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Deşeurile biodegradabile nu vor
mai fi colectate decât contracost
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Dunărea Călăraşi
s-a calificat
în optimile
Cupei României

R

EBU, în acord cu Primăria Municipiului
Călăraşi, va oferi un serviciu
suplimentar de colectare si transport
al deşeurilor biodegradabile şi vegetale, în
vederea reducerii cantităţii de deşeuri

depozitate, una dintre ţintele asumate la
nivelul judeţului Călăraşi.
Având în vedere faptul că acest serviciu nu
face parte din obiectul prezentului contract,
REBU oferă posibilitatea achiziţionării de saci
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„Vom extinde
reţeaua de
apă în
Lehliu Sat şi
Săpunari”
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Raport anual
privind starea
economică,
socială şi de
mediu a comunei
Mânăstirea,
pe anul 2017
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Ciprian Pandea:
„Trei primari
liberali vor trece
la PSD”
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Chiar a crezut Sorin Vrăjitoru
că poate câştiga alegerile la
PSD Călăraşi?!

R

eacţia deputatului
Sorin Vrăjitoru, în
momentul în care
senatorul Roxana Paţurcă l-a
felicitat anticipat pe „viitorul
preşedinte” Ciprian Pandea, a
spus mai mult decât o mie de
cuvinte. Acesta a fost

VINERI

>> pagina 5

negri (240 litri), inscriptionaţi, contra sumei
de 2,5 lei / buc (TVA inclus) – suma care
cuprinde întreaga prestaţie (colectarea,
transportul şi eliminarea acestui tip de
deşeuri).
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SÂMBĂTĂ

zdruncinat de-a dreptul.
Minute în şir a privit în gol...
Dar de ce? Chiar a crezut
Vrăjitoru că poate câştiga?!
Vineri seara, cu o oră şi
jumătate întârziere faţă de ora
stabilită 18.00, la Complexul
Hestia s-a...
>> pagina 6

DUMINICĂ

LUNI

MARŢI

MIERCURI

JOI

22°C

23°C

19°C

22°C

21°C

19°C

22°C

Însorit

Posibile ploi

Posibile ploi

Parţial noros

Ploaie

Parţial noros

Însorit

2

Local

28 sept. - 4 oct. 2018
...afli ce se-ntâmplă

19 octombrie 2018 - Bursa
Locurilor de Muncă pentru
Absolvenţii Promoţiei 2018
n
ISU Călăraşi

Au început recrutările
pentru Şcolile de Pompieri

I

nspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu
Ştirbei” al Judeţului Călăraşi recrutează candidaţi
pentru concursurile de admitere în instituţiile de
învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.),
arma „POMPIERI”, care şcolarizează personal pentru
nevoile M.A.I., pentru sesiunea 2019.
Astfel, în perioada 10 – 21 ianuarie 2019, la Şcoala de
Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel
Zăgănescu” Boldeşti se organizează concurs de
admitere pentru arma „Pompieri”, calificările
„subofiţer de pompieri şi priotecţie civilă” şi „maiştri
militari auto”.
Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă
„Pavel Zăgănescu” Boldeşti:
Sesiunea ianuarie 2019 - 300 locuri destinate bărbaţilor
astfel:
- subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă – 275 locuri;
dintre care două locuri pentru rromi
- maistru militar auto – 25 locuri.
Durata studiilor este de un an.
Termenele de depunere a cererilor de înscriere:
- 23 noiembrie pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri
şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.
Informaţii privind graficul admiterii, datele de
prezentare, etapele şi probele de concurs, tematica şi
bibliografia vor putea fi accesate la următoarele adrese
de web: www.scoaladepompieri.ro.
Pentru informaţii suplimentare persoanele interesate
se pot adresa personalului din cadrul structurii de
resurse umane al ISU Călăraşi, telefon: 0242/311818,
int. 27123, 27011.

A

genţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Călăraşi organizează vineri,
19 octombrie 2018, Bursa
Locurilor de Muncă pentru
Absolvenţii Promoţiei 2018.
Evenimentul va facilita cunoaşterea pieţei muncii şi a ofertelor
venite din partea mediului
economic călărăşean de către
persoanele aflate în căutarea unui
loc de muncă, precum şi a
beneficiilor/subvenţiilor financiare acordate din bugetul asigurărilor de şomaj.
În acest context, invităm la această
acţiune toţi absolvenţii promoţiei

2018 aflaţi sau nu în evidenţa
instituţiei noastre, precum şi
agenţii economici care doresc să
ofere o şansă pe piaţa muncii
acestor tineri.
Deşi este o acţiune destinată
proaspeţilor absolvenţi, orice
persoană aflată în căutarea unui
loc de muncă este binevenită,
agenţia oferind locuri de muncă şi
pentru persoanele cu experienţă.
„În viziunea organismelor de
conducere UE în ceea ce priveşte
ocuparea, s-a conturat o opţiune
strategică şi anume adoptarea unui
complex de măsuri care vizează
încadrarea în muncă a tinerilor.

Astfel, AJOFM Călăraşi urmăreşte
ca tinerii cu vârsta mai mică de 25
ani, care îşi pierd locul de muncă
sau care nu găsesc unul după
terminarea studiilor, să primească
o ofertă de bună calitate, fie de
angajare, fie de continuare a
educaţiei sau de intrare în
ucenicie”.
Agenţii economici care doresc să
participe la Bursa Locurilor de
Muncă în vederea recrutării de
personal sunt rugaţi să contacteze
Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi
la telefon: 0242/318.376 sau email: ajofm@cl.anofm.ro.

Week-end-ul acesta se va desfăşura

Cursa Dunării Călărăşene
A

cincea ediţie a evenimentului
Cursa Dunării Călărăşene va
avea loc în weekendul 29-30
septembrie 2018. Vor fi două zile
pline de competiţie, într-un cadru
natural deosebit. Oraşul de la malul
Dunării va fi luat cu asalt de
pasionaţii de ciclism şi concursuri
off-road din toate colţurile ţării.
Cursele de şosea şi MTB sunt incluse
în calendarul Road Grand Tour, fiind
site-ul cu cele mai importante
competiţii de ciclism din România,
iniţiate de Alex Ciocan. Cursa
prichindeilor se va desfăşura pe un
traseu mirific, pe Insula Mare a
Ialomiţei, înconjuraţi de Dunăre.
Vor fi 300 de participanţi, 150 locuri
şosea, 150 MTB şi 50 pentru cursa de
copiii. Fondul de premii va fi de peste
1500 Euro (cash & în produse şi
servicii sportive).
Fiecare participant va primi un kit de
start ce cuprinde, printre altele:
tricou, număr de concurs cu cip de

cronometrare, medalia specială de
finisher, voucher fish pentru ca în
ambele zile şă depanăm impresii la o
porţie bună de saramură de crap cu
mămăliguţă.

Programul
evenimentului:
n
Vineri, 28.09.2018
Recunoaştere traseu MTB
n
Sâmbătă, 29.09.2018
08.00:09.30 - Predare kit şi numere
de concurs Şosea
10.00 - START Concurs Şosea
13.00 - Premiere
n
Duminică, 30.09.2018
08.00:09.30 - Predare kit şi numere
de concurs la MTB şi copii
10.00 - START Concurs MTB
10.30 - START Concurs Copii
14.30 - Premiere
www.obiectiv-online.ro
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Consiliul Judeţean, proiect pentru
reabilitarea Palatului Prefecturii

A fost semnat
ordinul de
începere a
lucrărilor la
Poşta Veche

L

A

flat de ani buni într-o stare deplorabilă,
fiind reabilitat doar în parte în 2008,
Palatul Prefecturii, simbol arhitectural al
municipiului şi judeţului Călăraşi, va fi
reabilitat.

naţională, Palatul Administrativ fiind clasat în categoria
A a monumentelor istorice.
Fascinant prin nobleţea descoperită de îndată ce îi treci
poarta, Palatul Administrativ îşi revendică gloria de altă
dată prin crearea cadrului perfect pentru experienţe
inovative adaptate mediului social-contemporan.
O bijuterie de patrimoniu unică în peisajul Bărăganului
se va redeschide publicului larg, devenind astfel primul
monument istoric clasa A de importanţă naţională,
parţial restaurat în temeiul Hotărârii Guvernului nr.
2376/2004.
Imobilul este apartamentat în trei corpuri (vestic, central
şi estic). Necesitatea apartamentării imobilului „Palatul
Administrativ” (Prefectura Călăraşi) este imperios
necesară pentru implementarea unui proiect ce are ca
principal obiectiv lucrări de reabilitare a Palatului
Administrativ (Prefectura Călăraşi) a Judeţului Călăraşi
în cadrul Programului PA 14 „Anteprenoriat cultural,
patrimoniu cultural şi schimb cultural”, program
gestionat de Unitatea de Management a Proiectului din
Cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.”, se
arată în expunerea de motive a executivului instituţiei.

Consiliul Judeţean Călăraşi va implementa un proiect în
cadrul Programului PA 14 „Anteprenoriat cultural,
patrimoniu cultural şi schimb cultural”, program
gestionat de Unitatea de Management a Proiectului din
Cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.
În şedinţa de consiliu de joi, 20 septembrie a.c., a fost
aprobat proiectul de apartamentare a imobilului,
necesar pentru accesarea finanţării.
„Încă de la preluarea în administrarea temporară a
imobilului de către Consiliul Judeţean Călăraşi, pe
perioada executării lucrărilor de consolidare, prin
Hotărârea Guvernului nr. 2376/2004, acesta a
prioritizat ideea de a reabilita acest imobil, prin
însufleţire şi revitalizare.
Astfel au fost identificate Granturile SEE care permit
reabilitarea monumentelor istorice cu importanţă

Primăria Călăraşi,
achiziţie de echipamente
de aproximativ
500.000 euro

V

inerea trecută, Primăria Municipiului
Călăraşi, prin administratorul public
Valentin Deculescu, a semnat, la
sediul Biroului Regional de Cooperare
Transfrontalieră, contractul de finanţare
pentru proiectul cu titlul „Managementul
comun al riscului pentru reacţii eficiente ale
autorităţilor în situaţii de urgenţă”.
Liderul proiectului este Primăria Belene din
Bulgaria, Primăria Călăraşi fiind partenerul
acestui proiect finanţat prin Programul de
cooperare transfrontalieră RomâniaBulgaria INTERREG V-A.
Bugetul total al proiectului este de
987.468.06 Euro, iar bugetul alocat
municipalităţii călărăşene este de 487.915.19
Euro.
Cu aceşti bani vor fi
achiziţionate
următoarele echipamente: 3 Bobcat-uri, un
încărcător frontal, două vehicule deszăpezire,
o vidanjă şi o nacelă.
Durata de implementare este de 24 de luni
www.obiectiv-online.ro

uni, 24 septembrie, a fost semnat
ordinul de începere privind
execuţia de lucrări la „Poşta
Veche”, clădire de patrimoniu din
municipiul Călăraşi, şi s-a predat
amplasamentul constructorului.
Valoarea totală a proiectului este de
aproximativ 2,57 milioane Euro din care
Municipiul Călăraşi va asigura o cofinanţare
de 2%, durată de execuţie fiind de 24 de luni,
iar perioada de garanţie de 36 de luni.
Contractul a fost atribuit în cadrul
proiectului finanţat din Programul
Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa
Prioritara 5 – „Îmbunătăţirea mediului
urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului
natural şi cultural”, un proiect ce vizează
redarea în circuitul turistic al patrimoniului
cultural restaurat, precum şi obiectivului
specific al Priorităţii de investiţii – 5.1.
„Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului natural şi
cultural”.

Deşeurile biodegradabile nu vor
mai fi colectate decât contracost

R

EBU, în acord cu Primăria
Municipiului Călăraşi, va oferi
un serviciu suplimentar de
colectare si transport al deşeurilor
biodegradabile şi vegetale, în vederea
reducerii cantităţii de deşeuri
depozitate, una dintre ţintele
asumate la nivelul judeţului Călăraşi.
Având în vedere faptul că acest
serviciu nu face parte din obiectul
prezentului contract, REBU oferă
posibilitatea achiziţionării de saci
negri (240 litri), inscriptionaţi, contra
sumei de 2,5 lei / buc (TVA inclus) –
suma care cuprinde întreaga prestaţie
(colectarea, transportul şi eliminarea
acestui tip de deşeuri).
În sacul negru se vor depozita exclusiv
deşeuri biodegradabile şi vegetale:
frunze, iarbă, crengi mărunţite,
resturi vegetale – legume/ fructe,
flori, zaţ de cafea / ceai etc. Nu se vor
depozita: resturi de carne / peşte
crude sau gătite, resturi lactate (lapte,
smântână, branză, iaurt, unt), ouă
întregi, uleiuri vegetale / animale,

excremente de la animalele de
companie.
Acest serviciu va fi pus la dispoziţie
începând cu 1 octombrie 2018, dată
de la care nu se va mai face colectarea
deşeurilor biodegradabile sau
vegetale din alte recipiente.

Sacul negru va putea fi achiziţionat de
la Casieriile REBU sau de la casierii
REBU din teren şi va fi ridicat o dată
pe săptămână, de regulă marţi.
Informaţii suplimentare se pot obţine
la Call Center - Tel: 0374.885.691.
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Ionuţ Stan: „Vom extinde reţeaua
de apă în Lehliu Sat şi Săpunari”

Mircea Brânduşă

L

a jumătatea lunii septembrie
am poposit vreme de un
ceas în primăria comunei
Lehliu Sat, acolo unde am dorit să
aflu de la primarul Ionuţ Stan şi
viceprimar ul Florin Neagu care
sunt lucrurile pe care
administraţia pe care o reprezintă
le bifează la capitolul realizări în
cei doi ani de mandat.
î
Rep: Domnule primar Stan, pe
scurt, care ar fi realizările din
aceşti primi doi ani ai mandatului dumneavoastră?
I.S.: Sunt atât de multe proiecte
implementate încât nu ştiu cu care să
încep. Proiectul cu impact major,
finanţat prin PNDL 2, are ca obiectiv
„Modernizare străzi prin asfaltare - 7
km; S-a depus un proiect de extindere
şi reabilitare Şcoală Generală;
Achiziţionare buldoexcavator;
Modernizare iluminat public stradal;
Modernizare locuri de joacă în Lehliu
şi Săpunari; Modernizare pod la
Săpunari; Întocmire documentaţie
pentru reabilitare şi modernizare
Cămin Cultural în Lehliu Sat;
Urmează să depunem în sesiunea de
toamnă un proiect prin CNI pentru
modernizare drumuri cu piatră
cubică în două etape undeva la 9 mii
tone; Sistem supraveghere video în
ambele localităţi, Lehliu Sat şi
Săpunari.
î
Rep: Domnule viceprimar
Neagu, dacă aveţi ceva de
adăugat la cele spuse de
primar...
F.N.: Mai avem un canal la Săpunari
pe care ne-am apucat să îl dragăm. Tot
la Săpunari am ecologizat rampele de
gunoi de două ori (iniţial a fost o
groapă din care s-a scos pământ şi s-a

băgat gunoi, apoi am astupat cu
pământ şi l-am nivelat). Vrem să
achiziţionăm pubele pentru plastic,
sticlă, metal, carton, pentru
selectarea acestor deşeuri. Am
efectuat lucrări de curăţenie şi
igienizare, am tăiat iarba, am toaletat
pomii, am decolmatat şanţurile. Vrem
să luăm arbuşti de tei să-i plantăm dea lungul DN pe ambele sensuri de
mers.

î
Rep: Din punct de vedere
cultural şi sportiv ce aţi întreprins la nivelul administraţiei
publice din Lehliu Sat?
F.N.: Căminul cultural se află într-un
stadiu foarte bun de conservare, însă
la o parte din acoperiş trebuie
înlocuită tabla, iar scena intră cu totul
într-un proces de reabilitare, vor fi şi
mici renovări interioare şi exterioare.

În imediata apropiere se află un loc de
joacă pentru copii care va fi modernizat. Intenţionăm să construim parcări
şi un teren de tenis sau de volei. În
plan fotbalistic nu putem să ne
înscriem în campionatul judeţean
pentru că nu avem jucători, a plecat
tineretul din comună.
î
Rep: Economic, la ce nivel se
află primăria Lehliu Sat?
F.N.: În aceşti doi ani am reuşit să
achităm toate datoriile moştenite de
la fosta conducere. Suntem la zi, fără
arierate, fără restanţe la salariaţi, la
furnizori. Avem şi un investitor, un
tânăr, care a plantat o livadă de 8 ha cu
vişini, în prezent s-a apucat să
construiască o ciupercărie pe vreo 4-5
ha. Astfel s-au creat câteva locuri de
muncă în această perioadă.
î
Rep: Ce obiective are Primăria
pentru perioada rămasă?
F.N.: Mai vrem să facem, tot prin
PNDL, lucrări de asfaltare pe încă 5
km. În anul 2019 vor demara lucrările
la reţeaua de canalizare. Vom extinde
reţeaua de apă în Lehliu Sat şi
Săpunari pentru că apa este foarte
bună, fără nitraţi. Vom implementa
un proiect care vizează reabilitarea,
modernizarea şcolii Lehliu Sat, şi
construcţia unei săli de sport. De
asemenea, vrem să construim un corp
anexă la sediul primăriei, unde va
funcţiona serviciul de stare civilă şi
arhivă.
î
Rep. Domnule primar Stan,
domnule viceprimar, cetăţenilor comunei Lehliu Sat ce le
transmiteţi?
I.S.: Cetăţenilor, multă sănătate, să
aibă răbdare, pentru că vom finaliza
tot ce am promis la început de
mandat.
F.N.: Toate cele bune şi multă
sănătate!
î
Rep: Mulţumesc frumos
pentru timpul acordat!

Raport privind accesul la informaţii de interes public
la nivelul comunei Lehliu, judeţul Călăraşi, în anul 2017
n conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 cu
modificările şi completările ulterioare privind liberul
acces la informaţiile de interes public, la nivelul
comunei Lehliu, judeţul Călăraşi, prin DISPOZIŢIA
Primarului comunei Lehliu nr. 43, din data de 19 aprilie
2017, s-au desemnat persoanele cu atribuţii în domeniul
informării şi relaţiilor publice, din cadrul autorităţii
administraţiei publice locale.
Persoanele desemnate sunt:
1. TEOFIL DORU - secretarul comunei
2. DUŢĂ MARIANA - consilier principal
Cele două persoane sunt funcţionari publici de
conducere şi de execuţie în cadrul administraţiei
publice, care conduc compartimente specializate la nivel
de instituţie.
Cei doi funcţionari publici au organizat activitatea în
domeniul informării şi relaţiilor publice la nivel local
asigurând logistica necesară desfăşurării în condiţii
legale a acestei activităţi.
S-au adus la cunoştinţa publică prin afişare în locuri
publice de teritoriul comunei actele de interes public
prevăzute de lege.
S-au procurat imprimatele necesare, care se pot pune la
dispoziţia persoanelor interesate în vederea accesului
neîngrădit la informaţiile de interes public din cadrul
autorităţii diminstraţiei publice locale.
Există întocmit un Registru Special pentru înregistrarea
cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile
de interes public.
Prin DISPOZIŢIA Primarului nr. 43 din 19.04.2017 s-a

Î

reorganizat la nivel local COMISIA DE ANALIZĂ
privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de
interes public.
Această comisie este formată din:
1.DORDEA CARMEN-DOINA - Consilier principal Preşedinte
2. ZAFIU CORNELIA- Consilier principal - Secretar
3. MANTA CRISTINA - Consilier principal - membru.
În conformitate cu prevederile art. 27, alin. 1. din NM de
aplicare a LEGII 544/2001, aprobată prin H.G.R. NR.
123/2002, se prevede că „fiecare instituţie sau autoritate
publică va întocmi anual prin structurile de informare şi
relaţii publice un raport privind accesul la informaţiile
de interes public.”
Prin acest act normativ se stabilesc anumite cerinţe
pentru întocmirea raportului.
În anul 2017 la nivel local s-au înregistrat 2 (două) cereri
conform prevederilor Legii nr. 544/2001.
La nivel local s-a întocmit RAPORTUL DE EVALUARE a
implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017 şi s-a
comunicat Instituţiei Prefectului, judeţul Călăraşi,
Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice.
Prezentul RAPORT a fost înaintat Primarului comunei
Lehliu, judeţul Călăraşi, astăzi 24.04.2018, şi a fost făcut
public prin afişarea la sediul Instituţiei şi în alte locuri
publice din teritoriul comunei.
Întocmit,
TEOFIL DORU
DUŢĂ MARIANA
www.obiectiv-online.ro
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Raport anual privind starea economică, socială
şi de mediu a comunei Mânăstirea, pe anul 2017
n anul 2017, la nivelul comunei
Mânăstirea au fost desfăşurate
următoarele activităţi:

Î

w
Au fost efectuate lucrări de
modernizare a străzilor, prin pietruire,
în lungime de 6,3 km;
w
Au fost efectuate lucrări de amenajare
a incintei târgului comunal prin
compactare pietriş şi zgură;
w
A fost reabilitat sistemul de iluminat
public prin înlocuirea becurilor cu lămpi
led, realizându-se astfel economii
importante la consumul de energie
electrică;
w
A fost introdus iluminatul public în
noul cartier de locuinţe;
w
A fost susţinută deschiderea unui
supermarket în localitate;
w
A fost redepus spre finanţare proiectul
privind „CONSOLIDARE,
RESTAURARE, CONSERVARE
IMOBIL, RESTAURARE SI
C O N S E R V A R E F R E S C Ă
INTERIOARĂ, AMENAJARE
INCINTĂ, CONSTRUIRE CORP
ANEXA SF. MARE MUCENIC
DIMITRIE (C1) AMENAJARE
INCINTĂ, CONSTRUIRE CORP
ANEXA (C2), REALIZARE
INSTALAŢII AMBIENTAL,
REFACERE ÎMPREJMUIRE”, prin
programul SUERD, proiectul fiind în
faza de evaluare financiară;
w
A fost semnat contractul de finanţare
nr.C0720AN00011781200181/08.09.2
017, privind proiectul „EXTINDERE
REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE
DE EPURARE în comuna Mânăstirea,
judeţul Călăraşi;
w
A fost depus proiectul privind
construirea unui teren de minifotbal cu
gazon sintetic, vestiare, împrejmuire şi
iluminat, sat Mânăstirea, comuna
Mânăstirea, judeţul Călăraşi;
w
A fost obţinut avizul favorabil pentru
investiţia „REABILITARE,
MODERNIZARE ŞI DOTARE CĂMIN
CULTURAL din satul Mânăstirea,

comuna Mânăstirea, judeţul Călăraşi”
din partea CNI, urmând a se emite
Ordinul de ministru şi începerea
lucrărilor;
w
A fost revizuit proiectul tehnic privind
modernizarea târgului comunal prin
actualizarea standardelor de rezistenţă
şi de cost;
w
A fost aprobată cererea de finanţare a
proiectului IDEI – Integrare,
Dezvoltare, Educaţie, Iniţiativă – depus
în cadrul programului Operaţional
Capital Uman 2014-2020 – Axa
prioritară 4;
w
Au fost executate lucrări de întreţinere
a spaţiilor verzi din localitate, a izlazului

comunal şi a cimitirelor săteşti;
w
A fost pusă în funcţiune centrala
termică de la Şcoala Sultana;
w
A fost organizat evenimentul socialcultural – Serbările Crăciunului;
w
La finele anului 2017 aveam un număr
de 28 de asistenţi personali şi un număr
de 53 beneficiari ai indemnizaţiei pentru
persoanele cu handicap. De asemenea,
tot pe protecţie socială, la sfârşitul
anului 2017 am avut un număr de 154
dosare pe Legea 416/2001 privind
venitul minim garantat şi un număr de
169 dosare de alocaţie pentru susţinerea
familiei;
w
Nu au existat arierate la nivelul

localităţii, plata ajutoarelor pentru
încalzirea locuinţei cu combustibili
solizi fiind efectuată conform graficului;
w
S-au curăţat şi ridicat focarele răzleţe
de gunoi, s-au întreţinut rampele de
gunoi de grajd;
w
A fost susţinută activitatea sportivă la
nivel local.
Având în vedere cele de mai sus,
considerăm că în anul 2017 localitatea
Mânăstirea a înregistrat un progres faţă
de anul precedent, din punct de vedere
social, economic şi de mediu.
PRIMAR,
Marian-Mugurel Iancu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI
SERVICIUL PUBLIC PIEŢE OBOARE
Călăraşi, Str. Prelungirea Bucureşti, Bloc Agroalimentar, Cod fiscal 14198936, Telefon / fax: 0242 – 333040

ANUNŢ NEGOCIERE DIRECTĂ
Primăria Municipiului Călăraşi, str Bucuresti, nr.140A, prin Serviciul Public Pieţe Oboare, Cod fiscal
14198936, bloc Agroalimentar Big, telefon 0242/333040, cont RO35TREZ20124700220XXXXX,
deschis la Trezoreria Călăraşi, organizează în 16.10.2018, ora 11.00, negociere directă pentru:
l
Spaţiul nr. 8, 10 şi 20 – Piaţa Centrală Hala
l
Lotul I si II – Piaţa Mircea Vodă
l
Hanul Pieţei – Suprafaţa 382 mp
Documentaţia de atribuire se pune în vânzare la data de 01.10.2018, sediul SPPO.
Costul unui exemplar este 200 lei.
Dată limită depunere oferte 15.10.2018, ora 15.00, sediul SPPO.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă – 2 exemplare (original).
Data/locul desfăşurării licitaţiei 16.10.2018, ora 11.00, la sediul SPPO.
Director,
ing Manea Vasile
www.obiectiv-online.ro
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Ciprian Pandea: „Trei primari
liberali vor trece la PSD”

„Caravana Tricolorul”,
proiect iniţiat de TNL,
ajunge duminică la
Călăraşi
n Anul Centenarului, Tineretul Naţional Liberal
lansează Caravana Tricolorul. Printr-o acţiune
simbolică, desfăşurată la nivel naţional şi care îşi
propune să marcheze 100 de ani de la Marea Unire,
organizaţiile TNL vor purta drapelul naţional prin toate
judeţele ţării, începând din data de 18 septembrie şi până
pe 25 noiembrie, când tricolorul va fi arborat la Alba Iulia.

Î

„1 decembrie 2018 ne va găsi împreună, la Alba Iulia,
sărbătorind cea mai importantă şi fericită zi din istoria
poporului român. Suntem datori să recunoaştem şi să
celebrăm efortul înaintaşilor noştri în crearea statului
naţional unitar, zi de zi, dar cu atât mai mult la 100 de ani
de la Marea Unire – cel mai semnificativ şi emoţionant
moment din istoria noastă.”, se arată în comunicatul
TNL.
Tricolorul, având desfăşurare de cca. 30 de metri lungime
şi cca. 10 metri lăţime, va ajunge în Călăraşi în data de
30.09.2018, la ora 10:00. Cu el pe umeri, între orele
10:00-12:00, peste 70 de tineri liberali din cadrul
organizaţiei TNL Călăraşi vor străbate traseul Piaţa
Orizont – 5 Călăraşi – Parcul Dumbrava – Parcul Central
– Primăria Călăraşi, împărţind, în acelaşi timp, şi flyere
trecătorilor cu o mică informare referitoare la acţiune.

P

reşedintele ales al PSD Călăraşi, Ciprian
Pandea, a anunţat vinerea trecută, în
cadrul Conferinţei Judeţene de Alegeri, că
trei primari liberali au decis să candideze din
partea PSD la alegerile locale din 2020. Pe lângă
aceştia trei, încă doi s-ar afla în discuţii cu
conducerea social democraţilor călărăşeni
pentru a trece de partea lor.
„Vreau să vă informez că am avut discuţii destul
de avansate cu unii primari PNL. De ce? Pentru că
aşa cum a spus şi domnul Chiriţă, nu avem în
toate localităţile cele mai performante

organizaţii. Vreau să vă spun în premieră că în
perioada următoare 3 primari PNL vor anunţa
public că vor veni alături de noi. În 2020,
împreună cu actualii primari pe care îi avem, plus
cei care vor veni alături de noi, ne dorim să
câştigăm Consiliul Judeţean şi, în sfârşit, după
aproape 14 ani, judeţul Călăraşi să devină încă o
dată roşu.”, a declarat Pandea în faţa celor 500 de
delegaţi.
Conform mai multor surse, cei trei primari sunt
Gabriel Stanciu (Dragalina), Aniel Nedelcu
Paţurcă (Borcea) şi Irinel Roman (Chirnogi).

Chiar a crezut Sorin Vrăjitoru că poate
câştiga alegerile la PSD Călăraşi?!

R

eacţia deputatului Sorin
Vrăjitoru, în momentul în care
senatorul Roxana Paţurcă l-a
felicitat anticipat pe „viitorul
preşedinte” Ciprian Pandea, a spus mai
mult decât o mie de cuvinte. Acesta a
fost zdruncinat de-a dreptul. Minute în
şir a privit în gol... Dar de ce? Chiar a
crezut Vrăjitoru că poate câştiga?!
Vineri seara, cu o oră şi jumătate
întârziere faţă de ora stabilită 18.00, la
Complexul Hestia s-a desfăşurat
Conferinţa Judeţeană pentru alegerea
preşedintelui organzaţiei judeţene a
PSD Călăraşi, doi candidaţi fiind
înscrişi pe buletinele de vot preşedintele interimar Ciprian Pandea
şi deputatul Sorin Vrăjitoru.
Într-o săptămână extrem de agitată
pentru PSD, în care mai multe
organizaţii judeţene i-au cerut
preşedintelui Liviu Dragnea să facă un
pas în spate, printre care şi organizaţia
călărăşeană, alegerile de vineri seară lau făcut pe deputatul Sorin Vrăjitoru să
spere la o minune.
Crezând probabil că centrul va dori să-l
decapiteze pe Ciprian Pandea pentru
atitudinea sa de dinaintea CEx-ului,

Paţurcă a spus însă, cu subiect şi
predicat, că „îl felicită pe viitorul
preşedinte Ciprian Pandea.” Pentru
Vrăjitoru, afirmaţia Roxanei Paţurcă a
fost capitală, l-a trezit la realitate
înainte chiar de exprimarea votului
propriu zis. Pentru a nu cădea definitiv
în ridicol, Sorin Vrăjitoru a anunţat,
atunci când i-a venit rândul, că a decis
să nu mai candideze, ba chiar ar fi luat
această decizie cu multe ore înainte...
NU, Sorin Vrăjitoru nu a luat deloc
această decizie, ba chiar a crezut cu
toată tăria că astrele i-au zâmbit şi că va
deveni preşedintele PSD Călăraşi, însă
zarurile fuseseră aruncate, cu câteva
ore înainte, la Bucureşti, şi nu în
favoarea lui. De aici dezamăgirea
profundă ce s-a aşternut pe faţa
acestuia...
Retras şi din cursa pentru preşedinte
executiv, Sorin Vrăjitoru a rămas pe
lista celor 19 candidaţi pentru funcţiile
de vicepreşedinte din viitorul BPJ.
Acesta a fost ultimul, ca număr de
voturi obţinut, din cei 17 vicepreşedinti
alesi.

Vrăjitoru a păşit încrezător în sala cu cei
peste 500 de delegaţi, împărţind
zâmbete şi îmbrăţişări în toate părţile.
Era nevoie doar de un semnal de la
Centru ca voturile să se ducă către el.
Sau poate chiar Pandea să-şi anunţe
retragerea din postura de candidat.

Timp de câteva zeci de minute, Sorin
Vrăjitoru a visat cu ochii deschişi, însă
totul s-a năruit odată cu finalul
discursului senatorului Roxana
Paţurcă, de la care aştepta, în lipsa altui
trimis de la Centru, să anunţe că Ciprian
Pandea a căzut în dizgraţie.

Cu doar 8 voturi anulate din cele 502
voturi exprimate, Ciprian Pandea a fost
ales preşedinte al PSD Călăraşi, George
Chiriţă, preşedinte executiv, iar în afara
listei de vicepreşedinţi au rămas Liviu
Vârtejanu şi Viorel Cârjilă.
www.obiectiv-online.ro
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Biblioteca Judeţeană
Joaca-i de când lumea
vă invită la evenimentul
- Muzeul Jucăriilor la Călăraşi „Noapte de Arte”

B

iblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” Călăraşi
îi invită pe călărăşeni la un eveniment culturaleducativ şi de loisir, prilejuit de Programul Naţional
NOCTURNA BIBLIOTECILOR, iniţiat şi promovat de
ANBPR. Începând cu ora 20.00, în data de 28 septembrie
2018, la sediul Bibliotecii Judeţene Călăraşi – demisol CJC,
se vor desfăşura activităţi literar-artistice, destinate
publicului comunităţii călărăşene, pentru a celebra 100 de
ani de la Marea Unire.

M

uzeul Dunării de Jos, instituție de
cultură aflată în subordinea
Consiliului Județean Călăraşi, vă
invită la expoziția temporară de jucării de
colecţie şi istorice „Joaca-i de când lumea –
Muzeul Jucăriilor la Călăraşi”.
Expoziţia este realizată în parteneriat cu
Asociaţia Muzeul Jucăriilor, din Bucureşti,
fiind dedicată copiilor, dar adresându-se în acelaşi
timp tuturor, indiferent de vârstă.
Publicul va avea ocazia să se reîntâlnească cu
jucăriile preferate din copilărie şi să le descopere pe
cele ale părinţilor şi bunicilor, în expunere
regăsindu-se jucării din anii '20 până în anii
'90. Vor fi expuse peste 600 de piese
aparţinând Asociaţiei Muzeul Jucăriilor,
grupate tematic – animale, arme, automobile,
figurine, jucării electronice, jucării muzicale, jucării
tradiţionale, păpuşi, roboţi, trenuleţe-tramvaie,

rachete şi nave spaţiale.
Asociaţia „Muzeul Jucăriilor” a fost creată la
iniţiativa unui grup de entuziaşti iubitori şi
păstrători ai propriilor jucării care, pe parcursul a
patru decenii au strâns şi au colecţionat nenumărate
jucării aparţinând diferitelor generaţii.
Preşedintele asociaţiei, domnul inginer
Dumitru Cristian, deţinătorul unei colecţii
impresionante de jucării, cu sprijinul unor
colecţionari din ţară, a înfiinţat un muzeu virtual al
jucăriilor în care fiecare „păstrător” al unui prieten
drag al copilăriei este invitat să-l expună alături de o
mică poveste.
Colecţia cuprinde un număr impresionant de jucării
– 10 000 – organizate pe categorii precum jucării
româneşti, jucării străine şi machete actuale.
Expoziţia va fi deschisă până pe 5 noiembrie
a.c. şi poate fi vizitată zilnic, între orele 10.00
– 18.00.

În program:
l
GALERIA PERSONALITĂŢILOR – Expoziţie de carte
din colecţiile BJCL
l
COLŢUL ARTISTULUI LOCAL – Gravură/ pictură pe
sticlă – Mariana Gheorghe
l
„VENIŢI, CĂ POEZIA MOARE”- Recital inedit al
poetului ialomiţean M. Macoveanu
l
„POETUL ŞI CÂNTĂREAŢA”- Jazz live cu artista
Mădălina Mantu
l
ÎN CĂUTAREA LUI ELIADE... – Dezbateri libere în
cadrul Proiectului „România citeşte”
l
APRINDEM ÎN NOAPTE POFTA DE CARTE! – Vizite
ghidate pentru prezentarea serviciilor şi colecţiilor BJCL
l
TOMBOLĂ LA LUMINA REFLECTORULUI
l
NOAPTE DE (C)ARTE – Stand cu vânzare cărţi / CD-uri
l
Proiecţie film românesc: DOMNIŞOARA CHRISTINA
(2011)

Program Cinema 3D/2D Călăraşi 28 septembrie - 5 octombrie 2018
Vineri, 28 septembrie şi 5
octombrie: ora 12:30
Sâmbătă, 29 septembrie şi 6
octombrie: ora 10:30 şi 12:30
Duminică, 30 septembrie şi 7
octombrie: ora 10:30 şi 12:30

PLOEY - Inimă de viteaz
- 3D (varianta dublată)
Regia: Arni Asgeirsson
Cu: Jamie Oram, Harriet Perring, Iain
Stuart Robertson, Richard Wills-Cotton
Gen film: Animaţie
Rating: AG
Durata: 80 minute
Premiera în România: 21.09.2018
Ploey - Inimă de viteaz este povestea
unui pui de fluierar care nu reuşeşte să
înveţe să zboare, aşa că e abandonat de
familia lui când vine timpul migraţiei de
iarnă. Cu ajutorul prietenilor săi, Ploey
îşi va pune la bătaie toate abilităţile
pentru a trece peste frigul arctic, dar şi
pentru a scăpa cu viaţă din calea unor
inamici periculoşi.
28 septembrie - 4 octombrie
Ora: 17.00

Misterul ceasului din
perete - 2D
Regia: Eli Roth
Cu: Cate Blanchett, Jack Black, Kyle
MacLachlan, Colleen Camp, Renée Elise
Goldsberry
www.obiectiv-online.ro

Gen film: Fantastic, Mister, Thriller,
Horror
Premiera în România: 28.09.2018
După ce şi-a pierdut părinţii, Lewis
Barnavelt, un băiat de 10 ani, este trimis
în Michigan pentru a trăi împreună cu
unchiul său, Jonathan. La scurt timp,
descoperind că unchiul său este vrăjitor,
băiatul pătrunde în universul misterios
al magiei aducând la viaţă o lume secretă
plină de vrăjitori şi vrăjitoare.
Cu toate acestea, puterea nu se limitează
doar la oamenii buni: Isaac Izard, un
vrăjitor malefic, a construit un ceas
fermecat cu magie neagră, care atâta
timp cât există, va continua să ticăie,
numărând până la sfârşitul lumii. El a
murit înainte de a termina ceasul, însă l-a
ascuns în casa acestuia, unde acum
locuieşte unchiul Jonathan. În aceste
condiţii, Lewis şi Jonathan trebuie să
găsească ceasul înainte de a fi prea târziu,
şi înainte ca soţia lui Isaac, Selena, să
ajungă la el.

Un criminal mascat transformă un parc
de distracţii cu tematică horror în
propriul teren de joacă, vânând un grup
de prieteni şi făcându-i pe ceilalţi
vizitatori să creadă că teroarea lor face
parte din spectacol....

Informaţii: Sala CINEMA

28 septembrie - 4 octombrie
Ora: 20.00
Luni: titlul nu este proiectat

Hell Fest. Parcul
groazei - 2D
Regia: Gregory Plotkin
Cu: Amy Forsyth, Reign Edwards, Bex
Taylor-Klaus, Christian James, Roby
Attal
Gen film: Horror
Premiera în România: 28.09.2018

Gen film: Acţiune, Dramă, Thriller
Premiera în România: 21.09.2018
Peppermint este povestea de răzbunare a
unei tinere mame care nu mai are nimic
de pierdut, iar acum are de gând să-şi
recupereze viaţa furată de la criminalii
care i-au ucis familia.

1 octombrie
Ora: 20:00

Peppermint: Gustul
răzbunării - 2D
Regia: Pierre Morel
Cu: Jennifer Garner

3D/ 2D, B-dul 1 Mai, nr. 5A Parcul central
Preţul biletelor (acelaşi pt.
filme 3D şi 2D): 8 lei – copii cu
vârste de maxim 14 ani; 12 lei –
persoane cu vârste peste 14 ani.
Nu se efectuează rezervări,
biletele putând fi cumpărate de
la casieria cinematografului, cu
o săptămână înainte de data
spectacolului.
- tel: 0242-312.800
- site: www.culturalcl.ro
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Denis Ispas, eroul negativ
al Dunării în meciul cu FCSB
Etapa viitoare, Dunărea va juca tot în
deplasare, mai exact la Chiajna
împotriva Concordiei, partida fiind
programată luni, 1 octombrie, de la
ora 18.00.

FCSB – Dunărea
Călăraşi 2-0
Au marcat: Dennis Man (8'), Florin
Tănase (45' – pen.)

A

șteptată de toți suporterii
Dunării Călărași, partida
FCSB – Dunărea Călărași,
din cadrul etapei a 9-a a
ligii I Betano, disputată duminica
trecută pe Arena Anghel
Iordănescu din Voluntari, s-a
încheiat cu un sec 2-0 pentru
gazde. Deși sperau măcar la un
rezultat de egalitate, Dunărea a
pierdut pe fondul a două greșeli
personale, Denis Ispas fiind
eroul negativ al meciului.
Dunărea putea deschide scorul încă
din secunda 32 dacă Ndiaye Mediop,
lansat perfect pe culoar, nu s-ar fi
pierdut cu firea în faţa lui Cristi
Bălgrădean care a reuşit să reţină
șutul slab al atacantului călărășean.
În loc de 0-1 va fi 1-0, FCSB reuşind
să deschidă scorul în minutul 8 prin
Dennis Man. Lăsat liber de Denis
Ispas, care a făcut greșit pasul la
ofsaid în preajma careului mic, Man
a reluat cu capul, balonul a fost
apărat în primă fază de Cătălin
Straton însă, pe fază, acelaşi Man
introduce mingea în plasă.
„Galben – albaştrii” au ieșit din nou
la atac încercând în 2-3 rânduri prin

Kanda sau Keyta să-l pună în
dificultate pe Bălgrădean. FCSB
intră însă la pauză cu un avantaj de 2
goluri. Raul Rusescu este faultat în
careu de Denis Ispas care, după ce a
luftat, a căzut peste atacantul stelist,
iar Florinel Coman îl învinge pe
Straton cu un şut pe jos în dreapta sa.
Partea secundă a fost la fel de
dinamică, ambele echipe oferind un
spectacol agreabil presărat cu faze de
gol la ambele porţi. Dunărea putea
reduce din diferenţă în minutul 55.
Denis Ispas a făcut o cursă excelentă
pe stânga a centrat pefect la Mediop
care din interiorul careului a trimis
mingea pe jos în bară!

FCSB: 34. Cristi Bălgrădean – 20.
Romario Benzar, 16. Bogdan Planic,
4. Mihai Bălaşa, 77. Alexandru Stan
– 6. Dragoş Nedelcu, 23. Ovidiu
Popescu – 98. Dennis Man, 10.
Florin Tănase (9. Harlem Gnohere,
46'), 7. Florinel Coman (80 Teixeira,
79') – 2. Raul Rusescu (11. Olimpiu
Moruşţan, 59'). Rezerve: 99. Andrei
Vlad – 13. Junior Morais, 33. Hristo
Zlatinski, 28. Mihai Roman.
Antrenor: Nicolae Dică
Dunărea: 25 Cătălin Straton – 3.
Ionuţ Ţenea, 17. Alin Dobrosavlevici,
35. Wallace da Silva, 44. Denis Ispas
– 8. Stelian Cucu, 4. Cristi Puşcaş
(19. Valentin Alexandru, 79') – 11.

Bodo Kanda (55. Alexandru
Bourceanu, 90'), 15. Silviu Pană, 21.
Hamidou Keyta (22. Alexandru
Munteanu, 68') – 29. Ndiaye
Mediop. Rezerve: 1. Cezar Lungu –
30. Alin Şeroni, 5. Gabriel Simion,
20. Bogdan Şandru.
Antrenor: Dan Alexa.
Cartonaşe galbene: O. Moruţan (61')
/ 18. H. Keyta (18'), 57. B. Kanda
(57'), 60. D. Ispas (60'), A.
Dobrosavlevici (74'), S. Cucu (86').
Au arbitrat: Ionuţ Coza (Cernica) –
Ovidiu Artene (Vaslui), Stelian Slabu
(Braşov). Rezervă: Sebastian
Colţescu (Craiova)
Observatori: Liviu Ciubotariu
(Galaţi) şi Romulus Chihaia
(Bucureşti – LPF).

Dunărea pe 9, după
etapa a 9-a!
Luni seară s-au încheiat partidele
din cadrul rundei a 9-a. Astra a
învins acasă cu 3-0 pe Gaz Metan şi a
urcat pe 2 cu 17 puncte, cu unul mai
puţin decât FCSB. Pe 3 e CFR Cluj cu
16 puncte.
Dunărea Călăraşi a căzut pe locul 9
cu 12 puncte, după înfrângerea
suferită în fața liderului clasamentului FCSB.

De partea cealaltă, FCSB s-a avântat
spre poarta lui Straton, Moruţan
(intrat pe teren în minutul 59 în locul
lui Rusescu), Romario şi de două ori
Man ratând bune ocazii de gol.
S-a terminat 2-0 pentru vicecampioana României însă Dunărea a
făcut, în opinia multora, cea mai
bună partidă a sa din deplasare din
acest sezon. Au jucat cu curaj și
determinare, putând produce
surpriza în cazul în care ratările lui
Mediop s-ar fi transformat în gol.

Dunărea Călăraşi s-a calificat
în optimile Cupei României

M

iercuri, 26 septembrie, pe
arena 1 Mai din Slatina, sa desfăşurat partida
dintre echipa locală CSM şi Dunărea
Călăraşi, din cadrul 16-imilor de
finală ale Cupei României, ediţia
2018 – 2019.
Dunărea a tranşat încă din prima parte
disputa, conducând după 30 de minute
cu 2-0. Au marcat Valentin Alexandru,
în minutul 8 şi Alin Dobrosavlevici, în
minutul 29.
Antrenorul Dan Alexa a mers pe mâna
rezervelor utilizând următorul 11: Cezar
Lungu – Bogdan Şandru, Alin Şeroni,

Alin Dobrosavlevici, Gaston Mendy –
Georgian Honciu, Alexandru
Bourceanu – Gaetan Missi Mezu,
Marian Drăghiceanu (75' Lucian
Buzan), Valentin Munteanu (70' N.
Carnat) – Valentin Alexandru (75'
Sacha Clemence).
Rezerve: Gabriel Popa – Alin Babei,
Marko Khalil, Gabriel Simion.
Dunărea se califică în optimi, fază la
care şi-au mai asigurat până acum
prezenţa FC Voluntari, Csikszereda
Miercurea Ciuc, U Craiova, Sepsi OSK,
Dinamo Bucureşti, Poli Iaşi, CS
Mioveni, U Cluj, FC Hermannstadt şi
FC Viitorul.
www.obiectiv-online.ro
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De ce este important să ai un cont de utilizator Ecoaqua
Site-ul www.ecoaqua.ro este un proiect al A.D.I.
Ecoaqua, prin care se urmăreşte o comunicare cât
mai eficientă între populaţia ce beneficiază de
serviciul de alimentare cu apă şi canalizare şi
operatorul ECOAQUA SA.
CONTUL MEU ECOAQUA este o aplicaţie găzduită
pe website-ul www.ecoaqua.ro prin care clientul
serviciilor de apă canalizare oferite de ECOAQUA
SA Călăraşi are acces la date actualizate la zi din
sistemul intern al operatorului privind punctul de
consum contractat.
Folosind Contul meu ECOAQUA utilizatorii au
acces facil la toate informaţiile de care au nevoie în
calitatea lor de client.
Serviciul asigură în permanenţă:
l
evidenţa facturilor
l
evidenţa plăţilor
l
fişele indexelor de facturare a contorilor
l
trimiterea de sesizări operatorului
l
primirea de mesaje informative de către clienţi de
la operator
l
soldul de plată la zi pentru serviciile prestate

CUM SE CREEAZĂ UN CONT
ECOAQUA
Pentru a vă crea un cont în aplicaţia online de pe
portalul www.ecoaqua.ro trebuie să fiţi un client
valid al companiei (ceea ce înseamnă să aveţi un
contract de furnizare apă încheiat şi să primiţi
facturi pentru acest serviciu) şi să deţineţi un cont
valid de e-mail.

Nume, Prenume
w

PASUL 2
n

w
Localitate, Adresa (stradă, nr, bloc, scară,
apartament - le regăsiţi de asemenea în factură)

După verificare şi validare de administratorul
portalului veţi primi un mesaj pe adresa de e mail
introdusă de dumneavoastră specificându-se:
w
Nume utilizator: E-mailul introdus la pasul 1

w
Email: o adresă de e-mail validă, pentru
autentificare şi pentru a putea primi informaţiile
legate de portal, din partea companiei

Informaţiile care vi se vor solicita la crearea contului
sunt următoarele:

n
PASUL 1

w
Cod client: codul de client (de pe factură în dreapta
sus sub datele de identificare a clientului) prin care
un utilizator este verificat dacă este client al
companiei

Introduceţi toate aceste date solicitate, urmate de
introducerea codului captcha, generat automat
din stânga, finalizând prin tastarea butonului
Înregistrare cont

w
Parolă: Un cod din 8 caractere generat automat

n
PASUL 3
Autentifică-te din pagină dreapta a paginii
www.ecoaqua.ro, folosind elementele primite la
pasul anterior.
Dacă vrei să fii informat, dacă vrei să comunici la un
nivel superior cu furnizorul tău de servicii apă şi
canalizare crează-ţi „Contul meu ECOAQUA”.

Vizită la faţa locului pentru mediatizarea proiectului: "Forţă de intervenţie rapidă în caz de
urgenţă chimică, biologică, radiologică şi nucleară pe fluviul Dunărea", cod e-MS: ROBG-123
Vineri, 28 septembrie 2018,
Secretariatul Comun din cadrul Biroului
Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Călăraşi pentru
graniţa România-Bulgaria (BRCT
Călăraşi), va organiza la Calafat în Sala
de şedinţe a Casei de Cultură, o vizită la
faţa locului pentru mediatizarea
proiectului: "Forţă de intervenţie
rapidă în caz de urgenţă chimică,
biologică, radiologică şi nucleară pe
fluviul Dunărea", cod e-MS: ROBG-123,
proiect finanţat în cadrul Programului
Interreg V-A România-Bulgaria.
Proiectul în valoare de 6 milioane euro "Forţă de intervenţie rapidă în caz de
urgenţă chimică, biologică, radiologică
şi nucleară pe fluviul Dunărea", este
implementat de Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
Materialelor (România), în calitate de
beneficiar lider în parteneriat cu
Inspectoratul General pentru Situaţii
de Urgenţă - Ministerul Afacerilor
Interne (România) şi Direcţia Generală

minante, decontaminarea structurilor
plutitoare, stingerea incendiilor/nor
de dispersie cu noxe, analizarea
elementelor toxice din apă etc.
Proiectul îşi propune să înfiinţeze un
laborator de analize, RENFLAB, care
urmează a fi dotat corespunzător
pentru efectuarea unor analize de
specialitate ale elementelor
contaminate.
Siguranţa împotriva incendiilor şi
protecţie civilă - Ministerul Afacerilor
Interne (Bulgaria).
Proiectul urmăreşte crearea unei
echipe de intervenţie rapidă, DEMERSYS, pentru situaţiile de urgenţă
chimice-biologice-nucleare care pot
apărea de-a lungul fluviului Dunării.
Aceasta se bazează pe interconectarea

a două unităţi specializate, unitatea de
intervenţie pe apă furnizată de
autorităţile române pentru situaţii de
urgenţă şi unitatea de intervenţie pe
uscat furnizată de autorităţile bulgare
pentru situaţii de urgenţă. Unităţile vor
fi echipate cu nave pentru intervenţie
rapidă şi platforme mobile specializate
în detectarea substanţelor conta-

www.interregrobg.eu
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

www.obiectiv-online.ro

Mai multe detalii despre proiectul sus
menţionat puteţi găsi pe site-ul
Programului, www.interregrobg.eu,
secţiunea Proiecte.
Pentru a afla mai multe informaţii
despre Programul Interreg V-A
România-Bulgaria, despre evenimentele viitoare, dar şi despre
proiectele transfrontaliere selectate
de Comitetul de Monitorizare al
Programului, vă invităm să accesaţi
pagina de internet
www.interregrobg.eu.
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NOTIFICARE
adresată proprietarilor din condominiile (scările de bloc) din municipiile Călăraşi şi Olteniţa

Aducem la cunoştinţa utilizatorilor noştri, locatari în
condominiu (scări de bloc), din Municipiile Călăraşi şi
Olteniţa, că pe data de 20 septembrie intră în vigoare
LEGEA Nr. 196/2018 din 20 iulie 2018 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari şi administrarea condominiilor
care
prevede la capitolul VIII, Secţiunea I modalitatea
privind Contractarea şi facturarea serviciilor de
utilităţi publice în condominii.
În conformitate cu prevederile art 96 aliniatul (5)
„Operatorii economici care furnizează/prestează
servicii de utilităţi publice către consumatorii
alimentaţi/racordaţi printr-un branşament/racord
comun au obligaţia să asigure aceste servicii numai
dacă la nivel de condominiu există o asociaţie de
proprietari constituită în condiţiile legii care să aibă
calitatea de utilizator, titular de contract sau dacă în
termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a
prezenţei legi se constituie asociaţii de proprietari
conform legii”.

Prin urmare, forma contractuală existentă acum între
operatorul de servicii apă şi canalizare ECOAQUA
SA şi locatarii din condominiu din Municipiile Călăraşi
şi Olteniţa, respectiv contract colectiv de scară cu
semnatari toţi proprietarii, trebuie modificată, iar
pentru aceasta trebuie ca până la data maximă de 20
aprilie 2019, proprietarii din condominiu să se
constituie în asociaţii de proprietari, în conformitate
cu prevederile legii amintite anterior.
Vă informăm că în conformitate cu acest articol din
lege, în cazul în care proprietarii din condominii nu se
vor constitui în asociaţii de proprietari, vom fi în
imposibilitatea de a mai furniza serviciile de apă
potabilă şi de canalizare în Municipiile Călăraşi şi
Olteniţa.
În situaţia necesităţii constituirii în asociaţii de
proprietari în Municipiul Călăraşi sunt 890 de
condominii (scări de bloc) şi în Municipiul Olteniţa
sunt 301 condominii
Departament comercial
ECOAQUA SA CĂLĂRAȘI

Primăria Municipiului Călărași

Serviciul public pentru Gestionarea
câinilor fără stăpân Călăraşi

Linie telefonică specială
pentru sesizări pe problema
animalelor fără stăpân

0371 069 701
...afli ce se-ntâmplă
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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

