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Comuna Ştefan Vodă ar putea beneficia de Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
locuinţe de serviciu pentru specialiştii din Componenta C10-Fondul local, Investiţia I2 
sănătate şi învăţământ. În acest sens, s-a Construirea de locuinţe pentru tineri şi pentru 
făcut şi primul pas, după ce în cadrul şedinţei specialişti din sănătate şi învăţământ.
ordinare din 23 iunie, consilierii locali şi-au Valoare totală a proiectului este de 243.602 
dat acordul pentru Proiectul de hotărâre euro, fără TVA, echivalentul a 1199179,565 lei, 
privind aprobarea Cererii de finanţare, a din care 220.732 euro, echivalentul a 
Notei de fundamentare şi a cheltuielilor 1086597,416 lei, valoare alocată prin PNRR. 
legate de proiectul "Construirea de locuinţe 

Contribuţia de la bugetul local este cifrată la de serviciu pentru specialiştii din sănătate şi 
22.870 euro,  echivalentul a 112582,416 lei;învăţământ, în comuna Ştefan Vodă, judeţul 

Călăraşi". Potrivit Proiectului de hotărâre, cheltuielile 
conexe ce pot apărea pe durata implementării Iniţiat de primarul Ionel Zardova, investiţia ce 
proiectului vor fi suportate din bugetul local.se preconizează a se realiza este finanţată prin 

Surpriză de proporţii! Noul tehnician principal al Dunării nu 
este Marius Păun ori Virgil Bogatu. Nici măcar Ion Răuţă, 
nume vehiculate în ultima vreme prin fotbalul călărăşean. 
Începând de astăzi, frâiele „galben-albaştrilor” au fost 
încredinţate fostului internaţional, Gheorghe Mihali, ultima 
oară la Dinamo Bucureşti.

„Am jucat multe meciuri în viaţa mea dar parcă n-am avut 
atâtea emoţii ca acum. Este o mare provocare pentru mine 
să fiu astăzi aici. Sunt aici pentru a încerca să formez o 
echipă bună, să cooptez în lot cât mai mulţi jucători 
călărăşeni. Sigur, e nevoie să aducem 3, 4, 5 jucători din 
altă parte dar baza, nucleul jucătorilor să fie de aici.”, a 
spus în cadrul conferinţei de prezentare desfăşurată la CJ 
Călăraşi, Gică Mihali care a continuat „Condiţii avem. Totuşi 
este Dunărea Călăraşi. Echipa asta a fost în Liga 1. S-a 
chinuit puţin, ce s-a întâmplat nu mă interesează dar acum Câştigător al Cupei României cu Dinamo: 1999-2000, 2000-
trebuie să începem un alt drum. Condiţii sunt. Avem teren 2001
de antrenamente, condiţii bune de cazare, tot. Problema e Câştigător al Cupei Balcanice cu Inter Sibiu:  1990-1991
să încercăm să facem o echipă bună pentru că ştiu că 

Câştigător al Cupei UEFA Intertoto cu Guingamp: 1996sunteţi pretenţioşi. Rugămintea mea ar fi următoare: Să ne 
Are 31 de selecţii la echipa naţională. Primul meci acordaţi puţină răbdare, să nu fiţi prea aspri cu noi. Vă 
21.12.1991: România – Egipt 3-1asigur că vom face tot ce depinde de mine şi de stafful 

meu să facem o echipă bună la Călăraşi.” Partide jucate în:

Liga 1: 359 jocuri / 20 goluriMihali a semnat un contract valabil pe 3 sezoane, 
colaboratorii săi din stafful tehnic fiind Marius Păun (ultimul Ligue 1: 95 jocuri / 5 goluri
principal al Dunării în L2) şi Gabriel Popa (antrenor cu Ligue 2: 5 jocuri / 0 goluri
portarii).

Cupa României: 32 jocuri / 3 goluri
n GHEORGHE MIHALI. S-a născut pe 9 decembrie 1965 la A antrenat pe: CFR Cluj (secund), FC Argeş Piteşti (secund), 
Borşa, Maramureş. A jucat ca fundaş central la Minerul CSM Focşani, Universitatea Cluj, Al – Ettifaq (secund), Al 
Borşa, FC Olt Scorniceşti, Inter Sibiu, Dinamo Bucureşti, Mina'a (secund), UTA Arad (secund), CS Mioveni, CS 
Guingamp. Baloteşti, Academia Muscelul Câmpulung, Dinamo 
Campion cu Dinamo Bucureşti: 1991-1992, 1999 – 2000 Bucureşti (interimar)

În cadrul Comitetului Executiv al FRF, desfăşurat miercuri, 29 
iunie, s-au stabilit datele de start pentru următoarele 
competiţii fotbalistice din România, pentru sezonul următor:

Liga Elitelor U16: 20 august 2022

Liga 1 Feminin: 28 august 2022

Liga 2 Feminin: 28 august 2022

Campionatul Naţional U19: 3 septembrie 2022

Campionatul Naţional U17: 3 septembrie 2022

Totodată, la precedenta şedinţă a Comitetului Executiv, din 
data de 18 mai, au fost stabilite datele de start pentru 
competiţiile:

Liga 1: 16 iulie 2022

Liga 2: 6 august 2022

Liga 3: 27 august 2022

Liga de Tineret: 20 august 2022

Liga Elitelor U17: 20 august 2022

Judeţul Călăraşi are nevoie acută de 
investiţii, susţine senatorul PSD de 
Călăraşi, Nicuşor Cionoiu care a salut 
ideea organizării, la Călăraşi, a unei 
întâlniri între reprezentanţii Transgaz şi 
ANRE cu o serie de primari din judeţ care 
ar putea dezvolta proiecte de înfiinţare 
reţea de gaze în localităţile pe care le 
conduc.

„După cum bine ştiţi am avut o întâlnire 
cu reprezentanţii Transgaz şi ANRE 
privind proiectele care se vor derula pe 
raza judeţului Călăraşi. Au fost invitaţi 19 
primari care sunt potenţiali beneficiari ai 
acestor proiecte. Am cerut consultanţa şi 
sprijinul acestor specialişti tocmai pentru 
a câştiga timp, pentru a realiza nişte 
proiecte care să aibă sorţi de izbândă.”, a 
spus într-o conferinţă de presă 
desfăşurată la sediul PSD Călăraşi 

toată Europa, în toată lumea, sunt senatorul Cionoiu care a continuat 
probleme care ţin de creşterea preţurilor, „Aceste proiecte trebuie să aducă un 
de scumpirea carburantului. Toate confort, o înnobilare a investiţiilor 
acestea le-am evidenţiat împreună cu agenţilor economici, trebuie să ne 
primarii tocmai pentru a încerca să gândim că avem nevoie în acest moment 
aplicăm şi să beneficiem de banii de investiţii pe raza judeţului. Avem 
europeni şi să câştigăm timp şi investiţii.”problemele care sunt în toată ţara, în 

răspundere limitată de drept privat şi 
interes local cu asociat unic comuna 
Roseţi, judeţul Călăraşi.

Pentru accesarea fondurilor din PNRR 
în vederea construirii parcului 
fotovoltaic este necesară înfiinţarea 
unei astfel de societăţi având ca obiect 
principal de activitate producerea de 
energie electrică (în scopul 
comercializării şi / sau consumului 
propriu în cadrul societăţii) 
corespăunzătoarea diviziunii 35 – 
Producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi 
aer condiţionat clasa CAEN 3511 – 

Construirea unui parc fotovoltaic în studiu de fezabilitate, Pilonul I Producţie de energie electrică. SC 
comuna Roseţi care să genereze Tranziţia verde din Planul Naţional de Administrativ Serv Roseţi va avea un 
facturi mai mici la energie a devenit o Redresare şi Rezilienţă”. capital social subscris şi vărsat de 200 
prioritate pentru primarul Nicolae de lei având ca asociat unic Comuna Valoarea totală a investiţiei este de 
Rîjnoveanu. Primul demers a fost Roseţi prin Consiliul Local al comunei 17.158.862,36 lei din care 
făcut joi, 9 iunie când a fost adoptată, Roseţi. 16.511.617,18 lei reprezintă cheltuieli 
în cadrul unei şedinţe extraordinare eligibile prin PNRR iar diferenţa de Astfel, valoarea energiei electrice convocată de îndată Hotărârea 

647.245,18 lei, însemnând cheltuieli vândută de administraţia locală privind aprobarea depunerii 
neeligibile aferente proiectului să fie societăţii mai sus-amintite care va avea obiectivului de investiţii respectiv a 
susţinută din bugetul local. şi licenţa necesară, va fi scăzută din cererii de finanţare “Producerea 

facturile de energie ale şcolilor, Al doilea demers a fost realizat tot în energiei electrice din surse 
instituţilor publice şi pentru iluminatul cadrul aceleaşi şedinţe odată cu regenerabile de energie solară – 
stradal. Economiile, în lunile de vară, adoptarea Hotărârii privind aprobarea “Înfiinţare Parc Fotovoltaic în comuna 
pot ajunge şi la 50% din factura la iniţierii procedurilor prin înfiinţarea Roseţi, judeţul Călăraşi”, precum şi 
curent.unei societăţi comerciale cu aprobarea devizului general, faza 

Consiliul Local Călăraşi şi-a manifestat interesul de a prelua 
în administrare o serie de imobile din incinta Complexului 
Sportiv Dunărea din Călăraşi, aparţinând Ministerului 
Sportului în vederea reabilitării acestora. 

În acest sens, şeful Executivului PMC, Marius Dulce, a iniţiat 
Proiectul de hotărâre privind transmiterea  unor imobile din 
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Sportului prin Clubul Sportiv Şcolar Călăraşi şi prin Clubul 
Sportiv Municipal Călăraşi, în domeniul public al Municipiului 
Călăraşi şi administrarea Consiliului local Călăraşi, adoptat cu 
unanimitate de voturi în şedinţa din 28 iunie.
“Pentru a putea promova un act normative, Ministerul Sportului 
solicită hotărârea consiliului local întocmită conform art 292 din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
cu modificările şi completările ulterioare, anexa cu datele 
tehnice şi valoarea actualizată a imobilelor care fac obiectul 
trecerii în domeniul public, extras de carte funciară la zi, referat 
privind interesul public, avizul de legalitate al hotărârii, 
document privind menţiunile legate de existenţa/inexistenţa 
unor notificări pe Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al 
unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989, din care să reiasă că imobilele nu fac obiectul 
vreunui litigiu aflat pe rolul instanţelor de judecată.
De asemenea, se impune luarea în proprietate/administrare a 
acestor imobile în vederea aplicării de către UAT Municipiul 
Călăraşi pe finanţări externe nerambursabile, condiţie 
obligatorie aprobării acestora. Scopul transmiterii imobilelor 
prevăzute în anexă îl reprezinţă dezvoltarea activităţilor de 
tineret şi sport în municipiul Călăraşi, în condiţiile legii.
Justificarea este reprezentată de starea avansată de degradare, 
şi necesită reabilitare cât mai urgentă,
Municipiul Călăraşi, prin Consiliul Local, se obligă să menţină 
destinaţia actuală a imobilelor şi să asigure gratuitatea 
desfăşurării activităţilor administrative şi funcţionale ale 
Clubului Sportiv Municipal Călăraşi, precum şi gratuitatea 
desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Tineretului şi 
Sportului şi ale unităţilor/instituţiilor  din subordinea sau 
coordonarea acestuia.”, se arată în Referatul de aprobare.

Cele 6 imobile care fac obiectul Proiectului de hotărâre 
menţionat mai sus sunt:

1. Imobilul cu nr M.F. 27836 - Clădire P. pereţi de cărămidă, 
acoperiş terasă - suprafaţă construcţie 187 mp, demolată, nu 
există pe teren;

2. Imobilul cu nr M.F. 27837 - Clădire P. pereţi de zidărie de 
cărămidă, acoperiş terasă – suprafaţă construcţie 328,8 mp, a 
fost distrusă de un incendiu, există doar pereţii acesteia;

3. Imobilul cu nr M.F. 27838  -Clădire P. pereţi de zidărie de 
cărămidă, acoperiş şarpantă, învelitoare ţiglă – suprafaţa 
construcţie 397 mp;

Respectiv imobilele aflate în administrarea Clubului Sportiv 
Municipal Călăraşi:

4. Imobilul cu nr cadastral 1244 şi cartea funciară nr 8113 
specială cu suprafaţa de 6238,38 mp, sală de jocuri cu tribună 
600 de locuri şi anexe, sală pentru antrenamente fără tribune cu 
anexe, hol de legătură între vestiare sportivi şi sala sporturilor;

5. Imobilul cu nr cadastral 3254 şi cartea funciară 8616 cu 
suprafaţa de 3015 mp, bază sportivă-teren volei, teren handbal, 
împrejmuire carturi;

6. Imobilul cu nr cadastral 1245 şi cartea funciară 8618 cu 
suprafaţa de 64,42 mp, sediu radio club judeţean.

n Primăria Grădiştea

n Primăria Ştefan Vodă

n FRF

Comuna Grădiştea ar putea beneficia de o staţie de 
reîncarcare pentru vehicule electrice pe fonduri din 
PNRR. În acest sens, consilierii locali au adoptat în 
cadrul unei şedinţe desfăşurate în luna mai Hotărârea 
privind aprobarea proiectului şi a depunerii 
proiectului “Achiziţionare staţii de reîncărcare pentru 
vehicule electrice în comuna Grădiştea, judeţul 
Călăraşi”, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă al României, Componenta 10 – Fondul 
Local.

Valoarea proiectului este de 25 de mii de euro, fără TVA, 
adică 123.067,50 lei, fără TVA. Potrivit prevederilor Hotărârii 
mai sus – menţionate, Primăria Grădiştea se angajează să 
finanţeze toate cheltuielile neeligibile care asigură 
implementarea proiectului.

Tot prin PNRR, Componenta 10 – Fond Local, Primăria 
permite achiziţionarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Grădiştea speră să obţină finanţare şi pentru proiectul 
Systems/sisteme de transport inteligente) şi TIC (Tehnologia “Dezvoltare infrastructură TIC (sisteme inteligente de 
Informaţiilor şi Comunicaţiilor) ce contribuie la îmbunătăţirea management). Valoarea proiectului este de 386.476,30 
mobilităţii locale, respectiv a managementului urban/local.euro, cu TVA, adică 1.902.506,88 lei, cu TVA. Investiţia 

Consiliul Local Călăraşi, interesat 
să preia, în administrare, imobile 
aparţinând Ministerului Sportului

Parc fotovoltaic în comuna Roseţi

Staţie de reîncărcare pentru vehicule electrice

Locuinţe de serviciu pentru specialiştii 
din sănătate şi învăţământ

N. Cionoiu: Am cerut sprijinul acestor 
specialişti tocmai pentru a realiza nişte 
proiecte care să aibă sorţi de izbândă Caraş-Severin – Gorj (6 iulie), Hunedoara – Câştigătoarele grupelor vor juca finala regiunii, Casa Fotbalului a găzduit luni, 27 

Caraş-Severin (9 iulie), Gorj – Hunedoara (13 iar echipa câştigătoare va primi trofeul Cupei iunie,  tragerea la sorţi a fazei 
iulie) României pentru regiunea respectivă şi se va 

regionale a Cupei României, ediţia califica în faza următoare a Cupei României.Grupa 2: Timiş, Arad, Mehedinţi
2022/23, care se va disputa într-un Jocurile din cadrul grupelor fazei regionale a Arad – Mehedinţi (6 iulie), Timiş – Arad (9 
nou format. Cupei României vor avea loc în zilele de 6, 9 şi iulie), Mehedinţi – Timiş (13 iulie)

13 iulie cu începere de la ora 18:00, iar cele din n Regiunea 5În noul sezon, Cupa României va avea o nouă cadrul finalelor vor avea loc în data de 16 iulie, 
Grupa 1: Vâlcea, Olt, Dâmboviţaformă, mai atractivă, cu mai multe dueluri tari, cu începere de la ora 17:30, pe terenuri neutre, 

pe modelul viitoarei Champions League. Se dă Olt – Dâmboviţa (6 iulie), Vâlcea – Olt (9 iulie), ce vor fi anunţate ulterior de FRF.
startul în competiţie odată cu desfăşurarea Dâmboviţa – Vâlcea (13 iulie)

Principalele modificări ale formatului Cupei fazei regionale, în care câştigătoarele din Grupa 2: Dolj, Teleorman, Argeş României din noul sezon:n Regiunea 2fiecare judeţ se vor lupta pentru 7 locuri în 
Teleorman – Argeş (6 iulie), Dolj – Teleorman (9 turul următor al Cupei României. Grupa 1: Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş Competiţia debutează cu o fază regională, în 
iulie), Argeş – Dolj (13 iulie)

care reprezentantele judeţelor ţării vor fi Bistriţa-Năsăud – Maramureş (6 iulie), Sălaj – Reprezentanta judeţului Călăraşi a fost n Regiunea 6 împărţite în 7 zone, rezultând 7 câştigătoare Bistriţa-Năsăud (9 iulie), Maramureş – Sălaj (13 repartizată în Grupa 2 a Regiunii 6, alături de 
Grupa 1: Prahova, Giurgiu, Ilfov regionale care merg în turul 2iulie)câştigătoarele trofeului din Bucureşti (CS 
Giurgiu – Ilfov (6 iulie), Prahova – Giurgiu (9 Şaisprezecimile de finală au fost înlocuite de un Grupa 2: Bihor, Cluj, Satu MareDinamo) şi respectiv Ialomiţa (AFC Iazu).
iulie), Ilfov – Prahova (13 iulie) play-off, urmat imediat de o fază a grupelor, în Cluj – Satu Mare (6 iulie), Bihor – Cluj (9 iulie), La nivelul judeţului Călăraşi, finala se va care vor intra direct şi cele mai bune 8 echipe Grupa 2: Bucureşti, Ialomiţa, CălăraşiSatu Mare – Bihor (13 iulie)desfăşura sâmbătă, 2 iulie, la Dor Mărunt, între din Liga 1.n Regiunea 3 Ialomiţa – Călăraşi (6 iulie), Bucureşti – Ialomiţa Dunărea Ciocăneşti şi Progresul Fundulea.

În această rundă, cele 24 de echipe rămase în (9 iulie), Călăraşi – Bucureşti (13 iulie)Grupa 1: Sibiu, Mureş, Braşov
n Regiunea 1 competiţie vor fi împărţite în 4 grupe de câte 6, 

n Regiunea 7Mureş – Braşov (6 iulie), Sibiu – Mureş (9 iulie), câte două din urnele valorice 1, 2 şi 3.Grupa 1: Bacău, Iaşi, Neamţ Braşov – Sibiu (13 iulie) Grupa 1: Vrancea, Brăila, Constanţa Vor rezulta, astfel, trei meciuri pentru fiecare Iaşi – Neamţ (6 iulie), Bacău – Iaşi (9 iulie), Grupa 2: Alba, Harghita, Covasna Brăila – Constanţa (6 iulie), Vrancea – Brăila (9 echipă, cu câte o adversară din fiecare urnă 
Neamţ – Bacău (13 iulie) Harghita – Covasna (6 iulie), Alba – Harghita (9 iulie), Constanţa – Vrancea (13 iulie) valorică.

iulie), Covasna – Alba (13 iulie)Grupa 2: Suceava, Botoşani, Vaslui Grupa 2: Tulcea, Galaţi, Buzău Cupa României se va încheia cu fazele 
n Regiunea 4 ”sferturilor”, semifinalelor şi finala, disputate Galaţi – Buzău (6 iulie), Tulcea – Galaţi (9 iulie), Botoşani – Vaslui (6 iulie), Suceava – Botoşani 
Grupa 1: Hunedoara, Caraş-Severin, Gorj toate într-o singură manşă.Buzău – Tulcea (13 iulie)(9 iulie), Vaslui – Suceava (13 iulie)

Consiliul Judeţean a anunţat astăzi pe asigurarea accesului tinerilor la locuri 
pagina de Facebook că nu mai puţin de muncă decente şi sprijinirea 
de 630 de călărăşeni de etnie romă sănătăţii populaţiei.
vor beneficia de servicii de educaţie, Parteneriatul este constituit din UAT 
medicale şi sociale printr-un proiect Judeţul Călăraşi prin Consiliul Judeţean 
implementat în trei localităţi din Călăraşi, care asigură managementul 
judeţ. tehnic şi financiar al proiectului şi 
“Proiectul este finanţat prin Fondul Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi 
Român de Dezvoltare Socială, Apelul Drepturile Omului (ACEDO), care 

abilitarea şi împuternicirea tinerilor şi de proiecte "Creşterea incluziunii şi asigură susţinere în activitatea de 
femeilor şi prin conştientizarea abilitarea romilor". educaţie, respectiv pe cea de 
comunităţii privind non-discriminarea abilitarea şi imputernicire a femeilor, Scopul proiectului îl reprezintă 
populaţiei de etnie romă. tinerilor şi populaţiei de etnie romă.creşterea incluziunii şi abilitarea a 630 
Proiectul se implementează în de persoane de etnie romă, pe o Din cele 630 de persoane de etnie 
comunele Mânăstirea, Chirnogi şi perioadă de 20 de luni, prin servicii de romă 240 dintre acestea sunt copii de 
Şoldanu, comunităţi în care nevoile educaţie, de sănătate şi de ocupări vârstă preşcolară şi din învăţământ 
principale identificate sunt prevenirea adecvate a nevoilor acestora, printr-o primar.”, se arată în mesajul postat pe 
abandonului şcolar timpuriu, asistenţă socială proactivă, prin Facebook.

Câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Călăraşi, 
în luna aprilie 2022, a fost de 5.382 lei, cu 2,6 % mai mic 
decât în luna precedentă, se arată într-un comunicat de 
presă al Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi.

Câştigul salarial mediu nominal net, în judeţul Călăraşi, 
a fost de 3.288 lei, mai mic cu 2,7% comparativ cu luna 
precedentă (3.378 lei). Valorile cele mai mici ale 
câştigului salarial mediu nominal net s-au  înregistrat în 
agricultură, silvicultură şi pescuit (2.913 lei), în industrie 
şi construcţii (3.201 lei), iar cele mai mari în servicii 
(3.412 lei).

Efectivul salariaţilor

Luna aprilie 2022, comparativ cu luna precedentă, a fost 
caracterizată de creşterea numărului  de salariaţi (+10). 
Efectivul salariaţilor din judeţul Călăraşi la sfârşitul lunii 
aprilie 2022 a fost de 46.646 persoane, înregistrând o 
uşoară creştere cu 0,02% faţă de luna precedentă şi o 
creştere cu 2,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului 
precedent. Pe ramuri de activitate, numărul salariaţilor 
a fost de 4.827 persoane în agricultură, silvicultură şi 
pescuit, de 15.448 persoane în industrie şi construcţii şi 
de 26.371 salariaţi în servicii.  

Gică Mihali, noul antrenor al Dunării!

n CJ Călăraşi

630 de călărăşeni de etnie romă vor beneficia de 
servicii de educaţie, medicale şi sociale printr-un 

proiect implementat în trei localităţi din judeţ

Au fost stabilite datele de 
start ale competiţiilor 

pentru sezonul 2022-2023

n Călăraşi

Câştigul salarial mediu 
nominal brut a fost, în luna 

aprilie 2022, de 5.382 lei

S-a tras la sorţi faza regională a Cupei României, ediţia 2022/2023. 
Reprezentanta Călăraşiului, în grupă cu cele ale Bucureştiului şi Ialomiţei!
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Comuna Ştefan Vodă ar putea beneficia de Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
locuinţe de serviciu pentru specialiştii din Componenta C10-Fondul local, Investiţia I2 
sănătate şi învăţământ. În acest sens, s-a Construirea de locuinţe pentru tineri şi pentru 
făcut şi primul pas, după ce în cadrul şedinţei specialişti din sănătate şi învăţământ.
ordinare din 23 iunie, consilierii locali şi-au Valoare totală a proiectului este de 243.602 
dat acordul pentru Proiectul de hotărâre euro, fără TVA, echivalentul a 1199179,565 lei, 
privind aprobarea Cererii de finanţare, a din care 220.732 euro, echivalentul a 
Notei de fundamentare şi a cheltuielilor 1086597,416 lei, valoare alocată prin PNRR. 
legate de proiectul "Construirea de locuinţe 

Contribuţia de la bugetul local este cifrată la de serviciu pentru specialiştii din sănătate şi 
22.870 euro,  echivalentul a 112582,416 lei;învăţământ, în comuna Ştefan Vodă, judeţul 

Călăraşi". Potrivit Proiectului de hotărâre, cheltuielile 
conexe ce pot apărea pe durata implementării Iniţiat de primarul Ionel Zardova, investiţia ce 
proiectului vor fi suportate din bugetul local.se preconizează a se realiza este finanţată prin 

Surpriză de proporţii! Noul tehnician principal al Dunării nu 
este Marius Păun ori Virgil Bogatu. Nici măcar Ion Răuţă, 
nume vehiculate în ultima vreme prin fotbalul călărăşean. 
Începând de astăzi, frâiele „galben-albaştrilor” au fost 
încredinţate fostului internaţional, Gheorghe Mihali, ultima 
oară la Dinamo Bucureşti.

„Am jucat multe meciuri în viaţa mea dar parcă n-am avut 
atâtea emoţii ca acum. Este o mare provocare pentru mine 
să fiu astăzi aici. Sunt aici pentru a încerca să formez o 
echipă bună, să cooptez în lot cât mai mulţi jucători 
călărăşeni. Sigur, e nevoie să aducem 3, 4, 5 jucători din 
altă parte dar baza, nucleul jucătorilor să fie de aici.”, a 
spus în cadrul conferinţei de prezentare desfăşurată la CJ 
Călăraşi, Gică Mihali care a continuat „Condiţii avem. Totuşi 
este Dunărea Călăraşi. Echipa asta a fost în Liga 1. S-a 
chinuit puţin, ce s-a întâmplat nu mă interesează dar acum Câştigător al Cupei României cu Dinamo: 1999-2000, 2000-
trebuie să începem un alt drum. Condiţii sunt. Avem teren 2001
de antrenamente, condiţii bune de cazare, tot. Problema e Câştigător al Cupei Balcanice cu Inter Sibiu:  1990-1991
să încercăm să facem o echipă bună pentru că ştiu că 

Câştigător al Cupei UEFA Intertoto cu Guingamp: 1996sunteţi pretenţioşi. Rugămintea mea ar fi următoare: Să ne 
Are 31 de selecţii la echipa naţională. Primul meci acordaţi puţină răbdare, să nu fiţi prea aspri cu noi. Vă 
21.12.1991: România – Egipt 3-1asigur că vom face tot ce depinde de mine şi de stafful 

meu să facem o echipă bună la Călăraşi.” Partide jucate în:

Liga 1: 359 jocuri / 20 goluriMihali a semnat un contract valabil pe 3 sezoane, 
colaboratorii săi din stafful tehnic fiind Marius Păun (ultimul Ligue 1: 95 jocuri / 5 goluri
principal al Dunării în L2) şi Gabriel Popa (antrenor cu Ligue 2: 5 jocuri / 0 goluri
portarii).

Cupa României: 32 jocuri / 3 goluri
n GHEORGHE MIHALI. S-a născut pe 9 decembrie 1965 la A antrenat pe: CFR Cluj (secund), FC Argeş Piteşti (secund), 
Borşa, Maramureş. A jucat ca fundaş central la Minerul CSM Focşani, Universitatea Cluj, Al – Ettifaq (secund), Al 
Borşa, FC Olt Scorniceşti, Inter Sibiu, Dinamo Bucureşti, Mina'a (secund), UTA Arad (secund), CS Mioveni, CS 
Guingamp. Baloteşti, Academia Muscelul Câmpulung, Dinamo 
Campion cu Dinamo Bucureşti: 1991-1992, 1999 – 2000 Bucureşti (interimar)

În cadrul Comitetului Executiv al FRF, desfăşurat miercuri, 29 
iunie, s-au stabilit datele de start pentru următoarele 
competiţii fotbalistice din România, pentru sezonul următor:

Liga Elitelor U16: 20 august 2022

Liga 1 Feminin: 28 august 2022

Liga 2 Feminin: 28 august 2022

Campionatul Naţional U19: 3 septembrie 2022

Campionatul Naţional U17: 3 septembrie 2022

Totodată, la precedenta şedinţă a Comitetului Executiv, din 
data de 18 mai, au fost stabilite datele de start pentru 
competiţiile:

Liga 1: 16 iulie 2022

Liga 2: 6 august 2022

Liga 3: 27 august 2022

Liga de Tineret: 20 august 2022

Liga Elitelor U17: 20 august 2022

Judeţul Călăraşi are nevoie acută de 
investiţii, susţine senatorul PSD de 
Călăraşi, Nicuşor Cionoiu care a salut 
ideea organizării, la Călăraşi, a unei 
întâlniri între reprezentanţii Transgaz şi 
ANRE cu o serie de primari din judeţ care 
ar putea dezvolta proiecte de înfiinţare 
reţea de gaze în localităţile pe care le 
conduc.

„După cum bine ştiţi am avut o întâlnire 
cu reprezentanţii Transgaz şi ANRE 
privind proiectele care se vor derula pe 
raza judeţului Călăraşi. Au fost invitaţi 19 
primari care sunt potenţiali beneficiari ai 
acestor proiecte. Am cerut consultanţa şi 
sprijinul acestor specialişti tocmai pentru 
a câştiga timp, pentru a realiza nişte 
proiecte care să aibă sorţi de izbândă.”, a 
spus într-o conferinţă de presă 
desfăşurată la sediul PSD Călăraşi 

toată Europa, în toată lumea, sunt senatorul Cionoiu care a continuat 
probleme care ţin de creşterea preţurilor, „Aceste proiecte trebuie să aducă un 
de scumpirea carburantului. Toate confort, o înnobilare a investiţiilor 
acestea le-am evidenţiat împreună cu agenţilor economici, trebuie să ne 
primarii tocmai pentru a încerca să gândim că avem nevoie în acest moment 
aplicăm şi să beneficiem de banii de investiţii pe raza judeţului. Avem 
europeni şi să câştigăm timp şi investiţii.”problemele care sunt în toată ţara, în 

răspundere limitată de drept privat şi 
interes local cu asociat unic comuna 
Roseţi, judeţul Călăraşi.

Pentru accesarea fondurilor din PNRR 
în vederea construirii parcului 
fotovoltaic este necesară înfiinţarea 
unei astfel de societăţi având ca obiect 
principal de activitate producerea de 
energie electrică (în scopul 
comercializării şi / sau consumului 
propriu în cadrul societăţii) 
corespăunzătoarea diviziunii 35 – 
Producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi 
aer condiţionat clasa CAEN 3511 – 

Construirea unui parc fotovoltaic în studiu de fezabilitate, Pilonul I Producţie de energie electrică. SC 
comuna Roseţi care să genereze Tranziţia verde din Planul Naţional de Administrativ Serv Roseţi va avea un 
facturi mai mici la energie a devenit o Redresare şi Rezilienţă”. capital social subscris şi vărsat de 200 
prioritate pentru primarul Nicolae de lei având ca asociat unic Comuna Valoarea totală a investiţiei este de 
Rîjnoveanu. Primul demers a fost Roseţi prin Consiliul Local al comunei 17.158.862,36 lei din care 
făcut joi, 9 iunie când a fost adoptată, Roseţi. 16.511.617,18 lei reprezintă cheltuieli 
în cadrul unei şedinţe extraordinare eligibile prin PNRR iar diferenţa de Astfel, valoarea energiei electrice convocată de îndată Hotărârea 

647.245,18 lei, însemnând cheltuieli vândută de administraţia locală privind aprobarea depunerii 
neeligibile aferente proiectului să fie societăţii mai sus-amintite care va avea obiectivului de investiţii respectiv a 
susţinută din bugetul local. şi licenţa necesară, va fi scăzută din cererii de finanţare “Producerea 

facturile de energie ale şcolilor, Al doilea demers a fost realizat tot în energiei electrice din surse 
instituţilor publice şi pentru iluminatul cadrul aceleaşi şedinţe odată cu regenerabile de energie solară – 
stradal. Economiile, în lunile de vară, adoptarea Hotărârii privind aprobarea “Înfiinţare Parc Fotovoltaic în comuna 
pot ajunge şi la 50% din factura la iniţierii procedurilor prin înfiinţarea Roseţi, judeţul Călăraşi”, precum şi 
curent.unei societăţi comerciale cu aprobarea devizului general, faza 

Consiliul Local Călăraşi şi-a manifestat interesul de a prelua 
în administrare o serie de imobile din incinta Complexului 
Sportiv Dunărea din Călăraşi, aparţinând Ministerului 
Sportului în vederea reabilitării acestora. 

În acest sens, şeful Executivului PMC, Marius Dulce, a iniţiat 
Proiectul de hotărâre privind transmiterea  unor imobile din 
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Sportului prin Clubul Sportiv Şcolar Călăraşi şi prin Clubul 
Sportiv Municipal Călăraşi, în domeniul public al Municipiului 
Călăraşi şi administrarea Consiliului local Călăraşi, adoptat cu 
unanimitate de voturi în şedinţa din 28 iunie.
“Pentru a putea promova un act normative, Ministerul Sportului 
solicită hotărârea consiliului local întocmită conform art 292 din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
cu modificările şi completările ulterioare, anexa cu datele 
tehnice şi valoarea actualizată a imobilelor care fac obiectul 
trecerii în domeniul public, extras de carte funciară la zi, referat 
privind interesul public, avizul de legalitate al hotărârii, 
document privind menţiunile legate de existenţa/inexistenţa 
unor notificări pe Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al 
unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989, din care să reiasă că imobilele nu fac obiectul 
vreunui litigiu aflat pe rolul instanţelor de judecată.
De asemenea, se impune luarea în proprietate/administrare a 
acestor imobile în vederea aplicării de către UAT Municipiul 
Călăraşi pe finanţări externe nerambursabile, condiţie 
obligatorie aprobării acestora. Scopul transmiterii imobilelor 
prevăzute în anexă îl reprezinţă dezvoltarea activităţilor de 
tineret şi sport în municipiul Călăraşi, în condiţiile legii.
Justificarea este reprezentată de starea avansată de degradare, 
şi necesită reabilitare cât mai urgentă,
Municipiul Călăraşi, prin Consiliul Local, se obligă să menţină 
destinaţia actuală a imobilelor şi să asigure gratuitatea 
desfăşurării activităţilor administrative şi funcţionale ale 
Clubului Sportiv Municipal Călăraşi, precum şi gratuitatea 
desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Tineretului şi 
Sportului şi ale unităţilor/instituţiilor  din subordinea sau 
coordonarea acestuia.”, se arată în Referatul de aprobare.

Cele 6 imobile care fac obiectul Proiectului de hotărâre 
menţionat mai sus sunt:

1. Imobilul cu nr M.F. 27836 - Clădire P. pereţi de cărămidă, 
acoperiş terasă - suprafaţă construcţie 187 mp, demolată, nu 
există pe teren;

2. Imobilul cu nr M.F. 27837 - Clădire P. pereţi de zidărie de 
cărămidă, acoperiş terasă – suprafaţă construcţie 328,8 mp, a 
fost distrusă de un incendiu, există doar pereţii acesteia;

3. Imobilul cu nr M.F. 27838  -Clădire P. pereţi de zidărie de 
cărămidă, acoperiş şarpantă, învelitoare ţiglă – suprafaţa 
construcţie 397 mp;

Respectiv imobilele aflate în administrarea Clubului Sportiv 
Municipal Călăraşi:

4. Imobilul cu nr cadastral 1244 şi cartea funciară nr 8113 
specială cu suprafaţa de 6238,38 mp, sală de jocuri cu tribună 
600 de locuri şi anexe, sală pentru antrenamente fără tribune cu 
anexe, hol de legătură între vestiare sportivi şi sala sporturilor;

5. Imobilul cu nr cadastral 3254 şi cartea funciară 8616 cu 
suprafaţa de 3015 mp, bază sportivă-teren volei, teren handbal, 
împrejmuire carturi;

6. Imobilul cu nr cadastral 1245 şi cartea funciară 8618 cu 
suprafaţa de 64,42 mp, sediu radio club judeţean.

n Primăria Grădiştea

n Primăria Ştefan Vodă

n FRF

Comuna Grădiştea ar putea beneficia de o staţie de 
reîncarcare pentru vehicule electrice pe fonduri din 
PNRR. În acest sens, consilierii locali au adoptat în 
cadrul unei şedinţe desfăşurate în luna mai Hotărârea 
privind aprobarea proiectului şi a depunerii 
proiectului “Achiziţionare staţii de reîncărcare pentru 
vehicule electrice în comuna Grădiştea, judeţul 
Călăraşi”, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă al României, Componenta 10 – Fondul 
Local.

Valoarea proiectului este de 25 de mii de euro, fără TVA, 
adică 123.067,50 lei, fără TVA. Potrivit prevederilor Hotărârii 
mai sus – menţionate, Primăria Grădiştea se angajează să 
finanţeze toate cheltuielile neeligibile care asigură 
implementarea proiectului.

Tot prin PNRR, Componenta 10 – Fond Local, Primăria 
permite achiziţionarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Grădiştea speră să obţină finanţare şi pentru proiectul 
Systems/sisteme de transport inteligente) şi TIC (Tehnologia “Dezvoltare infrastructură TIC (sisteme inteligente de 
Informaţiilor şi Comunicaţiilor) ce contribuie la îmbunătăţirea management). Valoarea proiectului este de 386.476,30 
mobilităţii locale, respectiv a managementului urban/local.euro, cu TVA, adică 1.902.506,88 lei, cu TVA. Investiţia 

Consiliul Local Călăraşi, interesat 
să preia, în administrare, imobile 
aparţinând Ministerului Sportului

Parc fotovoltaic în comuna Roseţi

Staţie de reîncărcare pentru vehicule electrice

Locuinţe de serviciu pentru specialiştii 
din sănătate şi învăţământ

N. Cionoiu: Am cerut sprijinul acestor 
specialişti tocmai pentru a realiza nişte 
proiecte care să aibă sorţi de izbândă Caraş-Severin – Gorj (6 iulie), Hunedoara – Câştigătoarele grupelor vor juca finala regiunii, Casa Fotbalului a găzduit luni, 27 

Caraş-Severin (9 iulie), Gorj – Hunedoara (13 iar echipa câştigătoare va primi trofeul Cupei iunie,  tragerea la sorţi a fazei 
iulie) României pentru regiunea respectivă şi se va 

regionale a Cupei României, ediţia califica în faza următoare a Cupei României.Grupa 2: Timiş, Arad, Mehedinţi
2022/23, care se va disputa într-un Jocurile din cadrul grupelor fazei regionale a Arad – Mehedinţi (6 iulie), Timiş – Arad (9 
nou format. Cupei României vor avea loc în zilele de 6, 9 şi iulie), Mehedinţi – Timiş (13 iulie)

13 iulie cu începere de la ora 18:00, iar cele din n Regiunea 5În noul sezon, Cupa României va avea o nouă cadrul finalelor vor avea loc în data de 16 iulie, 
Grupa 1: Vâlcea, Olt, Dâmboviţaformă, mai atractivă, cu mai multe dueluri tari, cu începere de la ora 17:30, pe terenuri neutre, 

pe modelul viitoarei Champions League. Se dă Olt – Dâmboviţa (6 iulie), Vâlcea – Olt (9 iulie), ce vor fi anunţate ulterior de FRF.
startul în competiţie odată cu desfăşurarea Dâmboviţa – Vâlcea (13 iulie)

Principalele modificări ale formatului Cupei fazei regionale, în care câştigătoarele din Grupa 2: Dolj, Teleorman, Argeş României din noul sezon:n Regiunea 2fiecare judeţ se vor lupta pentru 7 locuri în 
Teleorman – Argeş (6 iulie), Dolj – Teleorman (9 turul următor al Cupei României. Grupa 1: Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş Competiţia debutează cu o fază regională, în 
iulie), Argeş – Dolj (13 iulie)

care reprezentantele judeţelor ţării vor fi Bistriţa-Năsăud – Maramureş (6 iulie), Sălaj – Reprezentanta judeţului Călăraşi a fost n Regiunea 6 împărţite în 7 zone, rezultând 7 câştigătoare Bistriţa-Năsăud (9 iulie), Maramureş – Sălaj (13 repartizată în Grupa 2 a Regiunii 6, alături de 
Grupa 1: Prahova, Giurgiu, Ilfov regionale care merg în turul 2iulie)câştigătoarele trofeului din Bucureşti (CS 
Giurgiu – Ilfov (6 iulie), Prahova – Giurgiu (9 Şaisprezecimile de finală au fost înlocuite de un Grupa 2: Bihor, Cluj, Satu MareDinamo) şi respectiv Ialomiţa (AFC Iazu).
iulie), Ilfov – Prahova (13 iulie) play-off, urmat imediat de o fază a grupelor, în Cluj – Satu Mare (6 iulie), Bihor – Cluj (9 iulie), La nivelul judeţului Călăraşi, finala se va care vor intra direct şi cele mai bune 8 echipe Grupa 2: Bucureşti, Ialomiţa, CălăraşiSatu Mare – Bihor (13 iulie)desfăşura sâmbătă, 2 iulie, la Dor Mărunt, între din Liga 1.n Regiunea 3 Ialomiţa – Călăraşi (6 iulie), Bucureşti – Ialomiţa Dunărea Ciocăneşti şi Progresul Fundulea.

În această rundă, cele 24 de echipe rămase în (9 iulie), Călăraşi – Bucureşti (13 iulie)Grupa 1: Sibiu, Mureş, Braşov
n Regiunea 1 competiţie vor fi împărţite în 4 grupe de câte 6, 

n Regiunea 7Mureş – Braşov (6 iulie), Sibiu – Mureş (9 iulie), câte două din urnele valorice 1, 2 şi 3.Grupa 1: Bacău, Iaşi, Neamţ Braşov – Sibiu (13 iulie) Grupa 1: Vrancea, Brăila, Constanţa Vor rezulta, astfel, trei meciuri pentru fiecare Iaşi – Neamţ (6 iulie), Bacău – Iaşi (9 iulie), Grupa 2: Alba, Harghita, Covasna Brăila – Constanţa (6 iulie), Vrancea – Brăila (9 echipă, cu câte o adversară din fiecare urnă 
Neamţ – Bacău (13 iulie) Harghita – Covasna (6 iulie), Alba – Harghita (9 iulie), Constanţa – Vrancea (13 iulie) valorică.

iulie), Covasna – Alba (13 iulie)Grupa 2: Suceava, Botoşani, Vaslui Grupa 2: Tulcea, Galaţi, Buzău Cupa României se va încheia cu fazele 
n Regiunea 4 ”sferturilor”, semifinalelor şi finala, disputate Galaţi – Buzău (6 iulie), Tulcea – Galaţi (9 iulie), Botoşani – Vaslui (6 iulie), Suceava – Botoşani 
Grupa 1: Hunedoara, Caraş-Severin, Gorj toate într-o singură manşă.Buzău – Tulcea (13 iulie)(9 iulie), Vaslui – Suceava (13 iulie)

Consiliul Judeţean a anunţat astăzi pe asigurarea accesului tinerilor la locuri 
pagina de Facebook că nu mai puţin de muncă decente şi sprijinirea 
de 630 de călărăşeni de etnie romă sănătăţii populaţiei.
vor beneficia de servicii de educaţie, Parteneriatul este constituit din UAT 
medicale şi sociale printr-un proiect Judeţul Călăraşi prin Consiliul Judeţean 
implementat în trei localităţi din Călăraşi, care asigură managementul 
judeţ. tehnic şi financiar al proiectului şi 
“Proiectul este finanţat prin Fondul Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi 
Român de Dezvoltare Socială, Apelul Drepturile Omului (ACEDO), care 

abilitarea şi împuternicirea tinerilor şi de proiecte "Creşterea incluziunii şi asigură susţinere în activitatea de 
femeilor şi prin conştientizarea abilitarea romilor". educaţie, respectiv pe cea de 
comunităţii privind non-discriminarea abilitarea şi imputernicire a femeilor, Scopul proiectului îl reprezintă 
populaţiei de etnie romă. tinerilor şi populaţiei de etnie romă.creşterea incluziunii şi abilitarea a 630 
Proiectul se implementează în de persoane de etnie romă, pe o Din cele 630 de persoane de etnie 
comunele Mânăstirea, Chirnogi şi perioadă de 20 de luni, prin servicii de romă 240 dintre acestea sunt copii de 
Şoldanu, comunităţi în care nevoile educaţie, de sănătate şi de ocupări vârstă preşcolară şi din învăţământ 
principale identificate sunt prevenirea adecvate a nevoilor acestora, printr-o primar.”, se arată în mesajul postat pe 
abandonului şcolar timpuriu, asistenţă socială proactivă, prin Facebook.

Câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Călăraşi, 
în luna aprilie 2022, a fost de 5.382 lei, cu 2,6 % mai mic 
decât în luna precedentă, se arată într-un comunicat de 
presă al Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi.

Câştigul salarial mediu nominal net, în judeţul Călăraşi, 
a fost de 3.288 lei, mai mic cu 2,7% comparativ cu luna 
precedentă (3.378 lei). Valorile cele mai mici ale 
câştigului salarial mediu nominal net s-au  înregistrat în 
agricultură, silvicultură şi pescuit (2.913 lei), în industrie 
şi construcţii (3.201 lei), iar cele mai mari în servicii 
(3.412 lei).

Efectivul salariaţilor

Luna aprilie 2022, comparativ cu luna precedentă, a fost 
caracterizată de creşterea numărului  de salariaţi (+10). 
Efectivul salariaţilor din judeţul Călăraşi la sfârşitul lunii 
aprilie 2022 a fost de 46.646 persoane, înregistrând o 
uşoară creştere cu 0,02% faţă de luna precedentă şi o 
creştere cu 2,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului 
precedent. Pe ramuri de activitate, numărul salariaţilor 
a fost de 4.827 persoane în agricultură, silvicultură şi 
pescuit, de 15.448 persoane în industrie şi construcţii şi 
de 26.371 salariaţi în servicii.  

Gică Mihali, noul antrenor al Dunării!

n CJ Călăraşi

630 de călărăşeni de etnie romă vor beneficia de 
servicii de educaţie, medicale şi sociale printr-un 

proiect implementat în trei localităţi din judeţ

Au fost stabilite datele de 
start ale competiţiilor 

pentru sezonul 2022-2023

n Călăraşi

Câştigul salarial mediu 
nominal brut a fost, în luna 

aprilie 2022, de 5.382 lei

S-a tras la sorţi faza regională a Cupei României, ediţia 2022/2023. 
Reprezentanta Călăraşiului, în grupă cu cele ale Bucureştiului şi Ialomiţei!
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