
sunt disponibile pe eJobs.ro, iar atenţia 
candidaţilor tineri se îndreaptă în special 
către acele domenii care fie au un număr 
mare de poziţii deschise şi care permit 
specializarea la locul de muncă, fie către 
sectoarele care vin cu promisiunea unui 
salariu mare încă de la început. Astfel, 
cele mai căutate industrii sunt retailul, 
call center / BPO, IT / Telecom, servicii şi 
advertising / marketing / PR. „Cu 
excepţia IT-ului, toate aceste domenii 
sunt extrem de accesibile indiferent de 
pregătirea academică a candidaţilor. De 
altfel, este bine ştiut faptul că în 
România există un nivel foarte scăzut de 
compatibilitate între studiile urmate şi 
jobul ales. Sunt mulţi studenţi care se 
răzgândesc pe parcursul anilor de 
facultate şi decid să facă o formă de 
reconversie pentru că ştiu că există 
programe oferite de companii care le 
permit să înveţe de la zero un job nou 

Aproape 600.000 de aplicări pe categoria care vor să crească, sunt permanent în fără să aibă şi un bagaj teoretic în spate”, 
de vârstă 18-24 de ani au fost căutare de opţiuni mai bune pe piaţa explică Bogdan Badea.
înregistrate de la începutul lui muncii şi sunt, totodată, şi foarte 

Este, totodată, şi categoria care septembrie şi până acum atrăgători pentru recrutori. Prin urmare, 
manifestă cel mai ridicat interes faţă de sunt şi căutaţi. În ceea ce-i priveşte pe Candidaţii din categoria de vârstă 18-24 
joburile remote şi cel mai scăzut faţă de cei mai tineri decât ei, vedem de de ani au înregistrat aproape 600.000 
locurile de muncă din afara ţării. Din aproximativ doi ani de zile o schimbare de aplicări din luna septembrie şi până 
numărul total de aplicări aferente ultimei profundă de mentalitate şi de abordare a acum, fiind segmentul cu cea mai 
luni, 18% sunt pentru joburile ce pot fi ideii de carieră. Sunt mult mai atenţi la importantă creştere de anul acesta şi cu 
făcute exclusiv de acasă şi 1,3% pentru semnalele pe care le transmite piaţa şi la premise reale de a-i ajunge din urmă pe 
cele din străinătate. Cu cât creşte vârsta ce se întâmplă în economie şi decid, prin cei cu vârste cuprinse între 25 şi 35 de 
candidaţilor, cu atât scade apetitul urmare, să nu mai amâne foarte mult ani, care, în mod tradiţional, sunt 
pentru munca remote. Spre exemplu, cei momentul primei angajări. De aceea, candidaţii ce adună cel mai mare număr 
cu vârste cuprinse între 36 şi 45 de ani perspectivele economice nu foarte de aplicări, de la o lună la alta. Cu 
au 10% dintre aplicări direcţionate către încurajatoare pentru anul viitor îi fac, 318.000 de aplicări, septembrie a 
locurile de muncă de acasă, iar cei din iată, să aplice intensiv, mai cu seamă că marcat vârful anului de până acum 
segmentul 45+ au 5,6%.numărul de joburi entry level a fost, de pentru candidaţii aflaţi la început de 

asemenea, în creştere în 2022”, spune Lunar, pe eJobs.ro sunt înregistrate peste carieră.
Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare 1 milion de aplicări, atât pentru joburile „Începe să devină tot mai fină diferenţa 
platformă de recrutare din România. din România, cât şi pentru cele din dintre cele mai active două categorii de 
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului străinătate. Dintre acestea, aproximativ vârstă – 25-35 şi 18-24 de ani. Primii au 
trecut (septembrie – octombrie), 300.000 aparţin tinerilor cu vârste fost dintotdeauna cei mai activi în 
numărul de aplicări aferente acestui cuprinse între 18-24 de ani. Aproape materie de aplicări, situaţie absolut 
segment de vârstă este cu aproape 20% jumătate vin din Bucureşti şi sunt urmaţi firească, explicabilă prin faptul că se află 
mai mare. de cei din Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, în plin apogeu profesional, au 

Braşov şi Constanţa.Mai mult de 20.000 de joburi entry level experienţă, dar încă sunt într-un punct în 
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Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean fiind neocupată. 
Călăraşi, desfăşurată miercuri, 26 octombrie, s-a aflat şi Imobilul propus pentru funcţionarea Locuinţei Maxim Protejată 
Hotărârea privind înfiinţarea Locuinţei Maxim Protejate Casa are o suprafaţă de 96,77 mp, este o construcţie cu nivel de 
“Lotus” – serviciu social cu cazare pentru persoane adulte cu înălţime – parter, are două intrări, curte exterioară generoasă,  
dizabilităţi, în comuna Ciocăneşti, judeţul Călăraşi, în dispune de 5 dormitoare, sală de zi, două grupuri sanitare, 
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia holuri şi un oficiu pentru primirea şi porţionarea hranei. Este 
Copilului Călăraşi, precum şi aprobarea Regulamentului de racordat la reţeaua de apă a comunei, instalaţia electrică este 
Organizare şi Funcţionare a acesteia. funcţională, iar încălzirea pe timp de iarnă se realizează cu 
Este vorba de un serviciu social cu cazare pentru persoane combustibil G.P.L., fiind dotată cu centrală proprie. Singura 
adulte cu dizabilităţi în comuna Ciocăneşti, cu o capacitate de reparaţie capitală necesară este reprezentată de înlocuirea 
10 locuri, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială acoperişului, respectiv cartonul ondulat deteriorat, cu tablă – 
şi Protecţia Copilului Călăraşi. operaţie ce poate fi executată în regie proprie, astfel încât 

costurile să fie la un nivel rezonabil.„La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Călăraşi, singurul centru rezidenţial destinat protecţiei Totodată, se propune aprobarea structurii de personal a 
şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, serviciului social cu cazare de tip Locuinţă Maxim Protejată, 
eligibil pentru restructurarea impusă de actele normative în aceasta funcţionând fără personalitate juridică şi fără calitate 
vigoare, este Centrul de Îngrijire şi Asistenţă situat în comuna de ordonator de credite, în directa subordonare a directorului 
Ciocăneşti, acesta având o capacitate de 100 de locuri. executiv adjunct pentru protecţia persoanelor adulte cu 

dizabilităţi, cu un număr de 7 angajaţi, din care 6  personal de La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
specialitate, reprezentat de 1 terapeut occupaţional (S), cu Copilului Călăraşi se evidenţiază nevoia de a înfiinţa un nou 
program normal de lucru  şi 5 infirmiere (M), cu program de serviciu social cu cazare, cu capacitate de 10 de locuri, de tip 
lucru în ture continue 12/24, astfel încât să putem asigura Locuinţă Maxim Protejată pentru care am identificat în 
supravegherea continua,  şi 1 post îngrijitor – personal imediata vecinătate a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă 
administrativ. Asistenţa socio-psiho-medicală şi coordonarea Ciocăneşti, pe str. Orhideei, cu acces separat,  locaţia fostei 
efectivă vor fi asigurate prin personalul care deserveşte Centrul Căsuţe de tip Familial “Lotus” ce a aparţinut Centrului de 
de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti.Servicii Făurei, fiind destinată în trecut, protecţiei copiilor în 

sistem rezidenţial, în prezent aflată în patrimoniul Direcţiei Astfel, în conformitate cu standardele de cost şi de calitate 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi.  aplicabile, şi în concordanţă cu raportul angajat / beneficiar,  
După restructurarea acestui centru, C.T.F. Lotus a asigurat pentru Locuinţa Maxim Protejată corespunde un raport de 1 
protecţia persoanelor refugiate din Ucraina, în acest moment angajat la 1,26 beneficiari.”, se arată în Referatul de aprobare.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor 

pentru autorizarea, construcţia, 
înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi 
întreţinerea sistemelor individuale adecvate de 

colectare şi epurare a apelor uzate, persoanele fizice şi 
juridice, proprietari ai spaţiilor conectate la un sistem 
individual adecvat de colectare şi epurare au obligaţia 

înscrierii în Registrul de evidenţă a sistemelor 
individuale adecvate deschis la nivelul Comunei Ştefan 
Vodă în termen de 120 de zile de la conectarea incintei 
la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.

Obligaţia înregistrării revine şi proprietarilor de 
sisteme individuale adecvate construite înainte de 

intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 714/2022, 
în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a 

acesteia.
Nerespectarea acestor prevederi constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 
la 10.000 lei.

Formularul de înscriere în registrul de evidenţă a 
sistemelor individuale adecvate de colectare şi  
epurare a apelor uzate la nivelul Ştefan Vodă se 

completează şi se depune la registratura Primăriei 
comunei Ştefan Vodă.

n Roseţi

Totodată, în vederea respectării principiului Ministrul agriculturii şi dezvoltării 
parteneriatului, pe parcursul revizuirii Planului rurale, Petre DAEA, a participat în 
au fost organizate dezbateri în cadrul 

perioada 17-18 octombrie 2022 la structurilor parteneriale constituite pentru 
reuniunea Consiliului Agricultură şi elaborarea Planul Naţional Strategic.
Pescuit, care s-a desfăşurat la 

„Specialiştii din minister, în dialog permanent 
Luxemburg. cu fermierii şi cu structurile asociative din 

domeniu, au putut realiza cel mai important 
document pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală. Dialogul pe care l-am avut cu comisarul 
Janusz Wojciechowski pe problemele sensibile 
ne-a ajutat să trecem peste obstacolele 
momentului. Este documentul programatic 
pentru perioada 2023-2027, cu obiective clare 
pentru dezvoltarea agriculturii, industriei 
alimentare şi a satului românesc. Subvenţiile pe 
unitatea de suprafaţă şi pe cap de animal, 
sumele destinate investiţiilor în irigaţii, 
independenţa energetică, dotarea cu tehnică 
agricolă şi industria alimentară vor contribui la 
creşterea şi diversificarea producţiei în vederea 
asigurării hranei, creşterea veniturilor şi 

Totodată, MADR anunţă că a fost transmisă reducerea impactului negativ asupra mediului. 
oficial Comisiei Europene, prin sistemul În vederea realizării acestor obiective, România 
electronic pentru schimbul securizat de beneficiază de o sumă de 15,8 miliarde euro 
informaţii, în data de 18 octombrie 2022, pentru perioada 2023-2027”, a declarat 
varianta finală a Planului Naţional Strategic ministrul Petre DAEA.
2023-2027 al României, după operarea şi 

Documentul programatic prevede circa 6 
integrarea tuturor observaţiilor formulate de 

miliarde euro pentru investiţii în agricultură şi 
Comisia Europeană.

dezvoltare rurală, 9,78 miliarde euro pentru 
Pe parcursul ultimelor luni a avut loc un proces acordarea subvenţiilor în agricultură şi 151,7 
intens de negociere cu serviciile Comisiei milioane euro pentru măsuri de piaţă.
Europene, în vederea clarificării tuturor 

Versiunea finală a PNS 2023-2027 comunicată observaţiilor formulate cu privire la Planul 
Comisiei poate fi descărcată accesând Naţional Strategic, comunicate în luna mai a.c., 
următorul link: https://www.madr.ro/planul-astfel încât să răspundă cât mai bine cerinţelor 
national-strategic-pac-post-2020/documente-cadrului normativ european şi a exigenţelor 
de-programare.htmlComisiei Europene.

S-a aprobat, astfel, finanţarea cheltuielilor Dezvoltării prin Compania Naţională de Convocaţi pe 21 septembrie în 
pentru servicii şi lucrări prin bugetul local, Investiţii (CNI), au demarat pe 9 martie 

şedinţă extraordinară, consilierii în valoare de 339.804,80 lei (cu TVA). 2021 şi s-au finalizat pe 7 septembrie 
locali au adoptat Hotărârea Conform devizului general actualizat în 2022, urmând ca până la jumătatea lunii 

iulie 2022, valoarea totală a investiţiei noiembrie să aibă loc şi recepţia la privind reaprobarea indicatorilor 
este de 6.140.374,76 lei, TVA inclus. terminarea lucrărilor.

tehnico-economici ai obiectivului Potrivit Autorizaţiei de construire emisă Imobilul are o suprafaţă construită de 455 
pe 3 noiembrie 2020, valabilă 24 de luni, mp, o suprafaţă construită desfăşurată de de investiţii “Construire sediu 
valoarea investiţiei a fost de 3.166.147 lei. 1053 mp şi o înălţime maximă de 11,55 primărie D+P+1ETAJ, comuna Lucrările de construire a noului sediu al m. Terenul aferent investiţiei este de 

Grădiştea, judeţul Călăraşi”. primăriei, finanţate de Ministerul 1.476 mp.

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al comunei Roseţi, 
desfăşurată pe 29 septembrie a.c., s-a 
aflat şi Proiectul de hotărâre privind 
actualizarea componenţei Comisiei 
Comunitare Consultative în domeniul 
Protecţiei şi Promovării Drepturilor 
Copilului de la nivelul comunei Roseţi, 
judeţul Călăraşi.

Comisia Comunitară Consultativă este creată în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004, art. 
114, pe baza intenţiei membrilor de a ajuta în mod 
benevol comunitatea, urmând ca acesta să îsi aducă 
contribuţia la soluţionarea problemelor de interes 
local pentru copil si familie.
Din cadrul comisiei fac parte: Mariana Culea, 
consilier în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Roseţi, Nicolae Alboiu, referent  
în cadrul aparatului  de specialitate al Primarului 
comunei Roseţi, dr. Costel Conachiu, medic Cabinet 
Medical Individual, Elena Manciu, director Şcoala 
Gimnazială ''Iancu Rosetti'', Oana Rusten, director 
Grădiniţa cu Program Normal ''Elisabeta Rosetti'', 
George Tudor, şef Post Politie Roseţi, Georgian 
Şerban, preot  Paroh-Parohia nr. 3 Roseţi şi Costică 
Râjnoveanu, consilier local.

Comisia comunitară consultativă actualizată îşi va 
desfăşura activitate  pe o perioadă de 4 ani de zile 
la sediul Primăriei comunei Roseţi, str. G-ral 
Dragalina, nr. 20.

Această comisie care nu se substituie autorităţilor 
locale si nici serviciului social, activitatea sa fiind 
neremunerată, are relaţii de colaborare cu 
autorităţile locale, precum si cu serviciile locale 
care au ca obiect de activitate asistenţa socială. De 
asemenea, comisia recomandă Consiliului local, 
Primarului, Comisiei pentru Protecţia Copilului 
luarea unor măsuri pentru soluţionarea unor cazuri, 
fie acordarea unor servicii sociale, fie luarea unor 
măsuri speciale de protecţie.

Comuna Ştefan Vodă ar putea beneficia de două staţii de încărcare pentru 
vehicule electrice, cu bani din PNRR. În acest sens, consilierii locali au adoptat 
în cadrul şedinţei din 23 septembrie 2022 Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea amplasării a două staţii de încărcare pentru vehicule electrice pe 
raza comunei Ştefan Vodă.
Valoarea investiţiei, însemnând achiziţionarea a două staţii de încărcare 
pentru vehicule electrice (cu două puncte de reîncărcare per staţie şi o putere 
de peste 50kW), este în sumă de 246.135 lei fără TVA, la care se adaugă 
valoarea de 46.765,65 lei TVA aferent cheltuielilor eligibile (echivalentul a 50 
de mii de euro) şi va fi suportată din PNRR/2022/C10 - Fondul Local - I.1 – 
Mobilitate urbană durabilă, I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice.

A fost actualizată 
componenţa 

Comisiei Comunitare 
Consultative

n Grădiştea

Lucrările de construire a noului 
sediu al Primăriei, finalizate!

Două staţii de încărcare pentru vehicule electrice, cu bani din PNRR
n Primăria Ştefan Vodă

Consilierii judeţeni au aprobat înfiinţarea 
Locuinţei Maxim Protejate - Casa „Lotus”

ANUNŢ PUBLIC privind 
obligativitatea înscrierii în Registrul 
de evidenţă a sistemelor individuale 

adecvate de colectare şi epurare a 
apelor uzate al Comunei Ştefan Vodă

Începând de marţi, 1 noiembrie a.c., românii pot investi în 
titlurile de stat TEZAUR, cu maturităţi de 1 şi 2 ani şi dobânzi 
anuale de 8,70%, respectiv 9,15%. Titlurile de stat au 
valoare nominală de 1 leu şi sunt în forma dematerializată.

Titlurile de stat pot fi cumpărate:
Între 01 – 24 noiembrie 2022 online, numai de către persoanele 
fizice care sunt înregistrate în SPV. Operaţiunile care pot fi realizate 
online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului 
la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat 
TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al 
investitorului către un cont bancar pe numele investitorului. Pentru 
mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesaţi Ghid 
Tezaur onlineşi Tezaur online ;
Între 01 – 25 noiembrie 2022 de la unităţile Trezoreriei Statului;
Între 01 – 24 noiembrie 2022 în mediul urban şi 01 – 23 noiembrie 
2022 în mediul rural, prin subunităţile poştale ale C.N. Poşta 
Română S.A.
Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul 
de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul 
Programului Tezaur sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. 
Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul 
unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja 
efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei 
cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la 
data efectuării subscrierii. Veniturile obţinute din investirea în 
oferta de economisire lansată de Ministerul Finanţelor sunt 
neimpozabile.

Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, 
ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru 
finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune şi orice eventuale modificări ale acestuia 
vor fi publicate la secţiunea Datorie publică, www.posta-romana.ro.

Titluri de stat Tezaur la 
dobânzi de până la 9,15%

Perspectivele economice pentru 
2023 mobilizează candidaţii tineri

15,8 miliarde de euro pentru 
programe de investiţii în 

agricultură în perioada 2023-2027



sunt disponibile pe eJobs.ro, iar atenţia 
candidaţilor tineri se îndreaptă în special 
către acele domenii care fie au un număr 
mare de poziţii deschise şi care permit 
specializarea la locul de muncă, fie către 
sectoarele care vin cu promisiunea unui 
salariu mare încă de la început. Astfel, 
cele mai căutate industrii sunt retailul, 
call center / BPO, IT / Telecom, servicii şi 
advertising / marketing / PR. „Cu 
excepţia IT-ului, toate aceste domenii 
sunt extrem de accesibile indiferent de 
pregătirea academică a candidaţilor. De 
altfel, este bine ştiut faptul că în 
România există un nivel foarte scăzut de 
compatibilitate între studiile urmate şi 
jobul ales. Sunt mulţi studenţi care se 
răzgândesc pe parcursul anilor de 
facultate şi decid să facă o formă de 
reconversie pentru că ştiu că există 
programe oferite de companii care le 
permit să înveţe de la zero un job nou 

Aproape 600.000 de aplicări pe categoria care vor să crească, sunt permanent în fără să aibă şi un bagaj teoretic în spate”, 
de vârstă 18-24 de ani au fost căutare de opţiuni mai bune pe piaţa explică Bogdan Badea.
înregistrate de la începutul lui muncii şi sunt, totodată, şi foarte 

Este, totodată, şi categoria care septembrie şi până acum atrăgători pentru recrutori. Prin urmare, 
manifestă cel mai ridicat interes faţă de sunt şi căutaţi. În ceea ce-i priveşte pe Candidaţii din categoria de vârstă 18-24 
joburile remote şi cel mai scăzut faţă de cei mai tineri decât ei, vedem de de ani au înregistrat aproape 600.000 
locurile de muncă din afara ţării. Din aproximativ doi ani de zile o schimbare de aplicări din luna septembrie şi până 
numărul total de aplicări aferente ultimei profundă de mentalitate şi de abordare a acum, fiind segmentul cu cea mai 
luni, 18% sunt pentru joburile ce pot fi ideii de carieră. Sunt mult mai atenţi la importantă creştere de anul acesta şi cu 
făcute exclusiv de acasă şi 1,3% pentru semnalele pe care le transmite piaţa şi la premise reale de a-i ajunge din urmă pe 
cele din străinătate. Cu cât creşte vârsta ce se întâmplă în economie şi decid, prin cei cu vârste cuprinse între 25 şi 35 de 
candidaţilor, cu atât scade apetitul urmare, să nu mai amâne foarte mult ani, care, în mod tradiţional, sunt 
pentru munca remote. Spre exemplu, cei momentul primei angajări. De aceea, candidaţii ce adună cel mai mare număr 
cu vârste cuprinse între 36 şi 45 de ani perspectivele economice nu foarte de aplicări, de la o lună la alta. Cu 
au 10% dintre aplicări direcţionate către încurajatoare pentru anul viitor îi fac, 318.000 de aplicări, septembrie a 
locurile de muncă de acasă, iar cei din iată, să aplice intensiv, mai cu seamă că marcat vârful anului de până acum 
segmentul 45+ au 5,6%.numărul de joburi entry level a fost, de pentru candidaţii aflaţi la început de 

asemenea, în creştere în 2022”, spune Lunar, pe eJobs.ro sunt înregistrate peste carieră.
Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare 1 milion de aplicări, atât pentru joburile „Începe să devină tot mai fină diferenţa 
platformă de recrutare din România. din România, cât şi pentru cele din dintre cele mai active două categorii de 
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului străinătate. Dintre acestea, aproximativ vârstă – 25-35 şi 18-24 de ani. Primii au 
trecut (septembrie – octombrie), 300.000 aparţin tinerilor cu vârste fost dintotdeauna cei mai activi în 
numărul de aplicări aferente acestui cuprinse între 18-24 de ani. Aproape materie de aplicări, situaţie absolut 
segment de vârstă este cu aproape 20% jumătate vin din Bucureşti şi sunt urmaţi firească, explicabilă prin faptul că se află 
mai mare. de cei din Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, în plin apogeu profesional, au 

Braşov şi Constanţa.Mai mult de 20.000 de joburi entry level experienţă, dar încă sunt într-un punct în 

7ACTUALITATE 6 ACTUALITATE

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean fiind neocupată. 
Călăraşi, desfăşurată miercuri, 26 octombrie, s-a aflat şi Imobilul propus pentru funcţionarea Locuinţei Maxim Protejată 
Hotărârea privind înfiinţarea Locuinţei Maxim Protejate Casa are o suprafaţă de 96,77 mp, este o construcţie cu nivel de 
“Lotus” – serviciu social cu cazare pentru persoane adulte cu înălţime – parter, are două intrări, curte exterioară generoasă,  
dizabilităţi, în comuna Ciocăneşti, judeţul Călăraşi, în dispune de 5 dormitoare, sală de zi, două grupuri sanitare, 
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia holuri şi un oficiu pentru primirea şi porţionarea hranei. Este 
Copilului Călăraşi, precum şi aprobarea Regulamentului de racordat la reţeaua de apă a comunei, instalaţia electrică este 
Organizare şi Funcţionare a acesteia. funcţională, iar încălzirea pe timp de iarnă se realizează cu 
Este vorba de un serviciu social cu cazare pentru persoane combustibil G.P.L., fiind dotată cu centrală proprie. Singura 
adulte cu dizabilităţi în comuna Ciocăneşti, cu o capacitate de reparaţie capitală necesară este reprezentată de înlocuirea 
10 locuri, în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială acoperişului, respectiv cartonul ondulat deteriorat, cu tablă – 
şi Protecţia Copilului Călăraşi. operaţie ce poate fi executată în regie proprie, astfel încât 

costurile să fie la un nivel rezonabil.„La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Călăraşi, singurul centru rezidenţial destinat protecţiei Totodată, se propune aprobarea structurii de personal a 
şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, serviciului social cu cazare de tip Locuinţă Maxim Protejată, 
eligibil pentru restructurarea impusă de actele normative în aceasta funcţionând fără personalitate juridică şi fără calitate 
vigoare, este Centrul de Îngrijire şi Asistenţă situat în comuna de ordonator de credite, în directa subordonare a directorului 
Ciocăneşti, acesta având o capacitate de 100 de locuri. executiv adjunct pentru protecţia persoanelor adulte cu 

dizabilităţi, cu un număr de 7 angajaţi, din care 6  personal de La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
specialitate, reprezentat de 1 terapeut occupaţional (S), cu Copilului Călăraşi se evidenţiază nevoia de a înfiinţa un nou 
program normal de lucru  şi 5 infirmiere (M), cu program de serviciu social cu cazare, cu capacitate de 10 de locuri, de tip 
lucru în ture continue 12/24, astfel încât să putem asigura Locuinţă Maxim Protejată pentru care am identificat în 
supravegherea continua,  şi 1 post îngrijitor – personal imediata vecinătate a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă 
administrativ. Asistenţa socio-psiho-medicală şi coordonarea Ciocăneşti, pe str. Orhideei, cu acces separat,  locaţia fostei 
efectivă vor fi asigurate prin personalul care deserveşte Centrul Căsuţe de tip Familial “Lotus” ce a aparţinut Centrului de 
de Îngrijire şi Asistenţă Ciocăneşti.Servicii Făurei, fiind destinată în trecut, protecţiei copiilor în 

sistem rezidenţial, în prezent aflată în patrimoniul Direcţiei Astfel, în conformitate cu standardele de cost şi de calitate 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi.  aplicabile, şi în concordanţă cu raportul angajat / beneficiar,  
După restructurarea acestui centru, C.T.F. Lotus a asigurat pentru Locuinţa Maxim Protejată corespunde un raport de 1 
protecţia persoanelor refugiate din Ucraina, în acest moment angajat la 1,26 beneficiari.”, se arată în Referatul de aprobare.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor 

pentru autorizarea, construcţia, 
înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi 
întreţinerea sistemelor individuale adecvate de 

colectare şi epurare a apelor uzate, persoanele fizice şi 
juridice, proprietari ai spaţiilor conectate la un sistem 
individual adecvat de colectare şi epurare au obligaţia 

înscrierii în Registrul de evidenţă a sistemelor 
individuale adecvate deschis la nivelul Comunei Ştefan 
Vodă în termen de 120 de zile de la conectarea incintei 
la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.

Obligaţia înregistrării revine şi proprietarilor de 
sisteme individuale adecvate construite înainte de 

intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 714/2022, 
în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a 

acesteia.
Nerespectarea acestor prevederi constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 
la 10.000 lei.

Formularul de înscriere în registrul de evidenţă a 
sistemelor individuale adecvate de colectare şi  
epurare a apelor uzate la nivelul Ştefan Vodă se 

completează şi se depune la registratura Primăriei 
comunei Ştefan Vodă.

n Roseţi

Totodată, în vederea respectării principiului Ministrul agriculturii şi dezvoltării 
parteneriatului, pe parcursul revizuirii Planului rurale, Petre DAEA, a participat în 
au fost organizate dezbateri în cadrul 

perioada 17-18 octombrie 2022 la structurilor parteneriale constituite pentru 
reuniunea Consiliului Agricultură şi elaborarea Planul Naţional Strategic.
Pescuit, care s-a desfăşurat la 

„Specialiştii din minister, în dialog permanent 
Luxemburg. cu fermierii şi cu structurile asociative din 

domeniu, au putut realiza cel mai important 
document pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală. Dialogul pe care l-am avut cu comisarul 
Janusz Wojciechowski pe problemele sensibile 
ne-a ajutat să trecem peste obstacolele 
momentului. Este documentul programatic 
pentru perioada 2023-2027, cu obiective clare 
pentru dezvoltarea agriculturii, industriei 
alimentare şi a satului românesc. Subvenţiile pe 
unitatea de suprafaţă şi pe cap de animal, 
sumele destinate investiţiilor în irigaţii, 
independenţa energetică, dotarea cu tehnică 
agricolă şi industria alimentară vor contribui la 
creşterea şi diversificarea producţiei în vederea 
asigurării hranei, creşterea veniturilor şi 

Totodată, MADR anunţă că a fost transmisă reducerea impactului negativ asupra mediului. 
oficial Comisiei Europene, prin sistemul În vederea realizării acestor obiective, România 
electronic pentru schimbul securizat de beneficiază de o sumă de 15,8 miliarde euro 
informaţii, în data de 18 octombrie 2022, pentru perioada 2023-2027”, a declarat 
varianta finală a Planului Naţional Strategic ministrul Petre DAEA.
2023-2027 al României, după operarea şi 

Documentul programatic prevede circa 6 
integrarea tuturor observaţiilor formulate de 

miliarde euro pentru investiţii în agricultură şi 
Comisia Europeană.

dezvoltare rurală, 9,78 miliarde euro pentru 
Pe parcursul ultimelor luni a avut loc un proces acordarea subvenţiilor în agricultură şi 151,7 
intens de negociere cu serviciile Comisiei milioane euro pentru măsuri de piaţă.
Europene, în vederea clarificării tuturor 

Versiunea finală a PNS 2023-2027 comunicată observaţiilor formulate cu privire la Planul 
Comisiei poate fi descărcată accesând Naţional Strategic, comunicate în luna mai a.c., 
următorul link: https://www.madr.ro/planul-astfel încât să răspundă cât mai bine cerinţelor 
national-strategic-pac-post-2020/documente-cadrului normativ european şi a exigenţelor 
de-programare.htmlComisiei Europene.

S-a aprobat, astfel, finanţarea cheltuielilor Dezvoltării prin Compania Naţională de Convocaţi pe 21 septembrie în 
pentru servicii şi lucrări prin bugetul local, Investiţii (CNI), au demarat pe 9 martie 

şedinţă extraordinară, consilierii în valoare de 339.804,80 lei (cu TVA). 2021 şi s-au finalizat pe 7 septembrie 
locali au adoptat Hotărârea Conform devizului general actualizat în 2022, urmând ca până la jumătatea lunii 

iulie 2022, valoarea totală a investiţiei noiembrie să aibă loc şi recepţia la privind reaprobarea indicatorilor 
este de 6.140.374,76 lei, TVA inclus. terminarea lucrărilor.

tehnico-economici ai obiectivului Potrivit Autorizaţiei de construire emisă Imobilul are o suprafaţă construită de 455 
pe 3 noiembrie 2020, valabilă 24 de luni, mp, o suprafaţă construită desfăşurată de de investiţii “Construire sediu 
valoarea investiţiei a fost de 3.166.147 lei. 1053 mp şi o înălţime maximă de 11,55 primărie D+P+1ETAJ, comuna Lucrările de construire a noului sediu al m. Terenul aferent investiţiei este de 

Grădiştea, judeţul Călăraşi”. primăriei, finanţate de Ministerul 1.476 mp.

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al comunei Roseţi, 
desfăşurată pe 29 septembrie a.c., s-a 
aflat şi Proiectul de hotărâre privind 
actualizarea componenţei Comisiei 
Comunitare Consultative în domeniul 
Protecţiei şi Promovării Drepturilor 
Copilului de la nivelul comunei Roseţi, 
judeţul Călăraşi.

Comisia Comunitară Consultativă este creată în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004, art. 
114, pe baza intenţiei membrilor de a ajuta în mod 
benevol comunitatea, urmând ca acesta să îsi aducă 
contribuţia la soluţionarea problemelor de interes 
local pentru copil si familie.
Din cadrul comisiei fac parte: Mariana Culea, 
consilier în cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Roseţi, Nicolae Alboiu, referent  
în cadrul aparatului  de specialitate al Primarului 
comunei Roseţi, dr. Costel Conachiu, medic Cabinet 
Medical Individual, Elena Manciu, director Şcoala 
Gimnazială ''Iancu Rosetti'', Oana Rusten, director 
Grădiniţa cu Program Normal ''Elisabeta Rosetti'', 
George Tudor, şef Post Politie Roseţi, Georgian 
Şerban, preot  Paroh-Parohia nr. 3 Roseţi şi Costică 
Râjnoveanu, consilier local.

Comisia comunitară consultativă actualizată îşi va 
desfăşura activitate  pe o perioadă de 4 ani de zile 
la sediul Primăriei comunei Roseţi, str. G-ral 
Dragalina, nr. 20.

Această comisie care nu se substituie autorităţilor 
locale si nici serviciului social, activitatea sa fiind 
neremunerată, are relaţii de colaborare cu 
autorităţile locale, precum si cu serviciile locale 
care au ca obiect de activitate asistenţa socială. De 
asemenea, comisia recomandă Consiliului local, 
Primarului, Comisiei pentru Protecţia Copilului 
luarea unor măsuri pentru soluţionarea unor cazuri, 
fie acordarea unor servicii sociale, fie luarea unor 
măsuri speciale de protecţie.

Comuna Ştefan Vodă ar putea beneficia de două staţii de încărcare pentru 
vehicule electrice, cu bani din PNRR. În acest sens, consilierii locali au adoptat 
în cadrul şedinţei din 23 septembrie 2022 Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea amplasării a două staţii de încărcare pentru vehicule electrice pe 
raza comunei Ştefan Vodă.
Valoarea investiţiei, însemnând achiziţionarea a două staţii de încărcare 
pentru vehicule electrice (cu două puncte de reîncărcare per staţie şi o putere 
de peste 50kW), este în sumă de 246.135 lei fără TVA, la care se adaugă 
valoarea de 46.765,65 lei TVA aferent cheltuielilor eligibile (echivalentul a 50 
de mii de euro) şi va fi suportată din PNRR/2022/C10 - Fondul Local - I.1 – 
Mobilitate urbană durabilă, I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice.

A fost actualizată 
componenţa 

Comisiei Comunitare 
Consultative

n Grădiştea

Lucrările de construire a noului 
sediu al Primăriei, finalizate!

Două staţii de încărcare pentru vehicule electrice, cu bani din PNRR
n Primăria Ştefan Vodă

Consilierii judeţeni au aprobat înfiinţarea 
Locuinţei Maxim Protejate - Casa „Lotus”

ANUNŢ PUBLIC privind 
obligativitatea înscrierii în Registrul 
de evidenţă a sistemelor individuale 

adecvate de colectare şi epurare a 
apelor uzate al Comunei Ştefan Vodă

Începând de marţi, 1 noiembrie a.c., românii pot investi în 
titlurile de stat TEZAUR, cu maturităţi de 1 şi 2 ani şi dobânzi 
anuale de 8,70%, respectiv 9,15%. Titlurile de stat au 
valoare nominală de 1 leu şi sunt în forma dematerializată.

Titlurile de stat pot fi cumpărate:
Între 01 – 24 noiembrie 2022 online, numai de către persoanele 
fizice care sunt înregistrate în SPV. Operaţiunile care pot fi realizate 
online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului 
la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat 
TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al 
investitorului către un cont bancar pe numele investitorului. Pentru 
mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesaţi Ghid 
Tezaur onlineşi Tezaur online ;
Între 01 – 25 noiembrie 2022 de la unităţile Trezoreriei Statului;
Între 01 – 24 noiembrie 2022 în mediul urban şi 01 – 23 noiembrie 
2022 în mediul rural, prin subunităţile poştale ale C.N. Poşta 
Română S.A.
Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul 
de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul 
Programului Tezaur sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. 
Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul 
unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja 
efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei 
cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la 
data efectuării subscrierii. Veniturile obţinute din investirea în 
oferta de economisire lansată de Ministerul Finanţelor sunt 
neimpozabile.

Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, 
ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru 
finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune şi orice eventuale modificări ale acestuia 
vor fi publicate la secţiunea Datorie publică, www.posta-romana.ro.

Titluri de stat Tezaur la 
dobânzi de până la 9,15%

Perspectivele economice pentru 
2023 mobilizează candidaţii tineri

15,8 miliarde de euro pentru 
programe de investiţii în 

agricultură în perioada 2023-2027
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