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S-a semnat protocolul privind
elaborarea SF-ului şi a documentaţiei tehnice
pentru “Varianta de ocolire Călăraşi”

Vasile Iliuţă: Fiecare localitate va
avea cel puţin un proiect
finanţabil prin PNI Anghel Saligny
Preşedintele interimar al PSD Călăraşi, Vasile Iliuţă, a dat
asigurări că fiecare UAT din judeţul nostru va putea
dezvolta cel puţin un proiect finanţat prin Programul
Naţional de Investiţii Anghel Saligny. Chestiunea a fost
analizată şi în cadrul şedinţei Consiliului Politic Judeţean al
partidului desfăşurată în urmă cu două săptămâni în care
„s-a stabilit cu fiecare administraţie locală în parte
prioritizarea proiectelor depuse la Ministerul Dezvoltării.”
Prin PNI Anghel Saligny, judeţului Călăraşi i s-a repartizat
suma de 1.197.037.944 lei (513.016.262 lei pentru proiecte
de apă şi canalizare şi 684.021.682 lei pentru drumuri şi
poduri), respectiv 172.935.941 lei pentru reţea de gaze.
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Ministrul Transporturilor, Sorin
Grindeanu, a anunţat joi, 26 mai, pe
pagina personală de Facebook,
semnarea protocolului de colaborare
dintre CNAIR şi autorităţile locale din
Călăraşi şi Slobozia care vizează
elaborarea Studiului de Fezabilitate şi
a documentaţiei tehnice pentru
obţinerea Autorizaţiei de Construire
şi Proiectul Tehnic de execuţie pentru
Varianta de ocolire Călăraşi, respectiv
Varianta de ocolire Slobozia.
Aceste noi investiţii finanţate din
fonduri europene vor contribui nu
doar la descongestionarea traficului
rutier local ci şi la dezvoltarea
economiei locale.
“Descentralizarea proiectelor de
infrastructură rutieră continuă!
CNAIR a semnat, astăzi, cu
reprezentanţii autorităţilor locale din
Călăraşi şi Slobozia mai multe
protocoale de colaborare. În baza
acestor documente vor fi elaborate şi
obţinute:
- Studiul de Fezabilitate,

Samoilă: Am discutat cu
primarii situaţia depunerii
proiectelor pe acest program

documentaţia tehnică pentru
Autorizaţia de Construire şi şi
Proiectul Tehnic de Execuţie pentru
Varianta de ocolire Călăraşi.
- Studiul de Fezabilitate,
documentaţia tehnică pentru
Autorizaţia de Construire şi Proiectul

Tehnic de Execuţie pentru Varianta
de ocolire Slobozia.
Variantele de ocolire vor contribui
atât la descongestionarea traficului
rutier local, cât şi la dezvoltarea
economiei locale.”, se arată în
mesajul postat pe Facebook.

Ion Găman, numit secretar
de stat în cadrul MADR
Începând de luni, 16 mai, Ion Găman ocupă funcţia de secretar de stat
în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale dup ce Decizia
pentru numire a fost semnată de premierul Nicolae Ciucă şi publicată
în Monitorul Oficial nr. 485.
Consilier judeţean, Găman a fost susţinut pentru ocuparea acestei
funcţii de către organizaţia judeţeană PSD Călăraşi.
Găman este al 6 lea secretar de stat, din echipa ministrului Adrian
Chesnoiu mai făcând parte Sorin Moise (PSD), Iulian Bucur (PSD), Aurel
Simion (PNL), Costin Telehuz (PNL) şi Antal Barabasi (UDMR). Poziţia de
subsecretar de stat este ocupată de către Cristian-Mihael Leonov.

Secretarul executiv al PSD Călăraşi, Ion Samoilă a susţinut,
recent, că în cadrul Biroului Politic Judeţean lărgit
desfăşurat joia trecută s-a dezbătut şi problema
repartizării sumelor pentru finanţarea proiectelor de
dezvoltare locală în cadrul PNI Anghel Saligny.
Samoilă spune că discuţiile cu primarii vor demara
săptămâna viitoare subliniind că prioritate vor avea
proiectele legate de apă şi canal.
„Am discutat cu primarii situaţia depunerii proiectelor pe
acest program şi am convenit ca săptămâna viitoare să
stabilim un program de întâlniri zonale pentru că e foarte
dificil să discuţii concomitent cu 30 de primari. Şi atunci,
ne vom întâlni cu 5, 6 primari în fiecare zonă ca să
discutăm proiectele pe care le au depuse şi bineînţeles, în
lumina ordonanţei proiectele pe care trebuie să le
depunem să fie în principal pe apă şi canal. Trebuie să
convingem pe toată lumea că există o cerinţă în
ordonanţă şi trebuie s-o respectăm.”, a spus Samoilă care a
mai adăugat că social - democraţii au iniţiat şi primele
discuţii cu liberalii, colegii din cadrul coaliţiei
guvernamentale. „Nu v-ascund că am avut discuţii şi cu
reprezentantul PNL, cu dl George Chiriţă pe care l-am
informat despre viziunea noastră legată de repartizarea
acestor sume. Am prezentat şi sumele minim aprobate pe
fiecare comună, oraş, municipiu, municipiu reşedinţă şi
Consiliul Judeţean, urmând să-şi facă şi ei o analiză. Să
vedem cum gândesc şi pot să repartizeze banii pe
proiectele pe care le au. Asşteptăm poziţia dumnealor,
trebuie să ne punem de acord astfel încât să finalizăm
toate proiectele ca să le depunem la Ministerul
Dezvoltării.”, a conchis Ion Samoilă.

M. Beştea: La sfârşitul investiţiei, noi, olteniţenii,
ne vom bucura de o infrastructură rutieră modernă
Convocaţi miercuri, 25 mai, în şedinţă ordinară, consilierii
judeţeni au adoptat, în unanimitate, Proiectul de hotărâre
privind încheierea Acordului de colaborare între Judeţul
Călăraşi prin Consiliul Judeţean Călăraşi şi Municipiul
Olteniţa, prin Consiliul Local al Municipiului Olteniţa, în
vederea executării lucrărilor de reparaţii pe D.N. 4, în
lungime de 5,9 km.
Valoarea totală a lucrărilor ce se vor realiza este de 5,2
milioane lei, contribuţia CJ Călăraşi fiind de 4,95 milioane lei.
Diferenţa va fi asigurată de la bugetul local. Decizia survine
după ce Primăria Municipiului Olteniţa a solicitat, potrivit
unei adrese din 23 mai, aprobarea unui acord de colaborare
cu CJ Călăraşi. Anunţul a fost făcut public pe pagina personală
de Facebook de vicepreşedintele Mihăiţă Beştea, unul dintre
promotorii acestui parteneriat care va sprijini mult
comunitatea locală.
“Astăzi, 25.05.2022, s-a aprobat cu unanimitate de voturi
proiectul de hotărâre privind încheierea Acordului de
colaborare între Judeţul Călăraşi prin Consiliul Judeţean
Călăraşi şi Municipiul Olteniţa, prin Consiliul Local al
Municipiului Olteniţa, în vederea executării lucrărilor de
reparaţii pe D.N. 4, în lungime de 5,9 km. Îi mulţumesc
domnului preşedinte Vasile Iliuţă pentru sprijinul acordat în
realizarea acestui parteneriat.
Valoarea estimată a lucrărilor fiind de 5.200.000 lei (din care
4.950.000 lei, reprezentând investiţia Consiliului Judeţean),
durata estimată de realizare a investiţiei fiind de 15 luni. La
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sfârşitul investiţiei, noi, olteniţenii, ne vom bucura de o
infrastructură rutieră modernă ce va face legătura între
staţia Petrom (ieşirea dinspre Bucureşti) şi portul Olteniţa
(zona rampei agabaritice). Vor fi reparate bulevardele 22
Decembrie şi Tineretului precum şi Şos. Portului
Mă bucur că am putut să readuc acest proiect la viaţă (în
vara anul 2020, proiectul s-a aflat în agenda primarului
P.S.D. - Petrică Ţone şi nu a putut fi pus în practică din cauza
unor şicane politice pe care aş vrea să le dăm uitării).”, se
arată în mesajul postat de vicepreşedintele CJ Călăraşi,
Mihăiţă Beştea.
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M. Dulce: Ne-am dorit să punem faţă în faţă agenţii economici
cu reprezentanţii ambasadelor care au acceptat invitaţia noastră
ambasadori până la consilieri economici, însărcinaţi cu afaceri, etc.. E
vorba de Pakistan, Moldova, Belarus, Palestina, Nigeria, Kuweit, Iran,
Ungaria, Kazahstan, India, Olanda, Elveţia. În partea a doua a zilei, am
vizitat societăţile Gimart, o companie care are un business recunoscut
la nivel european, Romply, Aldis. Din păcate, timpul nu ne-a permis să
mergem peste tot pentru că au fost prezenţi la acest forum şi cei de la
Tenaris, Martifer, Donalam. A rămas ca în perioada următoare să
vizităm şi aceste companii pentru că sunt exemple de bune practici.”

Primăria Municipiului Călăraşi a organizat joi, 26 mai, la Călăraşi, în
colaborare cu Avangarde Group, un Forum Economic, în cadrul
Programului Romanian Investment Zoom (RIZ). “Ne-am dorit să punem
faţă în faţă agenţii economici cu reprezentanţii a 12 ambasade care au
acceptat invitaţia noastră.”, a declarat vineri în cadrul unei conferinţe de
presă primarul Marius Dulce care a continuat “Acum două săptămâni,
am constatat, în urma unei întâlniri similare cu o parte din aceste
ambasade, faptul că municipiul nostru este perceput ca unul agrar. Şi
am spus: Nu e adevărat! Am prezentat toată paleta de industrie pe care
o avem în municipiul nostru, oportunităţile de dezvoltare şi faptul că
ne dorim foarte mult, alături de Consiliul Judeţean Călăraşi, să
dezvoltăm zona de turism.
Ieri (n.r. joi, 26 mai) s-a întâmplat acest lucru. Ne-am mobilizat şi astfel
am reuşit să aducem la Călăraşi reprezentanţi a 12 ambasade. De la

Sunt interesaţi de zona de prelucrare a lemnului şi
achiziţia de cereale. Din acest motiv am inclus Romply în
agenda forumului întrucât Kuweitul şi-a exprimat
interesul de a construi două oraşe având nevoie de lemn.
Nu doar de materia primă ci şi de produse finite. S-au
stabilit întâlniri private cu agenţi economici locali.
Bunăoară, TenarisSilcotub dezvoltă deja afaceri în Kazahstan şi
urmează să aibă în perioada următoare şi întâlniri în acest sens. O
societate avea probleme cu ambasada Indiei. Şi atunci, s-au antamat
nişte discuţii pe această zonă.”
Marius Dulce, primar municipiul Călăraşi
Noi în campania electorală am spus că vrem să fim
alături de agenţii economici şi asta facem. Nu ne vom
opri aici! Vrem să aducem Călăraşiul la un nivel şi mai
mare de recunoaştere internaţională în plan economic.
De aceea, vom iniţia, în viitor, şi alte întâlniri cu
reprezentanţii altor ambasade, aici la Călăraşi, pentru că
astfel dorim să sprijinim şi să susţinem mediul de afaceri călărăşean.”
Marius Dulce, primar municipiul Călăraşi

M. Dulce: Rezultatele obţinute de aceşti tineri inimoşi,
de-a lungul timpului, ne obligă să ne unim energiile
Primarul Marius Dulce i-a felicitat pe componenţii echipei de
baseball CSS Călăraşi care au devenit la finele săptămânii trecute
campioni naţionali şcolari în urma competiţiei desfăşurate la Călăraşi
şi Independenţa, înmânându-le, în cadrul unei ceremonii restrânse,
câte o diplomă şi o plachetă pentru rezultatele impecabile obţinute.
„Am avut deosebita bucurie de a dialoga cu o parte din stafful şi
componenţii echipei de baseball CSS Călăraşi care s-au clasat pe
primul loc în cadrul Campionatului Naţional Şcolar (16-18 ani),
competiţie desfăşurată la finele săptămânii trecute în municipiul
nostru şi în localitatea Independenţa. I-am felicitat pentru
rezultatele remarcabile obţinute (4 victorii din tot atâtea meciuri
disputate), înmânându-le câte o diplomă şi o plachetă pentru
performanţele obţinute precum şi pentru promovarea cu succes a
acestei discipline sportive în ţară şi în lume.”, a declarat pe pagina
personală de Facebook Marius Dulce care a mai adăugat că
autorităţile locale trebuie să identifice resursele necesare construirii
unui teren de baseball la Călăraşi având în vedere rezultatele
excepţionale obţinute de sportivi, de-a lungul timpului, atât în
competiţiile naţionale cât şi internaţionale.
„Sper ca într-o bună zi să demarăm şi construcţia unui teren de
baseball, aici, la Călăraşi, un obiectiv mai vechi la care visează toţi
cei care îndrăgesc acest sport. Nu e ceva imposibil de realizat.
Rezultatele obţinute de aceşti tineri inimoşi, de-a lungul timpului,
ne obligă să ne unim energiile în acest sens. Felicitări sportivilor,
felicitări antrenorilor, prof. Balan Ion şi prof. Şerban Iulian, felicitări
dl. prof. Marius Tătaru, directorul CSS Călăraşi, pentru eforturile

depuse. Mult succes în viitoarele competiţii interne şi
internaţionale!”, a conchis edilul municipiului reşedinţă de judeţ.

Pe Terenul 2 din incinta Complexului Sportiv Dunărea din municipiul
Călăraşi, respectiv stadionul Venus din comuna Independenţa s-au
desfăşurat sâmbătă şi duminică partidele din cadrul Campionatului
Naţional Şcolar (16-18 ani) de Baseball. La start s-au aliniat CSS 6
Bucureşti, CSS Botoşani, CSS-LPS Roman, CSS Tg. Neamţ şi, desigur,
CSS Călăraşi care s-a clasat finalmente pe primul loc cu 4 victorii
(nicio înfrângere!).
„Cel mai tehnic jucător” al turneului a fost desemnat Răzvan Ivan
(CSS Călăraşi), tot el obţinând şi titlul de „Cel mai bun Batter”.
Gabriel Ionescu (CSS Călăraşi) a fost desemnat “Cel mai bun
Alergător”.
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Consiliul Local a aprobat
cofinanţarea investiţiilor din
”Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi apă uzată
pentru aria de operare a Operatorului
Regional în judeţele Călăraşi şi
Ialomiţa, în perioada 2014 - 2020”
Miercuri, 4 mai, în cadrul unei şedinţe extraordinare,
Consiliul Local a adoptat Proiectul de hotărâre privind
aprobarea cofinanţării investiţiilor din ”Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă
uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în
judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”,
aferente Municipiului Călăraşi.
Reprezentând 2% din totalul cheltuielilor eligibile,
aferente Municipiului Călăraşi, cofinanţarea proiectului,
în valoare de 358.646 euro, se va eşalona după cum
urmează:
Anul 2022 - 10 %, reprezentând: 35.865 Euro;
Anul 2023 - 21 %, reprezentând: 75.316 Euro;
Anul 2024 - 35 %, reprezentând: 125.526 Euro;
Anul 2025 - 34 %, reprezentand: 121.939 Euro.
Finanţarea obiectivelor de investiţii se asigură prin
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
din: Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene
(Fondul de Coeziune), Bugetul de stat, Bugetele locale si
din fondurile proprii ale operatorului sau împrumuturi
de la Instituţii Financiare Internaţionale sau Bănci
comerciale.
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
şi apă uzată pentru aria de operare a operatorului
regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa în perioada
2014-2020 vizează investiţii majore în sistemele de
alimentare cu apă şi apă uzată pentru 33 de unităţi
administrativ - teritoriale, dar include şi Sisteme locale /
Zonale de alimentare cu apă şi Aglomerări / Clustere
pentru colectarea apelor uzate, care traversează mai
multe unităţi administrativ - teritoriale.
Consiliul Local Călăraşi este acţionar al SC Ecoaqua SA
Călăraşi deţinând un procent de 25,2% din capitalul
social al operatorului de apă şi canalizare.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI

ANUNŢ CONCURS

ANUNŢ CONCURS

Primăria Municipiului Călăraşi organizează
concurs de recrutare în vederea ocupării
funcţiei contractuale de conducere vacante
de director la Serviciul Public Centrale
Termice şi Administrare Fond Locativ.
Condiţii cumulative pentru a participa la
concursul de recrutare pentru ocuparea
funcţiei contractuale de conducere vacante
de director – la Serviciul Public Centrale
Termice şi Administrare Fond Locativ:
- să îndeplinească condiţiile art. 3 din
H.G.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice
n
Director
- studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
- master în domeniul administraţiei
publice, management sau în specialitatea
studiilor necesare ocupării funcţiei sau cu
diplomă echivalentă conform prevederilor
art. 153 alin. (2) din legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi

completările ulterioare;
- vechimea în specialitatea studiilor
necesară exercitării funcţiei de conducere:
minimum 7 ani;
Concursul se organizează la sediul Primărie
Municipiului Călaraşi din strada Bucureşti
nr. 140 A, în data 06.07.2022, ora 11.00 –
proba scrisă şi 11.07.2022, ora 14.00 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării prezentului anunţ în
Monitorul Oficial al României, partea a IIIa, la Biroul Resurse Umane Salarizare din
cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi.
Dosarul de înscriere la concurs se depune
în perioada 02.06.2022 – 16.06.2022 şi
trebuie să conţină obligatoriu documentele
prevăzute la art. 6 alin. (1), alin. (2), alin.
(3) şi alin. (4) din H.G. nr.286/2011.
Condiţiile de participare şi bibliografia
stabilită se afişează la sediul Primăriei
Municipiului Călăraşi.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul
Resurse Umane Salarizare, telefon
0242311005 interior 111.
PRIMAR,
MARIUS - GRIGORE DULCE

Primăria Municipiului Călăraşi
organizează concurs de recrutare în
vederea ocupării funcţiei contractuale de
conducere vacante de director la
Complexul de Agrement ZOO.
Condiţii cumulative pentru a participa la
concursul de recrutare pentru ocuparea
funcţiei contractuale de conducere
vacante de director – la Complexul de
Agrement ZOO
- să îndeplinească condiţiile art. 3 din
H.G.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice
n
Director
- studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
- master în domeniul administraţiei
publice, management sau în specialitatea
studiilor necesare ocupării funcţiei sau cu
diplomă echivalentă conform
prevederilor art. 153 alin. (2) din legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu

modificările şi completările ulterioare;
- vechimea în specialitatea studiilor
necesară exercitării funcţiei de
conducere: minimum 7 ani;
Concursul se organizează la sediul
Primărie Municipiului Călaraşi din strada
Bucureşti nr. 140 A, în data 05.07.2022,
ora 11.00 - proba scrisă şi 07.07.2022, ora
14.00 - interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării prezentului anunţ în
Monitorul Oficial al României, partea a IIIa, la Biroul Resurse Umane Salarizare din
cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi.
Dosarul de înscriere la concurs se depune
în perioada 02.06.2022 - 16.06.2022 şi
trebuie să conţină obligatoriu
documentele prevăzute la art. 6 alin. (1),
alin. (2), alin. (3) şi alin (4) din H.G.
nr.286/2011.
Condiţiile de participare şi bibliografia
stabilită se afişează la sediul Primăriei
Municipiului Călăraşi.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon
0242311005 interior 111.
PRIMAR,
MARIUS - GRIGORE DULCE

