
milioane lei. Am semnat contractul, 
suntem în procedura de licitaţie.
Tot pe PNRR, cu siguranţă până la 
sfârşitul lunii aşteptăm OK-ul 
pentru a semna contractele pentru 
Expertiză tehnică şi audit energetic 
pentru reabilitarea Şcolii 4 
Ţopescu. Avem depusă 

acest drum. documentaţia pentru intervenţie la Consiliul Judeţean Călăraşi 
Corpurile F, G, H din Spital. E vorba DJ 211 de la DN21 la Coslogeni e derulează în acest moment o 
de “valul renovării”, avem finalizat. Avem procesele verbale serie de investiţii finanţate consolidare seismică şi renocare ale proiectantului, ale dirigintelui, 

atât din fonduri locale, energetică. Aici e vorba de vreo 10 deja trebuie să convocăm recepţia 
guvernamentale şi milioane de euro.pe acest drum. E finalizat şi trebuie 

să-l preluăm. La Muzeul Dunării de Jos, tot pe europene. 
“valul renovării” Consolidare şi DJ 411 e realizat în proporţie de 

Vicepreşedintele Ion Samoilă a renocare energetică, proiect în 97%. Ar mai fi parapeţii, semnele şi 
trecut în revistă stadiul acestor sumă de 1,6 miloane.câteva aranjamente pe acostament 
lucrări, subliniind că acestea sunt în într-o zonă unde nu s-au finalizat Pe POIM, am fost înştiinţaţi că 
grafic în ciuda dificultăţilor şanţurile. Cred că în maxim două săptămâna viitoare o să fim invitaţi 
întâmpinate cu precădere de luni finalizăm şi DJ 411. la semnarea constractului pentru 
constructori din pricina majorării Modernizare, extindere a La DJ 403 au fost nişte probleme, 
preţurilor la materialele de infrastructurii la Spitalul Judeţean, am avut discuţii şi cu antreprenorul 
construcţii. valoare 10,7 milioane.şi am căzut de acord până la urmă 
“Investiţiile aflate în derulare la să facem un act adiţional ca să mai Sunt nişte lucrări pe care le avem în 
Consiliul Judeţean se află în aducem un constructor pentru a derulare. Cred că suntem în situaţia 

săptămână, două se finalizează şi această investiţie va fi finalizată.următoarele stadii de execuţie: grăbi lucrările. Eu zic că-i un drum în care să ne batem în continuare 
aşteptăm Hotărârea de Guvern Spitalul Judeţean, Corpurile A, B, C destul de important care leagă pentru dezvoltarea judeţului. Ne Portul Turistic. Am văzut că mai pentru preluarea finanţării acestei şi D. Sunt pe POIM. A fost predat partea aceea de Olteniţa de atingem promisiunile făcute în sunt nişte postări dar vreau să vă investiţii atât de importante. E o Proiectul Tehnic urmând ca de la 1 Călăraşi, e circulat şi avem campania electorală şi sperăm să informez că se lucrează nla Portul chestiune pe care trebuie s-o septembrie să înceapă lucrările. promisiunea că până la sfârşitul depunem, când se vor deschide şi Turistic. Avem un progress de 36%. finalizăm indifferent de unde o să Avem fondurile alocate pentru anului să se finalizeze porţiunea axele de finanţare şi alte proiecte Am înaintat ultimele situaţii găsim finanţare. E o clădire această lucrare. Sper ca până la Luica-Şoldanu. E o promisiune pentru dezvoltarea judeţului.întocmite de constructor la emblemtatică pentru municipiul şi sfârşitul anului să realizăm ce ne- destul de importantă, zic că aşa minister pentru a fi acizate şi Pe PNI Anghel Saligny, avem judeţul Căălăraşi. am propus, adică avem o valoare după cum ne-am înţeles lucrurile decontate. Deci sunt în graphic (…). aprobate şi urmează să semnăm 
Podul peste Argeş. A fost o de 2,7 milioane, realizabilă anul vor merge spre mai bine de-acum Se lucrează şi eu zic că o se ne contractarea pentru două drumuri 
perioadă când nu s-a lucrat şi din acesta.”, a declarat Samoilă care a încolo. Blocul ANL este finalizat şi ţinem de calendar. judeţene. E vorba de DJ 211 Ştefan 
motive obiective, adică timpul nu continuat “Avem o serie de drumuri aşteptăm recepţia. Vodă-Cuza Vodă, cu o valoare de Palatul Administrativ sau Prefectura 

judeţene în diferite stadii. Drumul le-a permis. În primăvară au fost Avem o serie de proiecte în 35,3 milioane şi DJ 311 Arţari – aşa cum o avem noi denumită. Are 
Judeţean 402, tronsonul cuprins creşteri ale nivelului apei şi n-au implementare. Săptămâna trecută Nicolae Bălcescu, proiect cu o o realizare de 22%. Am reuşit până 
între Curcani şi Măriuţa. Acum putut lucre dar acum deja avem am fost la Ministerul Dezvoltării şi valoare de 14,67 milioane lei. Sunt în acest moment să susţinem 
aşteptăm implementarea unor am semnat contractul pentru lucrări mature, le-am scos la pentru vineri o notificare să finanţarea din bugetul Consiliului 
spaţii inteligente, smart. În rest, Documentaţie DALI, expertiză licitaţie cu clauză suspensivă, participăm la o recepţie parţială Judeţean. După ce am trecut de 

tehnică şi audit energetic pentru urmând să dăm Ordinul de drumul e finalizat. Cred că până la (…). Dacă se finalizează şi această Comisia Tehnico-Economică, 
reabilitarea Şcolii Gimnaziale Nr. 1 începere a lucrărilor după sfârşitul lunii octombrie suntem în suntem acum la minister în operaţiune, urmează piteruirea şi 
Călăraşi. Are o valoare de 5,2 semnarea contractelor”.situaţia în care să recepţionăm dezbatere publică şi într-o asfaltarea. Cred că în maxim 2 luni 

Primăria Municipiului Călăraşi a anunţat pe pagina de 
Facebook că începând cu data de 01.08.2022, competenţa 
aplicării regimului juridic al vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate revine poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei 
Locale Călăraşi.
"Noţiunile de vehicule fără stăpân şi abandonate, conform 
Legii 421/2002, modificată şi completată, sunt definite 
astfel:
Art. 2
a) vehicul fără stăpân - vehiculul de orice categorie, fără 
plăcuţă de înmatriculare sau alte marcaje oficiale ori 
înmatriculate în străinătate, staţionat pe domeniul public 
sau privat al statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 
al cărui proprietar sau deţinător legal este necunoscut.
b) vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe 
domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor 
administrativ-teritoriale de cel puţin 6 luni, al cărui 
proprietar sau deţinător legal este cunoscut, însă există 
indicii temeinice că acesta nu respectă condiţiile legale 
pentru a circula pe drumurile publice.
Depistarea vehiculelor din categoria celor fără stăpân sau 
abandonate se realizează din oficiu sau ca urmare a 
sesizărilor făcute de către orice persoană fizică/juridică, 
autorităti, instituţii sau servicii publice, sesizări în urma 
cărora poliţiştii locali aplică pe caroseria vehiculului o 
înştiinţare, prin care se aduc la cunoştinţă 
proprietarului/utilizatorului vehiculului, obligaţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească, în vederea menţinerii 
vehiculului pe domeniul public, precum şi faptul că sunt 
efectuate verificări, în vederea demarării procedurii de 
aplicare a Legii 421/2002.
În urma verificărilor efectuate asupra condiţiilor legale de 
circulaţie a vehiculului, dacă reiese că vehiculul are 
inspecţia tehnică periodică expirată poliţiştii locali 
întocmesc un proces-verbal de constatare şi afişează o 
somaţie pe caroseria vehiculului, prin care solicită ridicarea 
acestuia de pe domeniul public, în termen de 10 zile (cf. 
art.3 alin.2 din Legea nr. 421/2002). În cazul vehiculelor 
abandonate, pe lângă ITP expirat, este necesară probarea 
termenului de 6 luni de imobilizare a vehiculului pe 
domeniul public (art.2 lit.b).
Pentru vehiculul al cărui proprietar nu a fost identificat, 
caracteristicile tehnice ale vehiculului depistat pe domeniul 
public şi locul unde a fost identificat, se aduc la cunoştinţă 
publică prin publicarea unui anunţ într-un cotidian local şi 
prin afişarea anunţului la sediul Primăriei Municipiului 
Călăraşi precum şi publicarea anunţului pe paginile de 
socializare ale  Poliţiei Locale Călăraşi şi Primăriei Călăraşi 
(cf. art.6 din Legea nr. 421/2002).
În situaţia în care vehiculul nu este ridicat de pe domeniul 
public în termenul stipulat, la propunerea Poliţiei Locale 
Călăraşi, Primarul municipiului Călăraşi emite dispoziţie de 
declarare a stării de abandon/fără stăpân, în baza căreia se 
dispune ridicarea vehiculului de pe domeniul public şi 
depozitarea acestuia în spaţiul special amenajat în acest 
sens. 
Condiţiile generale pentru restituirea vehiculelor sunt 
prevăzute la art. 7 din Legea nr. 421/2002 privind regimul 
juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al statului ori a 
unităţilor administrativ-teritoriale, printre care fiind impusă 
obligativitatea deţinerii inspecţiei tehnice periodice valabile.
În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de la art. 7, 
legiuitorul oferă posibilitatea restituirii vehiculului, în 
conformitate cu prevederile art.11 alin. (1) din Legea nr. 
421/2002, respectiv dovada calităţii de proprietar şi 
achitarea sumei de 2000 lei, cu titlu de amendă.
Pentru vehiculul ridicat de pe domeniul public şi 
nerevendicat de proprietarul/deţinătorul legal conform 
termenelor procedurale, la propunerea Poliţiei Locale 
Călăraşi, Primarul municipiului Călăraşi va emite o dispoziţie 
de trecere a vehiculului în proprietatea Municipiului 
Călăraşi, liber de orice sarcini, urmând a fi valorificat în 
condiţiile legii.
Până la data de 25.08.2022 poliţiştii locali au identificat pe 
raza municipiului 43 de autovehicule ce fac obiectul 
prevederilor Legii 421 din 2002, 20 dintre acestea fiind deja 
ridicate, continuând procedurile legale pentru celelalte 
autovehicule.", se mai arată în mesajul postat pe Facebook.

3ACTUALITATE2 ACTUALITATE

Editat de Agenţia de Presã şi Publicitate: TOTAL MEDIA SRL

Telefon: 

0722.235.508 

Director: Octavian CÂJU

Redactor: Liliana Ciolacu

Tehnoredactare: 

Mircea Haţieganu (0723.142.692)

Tiparul executat la Mediaprint Călăraşi

Preluarea integralã 
sau parţialã a 
materialelor 

cuprinse în ARENA, 
fãrã acordul scris al 
conducerii redacţiei 

se va pedepsi 
conform legii.

Conform art.206 CP, 
responsabilitatea pentru 

conţinutul articolelor 
aparţine autorului.

durată de viaţă nelimitată.
Suntem de fiecare dată alături de cei care 
salvează vieţi, oferindu-le nu doar 
susţinerea morală ci şi sprijinul financiar 
pentru desfăşurarea în condiţii mai bune 
a misiunii lor privind acordarea primului 
ajutor persoanelor găsite în stare de 
inconştienţă la domiciliu ca urmare a 
intoxicării cu monoxid de carbon. 
Sănătate, înainte de toate!”, a subliniat 
primarul municipiului Călăraşi, Marius 
Dulce, pe pagina personală de Facebook.
Intoxicaţia cu monoxid de carbon este un 
fenomen recurent cu potenţial letal ce 
apare în fiecare sezon rece din cauza 
instalaţiilor de încălzire ce evacuează 
gazele rezultate din combustie în regim de 
tiraj natural. Din cauza temperaturilor 
exterioare ridicate sau a neconformităţii 
instalaţiilor de evacuare, aceste gaze se 
acumulează în spaţiile locuite.
Echipajele de intervenţie prespitalicească, 
SAJ şi SMURD, intervin frecvent pentru 

Primăria Municipiului Călăraşi a acordarea primului ajutor unor persoane 
achiziţionat, în urma unui amendament găsite în stare de inconştienţă la domiciliu. 
depus de consilierul local PRO România, Uneori cauza acestei stări este intoxicaţia 
Vlad Sârzea, la Proiectul de hotărâre cu monoxid de carbon. La pătrunderea în 
privind aprobarea bugetului propriu al locuinţele unde atmosfera este încărcată 
municipiului pe anul 2022, adoptat în cu acest gaz echipajele de salvare nu 
februarie, 16 detectoare profesionale de dispun mereu de indicii care să-i alerteze 
monoxid de carbon care intră, începând de asupra pericolului şi devin potenţiale 
astăzi, în baza unui acord de parteneriat, în victime, inhalând acest gaz pe durata 
dotarea ambulanţelor din cadrul SAJ – acordării asistenţei medicale sau a ambulanţelor din cadrul SAJ – Staţia 
Staţia Centrală Călăraşi, respectiv ISU – primului ajutor.Centrală Călăraşi, respectiv ISU – 
Departamentul de Pompieri Călăraşi, ce Departamentul de Pompieri Călăraşi, ce Detectorul portabil monogaz se ataşează 
operează pe raza municipiului. Valoarea operează pe raza municipiului nostru. unui element din dotarea echipajelor 
acestora se ridică la suma de 27.608 lei. Valoarea acestora se ridică la suma de (trusă medicală sau monitor de funcţii 

27.608 lei. vitale) astfel încât la pătrunderea în zonele “În urma unui amendament depus de dl 
cu concentraţie anormală de monoxid de consilier Vlad Sârzea la Proiectul de Aparatul portabil de detecţie monogaz 
carbon acestea alertează automat hotărâre privind aprobarea bugetului avertizează rapid împotriva 
echipajul, fără necesitatea efectuării de propriu al municipiului pe anul 2022, concentraţiilor periculoase de monoxid 
manevre prealabile, determinând adoptat în februarie, am achiziţionat 16 de carbon, este protejat împotriva apei, 
aplicarea imediată a măsurilor de detectoare profesionale de monoxid de prafului şi altor corpuri străine printr-un 
înlăturare a pericolului.carbon care vor intra, de astăzi, în dotarea filtru cu membrană specială şi are o 

Conform ordinului de ministru nr. 3505 
din 31 martie 2022, cursurile anului 
şcolar 2022-2023 încep luni, 5 
septembrie şi însumează 169 de zile 
lucrătoare (36 de săptămâni).

n Structura anului şcolar cuprinde 5 module, 
astfel:

Modulul I: 5 septembrie 2022 – 21 octombrie 
2022

Modulul al II-lea: 31 octombrie 2022 – 22 
decembrie 2022

Modulul al III-lea: 9 ianuarie 2023 – 3/10/17 
februarie 2023

Modulul al IV-lea: 13/20/27 februarie 2023 – 6 
aprilie 2023

Modulul al V – lea: 19 aprilie 2023 – 16 iunie 2023

n Vacanţele elevilor din toate ciclurile de 
învăţământ sunt programate astfel:

Vacanţa de toamnă: 24 – 30 octombrie 2022;

Vacanţa de iarnă: 23 decembrie 2022 – 8 ianuarie 
2023;

Vacanţa „de ski”: 6-12 februarie 2023/13-19 
februarie 2023/20-26 februarie 2023;

Vacanţa de primăvară: 7-18 aprilie 2023;

Vacanţa de vară (17 iunie - data din septembrie 
2023 la care vor începe cursurile anului şcolar cursuri, care se încheie la data de 23 iunie 2023. de cursuri (modul de învăţare).
2023-2024).

În ziua de 5 octombrie: Ziua internaţională a În situaţia suspendării cursurilor conform 
Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 35 de educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 
săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 9 legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 
iunie 2023. de muncă aplicabil nu se organizează cursuri. prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 
Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă 5.447/2020, cu modificările şi completările Programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul 
redusă, anul şcolar are 34 de săptămâni de cursuri, ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 27 
care se încheie la data de 2 iunie 2023. a programei şcolare prin modalităţi alternative februarie - 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile 

stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera consecutive lucrătoare, a căror planificare se află 
învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor tehnologică, şi pentru clasele din învăţământul la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor 
şcolare.profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de două programe nu se planifică în acelaşi interval 

n Călăraşi

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Ion Samoilă: Ne atingem promisiunile 
făcute în campania electorală

Noua structură a anului şcolar 2022-2023

Numărul firmelor care şi-au suspendat 
activitatea în primele şase luni din 2022 a 
fost de 7.190, în creştere cu 18,98% 
comparativ cu aceeaşi perioadă din 2021, 
conform datelor publicate de Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului 
(ONRC).

Cele mai multe companii care şi-au 
suspendat activitatea în intervalul 
menţionat au fost din Bucureşti, respectiv 
740 (în creştere cu 12,29% faţă de primul 
semestru din 2021), Capitala fiind urmată 
de judeţele Cluj, cu 355 firme suspendate 
(în creştere cu 8,56%), Iaşi - 326 firme 
(+34,16%) şi Neamţ - 290 (+27,19%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări 
au fost consemnate în judeţele Ialomiţa - 
41 (în scădere cu 8,89% faţă de prima 
jumătate a anului trecut), Tulcea - 55 
(+22,22%) şi Covasna - 58 (-3,33%).

În județul Călăraşi, de la începutul anului şi 
până la 30 iunie şi-au suspendat activitatea 
149 de firme (în creştere cu 47,52% față de 
primul semestru din 2021). În perioada 01-
30 iunie 2022, s-au consemnat 19 
suspendări

Pe domenii de activitate, cel mai mare 
număr de suspendări s-a înregistrat în 
primele şase luni în comerţul cu ridicata şi 
cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor, respectiv 2.075 (+22,20%), 
alte activităţi de servicii - 730 suspendări 
(+7,04%) şi în activităţi profesionale, 
ştiinţifice şi tehnice - 642 suspendări 
(+34,31%).

n Călăraşi

149 de firme şi-au 
suspendat activitatea 

în primul semestru 
din acest an

atmosferice fiind posibilă prelungirea Primăria Municipiului Călăraşi 
perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).anunţă că, în perioada 31 august – 

2 septembrie 2022, va efectua pe Substanţele active folosite sunt: 
Cipermetrin, Tetrametrin, Piperonil domeniul public al municipiului 
Butoxide, Deltametrin, Praletrin si tratamente terestre de combatere 
Glutaraldehyde.a ţânţarilor adulţi, respectiv 

tratamente de dezinfecţie, în Precizăm că tratamentele se vor desfăşura 
în condiţii corespunzătoare, pe raza zonele cu risc de infestare.
municipiului Călăraşi, respectând 

Tratamentele se vor efectua în intervalul prevederile legale de protecţie a mediului, 
orar 22:00 - 02:00, în funcţie de condiţiile a sănătăţii şi securităţii populaţiei.

Sâmbătă, 3 septembrie 2022, sunteţi 
invitaţi să luaţi parte la ZIUA 
ADOPŢIILOR la Zoo, un eveniment 
realizat de Complex de Agrement 
Dumbrava în colaborare cu Serviciului 
Public Pentru Gestionarea Câinilor 
Fără Stăpân Călăraşi, în intervalul 
9.30-13.30. 
Acest eveniment are ca scop 
încurajarea adopţiilor câinilor fără 
stăpân şi totodată lansează un nou 
concept pentru Zoo Călăraşi şi anume: 
adopţia la distanţă. Astfel, vizitatorii 
grădinii vor avea şansa să plece acasă 
cu un căţel sau cu un certificat de 
părinte adoptiv al unui animal 
sălbatic. 
Vor fi amenajate standuri de adopţie 
unde organizatorii vor oferi toate 
informaţiile de care vizitatorii au 
nevoie. De asemenea, vor fi 
organizate diverse activităţi pentru 
copii de către susţinătorii acestui 
eveniment.

n Primăria Municipiului Călăraşi
De la 1 august, competenţa 
aplicării regimului juridic al 
vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate revine poliţiştilor locali

Detectoare profesionale de monoxid de carbon, 
achiziţionate pentru dotarea a 16 ambulanţe. M. Dulce: 
Suntem de fiecare dată alături de cei care salvează vieţi

Tratamente terestre de 
combatere a ţânţarilor adulţi: 
31 august - 2 septembrie 2022

Complex de Agrement Dumbrava 
vă invită la ziua adopţiilor la ZOO! 



milioane lei. Am semnat contractul, 
suntem în procedura de licitaţie.
Tot pe PNRR, cu siguranţă până la 
sfârşitul lunii aşteptăm OK-ul 
pentru a semna contractele pentru 
Expertiză tehnică şi audit energetic 
pentru reabilitarea Şcolii 4 
Ţopescu. Avem depusă 

acest drum. documentaţia pentru intervenţie la Consiliul Judeţean Călăraşi 
Corpurile F, G, H din Spital. E vorba DJ 211 de la DN21 la Coslogeni e derulează în acest moment o 
de “valul renovării”, avem finalizat. Avem procesele verbale serie de investiţii finanţate consolidare seismică şi renocare ale proiectantului, ale dirigintelui, 

atât din fonduri locale, energetică. Aici e vorba de vreo 10 deja trebuie să convocăm recepţia 
guvernamentale şi milioane de euro.pe acest drum. E finalizat şi trebuie 

să-l preluăm. La Muzeul Dunării de Jos, tot pe europene. 
“valul renovării” Consolidare şi DJ 411 e realizat în proporţie de 

Vicepreşedintele Ion Samoilă a renocare energetică, proiect în 97%. Ar mai fi parapeţii, semnele şi 
trecut în revistă stadiul acestor sumă de 1,6 miloane.câteva aranjamente pe acostament 
lucrări, subliniind că acestea sunt în într-o zonă unde nu s-au finalizat Pe POIM, am fost înştiinţaţi că 
grafic în ciuda dificultăţilor şanţurile. Cred că în maxim două săptămâna viitoare o să fim invitaţi 
întâmpinate cu precădere de luni finalizăm şi DJ 411. la semnarea constractului pentru 
constructori din pricina majorării Modernizare, extindere a La DJ 403 au fost nişte probleme, 
preţurilor la materialele de infrastructurii la Spitalul Judeţean, am avut discuţii şi cu antreprenorul 
construcţii. valoare 10,7 milioane.şi am căzut de acord până la urmă 
“Investiţiile aflate în derulare la să facem un act adiţional ca să mai Sunt nişte lucrări pe care le avem în 
Consiliul Judeţean se află în aducem un constructor pentru a derulare. Cred că suntem în situaţia 

săptămână, două se finalizează şi această investiţie va fi finalizată.următoarele stadii de execuţie: grăbi lucrările. Eu zic că-i un drum în care să ne batem în continuare 
aşteptăm Hotărârea de Guvern Spitalul Judeţean, Corpurile A, B, C destul de important care leagă pentru dezvoltarea judeţului. Ne Portul Turistic. Am văzut că mai pentru preluarea finanţării acestei şi D. Sunt pe POIM. A fost predat partea aceea de Olteniţa de atingem promisiunile făcute în sunt nişte postări dar vreau să vă investiţii atât de importante. E o Proiectul Tehnic urmând ca de la 1 Călăraşi, e circulat şi avem campania electorală şi sperăm să informez că se lucrează nla Portul chestiune pe care trebuie s-o septembrie să înceapă lucrările. promisiunea că până la sfârşitul depunem, când se vor deschide şi Turistic. Avem un progress de 36%. finalizăm indifferent de unde o să Avem fondurile alocate pentru anului să se finalizeze porţiunea axele de finanţare şi alte proiecte Am înaintat ultimele situaţii găsim finanţare. E o clădire această lucrare. Sper ca până la Luica-Şoldanu. E o promisiune pentru dezvoltarea judeţului.întocmite de constructor la emblemtatică pentru municipiul şi sfârşitul anului să realizăm ce ne- destul de importantă, zic că aşa minister pentru a fi acizate şi Pe PNI Anghel Saligny, avem judeţul Căălăraşi. am propus, adică avem o valoare după cum ne-am înţeles lucrurile decontate. Deci sunt în graphic (…). aprobate şi urmează să semnăm 
Podul peste Argeş. A fost o de 2,7 milioane, realizabilă anul vor merge spre mai bine de-acum Se lucrează şi eu zic că o se ne contractarea pentru două drumuri 
perioadă când nu s-a lucrat şi din acesta.”, a declarat Samoilă care a încolo. Blocul ANL este finalizat şi ţinem de calendar. judeţene. E vorba de DJ 211 Ştefan 
motive obiective, adică timpul nu continuat “Avem o serie de drumuri aşteptăm recepţia. Vodă-Cuza Vodă, cu o valoare de Palatul Administrativ sau Prefectura 

judeţene în diferite stadii. Drumul le-a permis. În primăvară au fost Avem o serie de proiecte în 35,3 milioane şi DJ 311 Arţari – aşa cum o avem noi denumită. Are 
Judeţean 402, tronsonul cuprins creşteri ale nivelului apei şi n-au implementare. Săptămâna trecută Nicolae Bălcescu, proiect cu o o realizare de 22%. Am reuşit până 
între Curcani şi Măriuţa. Acum putut lucre dar acum deja avem am fost la Ministerul Dezvoltării şi valoare de 14,67 milioane lei. Sunt în acest moment să susţinem 
aşteptăm implementarea unor am semnat contractul pentru lucrări mature, le-am scos la pentru vineri o notificare să finanţarea din bugetul Consiliului 
spaţii inteligente, smart. În rest, Documentaţie DALI, expertiză licitaţie cu clauză suspensivă, participăm la o recepţie parţială Judeţean. După ce am trecut de 

tehnică şi audit energetic pentru urmând să dăm Ordinul de drumul e finalizat. Cred că până la (…). Dacă se finalizează şi această Comisia Tehnico-Economică, 
reabilitarea Şcolii Gimnaziale Nr. 1 începere a lucrărilor după sfârşitul lunii octombrie suntem în suntem acum la minister în operaţiune, urmează piteruirea şi 
Călăraşi. Are o valoare de 5,2 semnarea contractelor”.situaţia în care să recepţionăm dezbatere publică şi într-o asfaltarea. Cred că în maxim 2 luni 

Primăria Municipiului Călăraşi a anunţat pe pagina de 
Facebook că începând cu data de 01.08.2022, competenţa 
aplicării regimului juridic al vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate revine poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei 
Locale Călăraşi.
"Noţiunile de vehicule fără stăpân şi abandonate, conform 
Legii 421/2002, modificată şi completată, sunt definite 
astfel:
Art. 2
a) vehicul fără stăpân - vehiculul de orice categorie, fără 
plăcuţă de înmatriculare sau alte marcaje oficiale ori 
înmatriculate în străinătate, staţionat pe domeniul public 
sau privat al statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 
al cărui proprietar sau deţinător legal este necunoscut.
b) vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe 
domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor 
administrativ-teritoriale de cel puţin 6 luni, al cărui 
proprietar sau deţinător legal este cunoscut, însă există 
indicii temeinice că acesta nu respectă condiţiile legale 
pentru a circula pe drumurile publice.
Depistarea vehiculelor din categoria celor fără stăpân sau 
abandonate se realizează din oficiu sau ca urmare a 
sesizărilor făcute de către orice persoană fizică/juridică, 
autorităti, instituţii sau servicii publice, sesizări în urma 
cărora poliţiştii locali aplică pe caroseria vehiculului o 
înştiinţare, prin care se aduc la cunoştinţă 
proprietarului/utilizatorului vehiculului, obligaţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească, în vederea menţinerii 
vehiculului pe domeniul public, precum şi faptul că sunt 
efectuate verificări, în vederea demarării procedurii de 
aplicare a Legii 421/2002.
În urma verificărilor efectuate asupra condiţiilor legale de 
circulaţie a vehiculului, dacă reiese că vehiculul are 
inspecţia tehnică periodică expirată poliţiştii locali 
întocmesc un proces-verbal de constatare şi afişează o 
somaţie pe caroseria vehiculului, prin care solicită ridicarea 
acestuia de pe domeniul public, în termen de 10 zile (cf. 
art.3 alin.2 din Legea nr. 421/2002). În cazul vehiculelor 
abandonate, pe lângă ITP expirat, este necesară probarea 
termenului de 6 luni de imobilizare a vehiculului pe 
domeniul public (art.2 lit.b).
Pentru vehiculul al cărui proprietar nu a fost identificat, 
caracteristicile tehnice ale vehiculului depistat pe domeniul 
public şi locul unde a fost identificat, se aduc la cunoştinţă 
publică prin publicarea unui anunţ într-un cotidian local şi 
prin afişarea anunţului la sediul Primăriei Municipiului 
Călăraşi precum şi publicarea anunţului pe paginile de 
socializare ale  Poliţiei Locale Călăraşi şi Primăriei Călăraşi 
(cf. art.6 din Legea nr. 421/2002).
În situaţia în care vehiculul nu este ridicat de pe domeniul 
public în termenul stipulat, la propunerea Poliţiei Locale 
Călăraşi, Primarul municipiului Călăraşi emite dispoziţie de 
declarare a stării de abandon/fără stăpân, în baza căreia se 
dispune ridicarea vehiculului de pe domeniul public şi 
depozitarea acestuia în spaţiul special amenajat în acest 
sens. 
Condiţiile generale pentru restituirea vehiculelor sunt 
prevăzute la art. 7 din Legea nr. 421/2002 privind regimul 
juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al statului ori a 
unităţilor administrativ-teritoriale, printre care fiind impusă 
obligativitatea deţinerii inspecţiei tehnice periodice valabile.
În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de la art. 7, 
legiuitorul oferă posibilitatea restituirii vehiculului, în 
conformitate cu prevederile art.11 alin. (1) din Legea nr. 
421/2002, respectiv dovada calităţii de proprietar şi 
achitarea sumei de 2000 lei, cu titlu de amendă.
Pentru vehiculul ridicat de pe domeniul public şi 
nerevendicat de proprietarul/deţinătorul legal conform 
termenelor procedurale, la propunerea Poliţiei Locale 
Călăraşi, Primarul municipiului Călăraşi va emite o dispoziţie 
de trecere a vehiculului în proprietatea Municipiului 
Călăraşi, liber de orice sarcini, urmând a fi valorificat în 
condiţiile legii.
Până la data de 25.08.2022 poliţiştii locali au identificat pe 
raza municipiului 43 de autovehicule ce fac obiectul 
prevederilor Legii 421 din 2002, 20 dintre acestea fiind deja 
ridicate, continuând procedurile legale pentru celelalte 
autovehicule.", se mai arată în mesajul postat pe Facebook.
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durată de viaţă nelimitată.
Suntem de fiecare dată alături de cei care 
salvează vieţi, oferindu-le nu doar 
susţinerea morală ci şi sprijinul financiar 
pentru desfăşurarea în condiţii mai bune 
a misiunii lor privind acordarea primului 
ajutor persoanelor găsite în stare de 
inconştienţă la domiciliu ca urmare a 
intoxicării cu monoxid de carbon. 
Sănătate, înainte de toate!”, a subliniat 
primarul municipiului Călăraşi, Marius 
Dulce, pe pagina personală de Facebook.
Intoxicaţia cu monoxid de carbon este un 
fenomen recurent cu potenţial letal ce 
apare în fiecare sezon rece din cauza 
instalaţiilor de încălzire ce evacuează 
gazele rezultate din combustie în regim de 
tiraj natural. Din cauza temperaturilor 
exterioare ridicate sau a neconformităţii 
instalaţiilor de evacuare, aceste gaze se 
acumulează în spaţiile locuite.
Echipajele de intervenţie prespitalicească, 
SAJ şi SMURD, intervin frecvent pentru 

Primăria Municipiului Călăraşi a acordarea primului ajutor unor persoane 
achiziţionat, în urma unui amendament găsite în stare de inconştienţă la domiciliu. 
depus de consilierul local PRO România, Uneori cauza acestei stări este intoxicaţia 
Vlad Sârzea, la Proiectul de hotărâre cu monoxid de carbon. La pătrunderea în 
privind aprobarea bugetului propriu al locuinţele unde atmosfera este încărcată 
municipiului pe anul 2022, adoptat în cu acest gaz echipajele de salvare nu 
februarie, 16 detectoare profesionale de dispun mereu de indicii care să-i alerteze 
monoxid de carbon care intră, începând de asupra pericolului şi devin potenţiale 
astăzi, în baza unui acord de parteneriat, în victime, inhalând acest gaz pe durata 
dotarea ambulanţelor din cadrul SAJ – acordării asistenţei medicale sau a ambulanţelor din cadrul SAJ – Staţia 
Staţia Centrală Călăraşi, respectiv ISU – primului ajutor.Centrală Călăraşi, respectiv ISU – 
Departamentul de Pompieri Călăraşi, ce Departamentul de Pompieri Călăraşi, ce Detectorul portabil monogaz se ataşează 
operează pe raza municipiului. Valoarea operează pe raza municipiului nostru. unui element din dotarea echipajelor 
acestora se ridică la suma de 27.608 lei. Valoarea acestora se ridică la suma de (trusă medicală sau monitor de funcţii 

27.608 lei. vitale) astfel încât la pătrunderea în zonele “În urma unui amendament depus de dl 
cu concentraţie anormală de monoxid de consilier Vlad Sârzea la Proiectul de Aparatul portabil de detecţie monogaz 
carbon acestea alertează automat hotărâre privind aprobarea bugetului avertizează rapid împotriva 
echipajul, fără necesitatea efectuării de propriu al municipiului pe anul 2022, concentraţiilor periculoase de monoxid 
manevre prealabile, determinând adoptat în februarie, am achiziţionat 16 de carbon, este protejat împotriva apei, 
aplicarea imediată a măsurilor de detectoare profesionale de monoxid de prafului şi altor corpuri străine printr-un 
înlăturare a pericolului.carbon care vor intra, de astăzi, în dotarea filtru cu membrană specială şi are o 

Conform ordinului de ministru nr. 3505 
din 31 martie 2022, cursurile anului 
şcolar 2022-2023 încep luni, 5 
septembrie şi însumează 169 de zile 
lucrătoare (36 de săptămâni).

n Structura anului şcolar cuprinde 5 module, 
astfel:

Modulul I: 5 septembrie 2022 – 21 octombrie 
2022

Modulul al II-lea: 31 octombrie 2022 – 22 
decembrie 2022

Modulul al III-lea: 9 ianuarie 2023 – 3/10/17 
februarie 2023

Modulul al IV-lea: 13/20/27 februarie 2023 – 6 
aprilie 2023

Modulul al V – lea: 19 aprilie 2023 – 16 iunie 2023

n Vacanţele elevilor din toate ciclurile de 
învăţământ sunt programate astfel:

Vacanţa de toamnă: 24 – 30 octombrie 2022;

Vacanţa de iarnă: 23 decembrie 2022 – 8 ianuarie 
2023;

Vacanţa „de ski”: 6-12 februarie 2023/13-19 
februarie 2023/20-26 februarie 2023;

Vacanţa de primăvară: 7-18 aprilie 2023;

Vacanţa de vară (17 iunie - data din septembrie 
2023 la care vor începe cursurile anului şcolar cursuri, care se încheie la data de 23 iunie 2023. de cursuri (modul de învăţare).
2023-2024).

În ziua de 5 octombrie: Ziua internaţională a În situaţia suspendării cursurilor conform 
Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 35 de educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 
săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 9 legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 
iunie 2023. de muncă aplicabil nu se organizează cursuri. prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 
Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă 5.447/2020, cu modificările şi completările Programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul 
redusă, anul şcolar are 34 de săptămâni de cursuri, ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 27 
care se încheie la data de 2 iunie 2023. a programei şcolare prin modalităţi alternative februarie - 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile 

stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera consecutive lucrătoare, a căror planificare se află 
învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor tehnologică, şi pentru clasele din învăţământul la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor 
şcolare.profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de două programe nu se planifică în acelaşi interval 

n Călăraşi

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Ion Samoilă: Ne atingem promisiunile 
făcute în campania electorală

Noua structură a anului şcolar 2022-2023

Numărul firmelor care şi-au suspendat 
activitatea în primele şase luni din 2022 a 
fost de 7.190, în creştere cu 18,98% 
comparativ cu aceeaşi perioadă din 2021, 
conform datelor publicate de Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului 
(ONRC).

Cele mai multe companii care şi-au 
suspendat activitatea în intervalul 
menţionat au fost din Bucureşti, respectiv 
740 (în creştere cu 12,29% faţă de primul 
semestru din 2021), Capitala fiind urmată 
de judeţele Cluj, cu 355 firme suspendate 
(în creştere cu 8,56%), Iaşi - 326 firme 
(+34,16%) şi Neamţ - 290 (+27,19%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări 
au fost consemnate în judeţele Ialomiţa - 
41 (în scădere cu 8,89% faţă de prima 
jumătate a anului trecut), Tulcea - 55 
(+22,22%) şi Covasna - 58 (-3,33%).

În județul Călăraşi, de la începutul anului şi 
până la 30 iunie şi-au suspendat activitatea 
149 de firme (în creştere cu 47,52% față de 
primul semestru din 2021). În perioada 01-
30 iunie 2022, s-au consemnat 19 
suspendări

Pe domenii de activitate, cel mai mare 
număr de suspendări s-a înregistrat în 
primele şase luni în comerţul cu ridicata şi 
cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor, respectiv 2.075 (+22,20%), 
alte activităţi de servicii - 730 suspendări 
(+7,04%) şi în activităţi profesionale, 
ştiinţifice şi tehnice - 642 suspendări 
(+34,31%).

n Călăraşi

149 de firme şi-au 
suspendat activitatea 

în primul semestru 
din acest an

atmosferice fiind posibilă prelungirea Primăria Municipiului Călăraşi 
perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).anunţă că, în perioada 31 august – 

2 septembrie 2022, va efectua pe Substanţele active folosite sunt: 
Cipermetrin, Tetrametrin, Piperonil domeniul public al municipiului 
Butoxide, Deltametrin, Praletrin si tratamente terestre de combatere 
Glutaraldehyde.a ţânţarilor adulţi, respectiv 

tratamente de dezinfecţie, în Precizăm că tratamentele se vor desfăşura 
în condiţii corespunzătoare, pe raza zonele cu risc de infestare.
municipiului Călăraşi, respectând 

Tratamentele se vor efectua în intervalul prevederile legale de protecţie a mediului, 
orar 22:00 - 02:00, în funcţie de condiţiile a sănătăţii şi securităţii populaţiei.

Sâmbătă, 3 septembrie 2022, sunteţi 
invitaţi să luaţi parte la ZIUA 
ADOPŢIILOR la Zoo, un eveniment 
realizat de Complex de Agrement 
Dumbrava în colaborare cu Serviciului 
Public Pentru Gestionarea Câinilor 
Fără Stăpân Călăraşi, în intervalul 
9.30-13.30. 
Acest eveniment are ca scop 
încurajarea adopţiilor câinilor fără 
stăpân şi totodată lansează un nou 
concept pentru Zoo Călăraşi şi anume: 
adopţia la distanţă. Astfel, vizitatorii 
grădinii vor avea şansa să plece acasă 
cu un căţel sau cu un certificat de 
părinte adoptiv al unui animal 
sălbatic. 
Vor fi amenajate standuri de adopţie 
unde organizatorii vor oferi toate 
informaţiile de care vizitatorii au 
nevoie. De asemenea, vor fi 
organizate diverse activităţi pentru 
copii de către susţinătorii acestui 
eveniment.

n Primăria Municipiului Călăraşi
De la 1 august, competenţa 
aplicării regimului juridic al 
vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate revine poliţiştilor locali

Detectoare profesionale de monoxid de carbon, 
achiziţionate pentru dotarea a 16 ambulanţe. M. Dulce: 
Suntem de fiecare dată alături de cei care salvează vieţi

Tratamente terestre de 
combatere a ţânţarilor adulţi: 
31 august - 2 septembrie 2022

Complex de Agrement Dumbrava 
vă invită la ziua adopţiilor la ZOO! 
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