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în comuna Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi”.
Concret, este vorba de o investiţie în valoare de 
29.360.665,30 lei cu TVA inclus, finanţabilă prin 
Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny. 
Din această sumă, 28.443.735,73 lei cu TVA 
inclus reprezintă valoarea suportată de la 
bugetul de stat, diferenţa de 916.929,57 lei, din 
bugetul local.

Proiectul vizează 779 de consumatori casnici 
(gospodării), respectiv 12 consumatori non-
casnici (obiective socio-culturale), echivalate la Modernizarea comunei Ştefan Vodă nu mai e 
consum cu aprox. 33 de gospodării. Lungimea un obiectiv rămas la stadiul de deziderat. După 
totală a reţelei de distribuţie gaze, de tip alegerile locale din toamna anului 2020, odată 
inteligent, este de 33.477 metri liniari. Consumul cu schimbarea administraţiei locale aflată la 
de gaz anual aferent consumatorilor casnici este conducere preţ de 30 de ani fără întrerupere, 
estimat la 1.433.380 mc/an iar pentru cei non-proiectele de dezvoltare reală a comunităţii au 
casnici de 70.340 mc/an. Se vor monta de prins contur. Au prins viaţă!
asemenea 791 de contoare inteligente.Bunăoară, comuna va putea beneficia chiar şi de 
Prin PNI Anghel Saligny, judeţului Călăraşi i s-a o reţea de gaze naturale, după ce Consiliul Local 
repartizat suma de 172.935.941 lei pentru reţea a adoptat în şedinţa ordinară din aprilie, anul 
de gaze, respectiv 1.197.037.944 lei din care acesta, Hotărârea privind aprobarea 
513.016.262 lei pentru proiectele de apă şi indicatorilor tehnico – economici, a devizului 
canalizare şi 684.021.682 lei pentru drumuri şi general şi a cererii de finanţare pentru proiectul 
poduri.„Înfiinţare reţea de alimentare cu gaze naturale 

n Roseţi

Pe 18 mai s-a sărbătorit ziua internaţională a (cu un buget de 64 mil euro), Programul nostru 
muzeelor, o zi ce are drept scop promovarea contribuie în mod activ la conservarea, protejarea, 
activităţilor muzeelor ca importante căi de promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
schimburi culturale, de îmbogăţire a culturilor şi de cultural al zonei.
dezvoltare a înţelegerii reciproce, a cooperării şi a 

Şi pentru că vacanţa de vară bate la uşă, vă păcii între popoare. Tema din acest an a fost 
prezentăm două proiecte care vă pot oferi impulsul „Puterea muzeelor", abordând potenţialul muzeelor 
pentru a vă cufunda în spiritul acestor meleaguri de a aduce schimbări pozitive în comunităţi în ceea demonstrează că tehnologiile TIC moderne pot 
româno-bulgare şi care reprezintă resurse pentru ce priveşte dezvoltarea durabilă, digitalizarea şi atrage mai mulţi turişti în muzee şi în zona 
istorie, cultură şi natură. accesibilitatea  precum şi conştientizarea culturală transfrontalieră. 

pentru viitoarea societate civilă. Proiectul LIVE (ROBG-499) „Mediu live, interactiv 
Proiectul HERCULT (ROBG-491) „Dezvoltarea şi virtual pentru muzeele din zona trans-Programul Interreg V-A România – Bulgaria pentru produselor turistice comune şi reabilitarea frontalieră a Dunării de Jos între România şi care Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră patrimoniului cultural" în valoare de aproximativ Bulgaria" în valoare de aproximativ 0,5 mil euro, Călăraşi pentru graniţa România – Bulgaria (BRCT 
1,5 mil euro, implementat de UAT Judeţul Călăraşi şi implementat de Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Călăraşi) îndeplineşte rolul de Secretariat comun, 
Municipalitatea Silistra, a contribuit la reabilitarea Muzeul Istoric Regional – Silistra, Muzeul Regiunii sprijină activ potenţialul muzeelor din regiunea 
clădirii vechi cunoscută sub numele de "Casa Porţile de Fier, Muzeul Regional de Istorie din Ruse şi transfrontalieră care, în calitate de actori cheie 
Demetriade" din Călăraşi şi a clădirii Galeriei de Artă Universitatea din Ruse "Angel Kanchev" ne locali contribuie la diseminarea informaţiilor 
din Silistra, contribuind la dezvoltarea infrastructurii ştiinţifice despre provocările de mediu, devenind 
culturale şi crearea unor pachete turistice atractive.locuri de joacă inovatoare în care noile tehnologii 

pot fi dezvoltate şi aplicate în viaţa de zi cu zi, 
Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg V-

făcând muzeele mai accesibile şi mai atractive, 
A România–Bulgaria şi proiectele transfrontaliere contribuind la construirea comunităţii şi la formarea 
implementate, vă invităm să accesaţi pagina de unei societăţi civile informate şi angajate. Astfel, 
internet www.interregrobg.eu. prin intermediul Axei Prioritare 2 – O regiune verde 

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

Muzeele – actori cheie locali în contextul Programului Interreg V-A România – Bulgaria 

Finala campionatului judeţean de fotbal se va disputa între reuşit să înscrie de 15 ori, primind în schimb, 6 goluri.
Venus Independenţa, câştigătoarea Seriei A a play-off-ului Barajul de promovare în liga 3 este programat pe 18 iunie, 

ora 18.00 (turul), respectiv 25 iunie, ora 17.00 (returul). şi Progresul Fundulea, echipă clasată pe primul loc în topul 
Învingătoarea dintre Venus şi Progresul va da piept în ultimul Seriei B, la finele play-off-ului. Meciul, programat într-o 
act cu campioana Bucureştiului, potrivit tragerii la sorţi.singură manşă sâmbătă, 4 iunie, de la ora 17.00 pe arena 
n Sezonul regulat din Modelu, are o miză aparte. Echipa învingătoare va 
1. Venus Independenţa 16 13 2 1 89-15 41reprezenta judeţul la barajul de promovare în L3!
1. Progresul Fundulea 16 12 2 2 62-19 38

Venus Independenţa a încheiat sezonul regulat pe primul loc, 
n Play-off

totalizând în cele 16 meciuri disputate, nu mai puţin de 41 de 
1. Venus Independenţa 6 4 1 1 20-10 13puncta. A bifat 13 victorii, 2 egaluri şi o înfrângere, 
1. Progresul Fundulea 6 4 0 2 15-6 12golaverajul fiind unul “ameţitor”: 89-15!
n TotalÎn play-off, echipa sponsorizată de SA Agrozootehnica 

Independenţa SA a obţinut 4 victorii, un egal şi un eşec. A 1. Venus Independenţa 22 17 3 2 109-25 54
marcat în cele 6 meciuri jucate 20 de goluri, primind în 1. Progresul Fundulea 22 16 2 4 77-25 50
schimb, 10. n Baraj promovare Liga 3
De partea cealaltă, Progresul Fundulea a încheiat prima parte Regiunea 6 | 18 iunie, ora 18.00 (TURUL), respective 25 
a campionatului tot pe primul loc cu 38 de puncte. În cele 16 iunie, ora 17.00 (RETURUL)
meciuri disputate, fundulenii s-au ales cu 12 victorii, 2 remize 

Călăraşi – Bucureşti
şi tot atâtea înfrângeri. Progresul a marcat 62 de goluri 

Ilfov – Ialomiţaîncasând 19. În play-off, viitoarea adversară a lui Venus a 
Prahova - Bucureşticâştigat 4 dueluri, în alte două fiind învinsă. Progresul a 

Cupa României – Faza judeţeană la fotbal, ediţia 2021-2022, 
continuă cu partidele din cadrul etapei sferturilor de finală. 

Prima confruntare va avea loc sâmbătă, 4 iunie, de la ora 
11.00, la Ciocăneşti între Dunărea, câştigătoarea la zi a 
trofeului, şi Unirea Mânăstirea.

Celalalte 3 dueluri sunt programat sâmbătă, 11 iunie, de la ora 
17.30 de minute. Cel mai “tare” duel este cel de la Grădiştea 
dintre Dunărea şi Venus Independenţa. Victoria Chirnogi 
forţează pătrunderea în semifinale în faţa celor de la Spicul 
Vâlcelele.

Calificată în finala campionatului judeţean, Progresul va da 
piept la Fundulea cu ACS Roseţi, finalista ediţiei precedente.

Semifinalele se vor desfăşura pe 18 iunie (într-o singură 
manşă). Finala va avea loc pe 25 iunie, ora 17.30 de minute.

Program jocuri sferturi de finală
Sâmbătă, 4 iunie, ora 11.00

Dunărea Ciocăneşti – Unirea Mânăstirea

Sâmbătă, 11 iunie, ora 17.30

Dunărea Grădiştea – Venus Independenţa

Victoria Chirnogi – Spicul Vâlcelele

Progresul Fundulea – ACS Roseţi

În februarie, consilierii locali ai comunei 2. Construire capelă mortuară: 400.000 
Ştefan Vodă au adoptat în cadrul unei lei
şedinţe ordinare atât Bugetul de venituri 3. Construire sediu primărie: 71.500 lei
şi cheltuieli cât şi Lista obiectivelor de 4. Construire dispensar uman: 100.000 
investiţii propuse a se realiza în acest an. lei
Potrivit Hotărârii 6, bugetul este 5. Furnizare şi montare sistem de 
estimat, atât la partea de venituri cât şi supraveghere video: 75.000 lei
de cheltuieli la 4.161.000 lei, două 

6. Actualizare PUG: 36.000 lei
treimi (2.718.000 lei) însemnând sume 

7. Împrejmuire cimitir – satul nou: ce vor fi alocate de la bugetul de stat.
50.000 lei

Primarul Ionel Zardova şi echipa sa au 
8. Reabilitare şi modernizare sistem de conturat şi lista obiectivelor de investiţii, 
alimentare cu apă: 5.000 leisuma alocată fiind de 1.121.500 lei. “Nu 
9. Modernizare şi extindere sistem de suntem o comună mare cu un potenţial 
canalizare: 1.000 leiaparte. Însă banii pe care-i avem la 

dispoziţie încercăm să-i utilizăm în mod 10. Înfiinţare reţea de gaze naturale: 
eficient. Această comună are nevoie de 1.000 lei
investiţii pentru a se dezvolta şi 11. Reabilitare, modernizare, dotare şi 
încercăm să fructificăm orice extindere a aşezământului cultural: 
oportunitate pe diferitele programe 1.000 lei
guvernamentale şi europene.”, susţine 12. Construirea unei infrastructuri noi 
primarul, Ionel Zardova. pentru învăţământ gimnazial prin 

desfiinţarea corpurilor C1, C2, C3 şi C4 a Lista obiectivelor de 
Şcolii Gimnaziale nr. 1: 1.000 lei

investiţii pe anul 2022 13. Construire grădiniţă cu program 
normal: 250.000 lei1. Platformă de depozitare şi 
Total: 1.121.500 leicompostare gunoi de grajd: 130.000 lei

Primarul Vasile Matei şi echipa 
din jurul său speră ca într-o 
bună zi localitatea Grădiştea să 
beneficieze de un sistem de 
distribuţie gaze naturale de care 
să beneficieze atât cetăţenii cât 
şi agenţii economici care-şi 
desfăşoară activitatea pe 
teritoriul comunei.

În acest sens, în cadrul unei şedinţe 
ordinare desfăşurate la începutul lunii 
mai, consilierii locali au adoptat în 
unanimitate Hotărârea privind 
aprobarea cererii de finanţare, a 
devizului general estimativ pentru înştiinţaţi că proiectul a fost declarat Hotărârile privind aprobarea cererii de 
depunerea la Ministerul Dezvoltării, eligibil însă am decis să nu-l anunţăm finanţare şi a devizului general 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei a încă întrucât e o diferenţă între a fi estimativ:
proiectului „Înfiinţare sistem de eligibil şi a fi finanţat. Adică poate să fie 1. Refacere străzi, şanţuri, acces în distribuţie gaze naturale în comuna eligibil fără finanţare. N-am avut 

curţi, trotuare, parcare şi rigole Grădiştea, judeţul Călăraşi”. punctajul maxim întrucât ar fi trebuit să 
carosabile în comuna Grădiştea, 

Valoarea totală a investiţiei, întrunească 3000 de adeziuni. Imposibil 
judeţul Călăraşi

preconizabilă a se realiza prin pentru că nu avem atâtea gospodării pe 
Valoarea totală a proiectului: Programul Naţional de Investiţii Anghel raza comunei.”, afirma atunci primarul 
3.972.076,26 leiSaligny, este estimată la 48.881.503,38 Vasile Matei.

lei. Valoarea solicitată de la bugetul de Valoare finanţată de la bugetul de stat: Alte 3 proiecte depuse în stat este de 47.588.280,54 lei, diferenţa 3.582.223,92 lei
de 1.293.222,84 lei fiind suportată de la cadrul PNI Anghel Saligny

Valoare finanţată de la bugetul local: bugetul local pentru acoperirea În cadrul Programului Naţional de 
389.852,34 leicheltuielilor neeligibile. Investiţii Anghel Saligny, primarul Vasile 

Conform proiectului, lungimea reţelei Matei a solicitat acordul consilierilor 2. Extindere sistem reţea de canalizare 
de distribuţie este de 66.473 metri şi locali pentru depunerea a altor 3 în comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi
vizează nu mai puţin de 2121 de proiecte care vizează refacere străzi, Valoarea totală a proiectului: 
gospodării ce vor fi conectate. şanturi, trotuare, parcare şi rigole 18.823.349,39 leiConsumul estimat anual de către carosabile, extindere sistem de reţea de 

Valoare finanţată de la bugetul de stat: consumatorii casnici este de 5.835.000 canalizare şi respectiv modernizare 
mc iar cel de către consumatorii non- 18.309.754,09 leireţea drumuri de interes local, 
casnici, de 128.200 mc. proiectele de hotărâri aferente fiind Valoare finanţată de la bugetul local: 

votate în şedinţele de plen organizate în 513.595,34 leiProiectul, depus iniţial      
luna octombrie. Valoarea totală a 

3. Modernizare reţea drumuri de pe POIM acestora se ridică la 35.468.316,28 lei, 
interes local în comuna Grădiştea, suma de la bugetul local necesară Proiectul „Înfiinţare sistem de 
judeţul Călăraşipentru acoperirea cheltuielilor distribuţie gaze naturale în comuna 

neeligibile fiind de 1.267.032,82 lei.Grădiştea” a fost depus în decembrie Valoarea totală a proiectului: 
2020, pe POIM, fiind declarat după Proiecte depuse în cadrul Programului 12.672.890,63 lei
aproape un an eligibil însă entuziasmul Naţional de Investiţii Anghel Saligny în Valoare finanţată de la bugetul de stat: 
primarului, în acel moment, a fost vederea obţinerii finanţării de la 12.309.305,49 lei
moderat „Proiectul de gaz s-a depus în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

Valoare finanţată de la bugetul local: luna decembrie 2020 prin POIM. În şi Administraţiei pentru care au fost 
363.585,14 leiurmă cu câteva săptămâni am fost votate în cadrul Consiliului Local 

La finele lunii trecute, consilierii locali, convocaţi în 
şedinţă ordinară, au adoptat Hotărârea privind aprobarea 
implementării obiectivului de investiţii „Înfiinţare sistem 
de distribuţie gaze naturale în localitatea Roseţi, judeţul 
Călăraşi”, aprobarea cererii de finanţare precum şi 
aprobarea devizului general estimativ în cadrul 
Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.
Valoarea totală a investiţiei este de 51.214.833,34 lei (TVA 
inclus) din care 49.687.468,34 lei, de la bugetul de stat. 
Cofinanţarea proiectului asigurată de la bugetul local este 
de 1.527.365 lei.
Iniţial, proiectul fusese depus în cadrul Programului 
Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 POIM, Axa 
Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport 
al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul specific 
8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului 
Naţional de transport a gazelor naturale cu alte state vecine 
potrivit prevederilor Ghidului solicitantului ''Dezvoltarea 
reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în 
vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, 
eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor 
de transport, distribuţie şi consum final”, în vederea 
obţinerii finanţării însă nu a întrunit punctajul necesar.

În aprilie, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Grădiştea, aleşii locali şi-au dat acordul pentru adoptarea 
Hotărârii privind aprobarea cuantumului şi numărului de 
burse acordate elevilor Liceului Tehnologic Constantin 
George Călinescu pentru semestrul II al anului şcolar 2021-
2022.
Astfel, pentru elevi au fost aprobate 27 de burse de merit, 
în valoare fiecare de 200 lei / lună, 36 de burse de studiu, în 
cuantum de 150 lei fiecare, respectiv 83 de burse de ajutor 
social, fiecare în sumă de 200 lei / lună.
Sumă necesară pentru cele 146 de burse este de 136.000 
lei, fiind repartizată de la Ministerul Finanţelor.

Şedinţa Adunării Generale Extraordinare şedinţa Adunării Generale Extraordinare şi aprobarea prin vot a bilanţului pe anul 
a AJF Călăraşi pentru alegerea pentru Alegerea Preşedintelui şi a precedent şi descărcarea de gestiune a 
preşedintelui şi a membrilor Comitetului membrilor Comitetului Executiv să aibă Comitetului Executiv
Executiv pentru următorii 4 ani va avea loc în data de 26.06.2022, începând cu - Alegerea Preşedintelui AJF Călăraşi
loc pe 20 iunie. Anunţul a fost făcut de ora 10:00, în cadrul sălii de conferinţe - Alegerea Vicepreşedinţilor AJF Călăraşi
conducerea AJF Călăraşi, astăzi, pe Hotel Hestia Călăraşi din Şoseaua - Alegerea reprezentantului Ligii a IV-a în 
pagina proprie de Facebook. „Comitetul Chiciului nr. 2A, Călăraşi, având Comitetul Executiv
Executiv al Asociaţiei Judeţene de următoarea ordine de zi:

- Alegerea reprezentantului Ligii a V-a în Fotbal Călăraşi, în şedinţa sa din data - Constatarea întrunirii cvorumului Comitetul Executivde 20.05.2022, a stabilit că şedinţa - Prezentarea şi aprobarea ordinei de zi - Alegerea reprezentantului Copiişsi Adunării Generale Extraordinare - Alocuţiunea Preşedintelui AJF Juniori în Comitetul Executivpentru Alegerea Preşedintelui şi a 
- Desemnarea scrutatorilor - Alegerea preşedintelui şi a membrilor membrilor Comitetului Executiv să aibă 
- Desemnarea a 3 persoane pentru Comisiei de Cenzoriloc în data de 26.06.2022, începând cu 
întocmirea Procesului Verbal Oficial al - Hotărârile Adunării Generaleorele 10:00, în cadrul sălii de conferinţe 
Adunării GeneraleHotel Hestia Călăraşi din Şoseaua - Şedinţa de lucru pe ligi - Diverse                   
- Afilierea / dezafilierea membrilor AJF Chiciului nr. 2A, Călăraşi.”, se arată în Membrii Afiliaţi ai Asociaţiei Judeţene 
Călăraşimesajul postat pe Facebook. de Fotbal Călăraşi au termen 15 zile 
- Prezentarea Raportului Comitetului Adunare Generală Extraordinară AJF pentru a aduce completări/modificări în 
Executiv şi a Raportului Administraţiei Călăraşi | Ordinea de zi scris la Ordinea de Zi, care se vor 
AJF pe perioada parcursă de la ultima depune la secretariatul AJF Călăraşi sau Comitetul Executiv al Asociaţiei 
Adunare Generală. vor fi transmise pe adresa de e-mail Judetene de Fotbal Călăraşii, în sedinţa 
- Raportul anual de venituri şi cheltuieli ajf_calarasi@yahoo.com.sa din data de 20.05.2022, a stabilit ca 

n Grădiştea

Eforturi susţinute pentru introducerea 
reţelei de gaze în comună. Investiţia, 

finanţabilă prin PNI Anghel Saligny, este 
estimată la circa 49 milioane de lei

Înfiinţare sistem de 
distribuţie gaze naturale, 

investiţie estimată la 
peste 51 de milioane lei

n Grădiştea

Burse pentru elevii 
Liceului Tehnologic 
Constantin George Călinescu

n Ştefan Vodă

Reţea de alimentare cu gaze naturale, 
investiţie prin PNI „Anghel Saligny”, în 

valoare de peste 29 de milioane lei

n Primăria Ştefan Vodă

Investiţii de peste 
1 milion de lei în 2022

n AJF Călăraşi

Cupa României - Faza judeţeană 
continuă cu partidele din sferturiŞedinţa Adunării Generale Extraordinare pentru 

alegerea preşedintelui AJF Călăraşi, programată pe 26 iunie

Finala campionatului judeţean: Venus 
Independenţa - Progresul Fundulea
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în comuna Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi”.
Concret, este vorba de o investiţie în valoare de 
29.360.665,30 lei cu TVA inclus, finanţabilă prin 
Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny. 
Din această sumă, 28.443.735,73 lei cu TVA 
inclus reprezintă valoarea suportată de la 
bugetul de stat, diferenţa de 916.929,57 lei, din 
bugetul local.

Proiectul vizează 779 de consumatori casnici 
(gospodării), respectiv 12 consumatori non-
casnici (obiective socio-culturale), echivalate la Modernizarea comunei Ştefan Vodă nu mai e 
consum cu aprox. 33 de gospodării. Lungimea un obiectiv rămas la stadiul de deziderat. După 
totală a reţelei de distribuţie gaze, de tip alegerile locale din toamna anului 2020, odată 
inteligent, este de 33.477 metri liniari. Consumul cu schimbarea administraţiei locale aflată la 
de gaz anual aferent consumatorilor casnici este conducere preţ de 30 de ani fără întrerupere, 
estimat la 1.433.380 mc/an iar pentru cei non-proiectele de dezvoltare reală a comunităţii au 
casnici de 70.340 mc/an. Se vor monta de prins contur. Au prins viaţă!
asemenea 791 de contoare inteligente.Bunăoară, comuna va putea beneficia chiar şi de 
Prin PNI Anghel Saligny, judeţului Călăraşi i s-a o reţea de gaze naturale, după ce Consiliul Local 
repartizat suma de 172.935.941 lei pentru reţea a adoptat în şedinţa ordinară din aprilie, anul 
de gaze, respectiv 1.197.037.944 lei din care acesta, Hotărârea privind aprobarea 
513.016.262 lei pentru proiectele de apă şi indicatorilor tehnico – economici, a devizului 
canalizare şi 684.021.682 lei pentru drumuri şi general şi a cererii de finanţare pentru proiectul 
poduri.„Înfiinţare reţea de alimentare cu gaze naturale 

n Roseţi

Pe 18 mai s-a sărbătorit ziua internaţională a (cu un buget de 64 mil euro), Programul nostru 
muzeelor, o zi ce are drept scop promovarea contribuie în mod activ la conservarea, protejarea, 
activităţilor muzeelor ca importante căi de promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
schimburi culturale, de îmbogăţire a culturilor şi de cultural al zonei.
dezvoltare a înţelegerii reciproce, a cooperării şi a 

Şi pentru că vacanţa de vară bate la uşă, vă păcii între popoare. Tema din acest an a fost 
prezentăm două proiecte care vă pot oferi impulsul „Puterea muzeelor", abordând potenţialul muzeelor 
pentru a vă cufunda în spiritul acestor meleaguri de a aduce schimbări pozitive în comunităţi în ceea demonstrează că tehnologiile TIC moderne pot 
româno-bulgare şi care reprezintă resurse pentru ce priveşte dezvoltarea durabilă, digitalizarea şi atrage mai mulţi turişti în muzee şi în zona 
istorie, cultură şi natură. accesibilitatea  precum şi conştientizarea culturală transfrontalieră. 

pentru viitoarea societate civilă. Proiectul LIVE (ROBG-499) „Mediu live, interactiv 
Proiectul HERCULT (ROBG-491) „Dezvoltarea şi virtual pentru muzeele din zona trans-Programul Interreg V-A România – Bulgaria pentru produselor turistice comune şi reabilitarea frontalieră a Dunării de Jos între România şi care Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră patrimoniului cultural" în valoare de aproximativ Bulgaria" în valoare de aproximativ 0,5 mil euro, Călăraşi pentru graniţa România – Bulgaria (BRCT 
1,5 mil euro, implementat de UAT Judeţul Călăraşi şi implementat de Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Călăraşi) îndeplineşte rolul de Secretariat comun, 
Municipalitatea Silistra, a contribuit la reabilitarea Muzeul Istoric Regional – Silistra, Muzeul Regiunii sprijină activ potenţialul muzeelor din regiunea 
clădirii vechi cunoscută sub numele de "Casa Porţile de Fier, Muzeul Regional de Istorie din Ruse şi transfrontalieră care, în calitate de actori cheie 
Demetriade" din Călăraşi şi a clădirii Galeriei de Artă Universitatea din Ruse "Angel Kanchev" ne locali contribuie la diseminarea informaţiilor 
din Silistra, contribuind la dezvoltarea infrastructurii ştiinţifice despre provocările de mediu, devenind 
culturale şi crearea unor pachete turistice atractive.locuri de joacă inovatoare în care noile tehnologii 

pot fi dezvoltate şi aplicate în viaţa de zi cu zi, 
Pentru a afla mai multe despre Programul Interreg V-

făcând muzeele mai accesibile şi mai atractive, 
A România–Bulgaria şi proiectele transfrontaliere contribuind la construirea comunităţii şi la formarea 
implementate, vă invităm să accesaţi pagina de unei societăţi civile informate şi angajate. Astfel, 
internet www.interregrobg.eu. prin intermediul Axei Prioritare 2 – O regiune verde 

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

Muzeele – actori cheie locali în contextul Programului Interreg V-A România – Bulgaria 

Finala campionatului judeţean de fotbal se va disputa între reuşit să înscrie de 15 ori, primind în schimb, 6 goluri.
Venus Independenţa, câştigătoarea Seriei A a play-off-ului Barajul de promovare în liga 3 este programat pe 18 iunie, 

ora 18.00 (turul), respectiv 25 iunie, ora 17.00 (returul). şi Progresul Fundulea, echipă clasată pe primul loc în topul 
Învingătoarea dintre Venus şi Progresul va da piept în ultimul Seriei B, la finele play-off-ului. Meciul, programat într-o 
act cu campioana Bucureştiului, potrivit tragerii la sorţi.singură manşă sâmbătă, 4 iunie, de la ora 17.00 pe arena 
n Sezonul regulat din Modelu, are o miză aparte. Echipa învingătoare va 
1. Venus Independenţa 16 13 2 1 89-15 41reprezenta judeţul la barajul de promovare în L3!
1. Progresul Fundulea 16 12 2 2 62-19 38

Venus Independenţa a încheiat sezonul regulat pe primul loc, 
n Play-off

totalizând în cele 16 meciuri disputate, nu mai puţin de 41 de 
1. Venus Independenţa 6 4 1 1 20-10 13puncta. A bifat 13 victorii, 2 egaluri şi o înfrângere, 
1. Progresul Fundulea 6 4 0 2 15-6 12golaverajul fiind unul “ameţitor”: 89-15!
n TotalÎn play-off, echipa sponsorizată de SA Agrozootehnica 

Independenţa SA a obţinut 4 victorii, un egal şi un eşec. A 1. Venus Independenţa 22 17 3 2 109-25 54
marcat în cele 6 meciuri jucate 20 de goluri, primind în 1. Progresul Fundulea 22 16 2 4 77-25 50
schimb, 10. n Baraj promovare Liga 3
De partea cealaltă, Progresul Fundulea a încheiat prima parte Regiunea 6 | 18 iunie, ora 18.00 (TURUL), respective 25 
a campionatului tot pe primul loc cu 38 de puncte. În cele 16 iunie, ora 17.00 (RETURUL)
meciuri disputate, fundulenii s-au ales cu 12 victorii, 2 remize 

Călăraşi – Bucureşti
şi tot atâtea înfrângeri. Progresul a marcat 62 de goluri 

Ilfov – Ialomiţaîncasând 19. În play-off, viitoarea adversară a lui Venus a 
Prahova - Bucureşticâştigat 4 dueluri, în alte două fiind învinsă. Progresul a 

Cupa României – Faza judeţeană la fotbal, ediţia 2021-2022, 
continuă cu partidele din cadrul etapei sferturilor de finală. 

Prima confruntare va avea loc sâmbătă, 4 iunie, de la ora 
11.00, la Ciocăneşti între Dunărea, câştigătoarea la zi a 
trofeului, şi Unirea Mânăstirea.

Celalalte 3 dueluri sunt programat sâmbătă, 11 iunie, de la ora 
17.30 de minute. Cel mai “tare” duel este cel de la Grădiştea 
dintre Dunărea şi Venus Independenţa. Victoria Chirnogi 
forţează pătrunderea în semifinale în faţa celor de la Spicul 
Vâlcelele.

Calificată în finala campionatului judeţean, Progresul va da 
piept la Fundulea cu ACS Roseţi, finalista ediţiei precedente.

Semifinalele se vor desfăşura pe 18 iunie (într-o singură 
manşă). Finala va avea loc pe 25 iunie, ora 17.30 de minute.

Program jocuri sferturi de finală
Sâmbătă, 4 iunie, ora 11.00

Dunărea Ciocăneşti – Unirea Mânăstirea

Sâmbătă, 11 iunie, ora 17.30

Dunărea Grădiştea – Venus Independenţa

Victoria Chirnogi – Spicul Vâlcelele

Progresul Fundulea – ACS Roseţi

În februarie, consilierii locali ai comunei 2. Construire capelă mortuară: 400.000 
Ştefan Vodă au adoptat în cadrul unei lei
şedinţe ordinare atât Bugetul de venituri 3. Construire sediu primărie: 71.500 lei
şi cheltuieli cât şi Lista obiectivelor de 4. Construire dispensar uman: 100.000 
investiţii propuse a se realiza în acest an. lei
Potrivit Hotărârii 6, bugetul este 5. Furnizare şi montare sistem de 
estimat, atât la partea de venituri cât şi supraveghere video: 75.000 lei
de cheltuieli la 4.161.000 lei, două 

6. Actualizare PUG: 36.000 lei
treimi (2.718.000 lei) însemnând sume 

7. Împrejmuire cimitir – satul nou: ce vor fi alocate de la bugetul de stat.
50.000 lei

Primarul Ionel Zardova şi echipa sa au 
8. Reabilitare şi modernizare sistem de conturat şi lista obiectivelor de investiţii, 
alimentare cu apă: 5.000 leisuma alocată fiind de 1.121.500 lei. “Nu 
9. Modernizare şi extindere sistem de suntem o comună mare cu un potenţial 
canalizare: 1.000 leiaparte. Însă banii pe care-i avem la 

dispoziţie încercăm să-i utilizăm în mod 10. Înfiinţare reţea de gaze naturale: 
eficient. Această comună are nevoie de 1.000 lei
investiţii pentru a se dezvolta şi 11. Reabilitare, modernizare, dotare şi 
încercăm să fructificăm orice extindere a aşezământului cultural: 
oportunitate pe diferitele programe 1.000 lei
guvernamentale şi europene.”, susţine 12. Construirea unei infrastructuri noi 
primarul, Ionel Zardova. pentru învăţământ gimnazial prin 

desfiinţarea corpurilor C1, C2, C3 şi C4 a Lista obiectivelor de 
Şcolii Gimnaziale nr. 1: 1.000 lei

investiţii pe anul 2022 13. Construire grădiniţă cu program 
normal: 250.000 lei1. Platformă de depozitare şi 
Total: 1.121.500 leicompostare gunoi de grajd: 130.000 lei

Primarul Vasile Matei şi echipa 
din jurul său speră ca într-o 
bună zi localitatea Grădiştea să 
beneficieze de un sistem de 
distribuţie gaze naturale de care 
să beneficieze atât cetăţenii cât 
şi agenţii economici care-şi 
desfăşoară activitatea pe 
teritoriul comunei.

În acest sens, în cadrul unei şedinţe 
ordinare desfăşurate la începutul lunii 
mai, consilierii locali au adoptat în 
unanimitate Hotărârea privind 
aprobarea cererii de finanţare, a 
devizului general estimativ pentru înştiinţaţi că proiectul a fost declarat Hotărârile privind aprobarea cererii de 
depunerea la Ministerul Dezvoltării, eligibil însă am decis să nu-l anunţăm finanţare şi a devizului general 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei a încă întrucât e o diferenţă între a fi estimativ:
proiectului „Înfiinţare sistem de eligibil şi a fi finanţat. Adică poate să fie 1. Refacere străzi, şanţuri, acces în distribuţie gaze naturale în comuna eligibil fără finanţare. N-am avut 

curţi, trotuare, parcare şi rigole Grădiştea, judeţul Călăraşi”. punctajul maxim întrucât ar fi trebuit să 
carosabile în comuna Grădiştea, 

Valoarea totală a investiţiei, întrunească 3000 de adeziuni. Imposibil 
judeţul Călăraşi

preconizabilă a se realiza prin pentru că nu avem atâtea gospodării pe 
Valoarea totală a proiectului: Programul Naţional de Investiţii Anghel raza comunei.”, afirma atunci primarul 
3.972.076,26 leiSaligny, este estimată la 48.881.503,38 Vasile Matei.

lei. Valoarea solicitată de la bugetul de Valoare finanţată de la bugetul de stat: Alte 3 proiecte depuse în stat este de 47.588.280,54 lei, diferenţa 3.582.223,92 lei
de 1.293.222,84 lei fiind suportată de la cadrul PNI Anghel Saligny

Valoare finanţată de la bugetul local: bugetul local pentru acoperirea În cadrul Programului Naţional de 
389.852,34 leicheltuielilor neeligibile. Investiţii Anghel Saligny, primarul Vasile 

Conform proiectului, lungimea reţelei Matei a solicitat acordul consilierilor 2. Extindere sistem reţea de canalizare 
de distribuţie este de 66.473 metri şi locali pentru depunerea a altor 3 în comuna Grădiştea, judeţul Călăraşi
vizează nu mai puţin de 2121 de proiecte care vizează refacere străzi, Valoarea totală a proiectului: 
gospodării ce vor fi conectate. şanturi, trotuare, parcare şi rigole 18.823.349,39 leiConsumul estimat anual de către carosabile, extindere sistem de reţea de 

Valoare finanţată de la bugetul de stat: consumatorii casnici este de 5.835.000 canalizare şi respectiv modernizare 
mc iar cel de către consumatorii non- 18.309.754,09 leireţea drumuri de interes local, 
casnici, de 128.200 mc. proiectele de hotărâri aferente fiind Valoare finanţată de la bugetul local: 

votate în şedinţele de plen organizate în 513.595,34 leiProiectul, depus iniţial      
luna octombrie. Valoarea totală a 

3. Modernizare reţea drumuri de pe POIM acestora se ridică la 35.468.316,28 lei, 
interes local în comuna Grădiştea, suma de la bugetul local necesară Proiectul „Înfiinţare sistem de 
judeţul Călăraşipentru acoperirea cheltuielilor distribuţie gaze naturale în comuna 

neeligibile fiind de 1.267.032,82 lei.Grădiştea” a fost depus în decembrie Valoarea totală a proiectului: 
2020, pe POIM, fiind declarat după Proiecte depuse în cadrul Programului 12.672.890,63 lei
aproape un an eligibil însă entuziasmul Naţional de Investiţii Anghel Saligny în Valoare finanţată de la bugetul de stat: 
primarului, în acel moment, a fost vederea obţinerii finanţării de la 12.309.305,49 lei
moderat „Proiectul de gaz s-a depus în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

Valoare finanţată de la bugetul local: luna decembrie 2020 prin POIM. În şi Administraţiei pentru care au fost 
363.585,14 leiurmă cu câteva săptămâni am fost votate în cadrul Consiliului Local 

La finele lunii trecute, consilierii locali, convocaţi în 
şedinţă ordinară, au adoptat Hotărârea privind aprobarea 
implementării obiectivului de investiţii „Înfiinţare sistem 
de distribuţie gaze naturale în localitatea Roseţi, judeţul 
Călăraşi”, aprobarea cererii de finanţare precum şi 
aprobarea devizului general estimativ în cadrul 
Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.
Valoarea totală a investiţiei este de 51.214.833,34 lei (TVA 
inclus) din care 49.687.468,34 lei, de la bugetul de stat. 
Cofinanţarea proiectului asigurată de la bugetul local este 
de 1.527.365 lei.
Iniţial, proiectul fusese depus în cadrul Programului 
Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020 POIM, Axa 
Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport 
al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul specific 
8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului 
Naţional de transport a gazelor naturale cu alte state vecine 
potrivit prevederilor Ghidului solicitantului ''Dezvoltarea 
reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în 
vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, 
eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor 
de transport, distribuţie şi consum final”, în vederea 
obţinerii finanţării însă nu a întrunit punctajul necesar.

În aprilie, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Grădiştea, aleşii locali şi-au dat acordul pentru adoptarea 
Hotărârii privind aprobarea cuantumului şi numărului de 
burse acordate elevilor Liceului Tehnologic Constantin 
George Călinescu pentru semestrul II al anului şcolar 2021-
2022.
Astfel, pentru elevi au fost aprobate 27 de burse de merit, 
în valoare fiecare de 200 lei / lună, 36 de burse de studiu, în 
cuantum de 150 lei fiecare, respectiv 83 de burse de ajutor 
social, fiecare în sumă de 200 lei / lună.
Sumă necesară pentru cele 146 de burse este de 136.000 
lei, fiind repartizată de la Ministerul Finanţelor.

Şedinţa Adunării Generale Extraordinare şedinţa Adunării Generale Extraordinare şi aprobarea prin vot a bilanţului pe anul 
a AJF Călăraşi pentru alegerea pentru Alegerea Preşedintelui şi a precedent şi descărcarea de gestiune a 
preşedintelui şi a membrilor Comitetului membrilor Comitetului Executiv să aibă Comitetului Executiv
Executiv pentru următorii 4 ani va avea loc în data de 26.06.2022, începând cu - Alegerea Preşedintelui AJF Călăraşi
loc pe 20 iunie. Anunţul a fost făcut de ora 10:00, în cadrul sălii de conferinţe - Alegerea Vicepreşedinţilor AJF Călăraşi
conducerea AJF Călăraşi, astăzi, pe Hotel Hestia Călăraşi din Şoseaua - Alegerea reprezentantului Ligii a IV-a în 
pagina proprie de Facebook. „Comitetul Chiciului nr. 2A, Călăraşi, având Comitetul Executiv
Executiv al Asociaţiei Judeţene de următoarea ordine de zi:

- Alegerea reprezentantului Ligii a V-a în Fotbal Călăraşi, în şedinţa sa din data - Constatarea întrunirii cvorumului Comitetul Executivde 20.05.2022, a stabilit că şedinţa - Prezentarea şi aprobarea ordinei de zi - Alegerea reprezentantului Copiişsi Adunării Generale Extraordinare - Alocuţiunea Preşedintelui AJF Juniori în Comitetul Executivpentru Alegerea Preşedintelui şi a 
- Desemnarea scrutatorilor - Alegerea preşedintelui şi a membrilor membrilor Comitetului Executiv să aibă 
- Desemnarea a 3 persoane pentru Comisiei de Cenzoriloc în data de 26.06.2022, începând cu 
întocmirea Procesului Verbal Oficial al - Hotărârile Adunării Generaleorele 10:00, în cadrul sălii de conferinţe 
Adunării GeneraleHotel Hestia Călăraşi din Şoseaua - Şedinţa de lucru pe ligi - Diverse                   
- Afilierea / dezafilierea membrilor AJF Chiciului nr. 2A, Călăraşi.”, se arată în Membrii Afiliaţi ai Asociaţiei Judeţene 
Călăraşimesajul postat pe Facebook. de Fotbal Călăraşi au termen 15 zile 
- Prezentarea Raportului Comitetului Adunare Generală Extraordinară AJF pentru a aduce completări/modificări în 
Executiv şi a Raportului Administraţiei Călăraşi | Ordinea de zi scris la Ordinea de Zi, care se vor 
AJF pe perioada parcursă de la ultima depune la secretariatul AJF Călăraşi sau Comitetul Executiv al Asociaţiei 
Adunare Generală. vor fi transmise pe adresa de e-mail Judetene de Fotbal Călăraşii, în sedinţa 
- Raportul anual de venituri şi cheltuieli ajf_calarasi@yahoo.com.sa din data de 20.05.2022, a stabilit ca 

n Grădiştea

Eforturi susţinute pentru introducerea 
reţelei de gaze în comună. Investiţia, 

finanţabilă prin PNI Anghel Saligny, este 
estimată la circa 49 milioane de lei

Înfiinţare sistem de 
distribuţie gaze naturale, 

investiţie estimată la 
peste 51 de milioane lei

n Grădiştea

Burse pentru elevii 
Liceului Tehnologic 
Constantin George Călinescu

n Ştefan Vodă

Reţea de alimentare cu gaze naturale, 
investiţie prin PNI „Anghel Saligny”, în 

valoare de peste 29 de milioane lei

n Primăria Ştefan Vodă

Investiţii de peste 
1 milion de lei în 2022

n AJF Călăraşi

Cupa României - Faza judeţeană 
continuă cu partidele din sferturiŞedinţa Adunării Generale Extraordinare pentru 

alegerea preşedintelui AJF Călăraşi, programată pe 26 iunie

Finala campionatului judeţean: Venus 
Independenţa - Progresul Fundulea
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