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„Nouă ne pasă” - proiectul de suflet al
Şcolii Mircea Vodă care a demonstrat că
şi în Călăraşi sunt oameni cu inimă mare

Senator
Roxana Paţurcă:
„Vrem ca drepturile
profesorilor, stabilite în
urma unor hotărâri
judecătoreşti, să fie plătite
direct de la bugetul
Ministerului”
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Primăria şi CJ Călăraşi
s-au asociat pentru a
moderniza cinematograful
Victoria din Parcul
Central
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Consilierii locali au
aprobat contractarea unui
împrumut de 42 milioane
lei pentru asfaltarea de
străzi în municipiul
Călăraşi
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O

comunitate sănătoasă este atunci
când membrilor ei le pasă de tot ceea
ce se întâmplă în interiorul ei, de cei
mai neajutoraţi, de cei aflaţi în momente
critice ale vieţii lor, iar atunci când există
oameni care îşi lasă activităţile curente

deoparte pentru a se ocupa şi de problemele
altora se poate spune că acea comunitate are
un viitor.
În urmă cu trei ani, Alina Lotrea, directorul
Şcolii Gimnaziale Mircea Vodă Călăraşi, iniţia o
serie de spectacole la care erau invitaţi să

participe elevi ai şcolilor din judeţ - „Elfii lui Moş
Crăciun” şi „Vestitorii Primăverii”. Spectacolele
au fost realizate împreună cu Academia de
Arte Frumoase Daniel Iordăchioae şi, pe lângă
latura lor artistică de promovare a tinerelor
talente locale...
>> pagina 2
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Grigore Dumitru: „Primăria Sohatu a
depus 3 proiecte pe PNDL: asfaltare,
iluminat public şi alimentare cu apă”
Mircea Brânduşă

M

Gheorghiţă Cărtuşanu
a semnat contractul de
finanţare a proiectului
„Reabilitare şi
Modernizare Dispensar
Uman din comuna
Fundeni”
>> pagina 4

inisterul Dezvoltării
Regionale,
Administraţiei
Publice şi Fondurilor
Europene (MDRAPFE) a
început implementarea etapei
a doua a Programului

VINERI

SÂMBĂTĂ

Naţional de Dezvoltare Locală
(PNDL), prin care vor primi
finanţare toate proiectele
eligibile ale administraţiilor
publice locale. Astfel, a fost
încheiată analiza de
specialitate cu privire la
alocările de
>> pagina 11
fonduri din...
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„Nouă ne pasă” - proiectul de suflet al Şcolii Mircea Vodă care
a demonstrat că şi în Călăraşi sunt oameni cu inimă mare

O

comunitate sănătoasă este atunci când
membrilor ei le pasă de tot ceea ce se întâmplă în
interiorul ei, de cei mai neajutoraţi, de cei aflaţi în
momente critice ale vieţii lor, iar atunci când există
oameni care îşi lasă activităţile curente deoparte pentru
a se ocupa şi de problemele altora se poate spune că acea
comunitate are un viitor.
În urmă cu trei ani, Alina Lotrea, directorul Şcolii
Gimnaziale Mircea Vodă Călăraşi, iniţia o serie de
spectacole la care erau invitaţi să participe elevi ai
şcolilor din judeţ - „Elfii lui Moş Crăciun” şi „Vestitorii
Primăverii”. Spectacolele au fost realizate împreună cu
Academia de Arte Frumoase Daniel Iordăchioae şi, pe
lângă latura lor artistică de promovare a tinerelor talente
locale, acestor reprezentaţii li s-a dat şi un caracter
umanitar. În toate ediţiile s-au strâns fonduri pentru
copii cu probleme de sănătate.
Anul acesta, Şcolii Mircea Vodă i s-a alăturat Organizaţia
Salvaţi Copiii şi Asociaţia Femeilor de Afaceri – Filiala
Călăraşi care, sub sloganul „Nouă ne pasă!”, şi-au propus
să strângă bani pentru dotarea Maternităţii Călăraşi.
Timp de o săptămână şi jumătate au bătut, la propriu,
din poartă în poartă pentru a aduna fonduri pentru acest
demers, reuşind ca în preziua spectacolului să se
colecteze de la oameni cărora chiar le pasă în jur de
8.000 de lei.
Joi, pe durata a aproximativ trei ore, în sala de spectacole
a Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi,
scena a fost insufleţită de momentele artistice realizate
de copii talentanţi care au dorit, prin prezenţa lor, să dea
o mână de ajutor acestui proiect de suflet.
S-au făcut donaţii, s-au licitat tablouri, s-au cumpărat
steguleţe, iar suma strânsă nu a fost una deloc mică. La
final, Alina Lotrea (Şcoala Mircea Vodă), Elena
Nicolache (AFA Călăraşi) şi Adriana Zorilă (Salvaţi
Copii) au anunţat că s-au strâns 18.000 de lei, la care se

va adăuga şi contribuţia Organizaţiei Salvaţi Copiii.
Amfitrionul spectacolului a fost, ca de fiecare dată,
Daniel Iordăchioae, secondat de Anna Maria Gonciu.

Lipsă de interes a managerului
spitalului Emanoil Valentin pentru
acest eveniment
Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, în
cadrul căruia se află Maternitatea Călăraşi şi pentru care
s-au strâns fondurile, Emanoil Valentin, nu a găsit de
cuviinţă să îşi facă apariţia la acest spectacol care era
dedicat din toate punctele de vedere instituţiei pe care o
conduce. O lipsă de interes ce nu poate fi înţeleasă şi
acceptată în niciun context.
Din partea autorităţilor au fost prezenţi primarul
municipiului Călăraşi, Daniel Drăgulin, prefectul
George Iacob, secretarul judeţului Călăraşi, Emil Muşat,
insepctorul general şcolar Elena Mihăilescu, deputatul
Sorin Vrăjitoru, consilierii judeţeni George Chiriţă şi
Marian Ichim.
„NOUĂ NE PASĂ este proiectul nostru de suflet, care a
ajuns deja la ediţia a VI-a. După ce în anii precedenţi am
strâns fonduri pentru copii cu grave probleme de
sănătate, în 2018 ne-am propus să atragem atenţia
asupra unei probleme a comunităţii noastre şi anume
lipsa aparaturii performante de la nivelul Maternităţii
Spitalului Judeţean Călăraşi. Mă bucur că am reuşit să
sensibilizăm o parte din autorităţile locale şi judeţene
(primarul municipiului, Daniel Ştefan Drăgulin,
prefectul judeţului George Iacob, secretarul judeţului
Emil Muşat), Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi,
dar şi foarte mulţi agenţi economici, precum şi câţiva
politicieni (senator Roxana Paţurcă, deputatul Sorin

Vrăjitoru, senatorul Răducu Filipescu, consilierii
judeţeni George Chiriţă şi Marian Ichim), dar şi părinţii
alături de copiii veniţi la spectacol care au înţeles că
trebuie să doneze, pentru că de la noi pleacă schimbarea,
că trebuie în primul rând nouă să ne pese pentru ca
lucrurile să înceapă să se mişte.
În spatele luminilor, a spectacolului plin de culoare şi de
veselie, există însă oameni care muncesc enorm pentru
ca tot ceea ce s-a întâmplat aseară pe scenă să poată fi
posibili. Sunt cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială
Mircea Vodă, echipa proiectului „Nouă ne pasă” dar şi
profesori de la alte unităţi şcolare din întreg judeţul care
au ieşit din tipare, au plecat de la catedră şi, din dragoste
pentru meseria lor şi pentru oameni, au depus un efort
fantastic pentru ca spectatorii să asiste la momente
inedite pe parcursul întregului spectacol „Vestitorii
primăverii”. Prezenţa artistului Daniel Iordachioae în
calitate de prezentator la fiecare ediţie din 2015 până
acum, ne-a motivat de fiecare dată şi ne-a convins că ceea
ce facem, facem bine şi frumos. Participarea Anei Maria
Gonciu în spectacolul de aseara ca şi co-prezentator a
fost una de bun augur în derularea momentelor de pe
scenă şi îi mulţumesc pe această cale pentru faptul că a
răspuns invitaţiei noastre şi a îmbrăţişat atât de frumos
proiectul nostru. La fel cum îi mulţumesc Elenei
Nicolache, al cărei optimism şi ambiţie ne-a făcut să
umplem urnele cu suma care a plecat aseara în contul
Salvaţi Copiii – Campania Fiecare Copil Contează (cu
destinaţia Maternitatea Călăraşi).
Ceea ce sper să se întâmple în continuare este ca această
campanie să meargă mai departe, să nu se încheie odată
ce s-a tras cortina spectacolului nostru umanitar. Noi am
dat startul! Dar nu trebuie să ne oprim aici.”, a declarat
directorul Şcolii Gimnaziale Mircea Vodă Călăraşi,
Alina Lotrea.

Senator Roxana Paţurcă: „Vrem ca drepturile profesorilor, stabilite în urma
unor hotărâri judecătoreşti, să fie plătite direct de la bugetul Ministerului”

S

enatorul PSD Călăraşi, Roxana
Paţurcă, ne-a declarat că Senatul a
adoptat săptămâna trecută o lege
menită să vină în sprijinul profesorilor care
au de luat bani din hotărâri judecătoreşti.
„Aşa cum am promis, parlamentarii PSD
sunt alături de profesori şi încearcă să le
rezolve problemele, una dintre ele fiind
soluţionată recent. Aşteptăm să vedem ce se
întâmplă mai departe, dacă va fi sau nu
contestată la Curtea Constituţională, dar
sperăm ca ea să ajungă la promulgare”, a mai
spus senatorul Roxana Paţurcă.
Astfel, Senatul a adoptat Legea privind
adoptarea unor măsuri în domeniul
finanţării învăţământului. Aceasta vizează
instituirea unor măsuri derogatorii de la
prevederile art. 104, alin. 2, din Legea
Educaţiei Naţionale Nr. 1, cu modificările şi
completările ulterioare, în sensul că,
începând cu data de 1 ianuarie 2018, plata
cheltuielilor prevăzute la art. 104, alin 2, lit. a
să fie asigurată de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, ca
urmare a întârzierilor generate de asigurarea
prin bugetele locale a plăţii respectivelor
cheltuieli cât şi fondurile necesare pentru
executarea hotărârilor judecătoreşti
executorii ce au ca obiect acordarea de daune
interese moratorii sub forma dobânzii legale
pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute
în titluri executorii prin care s-au acordat
drepturi salariale personalului din
învăţământ.
Forma adoptată de Senat:
Art.1.- (1) Începând cu anul 2018, de la

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Educaţiei Naţionale, se asigură fondurile
necesare pentru executarea hotărârilor
judecătoreşti devenite executorii până la 31
decembrie 2017, având ca obiect acordarea
de daune-interese moratorii sub forma
dobânzii legale pentru plata eşalonată a
sumelor prevăzute în titluri executorii prin
care s-au acordat drepturi salariale
personalului din învăţământ.
(2) Plata sumelor rămase restante, prevăzute
prin hotărârile judecătoreşti prevăzute la
alin.(1), se va realiza astfel:
a) în anul 2018 se plăteşte 5% din valoarea
titlului executoriu;
b) în anul 2019 se plăteşte 10% din valoarea
titlului executoriu;
c) în anul 2020 se plăteşte 25% din valoarea
titlului executoriu;
d) în anul 2021 se plăteşte 25% din valoarea
titlului executoriu;
e) în anul 2022 se plăteşte 35% din valoarea
titlului executoriu.
(3) În vederea calculării şi plăţii sumelor
reprezentând daunele-interese moratorii
prevăzute la alin.(1), Ministerul Educaţiei
Naţionale aprobă metodologia de calcul a
acestora, prin ordin al ministrului, în termen
de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi, cu consultarea federaţiilor
sindicale reprezentative la nivel de sector de
activitate învăţământ.
(4) Fondurile aprobate pentru plata
daunelor-interese moratorii se repartizează
de către Ministerul Educaţiei Naţionale
inspectoratelor şcolare, în vederea

repartizării pe unităţi de învăţământ.
(5) Sumele reprezentând daune-interese
moratorii sub forma dobânzii legale,
acordate prin hotărâri judecătoreşti devenite

executorii după data de 1 ianuarie 2018 se
achită de la bugetul de stat, eşalonat în 5 ani
de la data titlului executoriu. Prevederile
alin.(2)-(4) se aplică în mod corespunzător.
Art.2.- Pentru instituţiile de învăţământ
superior de stat, plata diferenţelor salariale
câştigate prin hotărâri judecătoreşti, plata
daunelor-interese moratorii şi a sumelor
prevăzute de Legea nr.85/2016 privind plata
diferenţelor salariale cuvenite personalului
didactic din învăţământul de stat pentru
perioada octombrie 2008-13 mai 2011, se
suportă de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Educaţiei Naţionale.
Art.3.- Costurile salariale directe din
contractele de cercetare ştiinţifică, inclusiv
cele derulate prin Academia Română, din
contractele finanţate din fonduri europene
sunt aceleaşi cu cele din contractele de

finanţare încheiate din fonduri bugetare.
Plafoanele în baza căror se calculează
costurile salariale se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului.
Art.4.- (1) Prin excepţie de la prevederile
art.205 alin.(2) din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, studenţii
înmatriculaţi la forma de învăţământ cu
frecvenţă - licenţă, master, doctorat - în
instituţiile de învăţământ superior
acreditate, indiferent de vârstă, beneficiază
de gratuitate la transportul feroviar intern.
(2) Instituţiile de învăţământ superior
acreditate poartă responsabilitatea legală
asupra distribuirii legitimaţiilor de student
pentru gratuitate la transport, precum şi
asupra eliberării adeverinţelor care să ateste
calitatea de student.
Art.5.- Participarea la conferinţe ştiinţifice,
workshop-uri, congrese şi expoziţii a
cadrelor didactice şi cercetătorilor ştiinţifici
este exceptată de la prevederile Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.26/2012 privind
unele măsuri de reducere a cheltuielilor
publice şi întărirea disciplinei financiare şi
de modificare şi completare a unor acte
normative, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.16/2013, cu
modificările ulterioare.
Legea a fost votată cu 85 de voturi pentru şi o
abţinere. În acest caz, Senat este for
decizional, iar legea va pleca la promulgare,
dacă nu va fi atacată la Curtea
Constituţională.
www.obiectiv-online.ro
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Primăria şi CJ Călăraşi s-au asociat pentru a
moderniza cinematograful Victoria din Parcul Central

C

onform unei informări a
Primăriei Municipiului Călăraşi,
proiectarea reabilitării
Cinematografului Victoria se apropie
de finalizare. Se va pune accent pe
funcţionalitatea cinematografică, prin
amenajarea unei săli de proiecţie cu 120
de locuri, însă sala va putea fi folosită şi
pentru anumite spectacole, gradenele
fiind retractabile.
Căutam, la acest moment, cele mai
bune surse de finanţare, printre acestea
numărându-se şi o asociere cu Consiliul
Judeţean Călăraşi în vederea depunerii
unei aplicaţii pe Programul
Operaţional Regional, Axa prioritară
10.
De cealaltă parte, Consiliul Judeţean
Călăraşi a aprobat, în şedinţa din luna
martie, proiectul de hotărâre privind
aprobarea asocierii în parteneriat a
Judeţului Călăraşi cu Municipiul
Călăraşi în vederea promovării
obiectivului de investiţii „Centru
Multifuncţional Cultural Educaţional”.
Astfel, Primăria Municipiului Călăraşi a
fost invitată de către Consiliul Judeţean
Călăraşi să participe la întâlnirea în
cadrul căreia au fost stabilite
demersurile în vederea obţinerii
finanţării proiectului cu titlul „Centru
Multifuncţional Cultural Educaţional”,
proiect care să sprijine dezvoltarea
durabilă prin modernizarea zonei
centrale a municipiului Călăraşi. În
parcul central din municipiul Călăraşi,
există o clădire în care, de-a lungul
vremii, a funcţionat cinematograful
Victoria, iar în ultimii ani, secţia carte
pentru adulţi din cadrul Bibliotecii
Judeţene „Alexandru Odobescu”
Călăraşi.
Din pricina condiţiilor improprii
depozitării fondului de carte precum şi
a condiţiilor avansate de degradare a

clădirii care nu asigura un climat
normal desfăşurării activităţii
angajaţilor precum şi a lecturării de
către cititori, Consiliul Judeţean
Călăraşi a demarat construirea unui
sediu modern pentru Biblioteca
judeţeană Călăraşi.
Clădirea, aflată în proprietatea
Municipiului Călăraşi, din cauza lipsei
fondurilor necesare reabilitării şi
modernizării, a ajuns să se afle în
prezent într-un stadiu avansat de
degradare. Urmare a discuţiilor
reprezentanţilor celor două unităţi
administrativ-teritoriale, a fost
reliefată necesitatea colaborării în
vederea identificării surselor de
finanţare precum şi a modalităţilor prin
care se poate reda circuitului civil şi
cultural această clădire, emblematică
pentru municipiul Călăraşi şi pentru
Parcul Central.
Astfel, având la bază un parteneriat,

Primăria municipiului Călăraşi se poate
alătura Consiliului Judeţean Călăraşi
(lider de proiect) în eforturile
identificării şi atragerii de surse
financiare din diverse surse, precum
cele dedicate prin intermediul
Programului Operaţional Regional,
Axa Prioritară 10 – îmbunătăţirea
infrastructurii educaţionale.
Având în vedere parteneriatele pe care
Consiliul Judeţean Călăraşi le-a
dezvoltat de-a lungul timpului cu
instituţii de învăţământ universitar
(ASE, USAMV), precum şi necesitatea
modernizării unor locaţii în care tinerii
să îşi petreacă timpul în mod activ şi în
care să dezvolte activităţi
extracuriculare, apreciem că este
oportună dezvoltarea unui centru
multifuncţional care să ofere spaţii
versatile pentru proiecţii, expoziţii,
workshop, lansări de carte, etc.

CAS Călăraşi

Anunţ privind
contractarea
serviciilor
medicale pentru
anul 2018
Casa de Asigurări de
Sănătate a Judeţului
Călăraşi anunţă
demararea sesiunii de
contractare pentru
anul 2018, pe toate
domeniile de asistenţă
medicală.
Procesul de contractare
se desfăşoară în luna
aprilie 2018.
Graficul activităţii de
contractare şi
documentele necesare
încheierii contractelor
se vor regăsi pe site-ul
CAS Călăraşi. Data
limită de finalizare a
procesului de
contractare este
30.04.2018.
Preşedinte director
general
ing. Marius Dulce

Consilierii locali au aprobat contractarea unui împrumut de
42 milioane lei pentru asfaltarea de străzi în municipiul Călăraşi

J

oi, 29 martie a.c., în şedinţa
Consiliului Local Călăraşi, a fost
aprobat proiectul privind
contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 42.000.000
lei, pe o perioadă de 15 ani, din care 3 ani
perioadă de tragere şi 12 ani perioadă de
rambursare. Potrivit anexei la proiect,
următoarele obiective se propun a fi
realizate din acest împrumut bancar:
Pe perioada derulării împrumutului
bancar, ori de câte ori este nevoie,
obiectivele de investiţii pot suporta
modificări de sume (funcţie de
indicatorii tehnico-economici ce vor
reieşi în urma proiectării) sau chiar
completarea lor, în funcţie de priorităţi
şi de corelarea cu alte lucrări, în special
cele de reţele subterane.
www.obiectiv-online.ro

După cei trei ani de tragere a creditului
în valoare de 42.000.000 lei, în
condiţiile contractării cu o dobândă
ROBOR 3M (2,09)+marja fixă de 1,5%,
gradul de îndatorare cel mai mare,
cumulând cele doua credite
(25.000.000 lei şi 42.000.000 lei) ar fi
în anul 2023 de 9,91%, adică serviciul
total al datoriei va fi de 7.809.000 lei
raportat la o medie veniturilor proprii
de 78.811.000 lei. Acest lucru înseamnă
că în anul 2023 rata datoriei publice
lunare nu va fi mai mare de 651.000 lei,
în condiţiile menţinerii dobânzilor
prezentate mai sus.
Menţionăm faptul că acest proiect ce
implică modernizarea străzilor din
municipiul Călăraşi nu a fost votat de
către grupul consilierilor locali ai PSD.

4 Comunitate
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Gheorghiţă Cărtuşanu a semnat contractul de finanţare a proiectului
„Reabilitare şi Modernizare Dispensar Uman din comuna Fundeni”
Mircea Brânduşă
„Aflată la 15 km de Bucureşti, comuna
Fundeni este locul ideal pentru a petrece
ore de relaxare la sfârşit de săptămână,
la un pescuit sportiv, la un grătar sau
pentru a ieşi cu copiii în aer liber.
Niciunde aşa aproape de Bucureşti nu
găseşti un loc în care ospitalitatea
localnicilor, bogăţia pământului bine
lucrat şi adierea proaspătă şi curată să te
copleşească într-o aşa plăcută atmosferă
de relaxare”, astfel prezintă primarul
Gheorghiţă Cărtuşanu localitatea în care
s-a născut, a crescut şi s-a realizat
profesional.
Printre cele mai importante realizări şi
acţiuni pe care primarul Gheorghiţă
Cărtuşanu le-a finalizat în ultimii 2 ani
pot fi amintite următoarele: În 2016 a
fost semnat actul adiţional pentru
„Asfaltare străzi şi drumuri în comuna
Fundeni”. Acest proiect de asfaltare a
străzilor de interes public care a unit
străzile principale cu cele secundare a
fost supervizat în permanenţă de
primarul Cărtuşanu. Un alt proiect
important finalizat l-a constituit
betonarea şanţurilor de pe toate străzile
importante ale comunei. Tot în 2016,
primăria Fundeni a lansat programul
„Casa verde”, funcţional prin Fondul de
Mediu care a acordat suma de 150
milioane lei fiecărui participant care a
îndeplinit condiţiile prevăzute de lege.
Primarul PSD, Gheorghiţă Cărtuşanu, sa declarat un suporter fervent al mişcării
sportive, fapt pentru care, ori de câte ori
a avut ocazia, a participat la astfel de
acţiuni. Astfel, pe 23 aprilie 2016
primăria Fundeni a organizat un
adevărat festival al ciclismului feminin.
Într-o haină nouă, Şcoala Nr. 2 şi-a
deschis porţile pentru noul an şcolar
2017. Proiectul a fost realizat prin

accesare de fonduri de la M.E.T.C.S. la
iniţiativa primarului Cărtuşanu şi a avut
ca obiective: Reabilitare, Consolidare şi
Extindere.

Din punct de vedere administrativ,
primarul Cărtuşanu a îmbunătăţit
organigrama de funcţionare a primăriei
prin completarea unor servicii de
maximă importanţă, astfel încât
contribuabilii să primească informaţii
actualizate. Începând cu luna octombrie
2017, firma SC Iridex.SRL, operator de
salubrizare cu care primăria Fundeni a
încheiat un contract de colectare şi
transport a gunoiului menajer, serviciu
de 2,7 lei/persoană/lună, va opera
colectarea gunoiului în ziua de joi pentru
zonele Frunzăneşti, Falfana, Cobur,
Balta Albă şi vineri pentru zonele Peste
Gârlă, Pisicari şi Primăriei. Nici grija
pentru sănătatea cetăţenilor nu a fost
ocolită de primarul Cărtuşanu, astfel că
în perioada octombrie - noiembrie 2017

primăria Fundeni în parteneriat cu dl.
doctor veterinar Boteanu Constantin a
desfăşurat o acţiune obligatorie de
vaccinare antirabică-microcipare a

câinilor şi crotaliere a porcilor. Nu a fost
uitată nici acţiunea de prevenire a
locuitorilor privind cazurile de
calamităţi naturale, fapt pentru care
primăria Fundeni, în parteneriat cu ISU
Călăraşi, a desfăşurat în fiecare zi de luni
a fiecărei luni a anului 2017 exerciţii
pentru verificarea sirenei electronice de
alarmare publică în conformitate cu
O.U.G. 21856/2017 şi O.M.A.I.
1259/2006.
Conform dispoziţiei din 24.11.2017
locuitorii cu o stare materială precară au
primit banii de încălzire pentru iarna
anului 2017-2018. De „Ziua Femeii”,
doamnelor şi domnişoarelor din
comuna Fundeni primarul Cărtuşanu
le-a oferit flori personal iar prin massmedia le-a transmis un mesaj destul de

ROMANIA
JUDETUL CALARASI
COMUNA DICHISENI
Cod 917050, comuna Dichiseni,
judeţul Călăraşi / cod fiscal: 3796713
Telefon 0242 31 36 37 / Fax 0242 70 04 01
e-mail: primaria.dichiseni @yahoo.ro

Primăria Comunei Dichiseni, cu sediul în
Comuna Dichiseni, strada Lichirești, nr. 72,
Județul Călărași, organizează licitație publică, în
vederea închirierii / concesiunii, pentru
următoarele suprafețe de teren, proprietate
privată a Comunei Dichiseni, în conformitate cu
O.U.G. nr. 54/2006 și Legea 287/2009 privind
Codul Civil, astfel:
1. Teren intravilan în suprafață de 6486 mp,
situat în Com. Dichiseni, Județul Călărași;
2. Teren intravilan în suprafață de 3346 mp,
situat în Com. Dichiseni, Județul Călărași;
3. Teren extravilan în suprafață de 4048 mp,
situat în Com. Dichiseni, Județul Călărași;

4. Teren extravilan în suprafață de 7526 mp,
situat în Com. Dichiseni, Județul Călărași;
5. Teren extravilan în suprafață de 2754 mp,
situat în Com. Dichiseni, Județul Călărași;
6. Teren intravilan în suprafață de 1000 mp,
situat în Com. Dichiseni, Județul Călărași;
7. Teren intravilan în suprafață de 277 mp,
situat în Com. Dichiseni, Județul Călărași;
8. Teren intravilan în suprafață de 614 mp,
situat în Com. Dichiseni, Județul Călărași.
LICITAȚIA va avea loc in data de 16.04.2018,
la sediul Primariei Comunei Dichiseni, la orele
1300.
Prețul de pornire al licitației este cel prevăzut în

elocvent: „O primăvară plină de bucurii
şi împliniri!”. Cu ocazia împlinirii a 50
de ani de căsătorie a unor cupluri din
comuna Fundeni, primarul Cărtuşanu a
dorit să sărbătorească împreună „Nunta
de aur”, într-un cadru festiv la primărie,
familiile fericite fiind premiate cu suma
de 500 de lei. Liceenilor comunei
Fundeni care urmează cursurile în
oraşul Brăneşti le-au fost asigurat
transportul gratuit de către primăria
Fundeni. De asemenea, domnia sa a
ţinut să fie prezent la toate căsătoriile
tinerilor din comuna Fundeni cărora lea transmis „Casă de piatră!”. Ultimul
proiect adus în comună de primarul
Cărtuşanu a fost pe 21.03. 2018 când, la
sediul Ministerului Dezvoltării, a
semnat contractul de finanţare pentru
obiectivul „Reabilitare şi Modernizare
Dispensar Uman din comuna Fundeni”
în cadrul Programului PNDL 2.
Pentru ca Fundeniul să se dezvolte în
continuare, primarul Gheorghiţă
Cărtuşanu le transmite concetăţenilor
săi că este foarte important ca taxele şi
impozitele să fie plătite. „Ca cetăţeni ai
acestei comune avem atât drepturi, cât şi
obligaţii. Una dintre aceste obligaţii
fiind plata taxelor şi impozitelor.
Sumele strânse la bugetul local se întorc
înapoi către cetăţeni prin cofinanţarea
diferitelor proiecte la nivel de comună”.
Contestatarilor domniei sale le
reaminteşte că niciodată în mandatele
deţinute (al patrulea în curs) nu s-a
ascuns după vorbe şi s-a apărat doar cu
fapte, respectiv realizările din ultimii 14
ani de când deţine funcţia de primar.
Nu în ultimul rând, cu ocazia sărbătorilor pascale, primarul Gheorghiţă
Cărtuşanu transmite tuturor locuitorilor comunei Fundeni un „Paşte Fericit!”.

ANUNŢ
caietul de sarcini pentru fiecare dintre cele 8
terenuri.
Prețul de cumpărare a Documentatiei de
Atribuire (Caietului de Sarcini) este de 100 lei,
taxa pentru participare la licitație este în
cuantum de 14 lei și se vor achita la Casieria
Primariei Comunei Dichiseni.
Depunerea ofertelor se va face la sediul
Primăriei Comunei Dichiseni, până la data de
12.04.2018, orele 11:00. Relații suplimentare
la nr. de telefon: 0242/313.637- Sediul
Primăriei Dichiseni.
Primar
Iulian RADU
www.obiectiv-online.ro
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Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului
să reverse asupra tuturor sănătate, belşug şi bucurii,
iar Lumina din Noaptea Sfântă
să vă ridice sufletele spre noi trepte spirituale
şi să vă însoţească paşii pe drumul vieţii!

HRISTOS A ÎNVIAT!
Dr ing. Liviu MUŞAT
Director ADR Sud Muntenia

Învierea Domnului să vă aducă în suflet
linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste
clipe magice alături de cei dragi.

Hristos a înviat!
Senator PNL Răducu George Filipescu

Taina învierii... ce nu am da să o primim,
Doar prin iertare şi iubire o găsim,
Un gând curat şi luminat,

Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă apere
de toate relele ştiute şi neştiute.
Să aveţi parte de sănătate şi de mult bine!
Deputat PSD Sorin Marian Vrăjitoru

HRISTOS A ÎNVIAT!
Senator PSD Roxana Natalia Paţurcă
Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă
inunde casa şi să vă aducă numai armonie,
fericire şi multă iubire.

Paşte fericit!
Consilier judeţean George Chiriţă,
secretar executiv PSD Călăraşi

Fie ca sfânta sărbătoare a învierii domnului să
vă aducă cele 4 taine divine: încredere,
lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat
alături de cei dragi şi numai realizări!
Secretar de stat Ciprian Pandea,
preşedinte PSD Călăraşi

Aduceţi-vă aminte de sărbătoarea Învierii
Domnului şi cinstiţi ziua cum se cuvine.

Paşte Fericit!
Preşedinte TSD Călăraşi - Marius Sbârcea
Să aveţi aceste sărbători pline de lumină şi
bucurie! Vă doresc din toata inima să aveţi un

Paşte fericit!
Organizaţia Femeilor Liberale
Judeţul Călăraşi

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să
reverse asupra voastră sănătate, belşug şi
bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfântă să vă
ridice sufletele spre noi trepte spirituale şi să
vă însoţească paşii pe drumul vieţii.
Marian Ichim, director SDN Călăraşi
www.obiectiv-online.ro

Pentru că Învierea Domnului este sărbătoarea
renaşterii vă urăm, alături de acest cadou un

Paşte fericit!
Organizaţia Femeilor Liberale Municipiul
Călăraşi – preşedinte Alina Jipa
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Învierea este un act divin ce dă o nouă
existenţă firii noastre. Ne este dată să o
acceptăm şi s-o înţelegem. Fie ca astfel să
devenim mai curaţi şi mai buni...

Hristos a Înviat!
Romsilva – Direcţia Silvică Călăraşi
- director ing. Titu Ana

Mireasma Sărbătorilor Pascale să fie un
moment unic de întoarcere spre pietate,
armonie, speranţă, toleranţă, evlavie...

În noaptea de înviere când clopotele bat, să
spunem cu tărie...

HRISTOS A ÎNVIAT!

HRISTOS A ÎNVIAT!

SC Drumuri şi Poduri SA
- director ing. Gheorghe Dobre

Viceprimar Dragoş Florin Coman,
secretar executiv PNL Călăraşi
Fie ca Sfintele Paşti să vă lumineze sufletul şi
casa, să vă aducă numai bucurie şi sănătate,
iar Dumnezeu să vă aibă în pază!
Primar Gheorghe Dobre (Sandu Bărbosu)
Comuna Modelu

Fie ca Sfânta Sărbătoare de Paşti să vă coboare
în suflet minunea Învierii. Multă căldură, pace
şi linişte în suflet.

Căldura în suflet, familie reunită, sentimente
împărtăşite!

Hristos a înviat!

Hristos a Înviat!

Viceprimar Viorel Ivanciu, preşedinte
Organizaţia Municipală PNL Călăraşi

Primar Iulian Radu Comuna Dichiseni

Sunt zile când trebuie să ne reamintim să fim
mai buni, mai plini de dragoste cu inima caldă
şi mai deschisă, când lumina sfântă coboară în
casele şi în inimile noastre...

PAŞTE FERICIT!
Titi Feldioreanu, director Alitrans Com SRL

Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă
în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece
aceste clipe magice cu cei dragi.

Fie ca prin miracolul Învierii să primiţi
partea de duhovnicie care să crească pacea
interioară, puterea faptei întru adevăr şi
desăvârşire.
Alexandru Vasile, preşedinte TNL Călăraşi

Hristos a Înviat!
Florin Brişan,
preşedinte AFC Dunărea Călăraşi
Dincolo de petreceri, de cadouri şi zile libere
se află adevărata semnificaţie a Paştelui. Vă
doresc linişte, dragoste, bucurie... de sărbători
şi tot restul anului!
Ing. Cezar Neagu,
director SC EcoAqua SA Călăraşi

Dumnezeu să vă dea un curcubeu la fiecare
furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, o
binecuvântare la fiecare pas şi un răspuns la
fiecare întrebare.

Paşte fericit!
Prof. Dumitru Chirilă, director CSM Călăraşi

De Sfintele Sărbători vă transmitem cele mai
alese gânduri de sănătate, linişte sufletească şi
împliniri!
Primar Nicolae Râjnoveanu
- Comuna Roseţi
www.obiectiv-online.ro
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Bucuria vine din lucruri mărunte, liniştea
vine din suflet, căldura sufletească vine din
inimile voastre.

Sărbători Fericite!
Primar Florian Belu Comuna Unirea

A venit timpul ca speranţa, credinţa şi iubirea
să învie în sufletele noastre, aduse de Cel care
este Calea, Adevărul şi Viaţă!

De Paşti, când zorile s-aprind şi la biserici
clopotele bat, din inimă vă zic

Hristos a înviat!

Hristos a ÎNVIAT!

Primar Aurel Vasile
Comuna Jegălia

Primar Ion Iacomi Comuna Dor Mărunt
Fie ca Lumina Divină a Sfintelor Paşte să vă
aducă tot ceea ce poate fi mai bun pe lume,
Bunul Iisus, prin jertfa lui, să vă fie alături
toată viaţa, mereu viu în sufletul fiecăruia şi
astfel vom trăi veşnic!

Hristos a Înviat!
Primar George Avram Comuna Ştefan Vodă

Hristos a Înviat! Lumea cea cerească şi
nespusa bucurie a Sfintei Învieri să
sălăşluiască între noi, iar Hristos cel ce a
biruit moartea, să reverse asupra noastră
pace... sănătate şi belşug de bucurii!

A sosit clipa mult aşteptată a liniştii,
împăcării, bucuriei şi binecuvântării
sufletului... să lăsăm o clipă totul şi să
mulţumim Domnului pentru tot ce ne-a
dăruit!
Primar Aniel Nedelcu
Comuna Borcea

Paşte Fericit!
Primar Mihail Penu Comuna Chiselet

Lacrimile lumânărilor ce veghează la
purificarea sufletelor să se transforme în
felinare eterne menite să vă călăuzească pe un
drum drept.

Paşte Fericit!
Primar Lică Voicu Comuna Independenţa

Să aveţi linişte-n casă şi un an îmbelşugat,

Paşte Fericit şi Hristos
a Înviat!

Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paştelui vă
dorim multă sănătate şi o primăvară
frumoasă, cu multe bucurii.

Primar Niki Gheorghescu
Comuna Spanţov

Primar Gheorghe Uleia Comuna Ulmeni

Hristos a înviat!
Acum, când Harul e iar cu noi... Şi îngeri peste
fiecare casă... Iisuse Te Rugăm Să Vii... Să Stai
cu noi la masă.

Paşte Fericit!
Primar Tudorel Minciună Comuna Mitreni

Vă doresc, cu ocazia acestor sfinte sărbători, să
vă găsiţi calea spre fericire şi să păşiţi în
lumina Binelui.

Hristos a înviat!
Primar Irinel Roman Comuna Chirnogi
www.obiectiv-online.ro

Pe sălcii verzi şi flori de măr... Iisus să-ţi
intre-n casă...Să-ţi lase-n inimă şi-n gând...
LUMINA PREŢIOASĂ!
Primar Aurică Gazu Comuna Curcani
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Vă dorim lumina din zâmbetul soarelui, taina
din sclipitul stelelor, armonia din acordurile
îngereşti şi bucuria întâlnirii cu Iisus Hristos.

Paşte Fericit!
Primar Grigore Dumitru, Comuna Sohatu

Mireasma Sărbătorilor Pascale sa fie un
moment unic de întoarcere spre pietate,
armonie, speranţă, toleranţă, evlavie.

E timpul să fim împreună de Învierea
Domnului! Fie ca binecuvântarea cerească să
se răsfrângă asupra noastră a tuturor şi să ne
facă mai buni, mai darnici şi mai înţelepţi!
Primar Iulian Iacomi, Oraş Lehliu Gară

Paşte Fericit!
Primar Victor Manea - Comuna Lupşanu
Din lumina lui Hristos, să aveţi suflet frumos
şi acum în zi de Paşte, când domnul nostru
renaşte, ştim că după noi pe lume, rămân doar
faptele bune!

Hristos A Înviat!
Primar Gheorghiţă Cărtuşanu
Comuna Fundeni

Fie ca acest Paşte să fie un moment de
bucurie, linişte sufletească şi armonie
universală. Farmecul lui să ne aducă aminte
că întotdeauna mai există o şansă de
mântuire.

Lumina şi căldura Sfintelor Paşti să vă
încălzească sufletele, să vă lumineze calea şi să
vă bucuraţi din plin de frumuseţea lucrurilor
care vă înconjoară. Sărbători Fericite pline de
iubire şi sănătate alături de cei dragi!
Primar Costel Boitan
Comuna Valea Argovei

Hristos a înviat!
Primar Dorel Dorobanţu - Oraş Fundulea
Sărbătoarea Sfintelor Paşti să coboare liniştea
şi pacea, minunea Învierii lui Isus să dăinuie
în inimile tuturor, să vă lumineze viaţa şi să vă
aducă renaşterea credinţei, a speranţei a
bucuriei, cu bunătate şi căldură în suflete.

HRISTOS A ÎNVIAT!
Alexandru Drăgulin, director Serviciul
Public Gestionarea Câinilor Fără Stăpân

Sunt zile când trebuie să ne reamintim să fim
mai buni, mai plini de dragoste cu inima caldă
şi mai deschisă, când lumina sfântă coboară în
casele şi în inimile noastre...

PAŞTE FERICIT!
Primar Cojocaru Marius
Comuna Cuza Vodă

Cu fericitul prilej al Sfintelor Sărbători, doresc
ca bucuria şi pacea adusă de învierea Fiului lui
Dumnezeu să se reverse din belşug în viaţă şi
în sufletul vostru.
Paşte fericit!
Alin Drăgulin,
director ADI Ecoaqua Călăraşi

Sărbători
Fericite !
Hristos a înviat! Un înger alb va trece azi prin
casa ta şi îţi va spune blând, şoptit:

PAŞTE FERICIT!

REDACŢIA

Camelia şi Iulian Ispir, Librăriile Arienta
www.obiectiv-online.ro
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BASARABIA SUIE ANEVOIE SPRE ÎNVIERE

F

usesem la Reni, 20 km de
Slobozia Mare, să tocmesc un
camion şi un tanc pentru un
prieten al meu, Aurel, şofer, folclorist
şi colecţionar de antichităţi rurale, din
Chişcău, Bihor. Maşinile erau ieftine,
nu aşa scumpe ca cele văzute de mine
cu un an în urmă în drum spre Sebeş.
Erau scule firmate şi cu reputaţie,
chiar şi reformate, de la Armata a IV-a
din Transnistria.
Am trăit într-un timp al tuturor
posibilităţilor. Lumea din răsărit se
socotea liberă, iar democraţia se
reducea la „fac ce vreau, dacă pot şi am
bani într-un singur buzunar”. Cu
imaginaţie şi cu tupeu te puteai
îmbogăţi peste noapte. Se vindea şi se
cumpăra orice. La Chişinău sau la
Moscova, de pe tarabele din piaţă
lipsea doar viţelul de aur. Credeţi-mă,
am cumpărat şi eu doar o copită...
Întâmplare adevărată: Vitali Usturoi,
deputat în Parlamentul Moldovei, împreună cu Vasile Plăcintă şi (nu ştiu
cum) Ursu, puseseră la cale un
holding,
Valeologia. Afacerea se
întindea pe ambele maluri ale
Prutului. Într-o zi, la Chişinău, Vitali a
cunoscut-o pe Mariana într-un
autobuz. „Cari-va-să-zică, ieu pi mata
ti iubesc numaidicât”. Au coborât în
staţie, i-a spus să-l ia de bărbat, apoi
Usturoi a cumpărat autobuzul şi, ca
dovadă a dragostei sale curate, i l-a dat
cadou. Au făcut şi nuntă, dar n-a fost
suficient. Vitali a stăpânit şi-un tren cu
care îşi plimba iubirea până la Atena şi
retur, pe când îl căuta Interpolul şi el
urzea la Bucureşti într-un apartament
de pe lângă Piaţa Romană.

Venisem din Ţară într-un ARO 10 –
prima maşină din viaţa mea, care mi-a
tulburat brandul de autostopist -,
legitimaţie de director şi „colectiv” de
cercetare pe teren. Se lăsase noaptea
peste stepa Buceagului şi nu trecusem
încă pe la Maria lui Grecu-Păsat, să iau
pasca şi vinul pentru a doua zi, la
slujba de Înviere. Mariei îi murise
fraţii de mici. Îi îngropase în grădină şi
îi jelea la praznice. Multă vreme a
dormit în cuptorul din bordeiul din
păpuşoi, de frica acelui „upolnomocenâi de la raion”, celovecul care
tot voia s-o violeze. Scăpată şi de
„foametea organizată”, din 47, cu
durerea mai împuţinată, Maria
obişnuia să dea pomană săracilor.
Făcea pască pentru trecători, în fiecare
an de Paşti, să le-o dea la Liturghia din
Noaptea de Înviere.
Pe la zorel de dimineaţă, am ajuns la
Nadia, gazda noastră de la marne de
sat. Cântau cocoşii, şi femeia, văduvă
şi ea, cocea cozonacii. Tot acolo
găzduia şi preotul Valentin, fost şofer
al Înaltului Petru, Mitropolitul
(român) de Bălţi. De câte ori veneam
în Basarabia, aduceam câte o
Evanghelie. Preoţii se schimbau lunar
şi plecau „la mai bine” cu sfânta carte
şi odăjdiile cumpărate prin mila
satului sau pe buzunarul meu.
Părintele Valentin, care avea poruncă
de la vlădică să facă rost de popi
români, insista să-l las în eparhie pe
Ştefan, restaurator la muzeul din
Slobozia şi şofer pe Aro, spre a fi
grabnic hirotonit. Era o vreme când
sfânta taină se administra (ce-mi place
verbul!) chiar şi electricienilor,
şoferilor, brutarilor, dar mai ales celor
distinşi cu medalia „Pentru muncă
ireproşabilă”. Nu conta că Ştefan nu
avea glas şi era cam bâlbâit şi neştiutor
în rugăciuni ca o buturugă. România
renunţase la podurile cu flori, se
simţea o schimbare de registru în
strategia de Unificare. Presiunea
demonstraţiilor încă mai exista, dar
mai mult din spontaneitate, războiul
transnistrean încetase, cel puţin pe...
front. Trecuse şi vremea când, de Buna

Anunţ prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice
ale cadastrului
sector cadastral nr. 2
Unitatea administarativ-teritorială Mânăstirea, judeţul
Călărași, anunţă publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 2 (tarla 3, 3/1,
3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4),
începând cu data de 10.04.2018 pe o perioadă de 60
de zile, la sediul primăriei Mînăstirea, conform art. 14
alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primariei și pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
www.obiectiv-online.ro

Vestire, la Chişinău, între Parcul
Puşkin şi Piaţa Marii Adunări
Naţionale, am spart cordonul de
poliţişti călări şi în mijlocul a mii de
basarabeni am fluturat, împreună cu
un român din Cernăuţi, tricolorul.
„Hai să dăm mână cu mână”,
„Basarabia,pământ românesc”,
„Vrem să ne unim cu ţara!” Acasă, la
Slobozia, cineva mă reclama că lipsesc
de la serviciu...
Mă năpădesc amintirile, dar s-ar putea
să fie prea târziu să-mi mai scriu
amintirile. Aşa că, să mă întorc la
prochimen...
Cred că preacucernicul Valentin nu
primise din întâmplare parohia de la
Slobozia Mare. În 93, slujbele se
ţineau într-un locaş improvizat într-o
fostă alimentară, devenită apoi
depozit şi bar. Biserica în formă de
cruce, cu o turlă cu cinci clopote, cu
hramul „Sfinţii Voievozi”, ctitorită la
1871 şi nespusă podoabă dintre satele
de la Reni la Cahul, a fost pusă la
pământ la 13 iunie 1960. „Tractoarele
S- 80, ce târnuiau din pereţi cu
odgoane de oţel, intrau pe jumătate în
pământ. Cineva a spus că în materialul
pentru tencuială s-au folosit multe,
multe ouă. O fi fost aşa. Totuşi au
dărâmat-o”. (Ion Geantâc, Slobozia
Mare ...pp.140-142).
La 13 ianuarie 1991 s-a pus piatra de
temelie pentru o nouă şi mare biserică.
La slujba de sfinţire a participat
Mircea Snegur, preşedintele Republicii Moldova, mireni importanţi şi feţe
bisericeşti din cele două Românii.
Apoi pioşenia, elanul, promisiunile sau topit ca săpunu-n sărăcie. Cumetrii
mei şi-au lăsat casele de baştină şi-au
plecat în Europa. Pe unii i-am găsit la
Bruxelles, alţii mi-au telefonat din
Catalunia. Alţii, din România,
enervează lumea lui Banciu de la B1
TV. Restul ascultă retorica antirusă şi
aşteaptă binecuvântarea UE - NATO.
...Hristos a înviat ! Afară, pe terenul
dintre biserica improvizată şi temelia
viitoarei biserici, femeile cu copii şi
bunei aşteaptă roată cu panerele cu

lumini, ouă înroşite, cozonaci şi vin la
tălpi, pe iarbă.
Într-un lighean, pe un scăunel de
lângă masa altarului, „pominoace” de
vii şi de morţi. Unele erau ca nişte
carnete mai mari, cu coperţile de
aramă şi cu semnul crucii : David, Ana,
Nicu (toţi Sacagiu) ...Pachiţa, Andrei,
Ecaterina... Anastasie, Ion, Dumitru...
Doamna Tamara Crăciun, care se
ocupa cu lumânările, mă dumireşte:
„Sunt cu toţi 71 de decedaţi la
foametea din 47, doar o parte...”
Astfel au plătit autorităţile bolşevice
„nesupunerea” românilor din 19411944.
*
Într-o dimineaţă, pe malul Prutului,
mă uscam împreună cu Alecu (Mare)
şi Vulpe din Brânză. Mi-am luat un
suvenir, un ghem de sârmă ghimpată
de la frontiera româno-moldovenească (?). Am revăzut ciornele lui
Geantâc, pe care le purtam pentru
corectură: Mă căznesc să citesc: „Când
am deschis uşa la Sanda Carapostol,
m-a lovit în nas o duhoare insuportabilă. Tăiaseră un câine şi îl
fierbeau. Trei copii, istoviţi, care
mişcau numai din ochi, răbdători, îşi
aşteptau porţia. La Gheorghe
Stoicescu, hamutarul, copiii găsiseră
în pod potloage de hamuri, pe care le
pârjoleau la plită, iar apoi rodeau din
ele. Şi aşa aproape toate familiile”.
Pe obeliscul din centrul satului sunt
scrişi 219 de slobozeni morţi pe front
în anii 1944-1945. Toţi sunt pomeniţi
la Liturghie: Vasile Pocoi şi Nicolae
Trifon, căzuţi în Afganistan...
Fotografiile lor sunt puse în fereastra
casei, să-i tânguie trecătorii.
„Să scrii cartea, nea Ioane!”.
Pe Uliţa Mare, Nicolae Dobre a săpat o
fântână. Lângă ea, o cruce masivă cu
Iisus Hristos răstignit, icoane,
fotografia lui Eminescu şi tricolorul.
Răzvan CIUCĂ
Slobozia, aprilie 2014,
înainte de Săptămâna Patimilor

ANUNŢ ORGANIZARE CURSURI
Şcoala de Meserii Călăraşi (organizaţie non-profit)
desfăşoară cursuri autorizate:
- stilist unghii, frizer, coafor, mani-pedi, bucătar, brutar,
cofetar, ospătar, barman, lucrător în comerţ, măcelar,
confecţioner (croitor), sudor, stivuitorist - ISCIR,
constructor, agent de securitate, tehnician măsor şi
reflexoterapie, infirmier, instructor preparator formare.
Cursuri în desfăşurare. Preţuri minime 400 lei în rate,
locuri disponibile, sprijin angajare.
Oferim comision 2000 lei/28 cursanţi înscrişi /
meserie.
Telefon: 0751855929; 0726964482; 0763247477
cursuri_romania@yahoo.com;
http://www.cursuri-calificare- autorizate.ro
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ANUNŢ CĂTRE LOCATARII DIN
APARTAMENTELE MUNICIPIULUI
CĂLĂRAŞI ŞI ORAŞULUI LEHLIU GARĂ
SC ECOAQUA SA - Sucursala Călăraşi anunţă locatarii din apartamentele la care
se emite factură cu coeficient de repartiţie a consumului de apă înregistrat de
apometrul de branşament, Planificarea citirilor în aceeaşi zi pentru apometrul
de branşament şi apometrele din apartamente aferente lunii APRILIE 2018.

Ecoaqua SA Călăraşi şi UN-DOI
Centru de Plăţi anunţă semnarea
unui parteneriat
ncepând cu facturile emise în luna martie 2018, clienţii
ECOAQUA din judeţul Călăraşi îşi pot plăti facturile de apă
şi canalizare prin intermediul terminalelor din
magazinele partenere cu sigla „UN-DOI CENTRU DE PLĂŢI”.
Acest lucru este posibil datorită semnării unui acord de
colaborare între Mobile Distribution SRL , operator de plăţi în
numerar şi ECOAQUA Călăraşi, operatorul regional de apă şi
canalizare din judeţul Călăraşi.
Serviciul se adresează clienţilor ECOAQUA Călăraşi din localităţile de
operare din judeţul Călăraşi. Pentru a efectua o plată, clientul trebuie
doar să se prezinte cu factura în cel mai apropiat magazin partener cu
semnul „un-doi Centru de plăţi” şi să comunice vânzătorului ce tip
de plată doreşte să efectueze. După scanarea codului de bare de pe
factură, clientul menţionează suma pe care doreşte să o plătească iar
vânzătorul va încasa banii în numerar şi îi va oferi un bon cu toate
detaliile tranzacţiei (data plăţii, suma, locaţia, furnizorul etc).
Consumatorii nu sunt condiţionaţi de achiziţionarea unor articole din
magazine şi nu există comisioane pentru tranzacţionări, serviciul
fiind gratuit.
Cele mai apropiate magazine partenere un-doi Centru de plăţi pot fi
identificate pe site-ul companiei, la adresa www.un-doi.ro/ magazine/,
sectiunea „Localizare POS un-doi”, sau pe site-ul operatorului
ECOAQUA www.ecoaqua.ro, secţiunea Anunţuri.

Î

Despre un-doi Centru de plăţi
Din 2005 ne-am specializat în distribuţia de produse preplătite ale
principalilor operatori de servicii telecom, drum care a culminat în
septembrie 2014 cu lansarea un-doi Centru de plăţi - un serviciu isteţ de
încasare a facturilor de utilităţi în magazinele partenere din toată ţara,
la care se adaugă mereu altele noi.
Compania se dezvoltă pe o structura de 5.500 de parteneri din toata
ţara, cu peste 7.500 de magazine şi o experienţă de peste 10 ani în
serviciile de încarcare a cartelelor prepaid pentru toţi operatorii de
telefonie mobilă.
ORAªUL LEHLIU GARÃ
l
26.04.2018 - Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, Bloc 7, Bloc 9, Bloc 10, Bloc 12*,
Bloc 40 A, Bloc 40 B, Bloc 75G.
l
27.04.2018 - Bloc 8, Bloc 11, Bloc 12 MI, Bloc 12AS, Bloc 16, Bloc 20, Bloc 32 A, Bloc 32 B.

Nota: Rugăm insistent ca locatarii să fie prezenţi la domiciliu începând cu ora 16:30, să permită
accesul în vederea efectuării citirii repartitoarelor (apometrelor) din apartamente şi să-si delege
un reprezentant pentru fiecare scară de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scară.

Despre Ecoaqua SA Călăraşi
Ecoaqua SA Călăraşi a fost creată în anul 2004 ca Operator Regional de
apă şi canalizare în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa. ECOAQUA SA
urmăreşte ca prin performanţele sale operaţionale şi financiare să
asigure creşterea gradului de acces al populaţiei din aria de operare la
aceste servicii, având ca obiectiv creşterea calitaţii serviciilor şi
asigurarea conditiilor satisfacerii cerinţelor clienţilor noştri.

Primăria Municipiului Călărași

Serviciul public pentru Gestionarea
câinilor fără stăpân Călăraşi

Linie telefonică specială
pentru sesizări pe problema
animalelor fără stăpân
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Grigore Dumitru: „Primăria Sohatu a depus 3 proiecte
pe PNDL: asfaltare, iluminat public şi alimentare cu apă”
Mircea Brânduşă

M

inisterul Dezvoltării
Regionale, Administraţiei
Publice şi Fondurilor
Europene (MDRAPFE) a început
implementarea etapei a doua a
Programului Naţional de Dezvoltare
Locală (PNDL), prin care vor primi
finanţare toate proiectele eligibile ale
administraţiilor publice locale. Astfel,
a fost încheiată analiza de specialitate
cu privire la alocările de fonduri din
cadrul programului şi au fost semnate
toate ordinele de finanţare pentru
comunele călărăşene. Cu privire la
acest subiect, în articolul de mai jos,
primarul comunei Sohatu, Grigore
Dumitru, face anumite precizări. Nu
în ultimul rând, domnia sa oferă
detalii interesante şi despre
activitatea administraţiei publice
locale pe care o conduce din anul
2012.
î
Rep: Domnule primar, de ce
credeţi că este importantă
derularea PNDL 2?
G.D.: Pentru că PNDL 2 reprezintă
sursa principală de finanţare pentru
infrastructura locală şi are la bază
principiul conform căruia în fiecare
localitate din ţară trebuie să fie
asigurat un set minim de servicii
publice în domeniile: sănătate,
educaţie, apă/canalizare, energie
termică şi electrică, inclusiv iluminat
public, transport/drumuri,
salubrizare, cultură, culte, locuire şi
sport.
î
Rep: PNDL 2 înseamnă etapa
a doua a proiectului. La nivelul
comunelor, ce obiective vor fi
finanţate, care sunt criteriile de
acordare a banilor şi la ce sume
credeţi că se vor ridica?
G.D.: Din câte cunosc, această a doua
etapă a programului finanţează 9.500
de obiective de investiţii, dintre care
2.500 de creşe şi grădiniţe, 2.000 de
şcoli şi 5.000 de alte obiective (din
toate domeniile eligibile). Pentru
aceste investiţii sunt alocate fonduri
în valoare de 30 de miliarde de lei
credite de angajament.
î
Rep: În opinia dvs., cum
vedeţi această etapă a doua a
PNDL?
G.D.: Programul funcţionează ca un
parteneriat între nivelul central şi
local al administraţiei publice:
unităţile administrativ-teritoriale au
făcut propuneri de proiecte în baza
propriilor analize, pentru a acoperi
nevoile locale de investiţii, iar
ministerul a realizat prioritizarea lor,
după mecanismul stabilit în legislaţia
aplicabilă. În opinia mea, este un
parteneriat corect, transparent şi în
folosul cetăţenilor întregii ţări, în
www.obiectiv-online.ro

special al celor din mediul rural.
î
Rep: Comuna Sohatu cu ce
popuneri a venit pentru acest
program?
G.D.: Cu cele mai importante 3
investiţii pentru comunitate,
respectiv: asfaltare 8 km străzi în
comuna Sohatu, cu o valoare totală de
12.000.000 lei din care 2%
cofinanţare, reabilitare şi
modernizare iluminat public stradal
cu lampi led şi alimentare cu apă sat
Progresu, staţie de clorinare care va
deservi 700 de familii cărora li se vor
monta şi apomentre de contorizare.
î
Rep: Consideraţi că politicul
are influenţă în desfăşurarea
acestui proiect? Mă refer la
culoarea politică a primarilor de
la noi din judeţ.
G.D.: Nu! Categoric, NU! Ba mai
mult, dl. Ciprian Pandea, preşedintele
PSD Călăraşi, făcând parte din
Guvernul României s-a implicat
foarte mult în acest program
sprijinind necondiţionat toţi primarii
călărăşeni.
î
Rep: De pe lista
dumneavoastră de priorităţi, ce
obiective au fost modernizate în
cei 6 ani de când sunteţi
primarul comunei Sohatu?
G.D.: Aş aminti următoarele:
modernizarea Şcolii Generale;
gestionarea deşeurilor menajere şi
animaliere; înfiinţare parc sat Sohatu;
reamenajarea parc sat Progresu;
împădurirea unor suprafeţe de teren;

însămânţarea suprafeţelor arabile cu
seminţe selecţionate şi cu randament
ridicat; stimularea formelor asociative
ale producătorilor agricoli individuali
pentru exploatarea în comun a
pământului; dezvoltarea serviciului
paraagricol; refuncţionalizarea,
retehnologizarea şi rentabilizarea
unităţilor mecanizate; pietruire
drumuri; modernizare cămin cultural
sat Sohatu. Cu sprijinul Consiliului
Judeţean Călăraşi s-a derulat un
proiect pentru care şi primăria Sohatu
a făcut lobby, respectiv asfaltarea
drumurilor comunale de acces înspre
şi dintre localităţile Sohatu-Cucuieţi,
Sohatu-Progresu şi Sohatu-DN402C.
î
Rep: Pentru oamenii de
afaceri interesaţi, care sunt
oportunităţile de investiţii şi cu
ce îi poate sprijini administraţia
locală Sohatu?
G.D.: Ca şi oportunităţi de investiţii
pe raza comunei Sohatu se poate
practica agricultura rudimentară şi
agricultura ecologică. Astfel există
posibilitatea de a se continua
investiţiile în: fabricarea produselor
de panificaţie şi patiserie, fabricarea
produselor lactate, activităţi de
construcţii, înfiinţare fabrică
biodisel/benzinărie. Administraţia
locală este dispusă să concesioneze
toate serviciile de utilitate publice
existente şi să acorde facilităţi fiscale
privind impozitele şi taxele locale.
Datorită acestor factori se pot face
investiţii în: domeniul turismului şi

domeniul silvoturismului. Nu în
ultimul rând se mai pot face investiţii
în revitalizarea meşteşugurilor
tradiţionale, protecţia mediului şi
înfiinţare ferme mixte.
î
Rep: Pentru anii următori ce
investiţii credeţi că puteţi
implementa?
G.D.: În atenţia mea se află în diverse
stadii de lucru următoarele proiecte:
Înfiinţare reţea de canalizare;
Modernizare drumuri comunale prin
asfaltare; Pietruire 6 km de pietruire a
străzilor care nu au intrat la asfaltare;
Aducţiune gaze naturale cu branşare
din reţeaua naţională; Modernizare
instituţii învăţământ; O mai bună
gestionare a deşeurilor menajere;
Reamenajarea şi înfiinţarea de zone
verzi destinate copiilor şi adulţilor;
Reabilitare, Modernizare, Dotare
Cămin Cultural sat Progresul;
Împădurirea unor suprafeţe de teren;
Achiziţionarea unui buldoexcavator
multifuncţional dotat cu anexe
corespunzătoare; Modernizare
iluminat public stradal.
î
Rep: Se apropie sărbătorile
pascale. Ce mesaj transmiteţi
locuitorilor?
G.D. Le doresc tuturor, sănătate,
înţelegere, mai multă conciliere între
noi ca şi relaţii interumane, pace în
suflet şi îi aştept într-un număr cât
mai mare în noaptea învierii să luăm
împreună LUMINĂ! HRISTOS A
ÎNVIAT!
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LUNCA SRL
COMERCIALIZEAZÃ
l
insecticide l
erbicide l
fungicide l
îngrăşăminte chimice
l
seminţe de grâu, orz şi rapiţă produse de firmele Pioneer,
Monsato, Procera, Saaten Union, KWS şi Caussade.
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Asamblul Peco, bl.A2, parter, Slobozia, şi la secţia de Mecanizare Căzăneşti.

Telefon/fax 0243.236.423; 0728.960.470; 0722.771.693

SC Coslo - Zinca SRL Cãlãraºi

Trecere Chiciu - Ostrov
Ferry-boat-urile „5 Călăraşi” şi „Sălcuţa”
Tarif autoturisme 8 euro/35 lei. Autoturismele cu numere
de CL, CT şi CC (Silistra) beneficiază de reducere de 50%
Pasagerii şi bicicliştii au gratuitate!
Zilnic între orele 05.00-24.00, din 30 în 30 de minute
“la fix” ºi “la ºi jumãtate”

O cursă dus:

1
2
minute

!

Relaţii la telefon 0734.99.00.11

