Jimmy
Crystal), Petre Lupu (Klaus), Adina
Lucaciu (Rosita), Tamara Roman
(Meena), Mihai Munteniţă (Gunter),
Viorel Păunescu (Clay Calloway),
Cătălina Chirţan (Porsha Crystal),
Viorel Ionescu (dra. Kiki), Gabi
Costin (Big Daddy), Ana Udroiu
(Suki), Andreea Gaică (Ash), Dragoş
Ioniţă (Johnny).
Gen film: Animaţie
Durata: 112 minute
Clasificare: AG

Premiera în România: 10.12.2021
Ceea ce începe ca un vis de succes
devine o amintire emoţională a
puterii muzicii de a vindeca chiar şi
cea mai zdrobită inimă. În acest
sezon de sărbători, noul capitol din
uimitoarea franciză animată soseşte
cu vise mari şi melodii de succes
spectaculoase.

la 514,57 lei / to (fără TVA) cât este
propunerea pentru perioada de după 1
ianuarie 2022. Pentru fracţia uscată, REBU
SA spune că s-a estimat o reducere a

2020 | Tarif / taxă populaţie mediul urban:
8,81 lei / persoană / lună (fără TVA) din care
8,18 lei, reprezentând tarif deşeuri
municipale fracţie umedă şi 0,63 lei,
reprezentând deşeuri municipale fracţie
uscată.
2022 | Tarif / taxă populaţie mediul urban:
9,92 lei / persoană / lună (fără TVA) din care
9,10 lei, reprezentând tarif deşeuri
municipale fracţie umedă şi 0,82 lei,
reprezentând deşeuri municipale fracţie
uscată.

tarifului (în raport cu reducerea cantităţilor
constatate) în valoare de -14,72 lei / to (fără
TVA), de la 318,17 lei / to (fără TVA) cât este
în prezent la 303,45 lei / to (fără TVA),
propunerea valabilă pentru perioada de
după 1 ianuarie 2022. Factorii care au
determinat modificarea acestor tarife sunt:
Creşterea preţurilor la combustibili. De la
3,89 lei / l, reprezentând preţul de achiziţie
de la momentul fundamentării tarifelor din
1 ianuarie 2020, la 4,71 lei / l, reprezentând
valoarea actuală a preţurilor.
Reducerea cantităţilor colectate cu 41%
faţă de fişa veche de fundamentare, având
în vedere cantităţile colectate în anul 2021.
REBU mai face precizarea că a redus din
punct de vedere cantitativ consumul de
carburanţi, pise de schimb, întreţinerea
utilajelor şi autovehiculelor şi reparaţii
proporţional cu noua cantitate programată
pentru anul 2022 dar a păstrat numărul de
utilaje şi salariaţi pentru deservire având în
vedere că traseele şi numărul utilizatorilor
nu au scăzut.

Evoluţia tarifelor în municipiul Călăraşi
Populaţie | Tarif iniţial: 4,50 lei*
01.08.2018 | Tarif: 5,40 lei
01.10.2018 | Tarif: 6,01 lei
01.01.2019 | Tarif: 7,50 lei
01.01.2020 | Tarif: 8,81 lei din care 8,18 lei
menajer şi 0,63 Reciclabil
Agenţi economici | Tarif iniţial: 330 lei*
01.08.2018 | Tarif: 271,38 lei
01.10.2018 | Tarif: 304,55 lei
01.01.2019 | Tarif: 356,53 lei
01.01.2020 | Tarif: 424,99 lei menajer şi
318,17 lei Reciclabil
Motive modificare tarife:
1. Tarif 01.08.2018 – trecerea de la
colectarea de la punct fix la colectarea din
poartă în poartă;
2. Tarif 01.10.2018 – modificare tarif CMID
Ciocăneşti;
3. Tarif 01.01.2019 – creşterea valorii
salariului minim pe economie şi
introducerea contribuţiei pentru economia
circulară în valoare de 30 lei/tonă.
4. Tarif 01.01.2020 – creşterea valorii
salariului minim pe economie şi
introducerea contribuţiei pentru economia
circulară în valoare de 80 lei/tonă.
*Tarifele sunt exprimate în lei/persoană şi
lei/tonă pentru agenţii economici şi nu
conţin TVA.

n
Primăria Independenţa

Două proiecte propuse spre
finanţare prin PNI „Anghel Saligny”
Două obiective de investiţii extrem de importante
pentru dezvoltarea comunei Independenţa s-ar
putea realiza cu fonduri guvernamentale prin
intermediul Programului Naţional de Investiţii
„Anghel Saligny”. În acest sens, consilierii locali au
aprobat încă de la finele lunii octombrie proiectele
de hotărâri aferente vizând pe de o parte înfiinţarea
unei reţele de canalizare menajeră şi staţie de
epurare în satul Independenţa iar pe de altă parte
modernizarea unor străzi pe raza comunei.

Matrix:
Renaşterea - 2D
27 – 30 decembrie 2021, orele
17.00 şi 20.00
Regia: Lana Wachowski
Cu: Keanu Reeves, Jonathan Groff,
Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett
Smith
Gen film: Acţiune, SF
Durata: 148 minute
Premiera în România: 27.12.2021
Franciza inovatoare care a redefinit
genul filmului SF şi de acţiune aduce
în regia vizionarei Lana Wachowski
mult aşteptatul „Matrix
Renaşterea”, al patrulea din serie.
Noul film reuneşte vedetele
originale Keanu Reeves şi CarrieAnne Moss în rolurile iconice pe
care le-au făcut celebre, Neo şi
Trinity.

Tarife Zona 3 Călăraşi –
Populaţie

de apă şi canalizare vor fi alocaţi cel puţin 140 de
milioane de lei pentru fiecare judeţ, minimum 4
milioane pentru fiecare comună şi cel puţin 7
milioane de lei pentru fiecare oraş. De asemenea,
pentru fiecare municipiu vor fi alocaţi minimum 10
milioane de lei şi cel puţin 43 de milioane de lei
pentru reşedinţele de judeţ.
Potrivit metodologiei de aplicare, vor fi luate în
considerare datele demografice, bugetele
primăriilor, numărul de obiective aflate în derulare
pe fiecare judeţ din totalul investiţiilor aflate în
derulare la nivel naţional, sau necesarul de fonduri
pentru finalizarea obiectivelor de investiţii începute
şi nefinalizate, sau indicatorii statistici.

Proiecte finanţabile prin PNI
Anghel Saligny
1. Înfiinţare reţea de canalizare menajeră şi staţie
de epurare în satul Independenţa
Valoare totală: 34.277.209,78 lei (TVA inclus)
Valoarea totală a celor două obiective este de peste
43 de milioane de lei (TVA inclus), suma ce trebuie
asigurată de la bugetul local pentru finanţarea
cheltuielilor neeligibile fiind de circa 790 de mii de
lei (TVA inclus).
Prin Programul Naţional de Investiţii “Anghel
Saligny” în cadrul căruia se finanţează proiectele de
construcţie şi modernizare a drumurilor, a reţelelor

Valoare bugetul de stat: 33.629.817,77 lei (TVA
inclus)
Valoare buget local: 647.392,01 lei (TVA inclus)
2. Modernizare străzi în comuna Independenţa
Valoare totală: 8.841.893,97 lei (TVA inclus)
Valoare bugetul de stat: 8.511.153,97 lei (TVA
inclus)
Valoare buget local: 140.740,00 lei (TVA inclus)
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COMUNICAT DE PRESĂ
În data de 07.12.2021 a fost organizată la sediul
Consiliului Judetean Călăraşi, în sistem online,
Conferinţa finală a proiectului "Planificare
strategică şi simplificare administrativă pentru o
dezvoltare sustenabilă a judeţului Călăraşi", cod
SIPOCA 569/MySMIS nr. 126537.
Proiectul este finanţat din Fondul Social European,
prin Programul Operaţional Capacitate
Administrativă 2014 – 2020, în cadrul apelului
POCA/350/2/1/ Introducerea de sisteme şi
standarde comune în administraţia publică locală ce
optimizează procesele orientate către beneficiari în
concordanţă cu SCAP, Cererea de proiecte CP
10/2018 – Fundamentarea deciziilor, planificare
strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni
la nivelul administraţiei publice locale din regiunile
mai puţin dezvoltate, Axa prioritară 2 Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi
transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea
de sisteme şi standarde comune în administraţia
publică locală ce optimizează procesele orientate
către beneficiari în concordanţă cu SCAP.
În cadrul Conferinţei, au fost diseminate rezultatele
obţinute ca urmare a implementării acestui proiect:

l
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului
Călăraşi pentru perioada 2021 – 2027, elaborată şi
aprobată în şedinţa Consiliului Judeţean Călăraşi
din data de 24.02.2021;
l
Raportul de Analiză de business elaborat,
document care stabileşte cerinţele noului sistem
informatic integrat, creat prin proiect;
l
Retrodigitalizarea arhivei fizice a Consiliului
Judeţean Călăraşi, prin crearea Arhivei electronice
în care se regăsesc 415 metri liniari de arhivă fizică;
l
10 persoane au beneficiat de servicii de instruire
în domeniul Planificării strategice în perioada
04.08.2020-06.08.2020;
l
88 de persoane au beneficiat de servicii de
instruire în utilizarea noului sistem informatic
integrat în perioada 10.02.2021 - 04.03.2021;
l
Au fost descrise funcţionalităţile Sistemului
informatic integrat cu rol de Portal pentru
cetăţeni;

l
Auditarea din punct de vedere tehnic şi
cibernetic a Sistemului informatic integrat.
Portalul de servicii electronice destinate
cetatenilor il regasiti accesand urmatorul link:
https://servicii.calarasi.ro/
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Călăraşi
pentru perioada 2021 – 2027 şi Analiza de business
pot fi consultate pe site-ul Consiliului Judeţean
Călăraşi, la secţiunea PROIECTE, sau accesând
următorul link:
Planificare strategică şi simplificare administrativă
pentru o dezvoltare sustenabilă a judeţului
Călăraşi", cod SIPOCA 569/ MySMIS nr. 126537
(calarasi.ro)
Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie
prin următoarea persoană de contact:
Responsabil comunicare şi relaţii publice
Simona - Cristina Mustăţea
Nr. telefon: 0242. 311.301
Adresa e-mail: simona.mustatea@calarasi.ro

Unitatea Administrativ Teritorială JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Programul Interreg V-A România – Bulgaria pentru o regiune mai dezvoltată
Robert Schuman, părintele Uniunii
Europene, spunea: Europa are nevoie de
un suflet, de un ideal şi de voinţa
politică indispensabilă pentru
îndeplinirea acestui ideal. În anul care
tocmai se încheie, organismele de
management ale Programului Interreg VA România – Bulgaria pentru care Biroul
Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa
România – Bulgaria (BRCT Călăraşi)
îndeplineşte rolul de Secretariat Comun,
au dovedit o dată în plus că aceste
cuvinte sunt transpuse în realitate.
Alături de beneficiarii de finanţare ai
Programului, am trecut împreună peste
obstacolele provocate de pandemie ca o
singură forţă unită, reflexivă, hotărâtă şi
atentă la ceea ce se întâmplă în jur.
Împreună am reuşit să punem bazele
unei regiuni de graniţă mai bine
conectată, mai sigură, mai integrată.
Anul 2021 este cel de-al şaptelea în care
Programul Interreg V-A România –
Bulgaria reuneşte rezultatele obţinute

prin implementarea proiectelor în
valoare totală de peste 258 milioane
euro, contribuind la apropierea
oamenilor prin dezvoltarea comună a
zonei de cooperare dintre România şi
Bulgaria. Utilizarea eficientă a
fondurilor alocate conduc la
îmbunătăţirea calităţii vieţii în aria
eligibilă, aducându-şi aportul la
dezvoltarea armonioasă economică,
socială şi teritorială a celor două state
partenere prin îmbunătăţirea
managementului situaţiilor de urgenţă,
creşterea capacităţii administrative, a
mobilităţii forţei de muncă din zona
transfrontalieră, la dezvoltarea
infrastructurii de transport, a turismului
prin valorificarea patrimoniului natural
şi cultural din zona transfrontalieră etc.
Până acum au fost create 78 de produse
turistice integrate, au fost puse la punct

instrumente de management pentru 11
situri NATURA 2000, au fost dezvoltate 11
parteneriate pentru un mediu sigur şi
securizat, 183 de iniţiative comune în
domeniul educaţiei şi formării
profesionale, 60 de km de drumuri
reabilitate iar rezultatele vor continua
să se adune în anii următori.
Pentru a afla mai multe informaţii despre
Programul Interreg V-A RomâniaBulgaria, despre evenimentele viitoare,
dar şi despre proiectele finanţate, vă
invităm să accesaţi pagina de internet
www.interregrobg.eu.

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

