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în adminstrare a serviciului de necesară intervenţia Unităţii Convocaţi în şedinţă ordinară, 
producere, transport, distribuţie şi Administrativ Teritoriale Călăraşi care consilierii locali au adoptat, 
furnizare energie termică în municipiul să minimizeze într-o măsură adecvată printre altele, şi Proiectul de 
Călăraşi, Serviciului Public Centrale impactul negativ al opririi centralei hotărâre privind acordarea unui 
Termice si Administrare Fond Locativ termice de zonă CT 29, prin acordarea ajutor financiar din bugetul local 
Călăraşi şi în baza Licentei nr. de la bugetul local a unui ajutor 

pentru achiziţionarea unui sistem 2287/13.10.2021 pentru prestarea financiar familiilor/persoanelor singure 
alternativ de încălzire a locuinţei şi serviciului de public de alimentare care la 01.04.2022 sunt branşate la 
preparare apă caldă menajeră, centralizată cu energie termică în sistemul centralizat de alimentare cu 
familiilor şi persoanelor singure municipiul Călăraşi. energie termică, în vederea 
ale caror apartamente sunt achizitionării unui sistem alternativ de Având în vedere prevederile HCL 

încălzire a locuinţei şi preparare apă arondate centralei termice de nr.96/31.03.2022 privind oprirea 
caldă menajeră.funcţionării centralei termice de zona zonă CT 29 şi care sunt branşate la 

CT 29, aflata în exploatarea Serviciului Analizând specificul problemelor sistemul centralizat de alimentare 
Public Centrale Termice şi Administrare sociale existente în comunitatea locală cu energie termică la data de 
Fond Locativ Călăraşi, centrală ce a municipiului Călăraşi, precum şi 01.04.2022.
funcţionează cu pierderi financiare faptul că pe raza localităţii, din cauza 

Iniţiat de primarul Marius Dulce, mari de la bugetul local, începând cu veniturilor nete lunare mici ale unor 
proiectul prevede acordarea unui 01.05.2022, 41 de apartamente ce familii/persoane singure, acestea 
ajutor financiar din bugetul local în beneficiază de energie termică în supravieţuiesc în condiţii de sărăcie 
valoare de 3.500 lei pentru sistem centralizat vor rămane fără sau sunt la limita subzistenţei, putând 
achiziţionarea unui sistem de încălzire căldură şi apă caldă menajeră. Din cele fi considerate „persoane marginalizate 
şi apă caldă alternativ sistemului 41 de apartamente, 35 apartamente social”, acordarea ajutoarelor de 
centralizat de termoficare, familiilor şi beneficiază de caldură şi apă caldă urgenţă reprezintă o formă de sprijin 
persoanelor singure ale căror menajeră şi 6 apartamente beneficiază financiar ce vizează protecţia socială, 
apartamente sunt arondate centralei numai de apă caldă menajeră. stimularea integrării socio-economice 
termice de zonă CT 29 şi care sunt a persoanelor / familiilor defavorizate Întrucât majoritatea beneficiarilor de 
branşate la sistemul centralizat de pentru a păstra specificul de măsură căldură şi apă caldă menajeră în sistem 
alimentare cu energie termică la de protecţie socială pentru categoriile centralizat sunt persoane vârstnice 
01.04.2022. de persoane defavorizate în situaţii de (pensionari) sau familii cu venituri 

urgenţă.”, se arată în Referatul de „Serviciul Public „Centrale Termice şi reduse /membru de familie, pentru 
aprobare.Administrare Fond Locativ” Călăraşi menţinerea unui nivel de trai decent al 

este operatorul serviciului de acestora şi asigurarea unui grad optim Tot în cadrul proiectului de hotărâre s-
alimentare cu energie termică în de confort termic care să nu afecteze au aprobat criteriile de acordare a 
sistem centralizat în municipiul sănătatea publică, mai cu seamă în ajutorului financiar şi modelul de 
Călăraşi şi îşi desfaşoară activitatea în contextul epidemiologic actual generat angajament privind obligaţia depunerii 
baza HCL nr. 153/2021, privind darea de pandemia de COVID-19, este documentelor justificative în termen.

n Primăria Grădiştea

n Primăria Municipiului Călăraşi

Cooperarea teritorială europeană (programele Cu un buget total de aproximativ 207,5 milioane 
Interreg) deţine un rol important în soluţionarea de euro şi o arie eligibilă care acoperă 7 judeţe din 
problemelor transfrontaliere care necesită soluţii România (Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, 
comune şi dezvoltarea potenţialului teritoriilor Giurgiu, Călăraşi, Constanţa) şi 8 districte din 
de la graniţe. Proiectele implementate în cadrul Bulgaria (Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko 
programelor de cooperare dintre România şi Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich), Programul 
Bulgaria au înregistrat nenumărate realizări Interreg VI-A România-Bulgaria va finanţa diferenţa fiind asigurată din fonduri naţionale.
concrete pentru cetăţeni în diverse domenii, proiecte comune privind mobilitatea şi 

După aprobarea programului de către Comisia printre care: securitatea transfrontalieră, conectivitatea, protecţia mediului şi adaptarea la 
Europeană, vor fi lansate apeluri de proiecte care transport, educaţie, sănătate, formare sau schimbările climatice, educaţie, turism şi 

crearea de locuri de muncă. După cum era firesc, vor contribui la dezvoltarea economică, socială şi cultură, precum şi proiecte dezvoltate în 
cele două state vecine vor continua cooperarea de mediu a zonei de graniţă şi la îmbunătăţirea conexiune cu traseul EuroVeloRoute 6. 
transfrontalieră şi în perioada de programare semnificativă a calităţii vieţii locuitorilor din Contribuţia Uniunii Europene (din Fondul 
2021-2027. comunităţile de la graniţă.European de Dezvoltare Regională – FEDR) este de 

80% la proiectele finanţate prin program, Astfel, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg 
Administraţiei din România care îndeplineşte VI-A România–Bulgaria puteţi accesa pagina de 
rolul de Autoritate de Management a Programului 

internet https://interregviarobg.eu/ iar pentru 
Interreg VI-A România – Bulgaria, a transmis la 

Programul Interreg V-A România–Bulgaria şi 
data de 1 aprilie 2022, către Comisia Europeană în 

proiectele transfrontaliere aflate în curs de vederea aprobării, Programul Interreg VI-A 
implementare, vă invităm să accesaţi pagina de România-Bulgaria pentru perioada de programare 
internet www.interregrobg.eu.2021-2027.

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

Cooperarea transfrontalieră dintre România şi Bulgaria 
continuă cu Programul Interreg VI-A România – Bulgaria   

Sala Barbu Ştirbei va găzdui luni, 16 reproductive. Georges, băiatul celor 
mai, de la ora 20.00, spectacolul de doi, aşteaptă un copil cu secretara 
teatru "BARZA DOMNULUI tatălui său. Thèrése, fata în casă, este 
MINISTRU" având o distribuţie de şi ea însărcinată, la fel şi Annie 
excepţie – Adriana TRANDAFIR, Jaquet, fiica politicianului şi a lui 
Mihai CIUCĂ, Laura COŞOI Doina Olympe.
TEODORU şi Gabriel FĂTU.

Astfel, Teatrul Principal propune una 
dintre cele mai spumoase comedii Adaptare după André Roussin, piesa 
ale repertoriului francez, plină de scrisă în anul 1951 înlănţuie o suită 
încurcături, tot soiul de aventuri şi de situaţii pline de haz, în care qui-
năzbâtii ale personajelor: "BARZA pro-quo-urile se succed rapid, iar 
DOMNULUI MINISTRU".personajele dau replici scânteietoare 

într-o comedie explozivă. Costume: Geanina Punkosti

Regia: Lucian IancuÎn BARZA DOMNULUI MINISTRU 
intrăm în familia Jaquet, care Preţ bilet : 80 lei
urmează a fi blagoslovită cu noi 
membri. Olympe, soţia politicianului Biletele se pot achiziţiona de la 
Charles, rămâne însărcinată exact Centrul Judeţean de Cultură şi 
când acesta ia măsuri legislative în Creaţie  Călăraşi şi 
direcţia drepturilor sexuale şi www.ticketstore.ro.

Dacă doriţi să râdeţi cu lacrimi, să caraghios, nu realizează că lucrurile o pot 
revedeţi trei dintre cei mai buni actori ai lua complet razna. O seară plăcută în 
momentului sau pur şi simplu să aflaţi familie cu prietenii e pe cale să se 
cum să vă luaţi adio de la un prieten, nu transforme într-o catastrofă domestica, de 
rataţi super comedia “Cina de adio” în dimensiuni planetare şi un comic 
regia lui Răzvan Săvescu, programată irezistibil.
marţi, 10 mai, începând cu ora 19.30, în În stilul bine-cunoscut al autorilor 
Sala Barbu Ştirbei.

Alexandre de la Patelliere şi Matthieu 
Pentru Pierre si Clotilde Lecour, un cuplu Delaporte, cei care ne-au încântat cu 
de parizieni intelectuali, prietenii, mai ales inteligenta comedie “Prenumele”, 
cei pe care îi ai de mult, nu mai sunt ce personajele noastre trebuie sa facă faţă 
erau pe vremuri. Viaţa te schimbă şi unui şir de revelaţii devastatoare şi 
fiecare evoluează în felul lui. Aşa constată 

dezvăluiri cel puţin delicate pe care 
că îşi petrec prea mult timp, seri, vacanţe, 

prietenia lor le-a ţinut bine ascunse până 
cu prietenii, cu care nu mai au nimic de 

astăzi. Rezultatul este cel aşteptat. Un 
împărţit. Şi pentru ca în oraş a apărut o 

şuvoi de bună dispoziţie şi hohote de râs, 
modă interesanta, numită “cină de adio”, 

despre ce înseamnă cu adevărat prietenii creată special pentru această situaţie 
şi cum să scapi de ei.delicată de nişte minţi “luminate” ,se 
Distribuţie: Ecaterina Ladin, Mihai Călin şi hotărăsc să organizeze şi ei un astfel de 
Gheorghe Ifrimeveniment pentru prietenii de care vor să 

scape. Regia: Răzvan Săvescu
împreună, pentru ca pe urmă să nu mai ai Pe scurt, la o cină de adio îi copleşeşti pe 

Preţ bilet: 80 leinici o remuşcare ca nu le mai răspunzi la invitaţi cu cadouri, mâncăruri fine, vinuri 
telefon. Biletele se pot achiziţiona de la Centrul vechi, de regulă chiar din anii în care s-au 

Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi şi născut, le răscoleşti cele mai frumoase Însă, alegându-l pe cel mai vechi prieten al 
www.ticketstore.roamintiri din momentele bune petrecute lor, Antoine Royer, pentru acest ritual 

Sala Barbu Ştirbei va găzdui vineri, 27 mai, de la ora 19.00  
comedia Spune-mi ce-ai făcut cu banii!, un spectacolul de neratat, 
avându-i ca protagonişti pe Claudiu Bleonţ, Anca Sigartău şi 
Claudiu Maier.

Râsul vindecă orice, este cel mai bun tratament mai ales acum, când 
vieţile noastre, ale tuturor, au pendulat între restricţii şi relaxări 
temporare, între cutii cu medicamente luate preventiv şi măşti ce 
ascund chipurile, între frică şi deznădejde, şi speranţă şi încredere.

Dar lumea merge mai departe – încet-încet, societatea iese din 
încorsetarea medicală şi restricţiile impuse. Pare că, de data asta, la 
capătul tunelului, chiar se vede luminiţa…

Despre lumina de la capătul tunelului este vorba în acest spectacol 
de comedie. Un tunel hipnotic, în care luminiţa aceea este speranţa 
unei vieţi mai bune, este promisiunea unei înţelegeri reciproce, este 
descoperirea capacităţii de a ne iubi din nou.

Povestea e simplă: Nadejda Petrovna (Anca Sigartău) este disperată. 
Bărbatul ei, Boris (Claudiu Bleonţ), a băut iar şi a uitat ce a făcut cu 
banii din salariu. I-au căutat prin toată casa, au răscolit mica lor 
garsonieră (Nadia şi Boris sunt muncitori, el macaragiu, ea 
brancardiera – trăiesc greu, se descurcă şi mai greu, trag de fiecare 
rublă). După epuizarea tuturor soluţiilor clasice, Nadiei nu-i rămâne 
decât o singură opţiune – să invite un hipnotizator (Claudiu Maier), 
ales în urma unui anunţ găsit în ziar, care să-l hipnotizeze pe Boris şi 
să afle unde a pus banii din salariu.

Şi de aici începe nebunia: sub hipnoză încep să spună tot ceea ce au 
făcut şi ascuns unii de alţii, ce părere au cu adevărat unii despre alţii, 
ce vise şi speranţe au. Dar totul, absolut totul, este un hohot 
continuu de râs. Situaţii imposibil de rezolvat, probleme din trecut, 
devin motive de dispută şi generează soluţii comice. Inclusiv un final 
pe care nimeni nu-l anticipează.

Aşadar un spectacol de teatru care vă va provoca, vă va bucura şi vă 
va arăta că viaţa e frumoasă şi că poţi găsi iubire chiar şi la etajul 10 
al unui bloc de garsoniere din peninsula Kamceatka.

Regia: Vasili Sigarev

Distribuţia: Anca Sigartău, Claudiu Bleont şi Claudiu Maier

Preţ bilet: 60 lei

Biletele se pot achiziţiona de la Centrul Judeţean de Cultură şi 
Creaţie Călăraşi.

Invitaţie la teatru: Spune-mi 
ce-ai făcut cu banii? -  

Vineri, 27 mai, ora 19.00

Invitaţie la teatru: Cina de adio - Marţi, 10 mai, ora 19.30

Invitaţie la teatru: BARZA DOMNULUI MINISTRU 
- luni, 16 mai, ora 20.00

Consilierii judeţeni şi-au dat acordul ca modernizarea 
tronsonului 2 al str. Varianta Nord să se realizeze în baza unui 
parteneriat cu Primăria Municipiului Călăraşi. În acest sens, 
aleşii judeţeni au adoptat joi în cadrul unei şedinţe extraordinare 
convocată de îndată Hotărârea privind aprobarea Acordului de 
colaborare între Judeţul Călăraşi şi Municipiul Călăraşi în 
vederea realizarii obiectivului de investiţii “Lucrări de întreţinere 
şi reparaţii curente strada Varianta Nord (Centura Călăraşi ) - 
tronson 2 - în lungime totală de 1,886 km.

„Prin asfaltarea Variantei Nord (Centura) în lungime totală de 
1,886 km se urmăreşte decongestionarea zonelor aglomerate 
din municipiul Călăraşi şi va facilita transportul în condiţii de 
trafic mai sigure, cu o rapiditate sporită şi o durată de deplasare 
mai redusă a participanţilor la trafic din zonele implicate în 
proiect atât între localităţile situate pe traseele respective, 
precum şi către instituţiile şcolare, de sănătate, instituţiile 
publice şi locurile de muncă ale cetăţenilor din localităţile 
tranzitate de sectorul de drum supus reparaţiilor.”, se arată în 
Referatul de aprobare.

Valoarea estimată a investiţiei este de 5.179.182,56 lei (fără 
TVA). Contribuţia CJ Călăraşi va fi de 5.079.182,56 lei (fără TVA) 
iar a Primăriei Călăraşi de 100.000 lei (fără TVA).

Amplasamentul va începe de la trecerea la nivel cu calea ferată 
Călăraşi - Ciulniţa până la intersecţia cu  DN 21 (strada 
Prelungirea Sloboziei), în suprafaţă totală de 31.164 mp. Durata 
estimată de realizare a investiţiei: 24 luni.

Acordul de colaborare urmează să fie supus dezbaterii şi votului 
în Consiliul Local municipal Călăraşi.

CJ Călăraşi şi Primăria Municipiului Călăraşi au susţinut financiar 
şi lucrările de asfaltare a tronsonului 1 al str. Varianta Nord (sens 
giratoriu Siderca – intersecţie acces Saint Gobain), în suprafaţă 
totală de 20.300 mp.lucrările fiind executate anul trecut tot în 
baza unui acord de colaborare. Valoarea investiţiei s-a cifrat la 
peste 1,5 milioane lei.

Ajutor financiar de 3500 lei pentru achiziţionarea 
unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ 

sistemului centralizat de termoficare

Şi tronsonul 2 al Variantei Nord 
va fi modernizat de Consiliul 
Judeţean în parteneriat cu 

Primăria Călăraşi

Primăria comunei Grădiştea pune Călăraşi.
la dispoziţia celor interesaţi o 

Containerul are o suprafaţă de 22,5 
soluţie pentru desfăşurarea în 

mp şi o valoare de inventar de condiţii bune de activităţi medicale 
38.080 lei. Preţul de pornire al veterinare. În acest sens, consilierii 
licitaţiei este de 133 lei / lună, locali au adoptat, la finele lunii 
închirierea realizându-se pe o trecute, Proiectul de hotărâre 
perioadă de 5 ani, cu posibilitate privind închirierea prin licitaţie 
de prelungire pentru o perioadă publică a unui container birou cu 
egală cu cel mult jumătate din grup sanitar, proprietatea privată a 
perioada iniţială.comunei Grădiştea, judeţul 

Conducerea Primăriei Grădiştea a anunţat pe o reţea de 
socializare numele recenzorilor cu ajutorul cărora cetăţenii 
comunei se pot autorecenza până la 15 mai.
„Autorecenzare asistată! Cetăţenii se pot autorecenza cu 
ajutorul a 2 recenzori: Bălaşa Viorica şi Marin Carmen, în 
fiecare zi, în incinta Primăriei Grădiştea. Recenzarea este o 
obligativitate a fiecărui cetăţean, prin urmare vă aşteptăm 
pentru a beneficia de ajutor. Pentru mai multe detalii ne 
puteti contacta la nr. 0759 048 475 sau pe facebook! Vă 
aşteptăm la Primăria Comunei Grădiştea! Dacă alegeţi să vă 
autorecenzaţi acasă, singuri şi nu aveţi nevoie de ajutor,  
folosiţi unul dintre codurile: 0936640002 sau 0936640001.”, 
se arată în mesajul postat pe Facebook. indicate, fiecare link conducând la chestionarul individual de 
În această primă etapă de colectare a datelor de la populaţie recensământ. 
pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor (RPL2021) La finalul chestionarului, după completare, se apasă butonul 
care presupune, în premieră pentru România, două aspecte „Finalizare” şi chestionarul completat este transmis în baza 
distincte, autorecenzarea online si autorecenzarea online de date a recensământului. Toate persoanele care se 
asistată (ARA), la nivel naţional, au fost completate 1191371 autorecenzează trebuie să completeze chestionarul în funcţie 
de chestionare. Fiecare persoană, indiferent de cetăţenie, cu de situaţia avută la momentul de referinţă al 
reşedinţa obişnuită în România (care trăieşte pe teritoriul recensământului care este ora „00:00” din ziua de 1 
României pentru o perioadă de cel puţin 12 luni) se poate decembrie 2021. 
autorecenza în 2 paşi: 

Autorecenzarea se desfăşoară în perioada 14 martie-15 mai - pasul unu: persoana accesează PLATFORMA DE 
2022 şi se poate realiza de pe orice dispozitiv electronic AUTORECENZARE şi completează formularul de 
(telefoane inteligente, tablete, laptopuri, desktopuri etc.) preînregistrare pentru ea însăşi şi pentru membrii 

gospodăriei din care face parte; Autorecenzarea online asistată se poate face în spaţii special 
amenajate de fiecare primărie fie pe tabletele recenzorilor - pasul doi: persoana care a făcut preînregistrarea şi membrii 
ARA, fie de pe propriile dispozitive electronice, cu sprijinul gospodăriei sale (pe care i-a trecut în formularul de 
unui recenzor.preînregistrare) vor primi un link la adresa/adresele de email 

Pentru anul în curs, primarul comunei Grădiştea, Vasile 
Matei, şi-a propus să finanţeze, din excedentul rezultat la 
finele lui 2021, investiţii în sumă de circa 38 de miliarde de 
lei vechi, pe această listă figurând şi construirea unei săli de 
sport şcolară în satul Cuneşti. Acest obiectiv de investiţii va 
fi realizat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii (CNI) 
care a finalizat în noiembrie anul trecut licitaţia privind 
asistenţa tehnică şi execuţia lucrărilor.

Valoarea estimată a contractului este de 6.556.708,06 lei 
(fără TVA), compusă din: cheltuieli pentru proiectare şi 
asistenţă tehnică, în cuantum de 143.421,84 lei; cheltuieli 
pentru investiţia de bază, în valoare de 6.271.013,13 lei; 
respectiv cheltuieli organizare de şantier, de 142.273,09 lei.
Primarul Vasile Matei susţine că în perioada imediat 
următoare va fi predat constructorului amplasamentul 
însemnând locaţia din preajma actualului sediu al primăriei 
după care vor demara şi lucrările propriu – zise.
Sala de educaţie fizică şcolară – proiect tip (sală de sport, 
vestiare schimb, circulaţii, grupuri sanitare, spaţii tehnice) 
are o suprafaţă construită de 388 mp şi o suprafaţă 
desfăşurată propusă de 415 mp. Suprafaţa minimă de teren, 
liber de sarcini, necesară amplasării obiectivului de 
investiţie este de 900 mp.
În septembrie 2020, la nivelul MLPDA s-au semnat 10 
obiective de investiţii ce urmau să fie realizate de Compania 
Naţională de Investiţii, printre acestea aflându-se şi 
proiectul - pilot construire sală de sport şcolară în satul 
Cuneşti, comuna Grădiştea (jud. Călăraşi).

Sală de sport şcolară, 
investiţie de peste 

6,5 milioane lei

n Primăria Grădiştea Soluţie pentru desfăşurarea unor 
activităţi medicale veterinare

Primăria Grădiştea, în sprijinul 
cetăţenilor privind autorecenzarea
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în adminstrare a serviciului de necesară intervenţia Unităţii Convocaţi în şedinţă ordinară, 
producere, transport, distribuţie şi Administrativ Teritoriale Călăraşi care consilierii locali au adoptat, 
furnizare energie termică în municipiul să minimizeze într-o măsură adecvată printre altele, şi Proiectul de 
Călăraşi, Serviciului Public Centrale impactul negativ al opririi centralei hotărâre privind acordarea unui 
Termice si Administrare Fond Locativ termice de zonă CT 29, prin acordarea ajutor financiar din bugetul local 
Călăraşi şi în baza Licentei nr. de la bugetul local a unui ajutor 

pentru achiziţionarea unui sistem 2287/13.10.2021 pentru prestarea financiar familiilor/persoanelor singure 
alternativ de încălzire a locuinţei şi serviciului de public de alimentare care la 01.04.2022 sunt branşate la 
preparare apă caldă menajeră, centralizată cu energie termică în sistemul centralizat de alimentare cu 
familiilor şi persoanelor singure municipiul Călăraşi. energie termică, în vederea 
ale caror apartamente sunt achizitionării unui sistem alternativ de Având în vedere prevederile HCL 

încălzire a locuinţei şi preparare apă arondate centralei termice de nr.96/31.03.2022 privind oprirea 
caldă menajeră.funcţionării centralei termice de zona zonă CT 29 şi care sunt branşate la 

CT 29, aflata în exploatarea Serviciului Analizând specificul problemelor sistemul centralizat de alimentare 
Public Centrale Termice şi Administrare sociale existente în comunitatea locală cu energie termică la data de 
Fond Locativ Călăraşi, centrală ce a municipiului Călăraşi, precum şi 01.04.2022.
funcţionează cu pierderi financiare faptul că pe raza localităţii, din cauza 

Iniţiat de primarul Marius Dulce, mari de la bugetul local, începând cu veniturilor nete lunare mici ale unor 
proiectul prevede acordarea unui 01.05.2022, 41 de apartamente ce familii/persoane singure, acestea 
ajutor financiar din bugetul local în beneficiază de energie termică în supravieţuiesc în condiţii de sărăcie 
valoare de 3.500 lei pentru sistem centralizat vor rămane fără sau sunt la limita subzistenţei, putând 
achiziţionarea unui sistem de încălzire căldură şi apă caldă menajeră. Din cele fi considerate „persoane marginalizate 
şi apă caldă alternativ sistemului 41 de apartamente, 35 apartamente social”, acordarea ajutoarelor de 
centralizat de termoficare, familiilor şi beneficiază de caldură şi apă caldă urgenţă reprezintă o formă de sprijin 
persoanelor singure ale căror menajeră şi 6 apartamente beneficiază financiar ce vizează protecţia socială, 
apartamente sunt arondate centralei numai de apă caldă menajeră. stimularea integrării socio-economice 
termice de zonă CT 29 şi care sunt a persoanelor / familiilor defavorizate Întrucât majoritatea beneficiarilor de 
branşate la sistemul centralizat de pentru a păstra specificul de măsură căldură şi apă caldă menajeră în sistem 
alimentare cu energie termică la de protecţie socială pentru categoriile centralizat sunt persoane vârstnice 
01.04.2022. de persoane defavorizate în situaţii de (pensionari) sau familii cu venituri 

urgenţă.”, se arată în Referatul de „Serviciul Public „Centrale Termice şi reduse /membru de familie, pentru 
aprobare.Administrare Fond Locativ” Călăraşi menţinerea unui nivel de trai decent al 

este operatorul serviciului de acestora şi asigurarea unui grad optim Tot în cadrul proiectului de hotărâre s-
alimentare cu energie termică în de confort termic care să nu afecteze au aprobat criteriile de acordare a 
sistem centralizat în municipiul sănătatea publică, mai cu seamă în ajutorului financiar şi modelul de 
Călăraşi şi îşi desfaşoară activitatea în contextul epidemiologic actual generat angajament privind obligaţia depunerii 
baza HCL nr. 153/2021, privind darea de pandemia de COVID-19, este documentelor justificative în termen.

n Primăria Grădiştea

n Primăria Municipiului Călăraşi

Cooperarea teritorială europeană (programele Cu un buget total de aproximativ 207,5 milioane 
Interreg) deţine un rol important în soluţionarea de euro şi o arie eligibilă care acoperă 7 judeţe din 
problemelor transfrontaliere care necesită soluţii România (Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, 
comune şi dezvoltarea potenţialului teritoriilor Giurgiu, Călăraşi, Constanţa) şi 8 districte din 
de la graniţe. Proiectele implementate în cadrul Bulgaria (Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko 
programelor de cooperare dintre România şi Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich), Programul 
Bulgaria au înregistrat nenumărate realizări Interreg VI-A România-Bulgaria va finanţa diferenţa fiind asigurată din fonduri naţionale.
concrete pentru cetăţeni în diverse domenii, proiecte comune privind mobilitatea şi 

După aprobarea programului de către Comisia printre care: securitatea transfrontalieră, conectivitatea, protecţia mediului şi adaptarea la 
Europeană, vor fi lansate apeluri de proiecte care transport, educaţie, sănătate, formare sau schimbările climatice, educaţie, turism şi 

crearea de locuri de muncă. După cum era firesc, vor contribui la dezvoltarea economică, socială şi cultură, precum şi proiecte dezvoltate în 
cele două state vecine vor continua cooperarea de mediu a zonei de graniţă şi la îmbunătăţirea conexiune cu traseul EuroVeloRoute 6. 
transfrontalieră şi în perioada de programare semnificativă a calităţii vieţii locuitorilor din Contribuţia Uniunii Europene (din Fondul 
2021-2027. comunităţile de la graniţă.European de Dezvoltare Regională – FEDR) este de 

80% la proiectele finanţate prin program, Astfel, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg 
Administraţiei din România care îndeplineşte VI-A România–Bulgaria puteţi accesa pagina de 
rolul de Autoritate de Management a Programului 

internet https://interregviarobg.eu/ iar pentru 
Interreg VI-A România – Bulgaria, a transmis la 

Programul Interreg V-A România–Bulgaria şi 
data de 1 aprilie 2022, către Comisia Europeană în 

proiectele transfrontaliere aflate în curs de vederea aprobării, Programul Interreg VI-A 
implementare, vă invităm să accesaţi pagina de România-Bulgaria pentru perioada de programare 
internet www.interregrobg.eu.2021-2027.

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

Cooperarea transfrontalieră dintre România şi Bulgaria 
continuă cu Programul Interreg VI-A România – Bulgaria   

Sala Barbu Ştirbei va găzdui luni, 16 reproductive. Georges, băiatul celor 
mai, de la ora 20.00, spectacolul de doi, aşteaptă un copil cu secretara 
teatru "BARZA DOMNULUI tatălui său. Thèrése, fata în casă, este 
MINISTRU" având o distribuţie de şi ea însărcinată, la fel şi Annie 
excepţie – Adriana TRANDAFIR, Jaquet, fiica politicianului şi a lui 
Mihai CIUCĂ, Laura COŞOI Doina Olympe.
TEODORU şi Gabriel FĂTU.

Astfel, Teatrul Principal propune una 
dintre cele mai spumoase comedii Adaptare după André Roussin, piesa 
ale repertoriului francez, plină de scrisă în anul 1951 înlănţuie o suită 
încurcături, tot soiul de aventuri şi de situaţii pline de haz, în care qui-
năzbâtii ale personajelor: "BARZA pro-quo-urile se succed rapid, iar 
DOMNULUI MINISTRU".personajele dau replici scânteietoare 

într-o comedie explozivă. Costume: Geanina Punkosti

Regia: Lucian IancuÎn BARZA DOMNULUI MINISTRU 
intrăm în familia Jaquet, care Preţ bilet : 80 lei
urmează a fi blagoslovită cu noi 
membri. Olympe, soţia politicianului Biletele se pot achiziţiona de la 
Charles, rămâne însărcinată exact Centrul Judeţean de Cultură şi 
când acesta ia măsuri legislative în Creaţie  Călăraşi şi 
direcţia drepturilor sexuale şi www.ticketstore.ro.

Dacă doriţi să râdeţi cu lacrimi, să caraghios, nu realizează că lucrurile o pot 
revedeţi trei dintre cei mai buni actori ai lua complet razna. O seară plăcută în 
momentului sau pur şi simplu să aflaţi familie cu prietenii e pe cale să se 
cum să vă luaţi adio de la un prieten, nu transforme într-o catastrofă domestica, de 
rataţi super comedia “Cina de adio” în dimensiuni planetare şi un comic 
regia lui Răzvan Săvescu, programată irezistibil.
marţi, 10 mai, începând cu ora 19.30, în În stilul bine-cunoscut al autorilor 
Sala Barbu Ştirbei.

Alexandre de la Patelliere şi Matthieu 
Pentru Pierre si Clotilde Lecour, un cuplu Delaporte, cei care ne-au încântat cu 
de parizieni intelectuali, prietenii, mai ales inteligenta comedie “Prenumele”, 
cei pe care îi ai de mult, nu mai sunt ce personajele noastre trebuie sa facă faţă 
erau pe vremuri. Viaţa te schimbă şi unui şir de revelaţii devastatoare şi 
fiecare evoluează în felul lui. Aşa constată 

dezvăluiri cel puţin delicate pe care 
că îşi petrec prea mult timp, seri, vacanţe, 

prietenia lor le-a ţinut bine ascunse până 
cu prietenii, cu care nu mai au nimic de 

astăzi. Rezultatul este cel aşteptat. Un 
împărţit. Şi pentru ca în oraş a apărut o 

şuvoi de bună dispoziţie şi hohote de râs, 
modă interesanta, numită “cină de adio”, 

despre ce înseamnă cu adevărat prietenii creată special pentru această situaţie 
şi cum să scapi de ei.delicată de nişte minţi “luminate” ,se 
Distribuţie: Ecaterina Ladin, Mihai Călin şi hotărăsc să organizeze şi ei un astfel de 
Gheorghe Ifrimeveniment pentru prietenii de care vor să 

scape. Regia: Răzvan Săvescu
împreună, pentru ca pe urmă să nu mai ai Pe scurt, la o cină de adio îi copleşeşti pe 

Preţ bilet: 80 leinici o remuşcare ca nu le mai răspunzi la invitaţi cu cadouri, mâncăruri fine, vinuri 
telefon. Biletele se pot achiziţiona de la Centrul vechi, de regulă chiar din anii în care s-au 

Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi şi născut, le răscoleşti cele mai frumoase Însă, alegându-l pe cel mai vechi prieten al 
www.ticketstore.roamintiri din momentele bune petrecute lor, Antoine Royer, pentru acest ritual 

Sala Barbu Ştirbei va găzdui vineri, 27 mai, de la ora 19.00  
comedia Spune-mi ce-ai făcut cu banii!, un spectacolul de neratat, 
avându-i ca protagonişti pe Claudiu Bleonţ, Anca Sigartău şi 
Claudiu Maier.

Râsul vindecă orice, este cel mai bun tratament mai ales acum, când 
vieţile noastre, ale tuturor, au pendulat între restricţii şi relaxări 
temporare, între cutii cu medicamente luate preventiv şi măşti ce 
ascund chipurile, între frică şi deznădejde, şi speranţă şi încredere.

Dar lumea merge mai departe – încet-încet, societatea iese din 
încorsetarea medicală şi restricţiile impuse. Pare că, de data asta, la 
capătul tunelului, chiar se vede luminiţa…

Despre lumina de la capătul tunelului este vorba în acest spectacol 
de comedie. Un tunel hipnotic, în care luminiţa aceea este speranţa 
unei vieţi mai bune, este promisiunea unei înţelegeri reciproce, este 
descoperirea capacităţii de a ne iubi din nou.

Povestea e simplă: Nadejda Petrovna (Anca Sigartău) este disperată. 
Bărbatul ei, Boris (Claudiu Bleonţ), a băut iar şi a uitat ce a făcut cu 
banii din salariu. I-au căutat prin toată casa, au răscolit mica lor 
garsonieră (Nadia şi Boris sunt muncitori, el macaragiu, ea 
brancardiera – trăiesc greu, se descurcă şi mai greu, trag de fiecare 
rublă). După epuizarea tuturor soluţiilor clasice, Nadiei nu-i rămâne 
decât o singură opţiune – să invite un hipnotizator (Claudiu Maier), 
ales în urma unui anunţ găsit în ziar, care să-l hipnotizeze pe Boris şi 
să afle unde a pus banii din salariu.

Şi de aici începe nebunia: sub hipnoză încep să spună tot ceea ce au 
făcut şi ascuns unii de alţii, ce părere au cu adevărat unii despre alţii, 
ce vise şi speranţe au. Dar totul, absolut totul, este un hohot 
continuu de râs. Situaţii imposibil de rezolvat, probleme din trecut, 
devin motive de dispută şi generează soluţii comice. Inclusiv un final 
pe care nimeni nu-l anticipează.

Aşadar un spectacol de teatru care vă va provoca, vă va bucura şi vă 
va arăta că viaţa e frumoasă şi că poţi găsi iubire chiar şi la etajul 10 
al unui bloc de garsoniere din peninsula Kamceatka.

Regia: Vasili Sigarev

Distribuţia: Anca Sigartău, Claudiu Bleont şi Claudiu Maier

Preţ bilet: 60 lei

Biletele se pot achiziţiona de la Centrul Judeţean de Cultură şi 
Creaţie Călăraşi.

Invitaţie la teatru: Spune-mi 
ce-ai făcut cu banii? -  

Vineri, 27 mai, ora 19.00

Invitaţie la teatru: Cina de adio - Marţi, 10 mai, ora 19.30

Invitaţie la teatru: BARZA DOMNULUI MINISTRU 
- luni, 16 mai, ora 20.00

Consilierii judeţeni şi-au dat acordul ca modernizarea 
tronsonului 2 al str. Varianta Nord să se realizeze în baza unui 
parteneriat cu Primăria Municipiului Călăraşi. În acest sens, 
aleşii judeţeni au adoptat joi în cadrul unei şedinţe extraordinare 
convocată de îndată Hotărârea privind aprobarea Acordului de 
colaborare între Judeţul Călăraşi şi Municipiul Călăraşi în 
vederea realizarii obiectivului de investiţii “Lucrări de întreţinere 
şi reparaţii curente strada Varianta Nord (Centura Călăraşi ) - 
tronson 2 - în lungime totală de 1,886 km.

„Prin asfaltarea Variantei Nord (Centura) în lungime totală de 
1,886 km se urmăreşte decongestionarea zonelor aglomerate 
din municipiul Călăraşi şi va facilita transportul în condiţii de 
trafic mai sigure, cu o rapiditate sporită şi o durată de deplasare 
mai redusă a participanţilor la trafic din zonele implicate în 
proiect atât între localităţile situate pe traseele respective, 
precum şi către instituţiile şcolare, de sănătate, instituţiile 
publice şi locurile de muncă ale cetăţenilor din localităţile 
tranzitate de sectorul de drum supus reparaţiilor.”, se arată în 
Referatul de aprobare.

Valoarea estimată a investiţiei este de 5.179.182,56 lei (fără 
TVA). Contribuţia CJ Călăraşi va fi de 5.079.182,56 lei (fără TVA) 
iar a Primăriei Călăraşi de 100.000 lei (fără TVA).

Amplasamentul va începe de la trecerea la nivel cu calea ferată 
Călăraşi - Ciulniţa până la intersecţia cu  DN 21 (strada 
Prelungirea Sloboziei), în suprafaţă totală de 31.164 mp. Durata 
estimată de realizare a investiţiei: 24 luni.

Acordul de colaborare urmează să fie supus dezbaterii şi votului 
în Consiliul Local municipal Călăraşi.

CJ Călăraşi şi Primăria Municipiului Călăraşi au susţinut financiar 
şi lucrările de asfaltare a tronsonului 1 al str. Varianta Nord (sens 
giratoriu Siderca – intersecţie acces Saint Gobain), în suprafaţă 
totală de 20.300 mp.lucrările fiind executate anul trecut tot în 
baza unui acord de colaborare. Valoarea investiţiei s-a cifrat la 
peste 1,5 milioane lei.

Ajutor financiar de 3500 lei pentru achiziţionarea 
unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ 

sistemului centralizat de termoficare

Şi tronsonul 2 al Variantei Nord 
va fi modernizat de Consiliul 
Judeţean în parteneriat cu 

Primăria Călăraşi

Primăria comunei Grădiştea pune Călăraşi.
la dispoziţia celor interesaţi o 

Containerul are o suprafaţă de 22,5 
soluţie pentru desfăşurarea în 

mp şi o valoare de inventar de condiţii bune de activităţi medicale 
38.080 lei. Preţul de pornire al veterinare. În acest sens, consilierii 
licitaţiei este de 133 lei / lună, locali au adoptat, la finele lunii 
închirierea realizându-se pe o trecute, Proiectul de hotărâre 
perioadă de 5 ani, cu posibilitate privind închirierea prin licitaţie 
de prelungire pentru o perioadă publică a unui container birou cu 
egală cu cel mult jumătate din grup sanitar, proprietatea privată a 
perioada iniţială.comunei Grădiştea, judeţul 

Conducerea Primăriei Grădiştea a anunţat pe o reţea de 
socializare numele recenzorilor cu ajutorul cărora cetăţenii 
comunei se pot autorecenza până la 15 mai.
„Autorecenzare asistată! Cetăţenii se pot autorecenza cu 
ajutorul a 2 recenzori: Bălaşa Viorica şi Marin Carmen, în 
fiecare zi, în incinta Primăriei Grădiştea. Recenzarea este o 
obligativitate a fiecărui cetăţean, prin urmare vă aşteptăm 
pentru a beneficia de ajutor. Pentru mai multe detalii ne 
puteti contacta la nr. 0759 048 475 sau pe facebook! Vă 
aşteptăm la Primăria Comunei Grădiştea! Dacă alegeţi să vă 
autorecenzaţi acasă, singuri şi nu aveţi nevoie de ajutor,  
folosiţi unul dintre codurile: 0936640002 sau 0936640001.”, 
se arată în mesajul postat pe Facebook. indicate, fiecare link conducând la chestionarul individual de 
În această primă etapă de colectare a datelor de la populaţie recensământ. 
pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor (RPL2021) La finalul chestionarului, după completare, se apasă butonul 
care presupune, în premieră pentru România, două aspecte „Finalizare” şi chestionarul completat este transmis în baza 
distincte, autorecenzarea online si autorecenzarea online de date a recensământului. Toate persoanele care se 
asistată (ARA), la nivel naţional, au fost completate 1191371 autorecenzează trebuie să completeze chestionarul în funcţie 
de chestionare. Fiecare persoană, indiferent de cetăţenie, cu de situaţia avută la momentul de referinţă al 
reşedinţa obişnuită în România (care trăieşte pe teritoriul recensământului care este ora „00:00” din ziua de 1 
României pentru o perioadă de cel puţin 12 luni) se poate decembrie 2021. 
autorecenza în 2 paşi: 

Autorecenzarea se desfăşoară în perioada 14 martie-15 mai - pasul unu: persoana accesează PLATFORMA DE 
2022 şi se poate realiza de pe orice dispozitiv electronic AUTORECENZARE şi completează formularul de 
(telefoane inteligente, tablete, laptopuri, desktopuri etc.) preînregistrare pentru ea însăşi şi pentru membrii 

gospodăriei din care face parte; Autorecenzarea online asistată se poate face în spaţii special 
amenajate de fiecare primărie fie pe tabletele recenzorilor - pasul doi: persoana care a făcut preînregistrarea şi membrii 
ARA, fie de pe propriile dispozitive electronice, cu sprijinul gospodăriei sale (pe care i-a trecut în formularul de 
unui recenzor.preînregistrare) vor primi un link la adresa/adresele de email 

Pentru anul în curs, primarul comunei Grădiştea, Vasile 
Matei, şi-a propus să finanţeze, din excedentul rezultat la 
finele lui 2021, investiţii în sumă de circa 38 de miliarde de 
lei vechi, pe această listă figurând şi construirea unei săli de 
sport şcolară în satul Cuneşti. Acest obiectiv de investiţii va 
fi realizat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii (CNI) 
care a finalizat în noiembrie anul trecut licitaţia privind 
asistenţa tehnică şi execuţia lucrărilor.

Valoarea estimată a contractului este de 6.556.708,06 lei 
(fără TVA), compusă din: cheltuieli pentru proiectare şi 
asistenţă tehnică, în cuantum de 143.421,84 lei; cheltuieli 
pentru investiţia de bază, în valoare de 6.271.013,13 lei; 
respectiv cheltuieli organizare de şantier, de 142.273,09 lei.
Primarul Vasile Matei susţine că în perioada imediat 
următoare va fi predat constructorului amplasamentul 
însemnând locaţia din preajma actualului sediu al primăriei 
după care vor demara şi lucrările propriu – zise.
Sala de educaţie fizică şcolară – proiect tip (sală de sport, 
vestiare schimb, circulaţii, grupuri sanitare, spaţii tehnice) 
are o suprafaţă construită de 388 mp şi o suprafaţă 
desfăşurată propusă de 415 mp. Suprafaţa minimă de teren, 
liber de sarcini, necesară amplasării obiectivului de 
investiţie este de 900 mp.
În septembrie 2020, la nivelul MLPDA s-au semnat 10 
obiective de investiţii ce urmau să fie realizate de Compania 
Naţională de Investiţii, printre acestea aflându-se şi 
proiectul - pilot construire sală de sport şcolară în satul 
Cuneşti, comuna Grădiştea (jud. Călăraşi).

Sală de sport şcolară, 
investiţie de peste 

6,5 milioane lei

n Primăria Grădiştea Soluţie pentru desfăşurarea unor 
activităţi medicale veterinare

Primăria Grădiştea, în sprijinul 
cetăţenilor privind autorecenzarea
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