
cetăţeanului, atât cu MMPS direct cât şi cu 
instituţiile aflate în subordinea/sub 
autoritatea/în coordonarea MMPS, să se 
poată realiza în mediul on-line printr-un 
singur punct de contact – portalul MMPS.
n Obiectivele specifice ale proiectului:
Furnizarea de servicii electronice prin 
crearea facilităţii de depunere on-line a 
cererilor de beneficii de asistenţă socială şi 
servicii sociale prin intermediul unui singur 
punct de contact cu cetăţeanul – portalul 
MMPS, modulul e-Asistenţă Socială, şi de 
posibilitate de consultare on-line a dosarelor 
de către orice cetăţean sau întreprindere, 
constituirea dosarelor electronice ale 
beneficiarilor de servicii sociale şi implicit 
optimizarea şi modernizarea activităţii 
specialiştilor prin implementarea unui modul 

Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local utilizarea modulelor din sistemul informatic de management de caz.
din 18 noiembrie a figurat şi Proiectul de creat şi dezvoltat prin proiect. Crearea unui instrument informatic de 
hotărâre privind aprobarea încheierii unui verificări încrucişate care să asigure ”HUB DE SERVICII MMPS – SII protocol de colaborare între Ministerul mecanisme de prevenţie, de semnalare 
Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Comuna MMPS” cod MySmis 130963 automată a suspiciunii de fraudă şi care să 
Roseţi, judeţul Călăraşi având ca obiect furnizeze date corecte pus la dispoziţia celor Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în asigurarea colaborării interinstituţionale care gestionează fondurile publice.parteneriat cu Autoritatea pentru pentru implementarea proiectului „HUB de Asigurarea interoperabilităţii sistemelor Digitalizarea României şi Agenţia Naţională Servicii MMSS - SII MMSS” Cod MySmis informatice în plan intern (între pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, 130963, adoptat de către aleşii locali. departamentele MMPS şi instituţiile aflate în implementează proiectul ”HUB de servicii Potrivit protocolului, Ministerul Muncii şi subordinea/sub autoritatea/în coordonarea MMPS-SII MMPS”, cod MySmis 130963, cu Solidarităţii Sociale (MMSS) va pune la MMPS), naţional (între MMPS şi instituţiile finanţare din fonduri externe dispoziţia Unităţii Administrativ Teritoriale aflate în subordinea/sub autoritatea/în nerambursabile şi de la bugetul de stat, în comuna Roseţi următoarele echipamente: coordonarea MMPS şi alte instituţii centrale cadrul Programul Operaţional Competivitate imprimantă multifuncţională, calculator, şi locale) şi european (cu sisteme omoloage 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia tabletă, precum şi documentaţia tehnică, de la nivel European, cu Registrele Informaţiei şi Comunicaţiei (TIC) pentru o instalarea şi configurarea echipamentelor Europene)economie digitală competitivă, Obiectiv hardware, integrarea componentelor şi n Rezultate aşteptate:specific 2.3 Consolidarea aplicaţiilor TIC operaţionalizarea infrastructurii instalate.

pentru guvernare electronică, e‐learning, Un sistem informatic integrat, necesar 
Perioada de derulare a protocolului de Acţiunea 2.3.1. Consolidarea şi asigurarea pentru integrarea, corelarea şi 
colaborare este de la data semnării interoperabilităţii sistemelor informatice managementul optim al tuturor informaţiilor 
prezentului protocol de către ambele părţi, dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 din domeniile de activitate specifice MMPS 
până la data finalizării perioadei de centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor corelate cu evenimentele de viaţă specifice, 
sustenabilitate a proiectului, respectiv şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud astfel încât interacţiunea cetăţeanului, atât 
decembrie 2028. computing guvernamental şi a comunicării cu MMPS direct cât si cu instituţiile aflate în 
Reprezentanţii Primăriei Roseţi în derularea media sociale, a Open Data şi Big Data. subordinea/sub autoritatea/în coordonarea 
acestui proiect sunt consilier, Culea Mariana MMPS, să se poată realiza în mediul online Scopul proiectului: este realizarea 
şi referent, Alboiu Nicolae, desemnaţi să printr-un singur punct de contact – portalul infrastructurii specifice - sistem informatic 
primească în folosinţă pachetul de MMPS.integrat, necesar pentru integrarea, 
echipamente prin proiectul „HUB de Servicii corelarea şi managementul optim al tuturor Bugetul total al proiectului: 133.136.679,70 
MMSS - SII MMSS” Cod MySmis 130963 şi  informaţiilor din domeniile de activitate lei din care 20.613.613,22 lei, co-finanţarea 
totodată să fie instruiţi în administrarea şi specifice MMPS, astfel încât interacţiunea eligibilă.

7ACTUALITATE 6 ACTUALITATE

Autorităţile locale din Ştefan Vodă Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi”
intenţionează să construiască un nou I. Indicatori economici:
sediu al Primăriei, investiţia, în cuantum - valoarea totală a investiţiei (fără TVA) = 
de peste 19 milioane lei, urmând a fi 16.313.872,19 lei din care C+M (fără TVA) 
realizată de Ministerul Dezvoltării prin = 11.880.798,20 lei
Compania Naţională de Investiţii (CNI).

- valoarea totală a investiţiei (cu TVA) = ÎÎn acest sens, în şedinţa ordinară a 
19.388.677,04 lei din care C+M (inclusiv Consiliului Local din 23 septembrie a fost 
TVA) = 14.138.149,86 leiadoptat Proiectul de hotărâre privind 
II. Indicatori tehnici:aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru investiţia „Construire - Suprafaţă teren: 2388 mp;
sediu primărie, str. Viorelelor, nr. 114, - Suprafaţa construită 417 mp (suprafaţa 
comuna Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi”. desfăşurată 817 mp);
În cadrul PH s-au aprobat şi indicatorii - Regim de înălţime P+1E;
tehnico-economici precum şi devizul 

- Spaţii verzi: 945 mp;general al proiectului.
- Circulaţii auto+parcare (dale înierbate): Indicatorii tehnico-economici ai 
337 mp;obiectivului de investiţii „Construire sediu 
- Circulaţii pietonale: 697 mp;primărie, str. Viorelelor, nr. 114, comuna 

Pe 18 noiembrie, în cadrul unei şedinţe a 105/2022 privind aprobarea continuării 
Consiliului Local a fost adoptat Proiectul de Programului-pilot de acordare a unui suport 
hotărâre privind aprobarea implementării alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 
Programului-pilot de acordare a unui suport de unităţi de învăţământ preuniversitar de 
alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 stat.
de unităţi de învăţământ preuniversitar de 

În anul şcolar 2022-2023, pe perioada stat, la nivelul Şcolii Gimnaziale Iancu Rosetti 
desfăşurării cursurilor, preşcolarii şi elevii din din comuna Roseţi, judeţul Călăraşi.
450 de unităţi de învăţământ preuniversitar 

“Suportul alimentar constă în acordarea de stat vor primi gratuit un suport alimentar 
unui pachet alimentar, în limita unei valori constând într-o masă caldă sau un pachet 
zilnice de 15 lei / beneficiar, inclusiv T.V.A., alimentar, în limita sumei de 15 
care va fi păstrat până la servire în spaţiu lei/zi/beneficiar.
special amenajat din incinta şcolii în care să 

Totodată, s-a decis majorarea de la 350 la existe condiţii adecvate de manipulare şi 
450 a numărului de unităţi şcolare în care se depozitare la temperaturi adecvate, 
aplică acest program.monitorizate şi controlate. 

Programul-pilot se desfăşoară în unităţi de Distribuirea pachetului alimentar către elevii 
învăţământ aflate în medii defavorizate se va face dimineaţa, între orele 09.45-10.00 
geografic, economic şi social şi contribuie la şi respectiv după-amiaza, între orele 13.45 – 
reducerea abandonului şcolar. Finanţarea 14.00.”, se arată în cuprinsul Proiectului de 
implementării acestui proiect hotărâre.
guvernamental se face din bugetele locale 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 28 ale unităţilor administrativ-teritoriale, cărora 
octombrie 2022 a fost publicată Ordonanţa li se alocă fonduri de la nivel central, astfel: 
de urgenţă nr. 145/2022 pentru modificarea în anul 2022 suma de 147 milioane de lei, iar 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. în 2023 – suma de 266,51 milioane de lei.

n Ştefan Vodă

Ministerul Dezvoltării a aprobat, pe 2 rezilienţa şi tranziţia verde a zonelor urbane şi rurale, 
precum şi reducerea disparităţilor teritoriale la nivel noiembrie, finanţarea prin PNRR Componenta 
regional, intra-regional şi intra-judeţean.C10-Fondul local, Investiţia I2 Construirea de 
Ambele tipuri de unităţi de locuit (atât pentru tineri locuinţe pentru tineri şi pentru specialişti din 
cât şi pentru specialişti) trebuie să respecte cerinţele sănătate şi învăţământ a proiectului privind 
nZEB plus (clădirile vor respecta obiectivul de a construirea de locuinţe de serviciu pentru 
atinge o reducere a cererii de energie primară /PED/ 

specialiştii din sănătate şi învăţământ în cu cel puţin 20% faţă de cerinţa de construcţie a 
comuna Ştefan Vodă. clădirilor nZEB2, în conformitate cu liniile directoare 

naţionale. Investiţiile se pot realiza şi pe baza 
proiectului tip elaborat de către MDLPA.
Se vor finanţa unităţi de locuit pentru tineri care 
provin din grupuri sau comunităţi marginalizate şi 
pentru specialişti în sănătate şi educaţie raportat la 
cererile şi necesităţile de la nivel local.

Cheltuieli eligibile

Activităţi eligibile - ce se încadrează la codul 025ter - 
Construirea de noi clădiri eficiente energetic, 
respectiv cod 055bis - Alte tipuri de infrastructuri TIC, 
inclusiv resurse/echipamente informatice la scară 
largă, centre de date, senzori şi alte echipamente 
fără fir care respectă criteriile de reducere a emisiilor 
de carbon şi de eficienţă energetică:

- Lucrări pentru amenajarea terenului, lucrări de Valoare totală a proiectului este de 243.602 euro, 
demolare pentru eliberarea terenului pentru fără TVA, echivalentul a 1199179,565 lei, din care 
construcţia de locuinţe;220.732 euro, echivalentul a 1086597,416 lei, 

valoare alocată prin PNRR (1.902.506,88 lei cu TVA - Lucrări de construire şi dotare a obiectivului de 
inclus). Contribuţia de la bugetul local este cifrată la investiţii;
22.870 euro, echivalentul a 112582,416 lei. - Proiectare şi asistenţă tehnică;
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de 
finanţare, a Notei de fundamentare şi a cheltuielilor investiţii;
legate de proiectul "Construirea de locuinţe de 

- Asigurarea staţiilor de încărcare a vehiculelor serviciu pentru specialiştii din sănătate şi învăţământ, 
electrice;în comuna Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi" a fost 
- Alte cheltuieli (cote, taxe, avize, diverse şi adoptat de către consilierii locali în plenul şedinţei 
neprevăzute, organizare şantier);ordinare din 23 iunie a.c.

Potrivit Proiectului de hotărâre, cheltuielile conexe - Echipamente ce se încadrează pe codul 055a - Alte 
ce pot apărea pe durata implementării proiectului tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv 
vor fi suportate din bugetul local. resurse/echipamente informatice la scară mare, 

centre de date, senzori şi alte echipamente wireless) Investiţia 2. Construirea de locuinţe pentru tineri şi 
care respectă criteriile de reducere a emisiilor de pentru specialişti din sănătate şi învăţământ
dioxid de carbon şi criteriile de eficienţă energetică Obiectiv: Asigurarea cadrului necesar pentru 
(cu contribuţie de 100% pe digital).dezvoltarea durabilă a localităţilor din România prin 
Bugetul total: 285 milioane Euroinvestiţii în infrastructura locală care vor susţine 

În şedinţa Consiliului Local din 31 n Burse de merit. Condiţii de acordare n Burse de studiu. Condiţii de acordare
octombrie, aleşii locali au adoptat şi În anul şcolar 2022-2023, bursa de merit Bursa de studiu se acordă elevilor care 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea este acordată elevilor din clasele VI-XII, provin din familii cu un venit mediu net 
cuantumului şi numărului de burse din şcolile de stat, după următoarele lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 
acordate elevilor Şcolii Profesionale criterii: luni anterioare cererii, cel mult egal cu Constantin George Călinescu pentru anul - au obţinut media anuală generală de cel salariul minim net pe economie şi care şcolar 2022 – 2023. puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 20 de îndeplinesc cumulativ următoarele 
Potrivit acestui proiect au fost aprobate absenţe nemotivate/an în anul şcolar condiţii:
nu mai puţin de 174 de burse, suma anterior, cu excepţia elevilor din clasa a IX-

- au obţinut media anuală generală de cel alocată de Ministerul Finanţelor fiind de a;
puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 20 de 188 de mii de lei. - au obţinut media de admitere în 
absenţe nemotivate în anul şcolar învăţământul liceal sau profesional de cel Iată numărul şi cuantumul burselor 
anterior, cu excepţia elevilor din clasele a puţin 9,50 şi au acumulat maximum 20 de aprobate:
V-a şi a IX-a;absenţe în anul şcolar anterior pentru 15 Burse de merit, în cuantum fiecare de 

elevii din clasa a IX-a;câte 200 lei / lună. - au obţinut în clasa a IV-a calificativul 
- au obţinut locurile I, II sau III la etapele „bine” sau „foarte bine” la toate 36 Burse de studiu, în cuantum de câte 
judeţene/zonale în cazul învăţământului disciplinele de studiu şi au acumulat 150 lei / lună fiecare
ocazional de artă ale competiţiilor şcolare maximum 20 de absenţe nemotivate în 98 de Burse de ajutor social tip A (elevii naţionale organizate de Ministerul anul şcolar anterior, pentru elevii din clasa care provin din familii cu venituri mici): Educaţiei; a V-a;200 lei / lună
- au obţinut locurile I, II sau III la etapele 

18 Burse de ajutor social tip B (orfani - au obţinut media de admitere în judeţene ale competiţiilor/concursurilor 
crescuţi de un singur părinte, ca o măsură învăţământul liceal sau profesional de cel cultural-artistice, cu caracter sportiv sau 
de protecţie socială): 200 lei / lună puţin 7,50 şi au acumulat maximum 20 de cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel 

absenţe nemotivate în anul şcolar 7 Burse de ajutor social tip C (boală): 200 naţional, organizate de Ministerul 
lei / lună. anterior, pentru elevii din clasa a IX-a.Educaţiei.

Ministerul Dezvoltării va finanţa, prin PNRR, 
Componenta 10 – Fondul Local Investiţia I3 
Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a 
îmbunătăţi furnizarea de servicii publice de către 
unităţile administrativ-teritoriale, proiectul 
privind „Îmbunătăţirea serviciilor publice în 
comuna Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi, prin 
reabilitarea imobilului din strada Viorelelor Nr. 7. 
Miercuri, 9 noiembrie, a fost aprobată suma de 
896.041,67 lei (TVA inclus).

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de 
finanţare, a Notei de fundamentare şi a 
cheltuielilor legate de proiectul "Îmbunătăţirea 
serviciilor publice în comuna Ştefan Vodă, judeţul 
Călăraşi, prin reabilitarea imobilului situat pe 
strada Viorelelor, nr. 17" a fost adoptat pe 23 iunie 
2022 în cadrul Consiliului Local. Potrivit acestui 
PH, valoarea totală a proiectului este de 122960 
euro, echivalentul a 605295,192 lei (sumă fără 
TVA), din care valoare alocată prin PNRR: 102960 
euro,  echivalentul a 506841,192 lei (fătă TVA) iar 
contribuţie de la bugetul local: 20000 euro,  
echivalentul a 98454 lei (fără TVA).

Cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului  "Îmbunătăţirea 
serviciilor publice în comuna Ştefan Vodă, judeţul 
Călăraşi, prin reabilitarea imobilului situat pe 
strada Viorelelor, nr. 17" vor fi suportate din 
bugetul local.

În urmă cu o săptămână, pe 2 noiembrie, 
Ministerul Dezvoltării a aprobat finanţarea, tot 
prin PNRR Componenta C10-Fondul local, 
Investiţia I2 Construirea de locuinţe pentru tineri 
şi pentru specialişti din sănătate şi învăţământ, 
proiectul privind construirea de locuinţe de 
serviciu pentru specialiştii din sănătate şi 
învăţământ în comuna Ştefan Vodă.

Valoare totală a proiectului este de 243.602 euro, 
fără TVA, echivalentul a 1199179,565 lei, din care 
220.732 euro, echivalentul a 1086597,416 lei, 
valoare alocată prin PNRR (1.902.506,88 lei cu 
TVA inclus). Contribuţia de la bugetul local este 
cifrată la 22.870 euro, echivalentul a 112582,416 
lei.

n Grădiştea

Convocaţi în şedinţă ordinară pe 5 octombrie, 
consilierii locali şi-au dat acordul pentru promovarea 
Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
implementării proiectului "Achiziţionarea de utilaje 
pentru îmbunătăţirea activităţii Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă în comuna Ştefan Vodă, 
judeţul Călăraşi", iniţiat de către primarul, Ionel 
Zardova.

Concret, proiectul vizează achizitionarea unui ansamblu 
format din buldoexcavator şi accesorii (1 tocător resturi 
vegetale şi 1 Lamă de zăpadă) pentru dotarea Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. Valoarea acestui 
ansamblu este de 109.800 euro fără TVA. În cadrul 
proiectului, estimat la 114.380 de euro (fără TVA), valoarea 
sprijinului solicitat din partea GAL este de 82 de mii de 
euro (fără TVA) iar valoarea TVA (total proiect) este de 
21.732,20 euro.

Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local 
pentru perioada de realizare a investiţiei, şi pe toată 
perioada de monitorizare şi de mentenanţă a proiectului în 
cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. Autorităţile 
administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile 
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei 
pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării 
ultimei plăţi în cadrul Proiectului.

Proiectul va contribui la dezvoltarea durabilă a localităţii, 
având un impact pozitiv din punct de vedere economic, 
social şi de mediu asupra locuitorilor din comună.

Numărul şi cuantumul burselor 
pentru elevii Şcolii Profesionale 

Constantin George Călinescu, aprobate!

Al doilea proiect 
finanţat prin 

PNRR, aprobat!

Sediu nou pentru 
Primăria Ştefan Vodă

n Roseţi

A fost aprobată implementarea Programului-
pilot de acordare a unui suport alimentar 

pentru elevii Şcolii Gimnaziale Iancu Rosetti

n Ştefan Vodă

Proiectul privind construirea de locuinţe 
pentru specialişti, aprobat pentru finanţare!

n Ştefan Vodă

Achiziţionare de utilaje pentru 
îmbunătăţirea activităţii 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă al comunei

n Roseţi

Protocol de colaborare între MMSS şi Primărie în vederea 
implementării proiectului „HUB de Servicii MMSS - SII MMSS”



cetăţeanului, atât cu MMPS direct cât şi cu 
instituţiile aflate în subordinea/sub 
autoritatea/în coordonarea MMPS, să se 
poată realiza în mediul on-line printr-un 
singur punct de contact – portalul MMPS.
n Obiectivele specifice ale proiectului:
Furnizarea de servicii electronice prin 
crearea facilităţii de depunere on-line a 
cererilor de beneficii de asistenţă socială şi 
servicii sociale prin intermediul unui singur 
punct de contact cu cetăţeanul – portalul 
MMPS, modulul e-Asistenţă Socială, şi de 
posibilitate de consultare on-line a dosarelor 
de către orice cetăţean sau întreprindere, 
constituirea dosarelor electronice ale 
beneficiarilor de servicii sociale şi implicit 
optimizarea şi modernizarea activităţii 
specialiştilor prin implementarea unui modul 

Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local utilizarea modulelor din sistemul informatic de management de caz.
din 18 noiembrie a figurat şi Proiectul de creat şi dezvoltat prin proiect. Crearea unui instrument informatic de 
hotărâre privind aprobarea încheierii unui verificări încrucişate care să asigure ”HUB DE SERVICII MMPS – SII protocol de colaborare între Ministerul mecanisme de prevenţie, de semnalare 
Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Comuna MMPS” cod MySmis 130963 automată a suspiciunii de fraudă şi care să 
Roseţi, judeţul Călăraşi având ca obiect furnizeze date corecte pus la dispoziţia celor Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în asigurarea colaborării interinstituţionale care gestionează fondurile publice.parteneriat cu Autoritatea pentru pentru implementarea proiectului „HUB de Asigurarea interoperabilităţii sistemelor Digitalizarea României şi Agenţia Naţională Servicii MMSS - SII MMSS” Cod MySmis informatice în plan intern (între pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, 130963, adoptat de către aleşii locali. departamentele MMPS şi instituţiile aflate în implementează proiectul ”HUB de servicii Potrivit protocolului, Ministerul Muncii şi subordinea/sub autoritatea/în coordonarea MMPS-SII MMPS”, cod MySmis 130963, cu Solidarităţii Sociale (MMSS) va pune la MMPS), naţional (între MMPS şi instituţiile finanţare din fonduri externe dispoziţia Unităţii Administrativ Teritoriale aflate în subordinea/sub autoritatea/în nerambursabile şi de la bugetul de stat, în comuna Roseţi următoarele echipamente: coordonarea MMPS şi alte instituţii centrale cadrul Programul Operaţional Competivitate imprimantă multifuncţională, calculator, şi locale) şi european (cu sisteme omoloage 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia tabletă, precum şi documentaţia tehnică, de la nivel European, cu Registrele Informaţiei şi Comunicaţiei (TIC) pentru o instalarea şi configurarea echipamentelor Europene)economie digitală competitivă, Obiectiv hardware, integrarea componentelor şi n Rezultate aşteptate:specific 2.3 Consolidarea aplicaţiilor TIC operaţionalizarea infrastructurii instalate.

pentru guvernare electronică, e‐learning, Un sistem informatic integrat, necesar 
Perioada de derulare a protocolului de Acţiunea 2.3.1. Consolidarea şi asigurarea pentru integrarea, corelarea şi 
colaborare este de la data semnării interoperabilităţii sistemelor informatice managementul optim al tuturor informaţiilor 
prezentului protocol de către ambele părţi, dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 din domeniile de activitate specifice MMPS 
până la data finalizării perioadei de centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor corelate cu evenimentele de viaţă specifice, 
sustenabilitate a proiectului, respectiv şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud astfel încât interacţiunea cetăţeanului, atât 
decembrie 2028. computing guvernamental şi a comunicării cu MMPS direct cât si cu instituţiile aflate în 
Reprezentanţii Primăriei Roseţi în derularea media sociale, a Open Data şi Big Data. subordinea/sub autoritatea/în coordonarea 
acestui proiect sunt consilier, Culea Mariana MMPS, să se poată realiza în mediul online Scopul proiectului: este realizarea 
şi referent, Alboiu Nicolae, desemnaţi să printr-un singur punct de contact – portalul infrastructurii specifice - sistem informatic 
primească în folosinţă pachetul de MMPS.integrat, necesar pentru integrarea, 
echipamente prin proiectul „HUB de Servicii corelarea şi managementul optim al tuturor Bugetul total al proiectului: 133.136.679,70 
MMSS - SII MMSS” Cod MySmis 130963 şi  informaţiilor din domeniile de activitate lei din care 20.613.613,22 lei, co-finanţarea 
totodată să fie instruiţi în administrarea şi specifice MMPS, astfel încât interacţiunea eligibilă.

7ACTUALITATE 6 ACTUALITATE

Autorităţile locale din Ştefan Vodă Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi”
intenţionează să construiască un nou I. Indicatori economici:
sediu al Primăriei, investiţia, în cuantum - valoarea totală a investiţiei (fără TVA) = 
de peste 19 milioane lei, urmând a fi 16.313.872,19 lei din care C+M (fără TVA) 
realizată de Ministerul Dezvoltării prin = 11.880.798,20 lei
Compania Naţională de Investiţii (CNI).

- valoarea totală a investiţiei (cu TVA) = ÎÎn acest sens, în şedinţa ordinară a 
19.388.677,04 lei din care C+M (inclusiv Consiliului Local din 23 septembrie a fost 
TVA) = 14.138.149,86 leiadoptat Proiectul de hotărâre privind 
II. Indicatori tehnici:aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru investiţia „Construire - Suprafaţă teren: 2388 mp;
sediu primărie, str. Viorelelor, nr. 114, - Suprafaţa construită 417 mp (suprafaţa 
comuna Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi”. desfăşurată 817 mp);
În cadrul PH s-au aprobat şi indicatorii - Regim de înălţime P+1E;
tehnico-economici precum şi devizul 

- Spaţii verzi: 945 mp;general al proiectului.
- Circulaţii auto+parcare (dale înierbate): Indicatorii tehnico-economici ai 
337 mp;obiectivului de investiţii „Construire sediu 
- Circulaţii pietonale: 697 mp;primărie, str. Viorelelor, nr. 114, comuna 

Pe 18 noiembrie, în cadrul unei şedinţe a 105/2022 privind aprobarea continuării 
Consiliului Local a fost adoptat Proiectul de Programului-pilot de acordare a unui suport 
hotărâre privind aprobarea implementării alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 
Programului-pilot de acordare a unui suport de unităţi de învăţământ preuniversitar de 
alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 stat.
de unităţi de învăţământ preuniversitar de 

În anul şcolar 2022-2023, pe perioada stat, la nivelul Şcolii Gimnaziale Iancu Rosetti 
desfăşurării cursurilor, preşcolarii şi elevii din din comuna Roseţi, judeţul Călăraşi.
450 de unităţi de învăţământ preuniversitar 

“Suportul alimentar constă în acordarea de stat vor primi gratuit un suport alimentar 
unui pachet alimentar, în limita unei valori constând într-o masă caldă sau un pachet 
zilnice de 15 lei / beneficiar, inclusiv T.V.A., alimentar, în limita sumei de 15 
care va fi păstrat până la servire în spaţiu lei/zi/beneficiar.
special amenajat din incinta şcolii în care să 

Totodată, s-a decis majorarea de la 350 la existe condiţii adecvate de manipulare şi 
450 a numărului de unităţi şcolare în care se depozitare la temperaturi adecvate, 
aplică acest program.monitorizate şi controlate. 

Programul-pilot se desfăşoară în unităţi de Distribuirea pachetului alimentar către elevii 
învăţământ aflate în medii defavorizate se va face dimineaţa, între orele 09.45-10.00 
geografic, economic şi social şi contribuie la şi respectiv după-amiaza, între orele 13.45 – 
reducerea abandonului şcolar. Finanţarea 14.00.”, se arată în cuprinsul Proiectului de 
implementării acestui proiect hotărâre.
guvernamental se face din bugetele locale 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 28 ale unităţilor administrativ-teritoriale, cărora 
octombrie 2022 a fost publicată Ordonanţa li se alocă fonduri de la nivel central, astfel: 
de urgenţă nr. 145/2022 pentru modificarea în anul 2022 suma de 147 milioane de lei, iar 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. în 2023 – suma de 266,51 milioane de lei.

n Ştefan Vodă

Ministerul Dezvoltării a aprobat, pe 2 rezilienţa şi tranziţia verde a zonelor urbane şi rurale, 
precum şi reducerea disparităţilor teritoriale la nivel noiembrie, finanţarea prin PNRR Componenta 
regional, intra-regional şi intra-judeţean.C10-Fondul local, Investiţia I2 Construirea de 
Ambele tipuri de unităţi de locuit (atât pentru tineri locuinţe pentru tineri şi pentru specialişti din 
cât şi pentru specialişti) trebuie să respecte cerinţele sănătate şi învăţământ a proiectului privind 
nZEB plus (clădirile vor respecta obiectivul de a construirea de locuinţe de serviciu pentru 
atinge o reducere a cererii de energie primară /PED/ 

specialiştii din sănătate şi învăţământ în cu cel puţin 20% faţă de cerinţa de construcţie a 
comuna Ştefan Vodă. clădirilor nZEB2, în conformitate cu liniile directoare 

naţionale. Investiţiile se pot realiza şi pe baza 
proiectului tip elaborat de către MDLPA.
Se vor finanţa unităţi de locuit pentru tineri care 
provin din grupuri sau comunităţi marginalizate şi 
pentru specialişti în sănătate şi educaţie raportat la 
cererile şi necesităţile de la nivel local.

Cheltuieli eligibile

Activităţi eligibile - ce se încadrează la codul 025ter - 
Construirea de noi clădiri eficiente energetic, 
respectiv cod 055bis - Alte tipuri de infrastructuri TIC, 
inclusiv resurse/echipamente informatice la scară 
largă, centre de date, senzori şi alte echipamente 
fără fir care respectă criteriile de reducere a emisiilor 
de carbon şi de eficienţă energetică:

- Lucrări pentru amenajarea terenului, lucrări de Valoare totală a proiectului este de 243.602 euro, 
demolare pentru eliberarea terenului pentru fără TVA, echivalentul a 1199179,565 lei, din care 
construcţia de locuinţe;220.732 euro, echivalentul a 1086597,416 lei, 

valoare alocată prin PNRR (1.902.506,88 lei cu TVA - Lucrări de construire şi dotare a obiectivului de 
inclus). Contribuţia de la bugetul local este cifrată la investiţii;
22.870 euro, echivalentul a 112582,416 lei. - Proiectare şi asistenţă tehnică;
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de - Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de 
finanţare, a Notei de fundamentare şi a cheltuielilor investiţii;
legate de proiectul "Construirea de locuinţe de 

- Asigurarea staţiilor de încărcare a vehiculelor serviciu pentru specialiştii din sănătate şi învăţământ, 
electrice;în comuna Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi" a fost 
- Alte cheltuieli (cote, taxe, avize, diverse şi adoptat de către consilierii locali în plenul şedinţei 
neprevăzute, organizare şantier);ordinare din 23 iunie a.c.

Potrivit Proiectului de hotărâre, cheltuielile conexe - Echipamente ce se încadrează pe codul 055a - Alte 
ce pot apărea pe durata implementării proiectului tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv 
vor fi suportate din bugetul local. resurse/echipamente informatice la scară mare, 

centre de date, senzori şi alte echipamente wireless) Investiţia 2. Construirea de locuinţe pentru tineri şi 
care respectă criteriile de reducere a emisiilor de pentru specialişti din sănătate şi învăţământ
dioxid de carbon şi criteriile de eficienţă energetică Obiectiv: Asigurarea cadrului necesar pentru 
(cu contribuţie de 100% pe digital).dezvoltarea durabilă a localităţilor din România prin 
Bugetul total: 285 milioane Euroinvestiţii în infrastructura locală care vor susţine 

În şedinţa Consiliului Local din 31 n Burse de merit. Condiţii de acordare n Burse de studiu. Condiţii de acordare
octombrie, aleşii locali au adoptat şi În anul şcolar 2022-2023, bursa de merit Bursa de studiu se acordă elevilor care 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea este acordată elevilor din clasele VI-XII, provin din familii cu un venit mediu net 
cuantumului şi numărului de burse din şcolile de stat, după următoarele lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 
acordate elevilor Şcolii Profesionale criterii: luni anterioare cererii, cel mult egal cu Constantin George Călinescu pentru anul - au obţinut media anuală generală de cel salariul minim net pe economie şi care şcolar 2022 – 2023. puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 20 de îndeplinesc cumulativ următoarele 
Potrivit acestui proiect au fost aprobate absenţe nemotivate/an în anul şcolar condiţii:
nu mai puţin de 174 de burse, suma anterior, cu excepţia elevilor din clasa a IX-

- au obţinut media anuală generală de cel alocată de Ministerul Finanţelor fiind de a;
puţin 7,50 şi au acumulat cel mult 20 de 188 de mii de lei. - au obţinut media de admitere în 
absenţe nemotivate în anul şcolar învăţământul liceal sau profesional de cel Iată numărul şi cuantumul burselor 
anterior, cu excepţia elevilor din clasele a puţin 9,50 şi au acumulat maximum 20 de aprobate:
V-a şi a IX-a;absenţe în anul şcolar anterior pentru 15 Burse de merit, în cuantum fiecare de 

elevii din clasa a IX-a;câte 200 lei / lună. - au obţinut în clasa a IV-a calificativul 
- au obţinut locurile I, II sau III la etapele „bine” sau „foarte bine” la toate 36 Burse de studiu, în cuantum de câte 
judeţene/zonale în cazul învăţământului disciplinele de studiu şi au acumulat 150 lei / lună fiecare
ocazional de artă ale competiţiilor şcolare maximum 20 de absenţe nemotivate în 98 de Burse de ajutor social tip A (elevii naţionale organizate de Ministerul anul şcolar anterior, pentru elevii din clasa care provin din familii cu venituri mici): Educaţiei; a V-a;200 lei / lună
- au obţinut locurile I, II sau III la etapele 

18 Burse de ajutor social tip B (orfani - au obţinut media de admitere în judeţene ale competiţiilor/concursurilor 
crescuţi de un singur părinte, ca o măsură învăţământul liceal sau profesional de cel cultural-artistice, cu caracter sportiv sau 
de protecţie socială): 200 lei / lună puţin 7,50 şi au acumulat maximum 20 de cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel 

absenţe nemotivate în anul şcolar 7 Burse de ajutor social tip C (boală): 200 naţional, organizate de Ministerul 
lei / lună. anterior, pentru elevii din clasa a IX-a.Educaţiei.

Ministerul Dezvoltării va finanţa, prin PNRR, 
Componenta 10 – Fondul Local Investiţia I3 
Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a 
îmbunătăţi furnizarea de servicii publice de către 
unităţile administrativ-teritoriale, proiectul 
privind „Îmbunătăţirea serviciilor publice în 
comuna Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi, prin 
reabilitarea imobilului din strada Viorelelor Nr. 7. 
Miercuri, 9 noiembrie, a fost aprobată suma de 
896.041,67 lei (TVA inclus).

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de 
finanţare, a Notei de fundamentare şi a 
cheltuielilor legate de proiectul "Îmbunătăţirea 
serviciilor publice în comuna Ştefan Vodă, judeţul 
Călăraşi, prin reabilitarea imobilului situat pe 
strada Viorelelor, nr. 17" a fost adoptat pe 23 iunie 
2022 în cadrul Consiliului Local. Potrivit acestui 
PH, valoarea totală a proiectului este de 122960 
euro, echivalentul a 605295,192 lei (sumă fără 
TVA), din care valoare alocată prin PNRR: 102960 
euro,  echivalentul a 506841,192 lei (fătă TVA) iar 
contribuţie de la bugetul local: 20000 euro,  
echivalentul a 98454 lei (fără TVA).

Cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului  "Îmbunătăţirea 
serviciilor publice în comuna Ştefan Vodă, judeţul 
Călăraşi, prin reabilitarea imobilului situat pe 
strada Viorelelor, nr. 17" vor fi suportate din 
bugetul local.

În urmă cu o săptămână, pe 2 noiembrie, 
Ministerul Dezvoltării a aprobat finanţarea, tot 
prin PNRR Componenta C10-Fondul local, 
Investiţia I2 Construirea de locuinţe pentru tineri 
şi pentru specialişti din sănătate şi învăţământ, 
proiectul privind construirea de locuinţe de 
serviciu pentru specialiştii din sănătate şi 
învăţământ în comuna Ştefan Vodă.

Valoare totală a proiectului este de 243.602 euro, 
fără TVA, echivalentul a 1199179,565 lei, din care 
220.732 euro, echivalentul a 1086597,416 lei, 
valoare alocată prin PNRR (1.902.506,88 lei cu 
TVA inclus). Contribuţia de la bugetul local este 
cifrată la 22.870 euro, echivalentul a 112582,416 
lei.

n Grădiştea

Convocaţi în şedinţă ordinară pe 5 octombrie, 
consilierii locali şi-au dat acordul pentru promovarea 
Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
implementării proiectului "Achiziţionarea de utilaje 
pentru îmbunătăţirea activităţii Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă în comuna Ştefan Vodă, 
judeţul Călăraşi", iniţiat de către primarul, Ionel 
Zardova.

Concret, proiectul vizează achizitionarea unui ansamblu 
format din buldoexcavator şi accesorii (1 tocător resturi 
vegetale şi 1 Lamă de zăpadă) pentru dotarea Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. Valoarea acestui 
ansamblu este de 109.800 euro fără TVA. În cadrul 
proiectului, estimat la 114.380 de euro (fără TVA), valoarea 
sprijinului solicitat din partea GAL este de 82 de mii de 
euro (fără TVA) iar valoarea TVA (total proiect) este de 
21.732,20 euro.

Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local 
pentru perioada de realizare a investiţiei, şi pe toată 
perioada de monitorizare şi de mentenanţă a proiectului în 
cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. Autorităţile 
administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile 
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei 
pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării 
ultimei plăţi în cadrul Proiectului.

Proiectul va contribui la dezvoltarea durabilă a localităţii, 
având un impact pozitiv din punct de vedere economic, 
social şi de mediu asupra locuitorilor din comună.

Numărul şi cuantumul burselor 
pentru elevii Şcolii Profesionale 

Constantin George Călinescu, aprobate!

Al doilea proiect 
finanţat prin 

PNRR, aprobat!

Sediu nou pentru 
Primăria Ştefan Vodă

n Roseţi

A fost aprobată implementarea Programului-
pilot de acordare a unui suport alimentar 

pentru elevii Şcolii Gimnaziale Iancu Rosetti

n Ştefan Vodă

Proiectul privind construirea de locuinţe 
pentru specialişti, aprobat pentru finanţare!

n Ştefan Vodă

Achiziţionare de utilaje pentru 
îmbunătăţirea activităţii 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă al comunei

n Roseţi

Protocol de colaborare între MMSS şi Primărie în vederea 
implementării proiectului „HUB de Servicii MMSS - SII MMSS”
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