
Preşedintele Consiliului Judeţean 
Călăraşi, Vasile Iliuţă a anunţat 
miercuri, 16 noiembrie, pe 
pagina personală de Facebook 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare a două 
drumuri judeţene, în lungime 
totală de circa 62 de km. 

Proiectul a fost finanţat prin Programul 
Operaţional Regional 2014 - 2020 - Axa 
prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere de importanţă regională.
„Alte două drumuri judeţene  au fost 
realibilitate şi modernizate:

 DJ402, km 0+000 – km 53+700, se 
desfăşoară pe teritoriul localităţilor 
Curcani (DN4) – Luica – Nana – Solacolu 
– Fundulea (DN3) şi Tămădău Mare 
(DN3) – Dârvari – Gostilele – Măriuţa – 

Creşterea cu 15% a siguranţei circulaţiei accesul  la coridoarele TEN-T-persoane: limita judeţului Călăraşi.
pe drumurile judeţene respective; 24.403 persoane

DJ302, km 0+000 – km 15+365, se 
Creşterea traficului cu 15% pentru Lungimea drumurilor judeţene desfăşoară pe teritoriul localităţilor 
traficul de călători, la un an de la reconstruite/modernizate conectate la Belciugatele (DN3) şi Măriuţa, judeţul 
finalizarea implementării proiectului; TEN-T-km: 61,749 kmCălăraşi.

Creşterea traficului cu 15% pentru Valoarea totală a proiectului este de Prin proiect am urmărit:
traficul de marfă, la un an de la 128.868.255,92 lei, obiective finanţate 

Modernizarea şi reabilitarea a 61,749 km finalizarea implementării proiectului. prin Programul Operaţional Regional 
de drumuri judeţene; 2014 - 2020 - Axa prioritară 6: 

Indicatori: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de 
Reducerea cu 40% a timpului de 

importanţă regională.”, a scris Iliuţă pe Populaţia deservită de o infrastructură călătorie pe traseele modernizate şi 
Facebook.secundară modernizată care asigură reabilitate prin proiect;

Consiliul Judeţean Călăraşi, Centrul Judeţean de 
Cultură şi Creaţie Călăraşi şi Primăria Municipiului 
Călăraşi pregătesc cel mai frumos Târg de Crăciun din 
câte au existat la Călăraşi.

Căsuţa Moşului, în foaierul Centrului Judeţean de 
Cultură şi Creaţie - anul acesta este pregătită şi cutia 
poştală pentru scrisorile copiilor. Tradiţii, obiceiuri, 
colinde şi preparate specifice sărbătorilor de iarnă.

Spectacole în aer liber: ANDIA, AMNA and BAND, 
NADIR, TARAFUL RUTENILOR, ELENA GHEORGHE, 
PAUL SURUGIU – FUEGO, IANA NOVAK şi DISTINTO

Noaptea de Revelion se anunţă incendiară: ADRIANA 
GAVRILĂ, SILVANA RÎCIU şi Nicuşor IONIŢĂ, WHAT'S 
UP, MANDINGA, NICOLETA NUCĂ, NICOLE CHERRY, 
RANDI

Încheiem cu un spectacol fabulos de artificii!

Parteneri: Palatul Copiilor Călăraşi , Biblioteca 
Judeţeană Călăraşi , Muzeul Dunării de Jos Călăraşi 

Vă aşteptăm!

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.

selective a deşeurilor;
- Rezolvarea problemei mirosurilor 
neplăcute; 
- Supravegherea centrului elimină 
pericolele de vandalism;
- Accesibilitatea utilizatorilor.
Numărul de locuitori deserviţi de proiect 
este de 74.232 locuitori (date actualizate 
2021, conform INS).
Valoarea totală a proiectului, finanţabil 
prin PNRR/2022/C3/S/I.1.A, subinvestiţia 
I1.a „Înfiinţarea de centre de colectare 
prin aport voluntar'', investiţia I1 
„Dezvoltarea, modernizarea şi 
completarea sistemelor de management 
integrat al deşeurilor municipale la nivel 
de judeţ sau la nivel de oraşe/comune'', 
componenta 3. Managementul 
deşeurilor din cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă este de 
4.558.786,52 lei (inclusiv TVA).
Valoarea TVA aferentă chetuielilor 
eligibile va fi suportată de la bugetul de 
stat, din bugetul coordonatorului de 
reforme şi/sau investiţii pentru 

deşeuri din anvelope, deşeuri de Componenta C3-Managementul Convocaţi joi, 10 noiembrie, în 
echipamente electrice şi electronice, Deşeurilor, în conformitate cu legislaţia în şedinţă extraordinară, consilierii 
baterii uzate, deşeuri de gradină, deşeuri vigoare.locali au adoptat şi Proiectul de de construcţii şi demolări este o S-a aprobat cofinanţarea proiectului, hotărâre privind depunerea şi oportunitate pe care Primăria respectiv finanţarea cheltuielilor 

finanţarea proiectului cu titlul Municipiului Călăraşi intenţionează să o neeligibile care asigură implementarea 
valorifice.“Înfiinţare şi dotare centru de proiectului, aşa cum acestea vor rezulta 
Implementarea şi dezvoltarea pe raza din documentaţiile tehnico-economice / colectare prin aport voluntar 
Municipiului Călăraşi a unor servicii contractul de lucrări, dacă este cazul.(CAV), în Municipiul Călăraşi“.
publice specializate pentru gestionarea De asemenea, se asigură din bugetul 
deşeurilor provenite din gospodării, Primăriei Municipiului Călăraşi toate Posibilitatea finanţării centrelor de aport 
servicii care să dispună de logistica resursele financiare necesare pentru voluntar ce vor asigura colectarea 
necesară pentru colectarea, exploatarea finanţarea tuturor cheltuielilor de separată a deşeurilor care nu pot fi 
şi gestionarea deşeurilor, în cadrul unui întreţinere şi mentenanţă a investiţiilor colectate în sistem door-to-door, 
centru de colectare prin aport voluntar realizate în cadrul proiectului pe toată respectiv deşeuri reciclabile şi biodeseuri 
este absolut necesar şi oportun pentru durata de valabilitate a contractului de care nu pot fi colectate în pubele 
judeţ şi populaţie, cu următoarele finanţare, respectiv pe o perioadă de individuale, precum şi fluxurile speciale 
avantaje incontestabile: minim 5 ani de la data efectuării ultimei de deşeuri- deşeuri voluminoase, deşeuri 
- Eficienţă crescută în domeniul colectării plăţi în cadrul proiectului.textile, deşeuri din lemn, mobilier, 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională programare, fondurile europene atribuite 
pentru dezvoltarea regională durabilă în (ADR) Sud-Muntenia a organizat, joi, 
exerciţiul financiar 2021-2027 vor finanţa 24 noiembrie, la sediul central, 
investiţii în infrastructură, servicii şi evenimentul de lansare a Programului 
echipamente necesare relevante, precum şi Regional Sud-Muntenia 2021-2027. În 
achiziţionarea, testarea şi pilotarea de cadrul aceluiaşi eveniment, a avut loc 
soluţii şi aplicaţii, inclusiv asigurarea 

şi inaugurarea Corpului B al sediului securităţii cibernetice şi interoperabilităţii 
central al Agenţiei. Întreaga acţiune s- acestora în vederea valorificării avantajelor 
a derulat sub sloganul „Program nou în digitalizării prin dezvoltarea de servicii 
casă nouă!”. pentru siguranţa şi în beneficiul cetăţenilor, 

al mediului de afaceri şi de cercetare şi al 
autorităţilor şi instituţiilor publice inclusiv TVA. Dobândirea noii calităţi de 
locale/centrale. Autoritate de Management (AM) a 
Programul Regional Sud-Muntenia 2021- Programului Regional (PR) Sud-Muntenia 
2027 beneficiază de o alocare totală de 2021-2027 a determinat, implicit, 
1.576.796.471 euro, distribuită pe şapte suplimentarea numărului de colegi 
priorităţi (printre care şi asistenţa tehnică). angrenaţi în noile activităţi. 
 Prioritatea 1: O regiune competitivă prin Implementarea viitorului Program şi 
inovare, digitalizare şi întreprinderi asumarea noilor responsabilităţi, ce ne 
dinamice – 423.938.789 euro onorează de altfel, au condus la creşterea 
 Prioritatea 2: O regiune cu mobilitate capacităţii instituţionale a Agenţiei, clădirea 
urbană durabilă – 365.497.648 euro Corpului B venind în sprijinul desfăşurării 

Programul Regional Sud-Muntenia 2021- optime a activităţilor instituţiei.  Prioritatea 3: O regiune cu localităţi 
2027 este cel de-al treilea program regional 

prietenoase cu mediul – 215.992.942 euro Aşadar, o astfel de investiţie era imperios 
implementat în regiunea Sud-Muntenia, necesară pentru decongestionarea  Prioritatea 4: O regiune mai accesibilă – după POR 2007-2013 şi POR 2014-2020. activităţii. Construcţia ce se desfăşoară pe o 225.147.059 euro
De această dată, ADR Sud-Muntenia este suprafaţă de 1.953 mp., a fost realizată pe  Prioritatea 5: O regiune educată – Autoritatea de Management pentru un teren de 1.800 mp., achiziţionat de 76.063.527 euroProgramul Regional Sud-Muntenia 2021- Agenţie. Realizarea clădirii Corp B a condus  Prioritatea 6: O regiune atractivă – 2027 şi va gestiona în viitorul exerciţiu la obţinerea de noi spaţii: două arhive, 19 203.584.706 eurofinanciar peste 1,5 miliarde de euro pentru birouri, două săli de şedinţă, zone comune 

 Asistenţă tehnică – 66.571.800 eurocetăţenii din judeţele componente ale şi tehnice. Lucrările, finanţate exclusiv din 
regiunii - Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Inaugurarea noului sediu al Agenţiei s-a bugetul propriu al Agenţiei, au fost derulate 
Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman. făcut în prezenţa autorităţilor invitate la pe o perioadă de 25 luni. Adiacent clădirii 

eveniment. De anul acesta, ADR Sud-Plecând de la specificităţile regionale, de la au fost realizate 400 mp. de alei carosabile, 
Muntenia are un nou sediu funcţional, în lecţiile învăţate în derularea POR 2014- 165 mp. de alei pietonale şi 90 mp. de 
valoare de peste 7.6 milioane de lei, 2020 şi de la documentele regionale de spaţii verzi.

n Primăria Municipiului Călăraşi

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila a Din acest parteneriat mai fac parte 
semnat, astăzi, 8 noiembrie, 11 noi Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
contracte de finanţare, în valoare şi Protecţia Copilului Călăraşi, lider de 
totală nerambursabilă de proiect şi U.A.T. Judeţul Călăraşi, prin 
17.882.091,58 de lei, prin Programul Consiliul Judeţean Călăraşi (partener 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, 2).
coordonat de Ministerul Dezvoltării, 

Valoarea totală a proiectulului este de Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
4.843.175,05 lei (inclusiv TVA), din care 

Printre beneficiare figurează şi Direcţia contribuţia Consiliului Judeţean este 
Generală de Asistenţă Socială şi de 96.863,50 lei, reprezentând 2% din 
Protecţia Copilului Călăraşi, pentru valoarea eligibilă. Sumele reprezentând 
proiectul ”RESTART în comunitatea cheltuieli conexe ce pot apărea pe 
Grădiştea - Incluziune socială pentru durata implementării proiectului se vor 
copiii proveniţi din Complexul de asigura tot din fondurile proprii ale 
Servicii Comunitare pentru Copiii cu Consiliului Judeţean Călăraşi.
Handicap Sever Călăraşi” căreia i s-a 
alocat suma de 4.746.311,55 lei. Prin proiect, s-a solicitat finanţarea 

construirii de căsuţe de tip familial în Primăria comunei Grădiştea a devenit 
care vor fi îngrijiţi copiii din Centrele de parteneră în cadrul proiectului 
plasament închise şi pentru care, nu au „RESTART în comunitatea Grădiştea - 
putut fi identificate alte soluţii de Incluziune socială pentru copiii 
îngrijire în familie, precum şi proveniţi din Complexul de Servicii 
construirea Centrelor de zi, care vor Comunitare pentru Copiii cu Handicap 
furniza servicii sociale suport pentru Sever Călăraşi”, finanţat în cadrul 
copiii care părăsesc centrele Programului Operaţional Regional 
rezidenţiale, ca urmare a 2014-2020, Axa prioritară 8, prioritatea 
dezinstituţionalizării, precum şi pentru de investiţii 8.1, nr. apelului de proiecte 
copiii aflaţi în situaţii de risc de POR/813/8/3/Creşterea gradului de 
separare de familii din comunitate.acoperire cu servicii sociale.

Ministerul Dezvoltării a aprobat joi, 9 noiembrie, 
finanţarea proiectului „Documentaţie DALI, expertiză 
tehnică şi audit energetic pentru reabilitare energetică 
Şcoala Gimnazială Specială nr. 1 Călăraşi”, iniţiat de 
Consiliul Judeţean Călăraşi, suma de 6.255.186,28 lei 
(TVA inclus) fiind alocată prin PNRR Componenta 5 – 
Valul Renovării, Axa 2, operaţiunea B.2, conform 
contract de finanţare nr. 82641 din 14.07.2022.
Prin proiect, se solicită spre finanţare achiziţii, montaj, 
lucrări de intervenţie la infrastructura electrică, de 
ventilare şi tratare a aerului, precum şi lucrări de 
reabilitare termică a sistemului de încălzire şi furnizare 
a apei calde de consum, instalarea unor sisteme 
alternative de producere a energiei electrice şi/sau 
termice pentru consum propriu, inclusiv realizarea 
schemei/proiectului de execuţie şi montaj a Şcolii 
Gimnaziale Speciale Nr. 1 Călăraşi.

n Primăria Municipiului Călărași

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Vasile Iliuţă, a anunţat luni, 7 noiembrie, 
prin intermediul unui mesaj postat pe 
pagina personală de Facebook, semnarea 
contractului de lucrări privind modernizarea 
drumului judeţean DJ 311 care se va realiza 
prin fonduri guvernamentale în cadrul PNI 
Anghel Saligny.
„Drumul judeţean 311 intră în 
modernizare. Astăzi am semnat contractul 
de lucrări pentru proiectul „Modernizarea 
drumului judeţean DJ 311, Arţari km 0+000 
– Nicolae Bălcescu km 17 + 650 ”, un 
tronson de drum cu o lungime de 18 km. 
Proiectul a fost depus spre finanţare în 
luna noiembrie 2021, iar in luna iulie 2022 
a fost aprobat în cadrul Programului 
Naţional Anghel Saligny. Valoarea totală a 
proiectului este de 106.282.811.03 lei, iar 
valoarea totală alocată prin Programul 
National Anghel Saligny reprezintă 
104.673.901,03 lei.”, susţine şeful 
Consiliului Judeţean Călăraşi.

Un alt proiect pentru care s-a aprobat 
finanţare în cadrul PNI Anghel Saligny este 
cel privind „Modernizarea şi reabilitarea 
drumului judeţean DJ 211D, tronson Cuza 
Vodă – Ştefan Vodă – DN21, judeţul 
Călăraşi”, suma ce urmează a fi alocată fiind 
de 35.326.098,97 lei.

În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local municipal Călăraşi din 10 noiembrie a fost 
adoptat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
depunerii şi finanţării proiectului cu titlul: 
“Plătește pentru cât arunci - dotarea cu insule 
ecologice în municipiul Călăraşi“.

Propus pentru finanţare prin apelul de proiecte 
cu titlul PNRR/2022//C3/S/I.1.B, componenta C3 - 
Managementul deşeurilor, Subinvestiţia I.1.B - 
Construire de insule ecologice digitalizate din 
cadrul Planului Naţional de Redresare şi va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul 
Rezilienţă, proiectul vizează eficientizarea coordonatorului de reforme şi / sau investiţii 
sistemului de management al deşeurilor. pentru Componenta C3 -Managementul 
Având în vedere gradul scăzut de colectare a Deşeurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
deşeurilor municipale, a penalităţilor plătite anual Prin intermediul PH-ul mai sus-menţionat, s-a 
pentru neîndeplinirea ţintelor de reciclare şi aprobat şi finanţarea din bugetul local al 
valorificare, Primăria Municipiului Călăraşi  îşi Municipiului Călăraşi a cheltuielilor neeligibile 
propune accelerarea procesului de modernizare a care asigură implementarea proiectului aşa cum 
sistemului de gestionare a deşeurilor cu accent pe acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico-
colectarea separată în 5 fracţii de deşeuri, măsuri economice / contractul de lucrări, dacă este cazul. 
de prevenţie, reducere, reutilizare şi valorificare, Fondurile necesare pentru acoperirea valorii 
în vederea conformării cu tranziţia spre economia neeligibile a proiectului, a cheltuielilor de 
circulară. mentenanţă şi a celor conexe care pot să apară 

pe durata implementării proiectului precum şi În acest sens, PMC intenţionează să instaleze 50 
cele necesare implementării optime a proiectului, de insule supraterane încasetate cu containere de 
în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a 1.1 metri cubi, schimbarea sistemului de 
cheltuielilor vor fi prevăzute în bugetele locale ale colectare şi folosirea de noi tehnologii prin 
Municipiului Călăraşi.aplicarea la finanţare, în cadrul Subinvestiţiei I.1.B 

- Construirea de insule ecologice digitalizate. De asemenea, s-a aprobat asigurarea şi 
susţinerea cheltuielilor de mentenanţă a Valoarea maximă eligibilă a investiţiei este de 
investiţiei aferente pe o perioada de minimum 5 500.000 euro (fără TVA), adică 2.459.750 lei (fără 
ani de la data efectuării ultimei plăţi. TVA). Valoarea TVA aferentă chetuielilor eligibile 

V. Iliuţă: Alte două drumuri judeţene  
au fost realibilitate şi modernizate

n CJ Călăraşi

Bani din PNRR pentru 
reabilitarea energetică 

a Şcolii Gimnaziale 
Speciale Călăraşi

n CJ Călăraşi

Vasile Iliuţă: 
Drumul judeţean 

311 intră în 
modernizare

„Înfiinţare şi dotare centru de colectare 
prin aport voluntar (CAV), în Municipiul 
Călăraşi“, proiect finanţabil prin PNRR

Magia de Crăciun, 
pe esplanada de 

la Consiliul 
Judeţean Călăraşi
Magia de Crăciun va pluti în aer, 
timp de O LUNĂ, pe esplanada 

de la Consiliul Judeţean Călăraşi.

S-a aprobat finanţarea pentru proiectul 
”RESTART în comunitatea Grădiştea - 

Incluziune socială pentru copiii proveniţi 
din Complexul de Servicii Comunitare 

pentru Copiii cu Handicap Sever Călăraşi”

„Plătește pentru cât arunci - dotarea cu 
insule ecologice în municipiul Călăraşi“, 
proiect propus spre finanţare prin PNRR

Peste 1,57 miliarde de euro investite în dezvoltarea 
Regiunii Sud-Muntenia prin Programul Regional 2021-2027



Preşedintele Consiliului Judeţean 
Călăraşi, Vasile Iliuţă a anunţat 
miercuri, 16 noiembrie, pe 
pagina personală de Facebook 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare a două 
drumuri judeţene, în lungime 
totală de circa 62 de km. 

Proiectul a fost finanţat prin Programul 
Operaţional Regional 2014 - 2020 - Axa 
prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere de importanţă regională.
„Alte două drumuri judeţene  au fost 
realibilitate şi modernizate:

 DJ402, km 0+000 – km 53+700, se 
desfăşoară pe teritoriul localităţilor 
Curcani (DN4) – Luica – Nana – Solacolu 
– Fundulea (DN3) şi Tămădău Mare 
(DN3) – Dârvari – Gostilele – Măriuţa – 

Creşterea cu 15% a siguranţei circulaţiei accesul  la coridoarele TEN-T-persoane: limita judeţului Călăraşi.
pe drumurile judeţene respective; 24.403 persoane

DJ302, km 0+000 – km 15+365, se 
Creşterea traficului cu 15% pentru Lungimea drumurilor judeţene desfăşoară pe teritoriul localităţilor 
traficul de călători, la un an de la reconstruite/modernizate conectate la Belciugatele (DN3) şi Măriuţa, judeţul 
finalizarea implementării proiectului; TEN-T-km: 61,749 kmCălăraşi.

Creşterea traficului cu 15% pentru Valoarea totală a proiectului este de Prin proiect am urmărit:
traficul de marfă, la un an de la 128.868.255,92 lei, obiective finanţate 

Modernizarea şi reabilitarea a 61,749 km finalizarea implementării proiectului. prin Programul Operaţional Regional 
de drumuri judeţene; 2014 - 2020 - Axa prioritară 6: 

Indicatori: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de 
Reducerea cu 40% a timpului de 

importanţă regională.”, a scris Iliuţă pe Populaţia deservită de o infrastructură călătorie pe traseele modernizate şi 
Facebook.secundară modernizată care asigură reabilitate prin proiect;

Consiliul Judeţean Călăraşi, Centrul Judeţean de 
Cultură şi Creaţie Călăraşi şi Primăria Municipiului 
Călăraşi pregătesc cel mai frumos Târg de Crăciun din 
câte au existat la Călăraşi.

Căsuţa Moşului, în foaierul Centrului Judeţean de 
Cultură şi Creaţie - anul acesta este pregătită şi cutia 
poştală pentru scrisorile copiilor. Tradiţii, obiceiuri, 
colinde şi preparate specifice sărbătorilor de iarnă.

Spectacole în aer liber: ANDIA, AMNA and BAND, 
NADIR, TARAFUL RUTENILOR, ELENA GHEORGHE, 
PAUL SURUGIU – FUEGO, IANA NOVAK şi DISTINTO

Noaptea de Revelion se anunţă incendiară: ADRIANA 
GAVRILĂ, SILVANA RÎCIU şi Nicuşor IONIŢĂ, WHAT'S 
UP, MANDINGA, NICOLETA NUCĂ, NICOLE CHERRY, 
RANDI

Încheiem cu un spectacol fabulos de artificii!

Parteneri: Palatul Copiilor Călăraşi , Biblioteca 
Judeţeană Călăraşi , Muzeul Dunării de Jos Călăraşi 

Vă aşteptăm!
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selective a deşeurilor;
- Rezolvarea problemei mirosurilor 
neplăcute; 
- Supravegherea centrului elimină 
pericolele de vandalism;
- Accesibilitatea utilizatorilor.
Numărul de locuitori deserviţi de proiect 
este de 74.232 locuitori (date actualizate 
2021, conform INS).
Valoarea totală a proiectului, finanţabil 
prin PNRR/2022/C3/S/I.1.A, subinvestiţia 
I1.a „Înfiinţarea de centre de colectare 
prin aport voluntar'', investiţia I1 
„Dezvoltarea, modernizarea şi 
completarea sistemelor de management 
integrat al deşeurilor municipale la nivel 
de judeţ sau la nivel de oraşe/comune'', 
componenta 3. Managementul 
deşeurilor din cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă este de 
4.558.786,52 lei (inclusiv TVA).
Valoarea TVA aferentă chetuielilor 
eligibile va fi suportată de la bugetul de 
stat, din bugetul coordonatorului de 
reforme şi/sau investiţii pentru 

deşeuri din anvelope, deşeuri de Componenta C3-Managementul Convocaţi joi, 10 noiembrie, în 
echipamente electrice şi electronice, Deşeurilor, în conformitate cu legislaţia în şedinţă extraordinară, consilierii 
baterii uzate, deşeuri de gradină, deşeuri vigoare.locali au adoptat şi Proiectul de de construcţii şi demolări este o S-a aprobat cofinanţarea proiectului, hotărâre privind depunerea şi oportunitate pe care Primăria respectiv finanţarea cheltuielilor 

finanţarea proiectului cu titlul Municipiului Călăraşi intenţionează să o neeligibile care asigură implementarea 
valorifice.“Înfiinţare şi dotare centru de proiectului, aşa cum acestea vor rezulta 
Implementarea şi dezvoltarea pe raza din documentaţiile tehnico-economice / colectare prin aport voluntar 
Municipiului Călăraşi a unor servicii contractul de lucrări, dacă este cazul.(CAV), în Municipiul Călăraşi“.
publice specializate pentru gestionarea De asemenea, se asigură din bugetul 
deşeurilor provenite din gospodării, Primăriei Municipiului Călăraşi toate Posibilitatea finanţării centrelor de aport 
servicii care să dispună de logistica resursele financiare necesare pentru voluntar ce vor asigura colectarea 
necesară pentru colectarea, exploatarea finanţarea tuturor cheltuielilor de separată a deşeurilor care nu pot fi 
şi gestionarea deşeurilor, în cadrul unui întreţinere şi mentenanţă a investiţiilor colectate în sistem door-to-door, 
centru de colectare prin aport voluntar realizate în cadrul proiectului pe toată respectiv deşeuri reciclabile şi biodeseuri 
este absolut necesar şi oportun pentru durata de valabilitate a contractului de care nu pot fi colectate în pubele 
judeţ şi populaţie, cu următoarele finanţare, respectiv pe o perioadă de individuale, precum şi fluxurile speciale 
avantaje incontestabile: minim 5 ani de la data efectuării ultimei de deşeuri- deşeuri voluminoase, deşeuri 
- Eficienţă crescută în domeniul colectării plăţi în cadrul proiectului.textile, deşeuri din lemn, mobilier, 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională programare, fondurile europene atribuite 
pentru dezvoltarea regională durabilă în (ADR) Sud-Muntenia a organizat, joi, 
exerciţiul financiar 2021-2027 vor finanţa 24 noiembrie, la sediul central, 
investiţii în infrastructură, servicii şi evenimentul de lansare a Programului 
echipamente necesare relevante, precum şi Regional Sud-Muntenia 2021-2027. În 
achiziţionarea, testarea şi pilotarea de cadrul aceluiaşi eveniment, a avut loc 
soluţii şi aplicaţii, inclusiv asigurarea 

şi inaugurarea Corpului B al sediului securităţii cibernetice şi interoperabilităţii 
central al Agenţiei. Întreaga acţiune s- acestora în vederea valorificării avantajelor 
a derulat sub sloganul „Program nou în digitalizării prin dezvoltarea de servicii 
casă nouă!”. pentru siguranţa şi în beneficiul cetăţenilor, 

al mediului de afaceri şi de cercetare şi al 
autorităţilor şi instituţiilor publice inclusiv TVA. Dobândirea noii calităţi de 
locale/centrale. Autoritate de Management (AM) a 
Programul Regional Sud-Muntenia 2021- Programului Regional (PR) Sud-Muntenia 
2027 beneficiază de o alocare totală de 2021-2027 a determinat, implicit, 
1.576.796.471 euro, distribuită pe şapte suplimentarea numărului de colegi 
priorităţi (printre care şi asistenţa tehnică). angrenaţi în noile activităţi. 
 Prioritatea 1: O regiune competitivă prin Implementarea viitorului Program şi 
inovare, digitalizare şi întreprinderi asumarea noilor responsabilităţi, ce ne 
dinamice – 423.938.789 euro onorează de altfel, au condus la creşterea 
 Prioritatea 2: O regiune cu mobilitate capacităţii instituţionale a Agenţiei, clădirea 
urbană durabilă – 365.497.648 euro Corpului B venind în sprijinul desfăşurării 

Programul Regional Sud-Muntenia 2021- optime a activităţilor instituţiei.  Prioritatea 3: O regiune cu localităţi 
2027 este cel de-al treilea program regional 

prietenoase cu mediul – 215.992.942 euro Aşadar, o astfel de investiţie era imperios 
implementat în regiunea Sud-Muntenia, necesară pentru decongestionarea  Prioritatea 4: O regiune mai accesibilă – după POR 2007-2013 şi POR 2014-2020. activităţii. Construcţia ce se desfăşoară pe o 225.147.059 euro
De această dată, ADR Sud-Muntenia este suprafaţă de 1.953 mp., a fost realizată pe  Prioritatea 5: O regiune educată – Autoritatea de Management pentru un teren de 1.800 mp., achiziţionat de 76.063.527 euroProgramul Regional Sud-Muntenia 2021- Agenţie. Realizarea clădirii Corp B a condus  Prioritatea 6: O regiune atractivă – 2027 şi va gestiona în viitorul exerciţiu la obţinerea de noi spaţii: două arhive, 19 203.584.706 eurofinanciar peste 1,5 miliarde de euro pentru birouri, două săli de şedinţă, zone comune 

 Asistenţă tehnică – 66.571.800 eurocetăţenii din judeţele componente ale şi tehnice. Lucrările, finanţate exclusiv din 
regiunii - Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Inaugurarea noului sediu al Agenţiei s-a bugetul propriu al Agenţiei, au fost derulate 
Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman. făcut în prezenţa autorităţilor invitate la pe o perioadă de 25 luni. Adiacent clădirii 

eveniment. De anul acesta, ADR Sud-Plecând de la specificităţile regionale, de la au fost realizate 400 mp. de alei carosabile, 
Muntenia are un nou sediu funcţional, în lecţiile învăţate în derularea POR 2014- 165 mp. de alei pietonale şi 90 mp. de 
valoare de peste 7.6 milioane de lei, 2020 şi de la documentele regionale de spaţii verzi.

n Primăria Municipiului Călăraşi

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila a Din acest parteneriat mai fac parte 
semnat, astăzi, 8 noiembrie, 11 noi Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
contracte de finanţare, în valoare şi Protecţia Copilului Călăraşi, lider de 
totală nerambursabilă de proiect şi U.A.T. Judeţul Călăraşi, prin 
17.882.091,58 de lei, prin Programul Consiliul Judeţean Călăraşi (partener 
Operaţional Regional (POR) 2014-2020, 2).
coordonat de Ministerul Dezvoltării, 

Valoarea totală a proiectulului este de Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
4.843.175,05 lei (inclusiv TVA), din care 

Printre beneficiare figurează şi Direcţia contribuţia Consiliului Judeţean este 
Generală de Asistenţă Socială şi de 96.863,50 lei, reprezentând 2% din 
Protecţia Copilului Călăraşi, pentru valoarea eligibilă. Sumele reprezentând 
proiectul ”RESTART în comunitatea cheltuieli conexe ce pot apărea pe 
Grădiştea - Incluziune socială pentru durata implementării proiectului se vor 
copiii proveniţi din Complexul de asigura tot din fondurile proprii ale 
Servicii Comunitare pentru Copiii cu Consiliului Judeţean Călăraşi.
Handicap Sever Călăraşi” căreia i s-a 
alocat suma de 4.746.311,55 lei. Prin proiect, s-a solicitat finanţarea 

construirii de căsuţe de tip familial în Primăria comunei Grădiştea a devenit 
care vor fi îngrijiţi copiii din Centrele de parteneră în cadrul proiectului 
plasament închise şi pentru care, nu au „RESTART în comunitatea Grădiştea - 
putut fi identificate alte soluţii de Incluziune socială pentru copiii 
îngrijire în familie, precum şi proveniţi din Complexul de Servicii 
construirea Centrelor de zi, care vor Comunitare pentru Copiii cu Handicap 
furniza servicii sociale suport pentru Sever Călăraşi”, finanţat în cadrul 
copiii care părăsesc centrele Programului Operaţional Regional 
rezidenţiale, ca urmare a 2014-2020, Axa prioritară 8, prioritatea 
dezinstituţionalizării, precum şi pentru de investiţii 8.1, nr. apelului de proiecte 
copiii aflaţi în situaţii de risc de POR/813/8/3/Creşterea gradului de 
separare de familii din comunitate.acoperire cu servicii sociale.

Ministerul Dezvoltării a aprobat joi, 9 noiembrie, 
finanţarea proiectului „Documentaţie DALI, expertiză 
tehnică şi audit energetic pentru reabilitare energetică 
Şcoala Gimnazială Specială nr. 1 Călăraşi”, iniţiat de 
Consiliul Judeţean Călăraşi, suma de 6.255.186,28 lei 
(TVA inclus) fiind alocată prin PNRR Componenta 5 – 
Valul Renovării, Axa 2, operaţiunea B.2, conform 
contract de finanţare nr. 82641 din 14.07.2022.
Prin proiect, se solicită spre finanţare achiziţii, montaj, 
lucrări de intervenţie la infrastructura electrică, de 
ventilare şi tratare a aerului, precum şi lucrări de 
reabilitare termică a sistemului de încălzire şi furnizare 
a apei calde de consum, instalarea unor sisteme 
alternative de producere a energiei electrice şi/sau 
termice pentru consum propriu, inclusiv realizarea 
schemei/proiectului de execuţie şi montaj a Şcolii 
Gimnaziale Speciale Nr. 1 Călăraşi.

n Primăria Municipiului Călărași

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Vasile Iliuţă, a anunţat luni, 7 noiembrie, 
prin intermediul unui mesaj postat pe 
pagina personală de Facebook, semnarea 
contractului de lucrări privind modernizarea 
drumului judeţean DJ 311 care se va realiza 
prin fonduri guvernamentale în cadrul PNI 
Anghel Saligny.
„Drumul judeţean 311 intră în 
modernizare. Astăzi am semnat contractul 
de lucrări pentru proiectul „Modernizarea 
drumului judeţean DJ 311, Arţari km 0+000 
– Nicolae Bălcescu km 17 + 650 ”, un 
tronson de drum cu o lungime de 18 km. 
Proiectul a fost depus spre finanţare în 
luna noiembrie 2021, iar in luna iulie 2022 
a fost aprobat în cadrul Programului 
Naţional Anghel Saligny. Valoarea totală a 
proiectului este de 106.282.811.03 lei, iar 
valoarea totală alocată prin Programul 
National Anghel Saligny reprezintă 
104.673.901,03 lei.”, susţine şeful 
Consiliului Judeţean Călăraşi.

Un alt proiect pentru care s-a aprobat 
finanţare în cadrul PNI Anghel Saligny este 
cel privind „Modernizarea şi reabilitarea 
drumului judeţean DJ 211D, tronson Cuza 
Vodă – Ştefan Vodă – DN21, judeţul 
Călăraşi”, suma ce urmează a fi alocată fiind 
de 35.326.098,97 lei.

În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local municipal Călăraşi din 10 noiembrie a fost 
adoptat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
depunerii şi finanţării proiectului cu titlul: 
“Plătește pentru cât arunci - dotarea cu insule 
ecologice în municipiul Călăraşi“.

Propus pentru finanţare prin apelul de proiecte 
cu titlul PNRR/2022//C3/S/I.1.B, componenta C3 - 
Managementul deşeurilor, Subinvestiţia I.1.B - 
Construire de insule ecologice digitalizate din 
cadrul Planului Naţional de Redresare şi va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul 
Rezilienţă, proiectul vizează eficientizarea coordonatorului de reforme şi / sau investiţii 
sistemului de management al deşeurilor. pentru Componenta C3 -Managementul 
Având în vedere gradul scăzut de colectare a Deşeurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
deşeurilor municipale, a penalităţilor plătite anual Prin intermediul PH-ul mai sus-menţionat, s-a 
pentru neîndeplinirea ţintelor de reciclare şi aprobat şi finanţarea din bugetul local al 
valorificare, Primăria Municipiului Călăraşi  îşi Municipiului Călăraşi a cheltuielilor neeligibile 
propune accelerarea procesului de modernizare a care asigură implementarea proiectului aşa cum 
sistemului de gestionare a deşeurilor cu accent pe acestea vor rezulta din documentaţiile tehnico-
colectarea separată în 5 fracţii de deşeuri, măsuri economice / contractul de lucrări, dacă este cazul. 
de prevenţie, reducere, reutilizare şi valorificare, Fondurile necesare pentru acoperirea valorii 
în vederea conformării cu tranziţia spre economia neeligibile a proiectului, a cheltuielilor de 
circulară. mentenanţă şi a celor conexe care pot să apară 

pe durata implementării proiectului precum şi În acest sens, PMC intenţionează să instaleze 50 
cele necesare implementării optime a proiectului, de insule supraterane încasetate cu containere de 
în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a 1.1 metri cubi, schimbarea sistemului de 
cheltuielilor vor fi prevăzute în bugetele locale ale colectare şi folosirea de noi tehnologii prin 
Municipiului Călăraşi.aplicarea la finanţare, în cadrul Subinvestiţiei I.1.B 

- Construirea de insule ecologice digitalizate. De asemenea, s-a aprobat asigurarea şi 
susţinerea cheltuielilor de mentenanţă a Valoarea maximă eligibilă a investiţiei este de 
investiţiei aferente pe o perioada de minimum 5 500.000 euro (fără TVA), adică 2.459.750 lei (fără 
ani de la data efectuării ultimei plăţi. TVA). Valoarea TVA aferentă chetuielilor eligibile 

V. Iliuţă: Alte două drumuri judeţene  
au fost realibilitate şi modernizate

n CJ Călăraşi

Bani din PNRR pentru 
reabilitarea energetică 

a Şcolii Gimnaziale 
Speciale Călăraşi

n CJ Călăraşi

Vasile Iliuţă: 
Drumul judeţean 

311 intră în 
modernizare

„Înfiinţare şi dotare centru de colectare 
prin aport voluntar (CAV), în Municipiul 
Călăraşi“, proiect finanţabil prin PNRR

Magia de Crăciun, 
pe esplanada de 

la Consiliul 
Judeţean Călăraşi
Magia de Crăciun va pluti în aer, 
timp de O LUNĂ, pe esplanada 

de la Consiliul Judeţean Călăraşi.

S-a aprobat finanţarea pentru proiectul 
”RESTART în comunitatea Grădiştea - 

Incluziune socială pentru copiii proveniţi 
din Complexul de Servicii Comunitare 

pentru Copiii cu Handicap Sever Călăraşi”

„Plătește pentru cât arunci - dotarea cu 
insule ecologice în municipiul Călăraşi“, 
proiect propus spre finanţare prin PNRR

Peste 1,57 miliarde de euro investite în dezvoltarea 
Regiunii Sud-Muntenia prin Programul Regional 2021-2027
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