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Adunarea Generală a dezvoltare a infrastructurii prezenţi, mulţumesc putem să prezentăm studiul 
de apă şi apă uzată pentru reprezentanţilor Unităţilor de fezabilitate al proiectului, Naţiunilor Unite a 
aria de operare a Administrativ Teritoriale care denotă că cei care au ales să desemnat ziua de 22 
operatorului regional în sunt aici, presei şi, nu în opereze cu Ecoaqua, cei care martie ca fiind Ziua 

sunt membri ADI, nu au făcut Mondială a Apei. Această 
o greşeală şi vreau să-i felicit zi se sărbătoreşte încă din 
pe cei care s-au implicat în 

anul 1993. acest proiect. 

ADI Ecoaqua, în următoarea 
UN-Water (Grupul ONU perioadă, îşi propune ca 
pentru Apă) a stabilit pentru strategie două obiective: să 
anul 2018 tema extindă operarea la cât mai 
evenimentului ca fiind 

mulţi membri ai asociaţiei şi, 
„Soluţii naturale pentru 

în funcţie de ceea ce-şi 
apă''.

doresc primarii din 
ECOAQUA Călăraşi împreună localităţile membre, vom 
cu ADI ECOAQUA Călăraşi au face cunoscută strategia de 
această zi printr-o serie de dezvoltare a serviciului în 
acţiuni în parteneriat cu următorii 5 ani"     
diverse instituţii din judeţ. 

La eveniment au participat Acţiunile au avut loc la sediul 
directorul general al SC Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Ecoaqua SA, Cezar Neagu, Primăriei Municipiului judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, ultimul rând, celor care au 
primarul municipiului Călăraşi, Centrului Cultural în perioada 2014-2020", fost alături de noi în 
Călăraşi, Dan Drăgulin, Judeţean Barbu Ştirbei, proiect ce constă în investiţii organizarea acestui 
viceprimarul, Viorel Ivanciu, Muzeului Municipal Călăraşi, pentru tratarea şi distribuţia eveniment. Asociaţia de 
vicepreşedintele CJ Călăraşi, Muzeului Judeţean Dunărea apei şi colectarea şi epurarea Dezvoltare Intercomunitară 
Marian Dinulescu, de Jos Călăraşi şi Bibliotecii apelor uzate, susţinând de ADI Ecoaqua  are 37 de 
reprezentanţi ai autorităţilor Judeţene Călăraşi. asemenea că Asociaţia şi-a membri, atât din Călăraşi cât 
locale din judeţ (primari, propus pentru perioada şi din Ialomiţa şi cuprinde şi Prezent la eveniment, 
consilieri locali, etc) precum următoare realizarea a două municipiile Călăraşi, Olteniţa preşedintele AGA a ADI 
şi reprezentanţi ai proiecte: "Vă mulţumesc că şi Urziceni, pe lângă alte Ecoaqua, Valentin Deculescu 
operatorilor de apă- canal şi sunteţi alături de noi la acest oraşe şi comune. Faptul că i-a felicitat pe cei care au 
ai asociaţiilor de dezvoltare eveniment, care pentru noi, anul trecut, la acest muncit la elaborarea SF-ului 
intercomunitară din pentru operatorul Ecoaqua eveniment, am semnat proiectului implementat pe 
domeniul apei şi apei uzate tinde să devină o tradiţie. contractul de finanţare fonduri europene POIM, 
din întreaga ţară.Mulţumesc specialiştilor pentru acest proiect, şi astăzi intitulat „Proiect regional de 

În data de 21.03.2018, în cadrul manifestărilor organizate în 
ajunul Zilei Mondiale a Apei, ECOAQUA SA Călăraşi a deschis în 
Municipiul Călăraşi, str Prel Bucureşti, Bloc I36, Scara A, Parter 
(Casieria "Orizont"), CENTRUL  DE  INFORMARE  ŞI  RELAŢII  CU  
PUBLICUL NR 2 - Telefon: 0342 404 403
Într-un spaţiu amenajat specific asigurării unei informări şi 
acordării de relaţii profesionale  privind  activitatea operatorului 
regional de apă şi canalizare, ECOAQUA SA este hotărâtă a veni 
mai aproape de clienţii săi, pentru a le oferi detalii privind 
modalitatea de facturare în condominiu, conţinutul contractului 
de furnizare, preluarea unor sesizări şi sugestii privind 
îmbunătăţirea activităţii.
Având succesul şi experienţa înregistrate cu deschiderea 
primului centru, din str N. Titulescu nr 2 Bloc D2 parter, ne dorim 
o îmbunătăţire a comunicării cu clienţii noştri şi aducerea la 
cunoştinţă a intenţiilor noastre pentru a afla părerea lor, în 
vederea creşterii calităţii serviciilor prestate de compania 
noastră.
De asemenea, în spaţiul aferent acestui centru se poate încasa în 
continuare facturile de apă şi canalizare emise de unitatea 
noastră.
Vă aşteptăm aşadar de la ora 10.00 la 17.30 zilnic de LUNI până 
VINERI în această locaţie unde puteţi beneficia de următoarele 
servicii:
1. Încasare în numerar şi cu cardul bancar (comision zero lei) a 
facturilor de prestări servicii de apă şi canalizare;
2. Informaţii privind evidenţa în Fişa Clientului a facturilor emise, 
plăţilor şi indexelor facturate, cât şi a soldului datoriei restante la 
zi;
3. Explicaţii privind cadrul legal al desfăşurării activităţii noastre 
în general şi detalii privind legislaţia la zi a facturării consumului 
de apă în condominiu (scări de bloc);
4. Preluare sesizări şi reclamaţii privind facturarea serviciilor 
noastre, a avariilor sau privind calitatea apei distribuite;
5. Informare privind investiţiiile ce vor fi promovate de 
ECOAQUA SA, atât din fonduri proprii, cât şi prin programele 
Uniunii Europene, privind infrastructura de apă şi canalizare din 
judeţele Călăraşi şi Ialomiţa;
6. Depunere de cereri privind verificări programate în 
condominii (scări de bloc), de verificare şi depistare pierderi de 
apă în instalaţia interioară a utilizatorului;
7. Asigurarea consultanţei privind actele necesare şi etapele 
realizării unui branşament de apă şi / sau racord de canalizare; 
8. Asigurarea consultanţei privind actele necesare şi etapele 
obţinerii avizelor  eliberate de operatorul ECOAQUA SA. 
Prin activitatea desfăşurată în cadrul acestui centru, ECOAQUA 
SA Călăraşi garantează:
- Comunicare uşoară şi eficientă;
- Informaţii certe şi în timp real;
- Gestionare rapidă a problemelor clienţilor;
- Încredere mai mare a clienţilor în relaţia cu compania  
ECOAQUA SA.

Departament comercial
ECOAQUA SA CĂLĂRAŞI

Deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru a printr-un amendament la Legea pensiilor. 
susţinut recent de la tribuna Camerei Este vorba despre o completare care exista 
Deputaţilor o Declaraţie Politică subliniind în Legea 263 / 2010, referitoare la cei care 
că şi călărăşenii pot beneficia de o reducere pot beneficia de o reducere de doi ani 
de doi ani pentru obţinerea pensiei pentru obţinerea pensiei anticipate 
anticipate parţiale, potrivit Legii 263 / parţiale.
2010, având în vedere că în municipiul Astfel, pe lângă Baia Mare, Copşa Mică, Tg. 
Călăraşi şi-au desfăşurat activitatea, mai Mureş, Zlatna, beneficiază acum de 
bine de 30 de ani, două mari unităţi pensionare anticipată fără a se pierde 
industriale poluante: Combinatul Siderurgic drepturi băneşti şi locuitorii din Slatina, 
şi Combinatul de Celuloză şi Hârtie. În Turnu Măgurele, Rm. Vâlcea. De ce nu şi cei 
opinia sa şi Călăraşiul ar trebui să fie inclus din Călăraşi? 
pe lista zonelor afectate de poluare Stimaţi colegi,
remanentă. Hârtie, aflate de o parte şi de alta a 

Călărăşenii au şi ei acest drept. Vă propun municipiului Călăraşi. Sunt unităţi Iată mai jos textul integral al acestei să îndreptăm inechitatea printr-un industriale care au dat de lucru Declaraţii Politice: amendament la Legea pensiilor în care să călărăşenilor, au ţinut economic oraşul 
includem şi Călăraşiul pe lista oraşelor unde „Domnule preşedinte, multă vreme dar au făcut şi mult rău prin 
locuitorii pot beneficia de reducerea cu 2 poluarea excesivă, aşa numita poluare Doamnelor şi domnilor deputaţi, ani a vârstei standard de pensionare fără să remanentă. Prinşi la mijloc între zone 
fie afectaţi de penalizarea stabilită pentru Scriu această Declaraţie Politică în câteva industriale, oamenii au suportat poluarea şi 
pensia anticipată.rânduri cu gândul la călărăşenii care au au inhalat aer toxic zeci de ani.
Vă mulţumesc,trăit în ultimii 30 de ani şi nu numai între De curând, de la 1 iulie 2017, a fost extinsă 

două mari combinate: Combinatul Deputat PSD Călăraşilista oraşelor în care locuitorii se pot 
Siderurgic şi Combinatul de Celuloză şi Vrăjitoru Sorin Marian"pensiona mai devreme fără a pierde bani 

În Plenul Senatului, s-a votat marţi propunerea 
legislativă pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de 
albine ca supliment nutritiv pentru preșcolarii și 
elevii din clasele primare din învățământul de 
stat și confesional, a anunţat pe contul personal 
de facebook senatorul PSD Călăraşi, Roxana 
Paţurcă. Această decizie a rezultat în urma unei 
propuneri legislative ce a fost semnată de trei 
sferturi dintre parlamentarii PSD

Astfel copiii 
preșcolari din 
grădinițele de stat 
și confesionale cu 
program normal de 
4 ore, dar și elevii 
din învățământul 
primar de stat și 
privat vor primi, 
gratuit, lunar 350 
de grame de miere 
polifloră. Mierea va 
proveni exclusiv din 
stupine autorizate 
în conformitate cu 
prevederile legale 
în vigoare și achiziționată din lanțul scurt de 
aprovizionare și va fi ambalată în borcane de 250 
de ml, cu capac de culoare verde. Achiziționarea 
mierii poliflore, transportul și distribuția acesteia 
la unitățile de învățământ pot fi contractate și de 
către consiliile județene, respectiv de către 
consiliile locale ale unităților administrativ-
teritoriale și ale sectoarelor municipiului 
București, cu asistența direcțiilor pentru 
agricultură județene, respectiv a municipiului 
București. Produsul miere de albine se va acorda 
numai preşcolarilor şi elevilor care frecventează 
cursurile.

Banii necesari vor fi asigurați de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii. 
Sumele alocate rămase necheltuite se reportează 
pentru anul următor celui pentru care s a facut 
repartizarea. Legea va intra în vigoare începând 
cu 1 ianuarie 2019.

 "Considerăm că actul normativ este imperios 
necesar pentru a se asigura un aport nutrițional 
și caloric copiilor, care să conducă la asigurarea 
unei vieți sănătoase a acestora și o dezvoltare 
echilibrată." se mai arată în postarea publicată pe 
Facebook de parlamentarul călărăşean. 

n PSD Călăraşi

SC ECOAQUA SA Sucursala Călăraşi anunţă locatarii din apartamentele la care se emite factura cu coeficient de 
repartiţie a consumului de apă înregistrat de apometrul de branşament că planificarea citirilor în aceeaşi zi pentru 
apometrul de branşament şi apometrele din apartamente aferente perioadei 23-30 martie 2018 este următoarea:

Notă: 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-şi delege un reprezentant pentru fiecare scară de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scară.

23.03.2018 N12, N20, J1, J2, J28, J51
26.03.2018 N2, N13, J17,(E,F), J38, J37
27.03.2018 N4, N5, N7, N8, N10, N22, N23, J20, J29, 
J42
28.03.2018 N24, N26, N28, N30, J11(G), J34, J35, J36
29.03.2018 M19(TR14), N16, N25, N27, N31(A), J16
30.03.2018 N1, N21, N29, N31(B), N43, J23, J48

23.03.2018 B18, C19, C20, D19, D29, F9

26.03.2018 B20, C16, D5, E16, F10

27.03.2018 E19, F11

28.03.2018 D14, E20

29.03.2018 D15, D16, D17, E8,9,10, E15

30.03.2018 A34, A35, A36, D18

23.03.2018 G8(D,E), K11, L26, L49, I17
26.03.2018 G9, K12, L27, L30(A), L31, L50
27.03.2018 G10, K21, K22(A,B,C), L28, L45
28.03.2018 G11, G12, K15, K22(D,E,F), L13, L14, L15, L16, 
L29
29.03.2018 L4, L5, L10, L11, L12, L51, I33, I34, I35
30.03.2018 G13, G14, L8, L9, I38

Muncipiul Cãlãraºi

Zona blocuri A, B, C, D, E, F Zona blocuri G, H, K, L, I Zona blocuri M, N, J

Oraºul 
Lehliu - Garã

29.03.2018 Bloc 1, Bloc 2, 
Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, 
Bloc7, Bloc 8, Bloc11, Bloc 
12*, Bloc 40 A, Bloc 40 B 
30.03.2018 Bloc 9, Bloc 10, 
Bloc 12 MI, Bloc 12AS, Bloc 
16, Bloc 20, Bloc 32 A, Bloc 
32 B, Bloc 75G 

În atenţia locatarilor din apartamentele municipiului Călăraşi 
şi oraşului Lehliu Gară / Citire apometre: 23-30 martie 2018

SC Ecoaqua SA anunţă deschiderea 
celui de-al doilea centru 

de informare şi relaţii cu publicul

Preşedintele PNL Călăraşi Dan pregăteşte de alegeri parţiale la 
Drăgulin a declarat recent că Budeşti şi speră să câştige 
până la finele anului vor fi stabiliţi competiţia cu Mihai Ilie, 
candidaţii pentru localele din desemnat recent şi preşedinte al 
2020. În ceea ce priveşte organiozaţiei locale PNL Budeşti.
municipiul reşedinţă de judeţ, Întrebat dacă din primarii în 
candidatul PNL va fi Dan Drăgulin. funcţie ai partidului şi-au 
„Până la sfârşitul acestui an mi s- exprimat intenţia de a nu mai 
au cerut nominalizarea candida în 2020, Drăgulin a spus. 
candidaţilor pentru alegerile „Da e vorba de primarul de la 
locale. În mare îi ştim însă mai Ciocăneşti, Petre Pavel care ne-a 
sunt câteva localităţi unde nu spus că nu va mai candida. Locul 
avem candidaţi sau nu au său va fi luat chiar de 
confirmat. E vorba de Tămădău, preşedintele organizaţiei locale 
Ileana, Fundeni. La Călăraşi a PNL Ciocăneşti. La Ulmu vom 
confirmat şi acel candidat va fi merge pe mâna viceprimarului. 
Drăgulin, primarul în funcţie" a În ceea ce priveşte Olteniţa sunt 
spus liderul liberal. în discuţii cu foşti colegi care au 
În altă ordine de idei, Drăgulin a mai cochetat cu noi" a mai 
mai adăugat că partidul se afirmat Drăgulin.

ECOAQUA Călărași şi ADI ECOAQUA - Studii privind calitatea apei uzateTehnice constă în elaborarea 
Călărași au celebrat joi, 22 martie, documentaţiilor tehnico – - Studii de tratabilitate
printr-o serie de acțiuni în economice necesare pentru - Studii Hidrogeologice
parteneriat cu diverse instituții din continuarea strategiei locale pentru - Studiul privind balanţa apei
județ Ziua Mondială a Apei. Acțiunile 

- Expertize structureau avut loc la sediul Consiliului 
- Espertize instalaţii edilitareJudețean Călărași, Primăriei 

Municipiului Călărași, Centrului - Analiza de opţiuni pentru 
Cultural Județean Barbu Știrbei, definirea zonelor de alimentare cu 
Muzeului Municipal Călărași, apă
Muzeului Județean Dunărea de Jos - Analiza de opţiuni pentru 
Călărași și Bibliotecii Județene definirea aglomerărilor şi cluster-
Călărași. elor
În cadrul evenimentului s-a - Strategia de Achiziţii şi Planul de 
desfăşurat şi o conferinţă de presă în implementare
cadrul căreia a avut loc prezentarea 

- Strategia privind managementul proiectului implementat prin fonduri 
nămolurilor provenite de la staţiile europene POIM – 2014-2020 
de epurare„Proiect regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată - Studiul de Fezabilitate – părţi 
dezvoltarea sectorului de apă şi apă pentru aria de operare a scrise
uzată, în aria de operare a Ecoaqua operatorului regional în judeţele 

- Studiul de Fezabilitate – părţi SA Călăraşi, în vederea atingerii Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 
desenateţintelor asumate de România prin 2014-2020", proiect ce constă în 

Tratatul de Aderare la Uniunea Valoarea estimată a Proiectului este investiții pentru tratarea și 
Europeană. de 303.201.135 Euro, preţuri distribuția apei și colectarea și 
Până în prezent, în cadrul curente fără TVA.epurarea apelor uzate. Proiectul va fi 
contractului de asistenţă tehnică au implementat în județele Călărași și Populaţia totală a localităţilor din 
fost realizate:Ialomița în zonele urbane și rurale. aria Proiectului este de 203.149 
- Culegerea de date privind situaţia Va avea drept rezultat conectarea la locuitori din care jud. Călăraşi – 
existentă (deplasări în teren, sisteme alimentare cu apă și 166.956 iar jud. Ialomiţa – 36.193. 
chestionare, documentaţii existente)canalizare a populației din aceste Numărul UAT-urilor incluse este 33 

zone astfel încât să se realizeze - Studii topografice iar al localităţilor – 93. Investiţiile 
conformarea cu prevederile - Studii geotehnice incluse vizează reţele în lungime de 
directivelor UE relevante. 1.679 km din care Alimentare cu - Studii privind calitatea apei 
Obiectivul general al Asistenţei apă- 889 km şi Canalizare – 790 km.potabile

Preşcolarii şi elevii din 
învăţământul primar vor 

primi miere la școală
S. Vrăjitoru: Călărăşenii au şi ei acest drept!

n PNL Călăraşi

Drăgulin va candida şi în 2020!

De data asta, Obadă va avea, se pare, 
susţinerea celor de la ALDE, partid care 
face parte din coaliţia de guvernare 
alături de PSD. 

Ion Stan a părăsit conducerea Direcţiei Stan, membru PNL, un apropiat al 
În primăvara anului 2012 şi lui Obadă i s-Agricole a Judeţului Călăraşi, fiind senatorului Răducu Filipescu, la Călăraşi, 
a aplicat principiul mobilităţii funcţiei detaşat în interes de serviciu la Braşov ar putea fi luat de Daniel Obadă, fost şef 
fiind detaşat la conducerea DAJ Arad unde ocupă deja funcţia de director al instituţiei între 2009 şi 2012 atunci 
însă a refuzat să se deplaseze preferând executiv al Direcţiei Agricole a Judeţului când la guvernare s-a aflat defunctul 
să revină în politică.Braşov. Surse politice susţin că locul lui Partid Democrat Liberal (PDL).

D. Obadă, în cărţi pentru şefia 
DAJ Călăraşi. I. Stan, detaşat la Braşov!

n ADI Ecoaqua

V. Deculescu: Vreau să-i felicit pe cei 
care s-au implicat în acest proiect!

Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată pentru aria de operare a operatorului regional în judeţele 

Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014 – 2020
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Adunarea Generală a dezvoltare a infrastructurii prezenţi, mulţumesc putem să prezentăm studiul 
de apă şi apă uzată pentru reprezentanţilor Unităţilor de fezabilitate al proiectului, Naţiunilor Unite a 
aria de operare a Administrativ Teritoriale care denotă că cei care au ales să desemnat ziua de 22 
operatorului regional în sunt aici, presei şi, nu în opereze cu Ecoaqua, cei care martie ca fiind Ziua 

sunt membri ADI, nu au făcut Mondială a Apei. Această 
o greşeală şi vreau să-i felicit zi se sărbătoreşte încă din 
pe cei care s-au implicat în 

anul 1993. acest proiect. 

ADI Ecoaqua, în următoarea 
UN-Water (Grupul ONU perioadă, îşi propune ca 
pentru Apă) a stabilit pentru strategie două obiective: să 
anul 2018 tema extindă operarea la cât mai 
evenimentului ca fiind 

mulţi membri ai asociaţiei şi, 
„Soluţii naturale pentru 

în funcţie de ceea ce-şi 
apă''.

doresc primarii din 
ECOAQUA Călăraşi împreună localităţile membre, vom 
cu ADI ECOAQUA Călăraşi au face cunoscută strategia de 
această zi printr-o serie de dezvoltare a serviciului în 
acţiuni în parteneriat cu următorii 5 ani"     
diverse instituţii din judeţ. 

La eveniment au participat Acţiunile au avut loc la sediul 
directorul general al SC Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Ecoaqua SA, Cezar Neagu, Primăriei Municipiului judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, ultimul rând, celor care au 
primarul municipiului Călăraşi, Centrului Cultural în perioada 2014-2020", fost alături de noi în 
Călăraşi, Dan Drăgulin, Judeţean Barbu Ştirbei, proiect ce constă în investiţii organizarea acestui 
viceprimarul, Viorel Ivanciu, Muzeului Municipal Călăraşi, pentru tratarea şi distribuţia eveniment. Asociaţia de 
vicepreşedintele CJ Călăraşi, Muzeului Judeţean Dunărea apei şi colectarea şi epurarea Dezvoltare Intercomunitară 
Marian Dinulescu, de Jos Călăraşi şi Bibliotecii apelor uzate, susţinând de ADI Ecoaqua  are 37 de 
reprezentanţi ai autorităţilor Judeţene Călăraşi. asemenea că Asociaţia şi-a membri, atât din Călăraşi cât 
locale din judeţ (primari, propus pentru perioada şi din Ialomiţa şi cuprinde şi Prezent la eveniment, 
consilieri locali, etc) precum următoare realizarea a două municipiile Călăraşi, Olteniţa preşedintele AGA a ADI 
şi reprezentanţi ai proiecte: "Vă mulţumesc că şi Urziceni, pe lângă alte Ecoaqua, Valentin Deculescu 
operatorilor de apă- canal şi sunteţi alături de noi la acest oraşe şi comune. Faptul că i-a felicitat pe cei care au 
ai asociaţiilor de dezvoltare eveniment, care pentru noi, anul trecut, la acest muncit la elaborarea SF-ului 
intercomunitară din pentru operatorul Ecoaqua eveniment, am semnat proiectului implementat pe 
domeniul apei şi apei uzate tinde să devină o tradiţie. contractul de finanţare fonduri europene POIM, 
din întreaga ţară.Mulţumesc specialiştilor pentru acest proiect, şi astăzi intitulat „Proiect regional de 

În data de 21.03.2018, în cadrul manifestărilor organizate în 
ajunul Zilei Mondiale a Apei, ECOAQUA SA Călăraşi a deschis în 
Municipiul Călăraşi, str Prel Bucureşti, Bloc I36, Scara A, Parter 
(Casieria "Orizont"), CENTRUL  DE  INFORMARE  ŞI  RELAŢII  CU  
PUBLICUL NR 2 - Telefon: 0342 404 403
Într-un spaţiu amenajat specific asigurării unei informări şi 
acordării de relaţii profesionale  privind  activitatea operatorului 
regional de apă şi canalizare, ECOAQUA SA este hotărâtă a veni 
mai aproape de clienţii săi, pentru a le oferi detalii privind 
modalitatea de facturare în condominiu, conţinutul contractului 
de furnizare, preluarea unor sesizări şi sugestii privind 
îmbunătăţirea activităţii.
Având succesul şi experienţa înregistrate cu deschiderea 
primului centru, din str N. Titulescu nr 2 Bloc D2 parter, ne dorim 
o îmbunătăţire a comunicării cu clienţii noştri şi aducerea la 
cunoştinţă a intenţiilor noastre pentru a afla părerea lor, în 
vederea creşterii calităţii serviciilor prestate de compania 
noastră.
De asemenea, în spaţiul aferent acestui centru se poate încasa în 
continuare facturile de apă şi canalizare emise de unitatea 
noastră.
Vă aşteptăm aşadar de la ora 10.00 la 17.30 zilnic de LUNI până 
VINERI în această locaţie unde puteţi beneficia de următoarele 
servicii:
1. Încasare în numerar şi cu cardul bancar (comision zero lei) a 
facturilor de prestări servicii de apă şi canalizare;
2. Informaţii privind evidenţa în Fişa Clientului a facturilor emise, 
plăţilor şi indexelor facturate, cât şi a soldului datoriei restante la 
zi;
3. Explicaţii privind cadrul legal al desfăşurării activităţii noastre 
în general şi detalii privind legislaţia la zi a facturării consumului 
de apă în condominiu (scări de bloc);
4. Preluare sesizări şi reclamaţii privind facturarea serviciilor 
noastre, a avariilor sau privind calitatea apei distribuite;
5. Informare privind investiţiiile ce vor fi promovate de 
ECOAQUA SA, atât din fonduri proprii, cât şi prin programele 
Uniunii Europene, privind infrastructura de apă şi canalizare din 
judeţele Călăraşi şi Ialomiţa;
6. Depunere de cereri privind verificări programate în 
condominii (scări de bloc), de verificare şi depistare pierderi de 
apă în instalaţia interioară a utilizatorului;
7. Asigurarea consultanţei privind actele necesare şi etapele 
realizării unui branşament de apă şi / sau racord de canalizare; 
8. Asigurarea consultanţei privind actele necesare şi etapele 
obţinerii avizelor  eliberate de operatorul ECOAQUA SA. 
Prin activitatea desfăşurată în cadrul acestui centru, ECOAQUA 
SA Călăraşi garantează:
- Comunicare uşoară şi eficientă;
- Informaţii certe şi în timp real;
- Gestionare rapidă a problemelor clienţilor;
- Încredere mai mare a clienţilor în relaţia cu compania  
ECOAQUA SA.

Departament comercial
ECOAQUA SA CĂLĂRAŞI

Deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru a printr-un amendament la Legea pensiilor. 
susţinut recent de la tribuna Camerei Este vorba despre o completare care exista 
Deputaţilor o Declaraţie Politică subliniind în Legea 263 / 2010, referitoare la cei care 
că şi călărăşenii pot beneficia de o reducere pot beneficia de o reducere de doi ani 
de doi ani pentru obţinerea pensiei pentru obţinerea pensiei anticipate 
anticipate parţiale, potrivit Legii 263 / parţiale.
2010, având în vedere că în municipiul Astfel, pe lângă Baia Mare, Copşa Mică, Tg. 
Călăraşi şi-au desfăşurat activitatea, mai Mureş, Zlatna, beneficiază acum de 
bine de 30 de ani, două mari unităţi pensionare anticipată fără a se pierde 
industriale poluante: Combinatul Siderurgic drepturi băneşti şi locuitorii din Slatina, 
şi Combinatul de Celuloză şi Hârtie. În Turnu Măgurele, Rm. Vâlcea. De ce nu şi cei 
opinia sa şi Călăraşiul ar trebui să fie inclus din Călăraşi? 
pe lista zonelor afectate de poluare Stimaţi colegi,
remanentă. Hârtie, aflate de o parte şi de alta a 

Călărăşenii au şi ei acest drept. Vă propun municipiului Călăraşi. Sunt unităţi Iată mai jos textul integral al acestei să îndreptăm inechitatea printr-un industriale care au dat de lucru Declaraţii Politice: amendament la Legea pensiilor în care să călărăşenilor, au ţinut economic oraşul 
includem şi Călăraşiul pe lista oraşelor unde „Domnule preşedinte, multă vreme dar au făcut şi mult rău prin 
locuitorii pot beneficia de reducerea cu 2 poluarea excesivă, aşa numita poluare Doamnelor şi domnilor deputaţi, ani a vârstei standard de pensionare fără să remanentă. Prinşi la mijloc între zone 
fie afectaţi de penalizarea stabilită pentru Scriu această Declaraţie Politică în câteva industriale, oamenii au suportat poluarea şi 
pensia anticipată.rânduri cu gândul la călărăşenii care au au inhalat aer toxic zeci de ani.
Vă mulţumesc,trăit în ultimii 30 de ani şi nu numai între De curând, de la 1 iulie 2017, a fost extinsă 

două mari combinate: Combinatul Deputat PSD Călăraşilista oraşelor în care locuitorii se pot 
Siderurgic şi Combinatul de Celuloză şi Vrăjitoru Sorin Marian"pensiona mai devreme fără a pierde bani 

În Plenul Senatului, s-a votat marţi propunerea 
legislativă pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de 
albine ca supliment nutritiv pentru preșcolarii și 
elevii din clasele primare din învățământul de 
stat și confesional, a anunţat pe contul personal 
de facebook senatorul PSD Călăraşi, Roxana 
Paţurcă. Această decizie a rezultat în urma unei 
propuneri legislative ce a fost semnată de trei 
sferturi dintre parlamentarii PSD

Astfel copiii 
preșcolari din 
grădinițele de stat 
și confesionale cu 
program normal de 
4 ore, dar și elevii 
din învățământul 
primar de stat și 
privat vor primi, 
gratuit, lunar 350 
de grame de miere 
polifloră. Mierea va 
proveni exclusiv din 
stupine autorizate 
în conformitate cu 
prevederile legale 
în vigoare și achiziționată din lanțul scurt de 
aprovizionare și va fi ambalată în borcane de 250 
de ml, cu capac de culoare verde. Achiziționarea 
mierii poliflore, transportul și distribuția acesteia 
la unitățile de învățământ pot fi contractate și de 
către consiliile județene, respectiv de către 
consiliile locale ale unităților administrativ-
teritoriale și ale sectoarelor municipiului 
București, cu asistența direcțiilor pentru 
agricultură județene, respectiv a municipiului 
București. Produsul miere de albine se va acorda 
numai preşcolarilor şi elevilor care frecventează 
cursurile.

Banii necesari vor fi asigurați de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii. 
Sumele alocate rămase necheltuite se reportează 
pentru anul următor celui pentru care s a facut 
repartizarea. Legea va intra în vigoare începând 
cu 1 ianuarie 2019.

 "Considerăm că actul normativ este imperios 
necesar pentru a se asigura un aport nutrițional 
și caloric copiilor, care să conducă la asigurarea 
unei vieți sănătoase a acestora și o dezvoltare 
echilibrată." se mai arată în postarea publicată pe 
Facebook de parlamentarul călărăşean. 

n PSD Călăraşi

SC ECOAQUA SA Sucursala Călăraşi anunţă locatarii din apartamentele la care se emite factura cu coeficient de 
repartiţie a consumului de apă înregistrat de apometrul de branşament că planificarea citirilor în aceeaşi zi pentru 
apometrul de branşament şi apometrele din apartamente aferente perioadei 23-30 martie 2018 este următoarea:

Notă: 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-şi delege un reprezentant pentru fiecare scară de bloc, pentru a participa la citirea apometrului de scară.

23.03.2018 N12, N20, J1, J2, J28, J51
26.03.2018 N2, N13, J17,(E,F), J38, J37
27.03.2018 N4, N5, N7, N8, N10, N22, N23, J20, J29, 
J42
28.03.2018 N24, N26, N28, N30, J11(G), J34, J35, J36
29.03.2018 M19(TR14), N16, N25, N27, N31(A), J16
30.03.2018 N1, N21, N29, N31(B), N43, J23, J48

23.03.2018 B18, C19, C20, D19, D29, F9

26.03.2018 B20, C16, D5, E16, F10

27.03.2018 E19, F11

28.03.2018 D14, E20

29.03.2018 D15, D16, D17, E8,9,10, E15

30.03.2018 A34, A35, A36, D18

23.03.2018 G8(D,E), K11, L26, L49, I17
26.03.2018 G9, K12, L27, L30(A), L31, L50
27.03.2018 G10, K21, K22(A,B,C), L28, L45
28.03.2018 G11, G12, K15, K22(D,E,F), L13, L14, L15, L16, 
L29
29.03.2018 L4, L5, L10, L11, L12, L51, I33, I34, I35
30.03.2018 G13, G14, L8, L9, I38

Muncipiul Cãlãraºi

Zona blocuri A, B, C, D, E, F Zona blocuri G, H, K, L, I Zona blocuri M, N, J

Oraºul 
Lehliu - Garã

29.03.2018 Bloc 1, Bloc 2, 
Bloc 3, Bloc 4, Bloc 5, Bloc 6, 
Bloc7, Bloc 8, Bloc11, Bloc 
12*, Bloc 40 A, Bloc 40 B 
30.03.2018 Bloc 9, Bloc 10, 
Bloc 12 MI, Bloc 12AS, Bloc 
16, Bloc 20, Bloc 32 A, Bloc 
32 B, Bloc 75G 

În atenţia locatarilor din apartamentele municipiului Călăraşi 
şi oraşului Lehliu Gară / Citire apometre: 23-30 martie 2018

SC Ecoaqua SA anunţă deschiderea 
celui de-al doilea centru 

de informare şi relaţii cu publicul

Preşedintele PNL Călăraşi Dan pregăteşte de alegeri parţiale la 
Drăgulin a declarat recent că Budeşti şi speră să câştige 
până la finele anului vor fi stabiliţi competiţia cu Mihai Ilie, 
candidaţii pentru localele din desemnat recent şi preşedinte al 
2020. În ceea ce priveşte organiozaţiei locale PNL Budeşti.
municipiul reşedinţă de judeţ, Întrebat dacă din primarii în 
candidatul PNL va fi Dan Drăgulin. funcţie ai partidului şi-au 
„Până la sfârşitul acestui an mi s- exprimat intenţia de a nu mai 
au cerut nominalizarea candida în 2020, Drăgulin a spus. 
candidaţilor pentru alegerile „Da e vorba de primarul de la 
locale. În mare îi ştim însă mai Ciocăneşti, Petre Pavel care ne-a 
sunt câteva localităţi unde nu spus că nu va mai candida. Locul 
avem candidaţi sau nu au său va fi luat chiar de 
confirmat. E vorba de Tămădău, preşedintele organizaţiei locale 
Ileana, Fundeni. La Călăraşi a PNL Ciocăneşti. La Ulmu vom 
confirmat şi acel candidat va fi merge pe mâna viceprimarului. 
Drăgulin, primarul în funcţie" a În ceea ce priveşte Olteniţa sunt 
spus liderul liberal. în discuţii cu foşti colegi care au 
În altă ordine de idei, Drăgulin a mai cochetat cu noi" a mai 
mai adăugat că partidul se afirmat Drăgulin.

ECOAQUA Călărași şi ADI ECOAQUA - Studii privind calitatea apei uzateTehnice constă în elaborarea 
Călărași au celebrat joi, 22 martie, documentaţiilor tehnico – - Studii de tratabilitate
printr-o serie de acțiuni în economice necesare pentru - Studii Hidrogeologice
parteneriat cu diverse instituții din continuarea strategiei locale pentru - Studiul privind balanţa apei
județ Ziua Mondială a Apei. Acțiunile 

- Expertize structureau avut loc la sediul Consiliului 
- Espertize instalaţii edilitareJudețean Călărași, Primăriei 

Municipiului Călărași, Centrului - Analiza de opţiuni pentru 
Cultural Județean Barbu Știrbei, definirea zonelor de alimentare cu 
Muzeului Municipal Călărași, apă
Muzeului Județean Dunărea de Jos - Analiza de opţiuni pentru 
Călărași și Bibliotecii Județene definirea aglomerărilor şi cluster-
Călărași. elor
În cadrul evenimentului s-a - Strategia de Achiziţii şi Planul de 
desfăşurat şi o conferinţă de presă în implementare
cadrul căreia a avut loc prezentarea 

- Strategia privind managementul proiectului implementat prin fonduri 
nămolurilor provenite de la staţiile europene POIM – 2014-2020 
de epurare„Proiect regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată - Studiul de Fezabilitate – părţi 
dezvoltarea sectorului de apă şi apă pentru aria de operare a scrise
uzată, în aria de operare a Ecoaqua operatorului regional în judeţele 

- Studiul de Fezabilitate – părţi SA Călăraşi, în vederea atingerii Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 
desenateţintelor asumate de România prin 2014-2020", proiect ce constă în 

Tratatul de Aderare la Uniunea Valoarea estimată a Proiectului este investiții pentru tratarea și 
Europeană. de 303.201.135 Euro, preţuri distribuția apei și colectarea și 
Până în prezent, în cadrul curente fără TVA.epurarea apelor uzate. Proiectul va fi 
contractului de asistenţă tehnică au implementat în județele Călărași și Populaţia totală a localităţilor din 
fost realizate:Ialomița în zonele urbane și rurale. aria Proiectului este de 203.149 
- Culegerea de date privind situaţia Va avea drept rezultat conectarea la locuitori din care jud. Călăraşi – 
existentă (deplasări în teren, sisteme alimentare cu apă și 166.956 iar jud. Ialomiţa – 36.193. 
chestionare, documentaţii existente)canalizare a populației din aceste Numărul UAT-urilor incluse este 33 

zone astfel încât să se realizeze - Studii topografice iar al localităţilor – 93. Investiţiile 
conformarea cu prevederile - Studii geotehnice incluse vizează reţele în lungime de 
directivelor UE relevante. 1.679 km din care Alimentare cu - Studii privind calitatea apei 
Obiectivul general al Asistenţei apă- 889 km şi Canalizare – 790 km.potabile

Preşcolarii şi elevii din 
învăţământul primar vor 

primi miere la școală
S. Vrăjitoru: Călărăşenii au şi ei acest drept!

n PNL Călăraşi

Drăgulin va candida şi în 2020!

De data asta, Obadă va avea, se pare, 
susţinerea celor de la ALDE, partid care 
face parte din coaliţia de guvernare 
alături de PSD. 

Ion Stan a părăsit conducerea Direcţiei Stan, membru PNL, un apropiat al 
În primăvara anului 2012 şi lui Obadă i s-Agricole a Judeţului Călăraşi, fiind senatorului Răducu Filipescu, la Călăraşi, 
a aplicat principiul mobilităţii funcţiei detaşat în interes de serviciu la Braşov ar putea fi luat de Daniel Obadă, fost şef 
fiind detaşat la conducerea DAJ Arad unde ocupă deja funcţia de director al instituţiei între 2009 şi 2012 atunci 
însă a refuzat să se deplaseze preferând executiv al Direcţiei Agricole a Judeţului când la guvernare s-a aflat defunctul 
să revină în politică.Braşov. Surse politice susţin că locul lui Partid Democrat Liberal (PDL).

D. Obadă, în cărţi pentru şefia 
DAJ Călăraşi. I. Stan, detaşat la Braşov!

n ADI Ecoaqua

V. Deculescu: Vreau să-i felicit pe cei 
care s-au implicat în acest proiect!

Asistenţă Tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată pentru aria de operare a operatorului regional în judeţele 

Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014 – 2020
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