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de acord cu mărirea salariilor însă 
trebuiau să-şi facă bine calculele în 
momentul în care au decis majorarea 
drepturilor salariale. S-a mărit şi 
numărul de salariaţi. S-au făcut foarte 
multe angajări în ultima perioadă iar 
acum la sfârşit de an ne-am trezit cu o 
solicitare de rectificare bugetară ca să 
luăm din excedentul anului trecut, de la 
“investiţii”, că tot nu le-am făcut, suma 
de 4 milioane şi ceva pentru acoperirea 
unor cheltuieli cu serviciile şi de 
personal. Drept urmare, consider că a 
fost o proastă administrare. Primăria nu 
gestionează corect banii! Când eram 
viceprimar, Primăria avea un buget de 
vreo 350 de miliarde lei vechi iar pentru 
investiţii suma prevăzută era de vreo 
230 miliarde lei vechi. În condiţiile în 
care nu erau majorate salariile. Dacă 
acum salariile s-au dublat, cu siguranţă 
nu le mai rămâne pentru investiţii decât 
vreo 100 de miliarde de lei vechi. De 
aceea, apar astfel de discuţii.
Pe de altă parte, aş vrea să precizez că 
nu am fost de acord cu împrumutul (n.r. 
420 de miliarde de lei vechi) întrucât 
dacă nu gestionăm bine aceşti bani, cine 
vine mai târziu ar putea să tragă 
ponoasele.

Apropos de împrumut. Din 
informaţiile pe care le aveţi, a fost vorbim cu oamenii ca să avem o viziune Liderul consilierilor locali PSD, 
aprobat până acum de Ministerul de unitară pe zona respectivă. Degeaba Marius Dulce consideră că 
Finanţe?introducem reţeaua de apă dacă nu ne 

Executivul Primăriei Călăraşi se dăm seama că e nevoie şi de cea de Nu am nici un fel de informaţii. Nu ştiu 
confruntă cu vădite probleme canalizare... cum se va derula procedura cu acest 
financiare întrucât nu Să înţelegem că primarul a ţinut cont împrumut. N-am fost şi nu voi fi de 

de toate propunerile dumneavoastră?gestionează corect banii acord cu accesarea lui, decât dacă voi fi 
convins că se vor cheltui banii aşa cum Bineînţeles. Dacă urmăriţi tot ce s-a călărăşenilor. Dulce arată cu 
trebuie. Nu poâi să bagi într-o stradă de spus la Consiliul Local, veţi identifica degetul şi susţine că proiectele 
800 de metri, mă refer la B-dul Nicolae uşor propunerile noastre. La începutul sale şi ale colegilor săi din PSD şi- Titulescu) 9,7 milioane de lei. Consider acestui an, am propus ca Serviciul 

au găsit întotdeauna loc în că acolo e vorba de o lucrare de până în Pavaje Spaţii Verzi să nu mai fie folosit 
agenda unei administraţii 5 milioane de lei. Nu ştiu cum s-a ajuns doar pentru „plombări”. Avem utilaje 

la această sumă!moderne, în care am investit sume liberale lipsite de viziune. 
importante şi am propus să se asfalteze Se tot vorbeşte de “marea asfaltare”. 
străzile din Cărămidari, să acţionăm în Va prinde viaţă acest “proiect” anul În urmă cu vreo 2 ani şi jumătate, în 
spatele fostului complex Farfuria. E viitor?timpul campaniei electorale, actuala 
drept, acolo s-au făcut, cu chiu cu vai, administraţie locală făcea o serie de Am tot auzit poveşti. Asfaltarea se face două străzi. Din păcate, amgajaţii SPSV „promisiuni” pentru a obţine voturile cu bani. Înseamnă că au bani pe au fost luaţi să plombeze în stânga şi în călărăşenilor. Câte dintre ele credeţi că proiecte, pe…Poate se sprijină pe PNDL. dreapta, fără noimă.s-au concretuizat până acum? Tot guvernul PSD să ofere finanţare. 

A reuşit Executivul să vă convingă de Mă bucur că aţi spus „promisiuni” Foarte bine! Însă noi trebuie să ne 
faptul că Cinematograful Victoria e în pentru că o administraţie care a avut o gândim bine că pe lângă banii de la 
domeniul public al municipiului?lipsă de viziune, a ajuns să pună în guvern, trebuie să gestionăm şi noi 
La şedinţa respectivă de consiliu nu am practică toate propunerile mele şi ale corect banii publici pe care-I încasăm de 
participat. Ştiam că e o chestiune PSD-ului, de-a lungul timpului. Dacă vă la cetăţeni, în beneficiul lor.
ciudată cu cinematograful Victoria aduceţi aminte, începând din campania 2019 va fi un an şi mai greu în planul pentru că CJ Călăraşi n-a avut decât o electorală şi apoi în anii următori, am bătăliei politice. Care va fi strategia PSD adresă în baza căreia i s-a dat dreptul de spus că pentru Călăraşi sunt importante în Consiliul Local astfel încât proiectele folosinţă pe o perioadă limitată pentru infrastructura rutieră şi pietonală, propuse de consilierii social – Bibliotecă. Cei de la RADEF Film infrastructura de apă şi canalizare. Şi democraţi să se regăsească în proiectul România nu şi-au arătat disponibilitatea dacă vă aruncaţi privirea pe toate de buget pe anul viitor?de a da imobilul Primăriei sau Consiliului obiectivele de investiţii care s-au pus pe 

La fel cum am procedat şi până acum. Judeţean. Primăria a început să tapet, exact cu acelea „au ieşit” în faţă. 
Cu o administraţie lipsită de viziune, de „fluture” nişte desene, planşe că ar face Au vrut, n-au vrut, în cartierul Mircea 
idei, nu e deloc greu să-ţi impui nişte nu ştiu ce, dar nefiind proprietară nu Vodă a început asfaltarea. Pe PNDL, cu 
proiecte viabile, fezabile pentru poate face nimic!ajutorul nostru, al guvernului PSD s-a 
călărăşeni. Noi suntem pragmatic. Nu O altă informaţie relevă faptul că făcut ceva. Pe strada Năvodari, la 
contează că e o administraţie liberală la Primăria ar avea probleme cu banii. blocurile H, cele de pe mal, s-a făcut 
putere. Dacă am văzut că s-a făcut Suma solicitată CJ ar fi de circa 8 asfaltarea, cu toate că ar fi trebuit să se 
proiectul propus de mine şi colegii din miliarde de lei vechi. De ce credeţi că s-acţioneze cu mai mult simţ de 
PSD, m-am bucurat!a ajuns într-o astfel de situaţie?răspundere.

Nu ştiu cum şi-au făcut socotelile. Sunt Mulţumesc.Le-am spus să mergem în cartiere, să 
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Finalul de an e pe cale să-i provoace extreme de precară a acestei probleme multe şi „pe sprânceană”, Primăria devenind anuale fiind estimate la circa 55-56 de 
primarului Dan Drăgulin multe frisoane pe generează acum probleme ce par mai degrabă o anexă financiară dar şi un soi miliarde de lei vechi.
şira spinării. Cu resursele financiare ca şi insurmontabile. Cât priveşte identificarea de cimitir al elefanţilor din PNL. C-aşa-s ăştia 

Această degringoladă financiară care bântuie epuizate, liberalul caută în zadar soluţii, soluţiilor? Mai încolo, ce atâta grabă! de dreapta, dau randament maxim doar la 
Primăria riscă să devină acută şi să explodeze cerşind până şi la Consiliul Judeţean bani stat!

Şi plata salariilor a devenit o problemă în perioada următoare. Este consecinţa pentru acoperirea unor datorii faşă de doi 
Şi marea sa pasiune, handbalul e pe cale să-şi pentru primar. Pentru ultimele două luni ale „firească” a managementului defectuos operatori de salubritate care-şi desfăşoară 
dea duhul. Echipa prezidată impecabil de Ion anului, sumele necesare vor fi luate din imprimat de un primar liberal, cu vădite activitatea pe raza municipiului reşedinţă de 
Dumitru care schimbă antrenorii şi jucătorii “excedentul” pe anul trecut, adică de la „apucături” comuniste, învăţate la acea judeţ. ,Mai mare râsu' pentru o capitală de 
în timpul campionatului ca pe nişte ciorapi “investiţii”. Pentru plata lunară a salariilor şcoală de tristă amintire.judeţ să stea pe aceleaşi rând cu Dichiseni ori 
murdari, traversează momente financiare personalului şi a indeminizaţiilor consilierilor Gurbăneşti, localităţi extrem de mici cu 
extrem de dificile având nevoie de finanţare Altfel, de toată jena efervesecenţa generată (incluzând aici şi bugetul de stat şi bugetul bugete microscopice, obişnuite să stea cu 
pentru acoperirea ultimelor 2 luni. Şi anul nu de apropiaţii săi care propovăduiesc în toiul contribuţiilor), e nevoie de circa 1,4 milioane mâna-ntinsă la Guvern, ori Consiliul 
s-a terminat! Până acum, Primăria a pompat zilei elucubraţiile politice livrrate de PNL lei. Adică vreo 16,8 milioane anual. Mi-e şi Judeţean!
vreo 34 de miliarde de lei vechi la care se central. E normal ca slugoii să împărtăşească jenă să scriu suma asta în lei vechi!

Suma pe care liderul PNL o solicit de la adaugă ale 6 miliarde, „aprobate” recent de ideile politice ale şefului, dar firesc ar fi ca ei 
“judeţ” ar fi de 780 de mii de lei, insuficientă La nivelul Primăriei, salariile au crescut consilierii locali în urma unei rectificări. să dea „share” diverselor inepţii fie după 
totuşi pentru a stinge obligaţiile faţă de RER considerabil iar schema de personal a cam Rezultă vreo 40 de miliarde, clubul orele de program, fie să se retragă din 
Ecologic Service Bucureşti REBU SA şi Urban luat-o razna. Deşi populaţia municipiului beneficiind şi de ale 8,5 miliarde de lei vechi, Primărie şi să-şi mute job-ul la partid. Şi de 
SA, estimate, potrivit surselor noastre, la continuă să scadă (mulţi călărăşeni câştigă o viraţi în prima parte a anului de Consiliul acolo să-şi ridice şi leafa nesimţită! C-aşa ar 
circa 20 de miliarde de lei vechi. Gestionarea pâine în străinătate!), s-au făcut angajări Judeţean. Şi banii tot nu ajung, cheltuielile trebui să facă ăştia de dreapta, nu?

Compania de Apă Ecoaqua SA Călăraşi deserveşte 
(asigură întreţinerea)  sistemelor publice de 
canalizare-epurare  având ca obiect preluarea 
apelor uzate menajere şi industriale din localităţile 
Călăraşi, Olteniţa, Urziceni, Lehliu Gară, Fundulea 
şi Budeşti.
Întreţinerea acestui sistem de canalizare este 
foarte mult îngreunată de faptul
că, în particular cetăţenii deversează prin toaletele 
din locuinte sau direct în  conductele publice, o 
cantitate foarte mare de materii şi materiale care 
NU AU CE CĂUTA într-un sIstem de preluare a 
apelor uzate menajere: haine, cârpe, material de 
igienă personale, deşeuri solide, pungi şi recipiente 
PVC, materiale de construcţii, grăsimi şi seuri 
animale, uleiuri alimentare sau auto şi restul 
provenit din distilarea fructelor (borhot)
Aceste materiale înfundă sistemul de canalizare, 
obturează treptat secţiunile  conductelor reducând 
capacitatea de preluare a apelor uzate menajere şi  
blochează funcţionarea staţiilor de pompare ape 
uzate. Efectul blocajelor generate de aceste 
materiale este resimţit în primul rând tot de 
locuitorii din zonă, urmare a refulării de ape 
reziduale în case, pe proprietăţi sau spaţii 
publice.
Pe lângă neplăcerile cauzate de refularea 
dejecţiilor care în sine generează discomfort şi 
chiar ameninţare la adresa sănătăţii publice, nu 
este deloc de neglijat mirosul provenit din 
canalizare atunci când aceasta se blochează.
Supunem  atenţiei  populaţiei că toaleta  din 
locuinţa  şi sistemul de canalizare stradal NU 
REPREZINTĂ coşul dumneavoastră de gunoi. 
Sistemul de canalizare este destinat a prelua 
exclusiv apele uzate menajere şi  pluviale, orice 
alte materii, obiecte, materiale ajunse în sistem va 
necesita intervenţii multiple, care consumă 
importante resurse financiare şi umane, suportate 
indirect tot de către dumneavoastră.
Ecoaqua va interveni de fiecare dată când se 
constată disfuncţionalităţi ale sistemului de 
canalizare, dar ţinând cont de faptul că primii 
afectaţi de acestea sunteţi dumneavoastră, facem 
un nou apel prin care vă rugăm să luaţi toate 
măsurile pentru o utilizare a toaletelor din locuinţe 
şi a sistemului de preluare a  apelor uzate 
menajere în general, strict pentru scopul pentru 
care sunt destinate.
Vă mulţumim!

ECOAQUA SA Călăraşi

Pentru că în această perioadă, în mod programul orar atât în zilele de lucru cât şi În această perioadă premergătoare 
tradiţional, se sacrifică porcine a căror în zilele nelucrătoare în acest sens fiind sărbătorilor de iarnă cât şi după, DSVSA 
provenienţă este preponderent din asigurat program permanent în perioada Călăraşi organizează acţiuni de inspecţie la 
sectorul gospodăresc, cât şi datorită 15 – 28.12.2011. unităţile de producţie, depozitare şi 
creşterii numărului de cazuri de comercializare produse de origine animală În momentul sacrificării de porcine 
trichineloză la porcinele din sectorul şi nonanimală, pentru verificarea identificate cu crotalii (număr matricol), 
gospodăresc şi a îmbolnăvirilor la oameni respectării condiţiilor igienico sanitare de proprietarul animalului este obligat să 
ca urmare a consumului de carne de porc funcţionare ale acestora, calităţii predea această marcă auriculară de 
neexaminată de medicul veterinar, Direcţia produselor comercializate şi a respectării identificare la medicul veterinar din 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa altor reguli impuse de legislaţia privind localitatea de domiciliu al animalului sau la 
Alimentelor (DSVSA) Călăraşi face siguranţa alimentelor în vigoare.medicul veterinar de la CSVSA, unde va 
următoarele recomandări consumatorilor: Consumatorii pot adresa sesizări fie la efectua şi examenul cărnii de porc în 

numerele de telefon ale DSVSA Călăraşi Aprovizionarea cu carne se va face numai direcţia trichinelozei. 
313676.din măcelării, carmangerii aprobate sanitar Carnea obţinută în urma sacrificării 

veterinar pentru comercializarea cărnii şi Proprietarii care nu-şi înregistrează porcii tradiţionale în sistem gospodăresc este 
produselor din carne. nu vor beneficia de despăgubiri în cazul în interzis a fi comercializată pentru consum 

care se va constata că sunt infestaţi cu În situatia în care crescătorii de porcine din public (magazine, restaurante, 
Trichinella spiralis. sectorul gospodăresc sacrifică în mod supermarketuri, pieţe agroalimentare) 
DSVSA Călăraşi recomandă celor care tradiţional porcine pentru consum propriu, această carne fiind destinată doar 
sacrifică porci în perioada premergătoare consumul cărnii rezultate din astfel de consumului propriu în familie .
sărbătorilor de iarnă să-şi înregistreze sacrificări se va face numai după ce aceasta Nerespectarea acestor minime 
animalele la medicul veterinar din comună, a fost examinată trichineloscopic de către recomandări pot cauza îmbolnăviri în 
iar în cazul în care cumpără să înregistreze un medic veterinar împuternicit, iar rândul oamenilor, atât cu trichineloza cât şi 
şi mişcarea animalului. rezultatul acestui examen este negativ. cu alte boli care se pot transmite de la 
Precizăm că despăgubirile vor fi acordate Examenul pentru decelarea trichinelozei animale la om, unele dintre ele putând 
doar acelor animale care sunt înregistrate din carnea de porc este contracost şi se avea consecinţe grave pentru sănătatea 
şi crotaliate, iar în cazul în care au fost poate efectua la Circumscripţiile Sanitare consumatorului .
vândute să fie înregistrat acest lucru. În caz Veterinare din fiecare localitate de către DSVSA Călăraşi recomandă tuturor 
contrar, carnea animalului bolnav va fi medicii veterinari de liberă practică consumatorilor de produse alimentare de 
confiscată şi nu se vor mai acorda împuterniciţi cât şi la nivelul origine animală (carne, lapte, ouă, brânză) 
despăgubiri. Pentru animalele bolnave de Circumscripţiilor pentru Siguranţa sau nonanimală ca aprovizionarea cu 
trichineloză înregistrate, despăgubirea se Alimentelor din municipiul Călăraşi şi acestea să se facă  numai din unităţi 
face la preţul pieţei.Olteniţa, examenul fiind efectuat de medici autorizate (magazine, pieţe 

veterinari oficiali de stat . Examenele trichineloscopice se fac la toate agroalimentare) în acest sens, evitându-se 
circumscripţiile sanitar-veterinare din  La nivelul fiecărui CSV / CSVSA comerţul ambulant, stradal neautorizat, 
judeţ,  contracost.consumatorii pot să obţină informaţii locuri de unde pot fi achiziţionate produse 

DIRECTOR  EXECUTIVprivind probele care trebuie prezentate alimentare contrafăcute, falsificate, 
pentru acest examen, cantitatea acestora, alterate e.t.c. Dr. Viorel BUCUR

ofere consumatorului date privind identitatea 
producătorului, sortimentul de produs, data 
obţinerii, înscrise pe o etichetă ataşată pe 
ambalaj‚ cutia de plastic sau putina pentru 
brânzeturi.

Este recomandat ca ouăle şi alte produse 
alimentare care se consumă în mod necontrolată riscaţi să îmbolnăviţi alţi oameni sanitar veterinar se sancţionează cu amenzi Directia Sanitară Veterinară şi pentru 
tradiţional în această perioadă, cum sunt: sau alte animale, iar răspândirea bolilor la cuprinse între 20.000 şi 40.000 de lei.Siguranţa Alimentelor Călăraşi  cozonacii, prăjiturile, legumele de sezon etc., animale sau om se pedepseşte, conform legii. Cumpăraţi carne de porc, produse sau recomandă cetăţenilor să cumpere să fie achiziţionate din spaţii amenajate şi Porcul crescut în gospodărie, carnea şi preparate obţinute din aceasta, numai din 

produse alimentare numai din autorizate aflate sub controlul personalului locuri sau spaţii autorizate şi supravegheate produsele din carne provenite de la acesta 
de specialitate.unităţi sau spaţii autorizate sanitar sanitar veterinar.sunt interzise a fi comercializate!
De asemenea, înainte de achiziţionarea veterinar. În cazul în care cetăţenii doresc să Solicitaţi vizita medicului veterinar înainte 
alimentelor de origine animală, din locuri achiziţioneze produse alimentare trebuie să de sacrificarea porcului, pentru a verifica 
specializate în acest sens, asiguraţi-vă că Aceasta înseamnă că, atât carnea cât şi alte fie atenţi la câteva aspecte:starea de sănătate a animalului înainte de 
vânzătorul este echipat corespunzător, poartă produse de origine animală sau non-animală sacrificare. - existenţa şi funcţionarea vitrinelor 
halat de protecţie şi bonetă, iar manipularea au fost supuse controlului sanitar-veterinar şi frigorifice în care sunt expuse alimentele de În situaţia în care medicul veterinar constată 
alimentelor neambalate o realizează cu pentru siguranţa alimentelor şi nu constituie origine animală;că porcul dumneavoastră este bolnav, nu 
mâinile acoperite de mănuşi curate sau de un pericol pentru sănătatea publică. riscaţi sacrificarea şi consumul cărnii. Veţi fi - integritatea ambalajelor, care trebuie să 
unică folosinţă.Este interzisă comercializarea porcilor, cărnii asigure protecţie pe timpul transportului, despăgubit de stat la valoarea de piaţă a 

şi produselor din carne provenite din zonele DSVSA Călăraşi recomandă să fie menţinut depozitării şi comercializării;animalului, numai dacă acesta este identificat 
de restricţie, ca urmare a evoluţiei virusului un grad ridicat de alertă, şi în cazul semnelor şi înregistrat. - etichetarea produselor alimentare, cu date 
Pestei Porcine Africane (PPA). de boala şi/sau moarte a animalelor, referitoare la tipul produsului, originea Nu consumaţi carnea şi nu o preparaţi, până 

proprietarii să anunţe urgent, în maxim 24 Sacrificarea porcului şi consumarea acestuia acestuia, condiţiile de păstrare, data obţinerii nu obţineţi de la medicul veterinar rezultatul 
ore,  medicul veterinar de liberă practică şi în familie, fără controlul sanitar veterinar al după caz, termenul de valabilitate etc.examinării pentru Trichinella spp., cu rezultat 
/sau DSVSA Călăraşi - telefon 0242 313676.stării de sănătate a animalului şi a salubrităţii negativ. Recomandarea este valabilă şi pentru - comercializarea brânzeturilor trebuie să se 

cărnii obţinute, poate avea consecinţe grave: DIRECTOR EXECUTIV,carnea obţinută de la porcii mistreţi. facă în ambalaje de unică folosinţă (pungi din 
Dacă porcul este bolnav, prin vânzarea plastic sau hârtie cerată de uz alimentar) şi să DR Viorel BUCURComercializarea cărnii de porc neexpertizată 

Recomandări pentru sărbătorile de iarnă. Reguli şi 
sancţiuni pentru sacrificarea porcilor în gospodării!

n Comunicat de presă / DSVSA Călăraşi 

Cum să ne ferim de trichineloză!

CAS CĂLĂRAŞI reaminteşte anterior datei de 31 decembrie 
furnizorilor de servicii medicale 2012, termenul de valabilitate este 
aflaţi în contract cu casele de 31 decembrie 2019.
asigurări de sănătate, dar şi Totodată, cardurile naţionale de 
asiguraţilor, că termenul de sănătate noi care se emit începând 
valabilitate al cardurilor naționale cu data de 1 august 2018 au de la 
de sănătate emise până la data de început durata de valabilitate de 
31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 şapte ani, conform aceleiaşi Hotărâri 
la 7 ani prin Hotărârea de Guvern nr. de Guvern.
458 din 28 iunie 2018. Totodată, reamintim că acest 

document este personal şi Menţionăm că aceste carduri sunt 
netransmisibil, unul din rolurile recunoscute drept valabile de 
cardului naţional de sănătate fiind Platforma Informatică a Asigurărilor 
de a certifica că serviciile medicale de Sănătate timp de doi ani după 
decontabile din Fondul Naţional data de expirare a valabilităţii 
Unic de Asigurări Sociale de inscripţionată pe suprafaţa din 
Sănătate au fost efectiv acordate material plastic, deoarece 
asiguratului respectiv.certificatele digitale înscrise în 

Presedinte director general,cipurile electronice au o valabilitate 
de 7 ani. În cazul cardurilor emise Ing Marius DULCE

Durata de valabilitate a cardului național 
de sănătate se prelungeşte la 7 ani

Bate-un vânt aspru de sărăcie în dreptul Primăriei Călăraşi!

n PSD Călăraşi

M. Dulce: Primăria nu 
gestionează corect banii!

Pentru a îmbunătăţi relaţia client – furnizor, ECOAQUA SA  
a dezvoltat mai multe canale de comunicare, în vederea 
transmiterii către utilizator de informaţii corecte, 
argumentate legal, care să genereze o încredere mai mare 
a clienţilor în  compania ECOAQUA SA.
Utilizatorii serviciilor de apă şi canalizare prestate de 
ECOAQUA SA Călăraşi, persoane fizice şi juridice pot 
contacta prin diferite moduri personalul specializat al 
operatorului pentru rezolvarea problemelor survenite în 
relaţia cu unitatea noastră sau pentru a solicita avize, 
branşări sau racordări la imobile.
Astfel există următoarele căi de informare şi transmitere a 
solicitărilor:
1. Comunicarea clasică prin telefon şi e-mail către sediile 
sucursalelor sau dispeceratele cu program NON STOP, care 
se regăsesc înscrise pe website-ul www.ecoaqua.ro, 
secţiunea Contact 
2. Informarea despre diferite anunţuri, comunicate de 
presă, întreruperi programate a distribuţiei apei, calitatea 
apei prin intermediul website-ului www.ecoaqua.ro 
3. Informarea în timp real despre comunicări adresate 
utilizatorilor prin intermediul paginii create pe 
facebook.com/ECOAQUA.
4. Informare/evidenţă a facturilor emise, a plăţilor 
efectuate, a soldului restant şi indexului facturat  prin 
aplicaţia “Contul meu ECOAQUA” pe care utilizatorii şi-l 
pot crea pe website-ul www.ecoaqua.ro  secţiunea 
Autentificare/ Înregistrare cont.
Dacă rezolvarea problemei implică detalierea şi obţinerea 
de informaţii suplimentare, ceea ce necesită deplasarea 
către unitatea noastră, atunci vă aşteptăm la sediul 
CENTRULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL, 
deschis  în Municipiul Călăraşi, str N Titulescu, Bloc D2, 
Scara 2, Parter, Telefon: 0342 404 023, cu program de la 
10.00 la 17.30 zilnic de LUNI până VINERI.

De asemenea dacă consideraţi că nu sunteţi mulţumit de 
soluţionarea problemei dumneavoastră, puteţi solicita o 
audienţă la conducerea executivă, conform următorului 
program:

Ü ECOAQUA SA operator regional
NEAGU CEZAR PAUL - Director general: MARŢI  orele: 
15.00 - 16.00
NEACŞU CONSTANTIN - Director executiv comercial: JOI 
orele: 10.00 - 11.00

Ü ECOAQUA SA  Sucursala Călăraşi
CUŢĂR NICOLAE - Inginer şef: JOI orele: 14.00 - 15.00

Ü ECOAQUA SA  Sucursala Olteniţa
CRĂCIUN MARIN - Director: LUNI orele: 10.00 - 12.00
CHIRICĂ MARIAN - Coordonator tehnic: MARŢI orele: 
13.00 - 15.00

Ü ECOAQUA SA  Sucursala Urziceni
NICULAE CONSTANTIN NICULAE - Director: MARŢI orele: 
10.00 - 11.00
MATACHE MARIAN - Inginer sef: MARŢI orele: 11.00 - 
12.00

NOTĂ: Înscrierile se fac la Secretariat ECOAQUA-SA 
operator regional Tel: 0242 312 705, Mobil: 0372 714 752, 
sau prin CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL 
Str N Titulescu Bloc D2 , Scara 2 Parter (lângă casieria RCS 
RDS), Tel:0342 404 023

ECOAQUA SA îşi doreşte 
o comunicare mai 

eficientă cu utilizatorii

ECOAQUA SA CĂLĂRAŞI

Toaleta nu este 
coş de gunoi!
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de acord cu mărirea salariilor însă 
trebuiau să-şi facă bine calculele în 
momentul în care au decis majorarea 
drepturilor salariale. S-a mărit şi 
numărul de salariaţi. S-au făcut foarte 
multe angajări în ultima perioadă iar 
acum la sfârşit de an ne-am trezit cu o 
solicitare de rectificare bugetară ca să 
luăm din excedentul anului trecut, de la 
“investiţii”, că tot nu le-am făcut, suma 
de 4 milioane şi ceva pentru acoperirea 
unor cheltuieli cu serviciile şi de 
personal. Drept urmare, consider că a 
fost o proastă administrare. Primăria nu 
gestionează corect banii! Când eram 
viceprimar, Primăria avea un buget de 
vreo 350 de miliarde lei vechi iar pentru 
investiţii suma prevăzută era de vreo 
230 miliarde lei vechi. În condiţiile în 
care nu erau majorate salariile. Dacă 
acum salariile s-au dublat, cu siguranţă 
nu le mai rămâne pentru investiţii decât 
vreo 100 de miliarde de lei vechi. De 
aceea, apar astfel de discuţii.
Pe de altă parte, aş vrea să precizez că 
nu am fost de acord cu împrumutul (n.r. 
420 de miliarde de lei vechi) întrucât 
dacă nu gestionăm bine aceşti bani, cine 
vine mai târziu ar putea să tragă 
ponoasele.

Apropos de împrumut. Din 
informaţiile pe care le aveţi, a fost vorbim cu oamenii ca să avem o viziune Liderul consilierilor locali PSD, 
aprobat până acum de Ministerul de unitară pe zona respectivă. Degeaba Marius Dulce consideră că 
Finanţe?introducem reţeaua de apă dacă nu ne 

Executivul Primăriei Călăraşi se dăm seama că e nevoie şi de cea de Nu am nici un fel de informaţii. Nu ştiu 
confruntă cu vădite probleme canalizare... cum se va derula procedura cu acest 
financiare întrucât nu Să înţelegem că primarul a ţinut cont împrumut. N-am fost şi nu voi fi de 

de toate propunerile dumneavoastră?gestionează corect banii acord cu accesarea lui, decât dacă voi fi 
convins că se vor cheltui banii aşa cum Bineînţeles. Dacă urmăriţi tot ce s-a călărăşenilor. Dulce arată cu 
trebuie. Nu poâi să bagi într-o stradă de spus la Consiliul Local, veţi identifica degetul şi susţine că proiectele 
800 de metri, mă refer la B-dul Nicolae uşor propunerile noastre. La începutul sale şi ale colegilor săi din PSD şi- Titulescu) 9,7 milioane de lei. Consider acestui an, am propus ca Serviciul 

au găsit întotdeauna loc în că acolo e vorba de o lucrare de până în Pavaje Spaţii Verzi să nu mai fie folosit 
agenda unei administraţii 5 milioane de lei. Nu ştiu cum s-a ajuns doar pentru „plombări”. Avem utilaje 

la această sumă!moderne, în care am investit sume liberale lipsite de viziune. 
importante şi am propus să se asfalteze Se tot vorbeşte de “marea asfaltare”. 
străzile din Cărămidari, să acţionăm în Va prinde viaţă acest “proiect” anul În urmă cu vreo 2 ani şi jumătate, în 
spatele fostului complex Farfuria. E viitor?timpul campaniei electorale, actuala 
drept, acolo s-au făcut, cu chiu cu vai, administraţie locală făcea o serie de Am tot auzit poveşti. Asfaltarea se face două străzi. Din păcate, amgajaţii SPSV „promisiuni” pentru a obţine voturile cu bani. Înseamnă că au bani pe au fost luaţi să plombeze în stânga şi în călărăşenilor. Câte dintre ele credeţi că proiecte, pe…Poate se sprijină pe PNDL. dreapta, fără noimă.s-au concretuizat până acum? Tot guvernul PSD să ofere finanţare. 

A reuşit Executivul să vă convingă de Mă bucur că aţi spus „promisiuni” Foarte bine! Însă noi trebuie să ne 
faptul că Cinematograful Victoria e în pentru că o administraţie care a avut o gândim bine că pe lângă banii de la 
domeniul public al municipiului?lipsă de viziune, a ajuns să pună în guvern, trebuie să gestionăm şi noi 
La şedinţa respectivă de consiliu nu am practică toate propunerile mele şi ale corect banii publici pe care-I încasăm de 
participat. Ştiam că e o chestiune PSD-ului, de-a lungul timpului. Dacă vă la cetăţeni, în beneficiul lor.
ciudată cu cinematograful Victoria aduceţi aminte, începând din campania 2019 va fi un an şi mai greu în planul pentru că CJ Călăraşi n-a avut decât o electorală şi apoi în anii următori, am bătăliei politice. Care va fi strategia PSD adresă în baza căreia i s-a dat dreptul de spus că pentru Călăraşi sunt importante în Consiliul Local astfel încât proiectele folosinţă pe o perioadă limitată pentru infrastructura rutieră şi pietonală, propuse de consilierii social – Bibliotecă. Cei de la RADEF Film infrastructura de apă şi canalizare. Şi democraţi să se regăsească în proiectul România nu şi-au arătat disponibilitatea dacă vă aruncaţi privirea pe toate de buget pe anul viitor?de a da imobilul Primăriei sau Consiliului obiectivele de investiţii care s-au pus pe 

La fel cum am procedat şi până acum. Judeţean. Primăria a început să tapet, exact cu acelea „au ieşit” în faţă. 
Cu o administraţie lipsită de viziune, de „fluture” nişte desene, planşe că ar face Au vrut, n-au vrut, în cartierul Mircea 
idei, nu e deloc greu să-ţi impui nişte nu ştiu ce, dar nefiind proprietară nu Vodă a început asfaltarea. Pe PNDL, cu 
proiecte viabile, fezabile pentru poate face nimic!ajutorul nostru, al guvernului PSD s-a 
călărăşeni. Noi suntem pragmatic. Nu O altă informaţie relevă faptul că făcut ceva. Pe strada Năvodari, la 
contează că e o administraţie liberală la Primăria ar avea probleme cu banii. blocurile H, cele de pe mal, s-a făcut 
putere. Dacă am văzut că s-a făcut Suma solicitată CJ ar fi de circa 8 asfaltarea, cu toate că ar fi trebuit să se 
proiectul propus de mine şi colegii din miliarde de lei vechi. De ce credeţi că s-acţioneze cu mai mult simţ de 
PSD, m-am bucurat!a ajuns într-o astfel de situaţie?răspundere.

Nu ştiu cum şi-au făcut socotelile. Sunt Mulţumesc.Le-am spus să mergem în cartiere, să 
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î 

Finalul de an e pe cale să-i provoace extreme de precară a acestei probleme multe şi „pe sprânceană”, Primăria devenind anuale fiind estimate la circa 55-56 de 
primarului Dan Drăgulin multe frisoane pe generează acum probleme ce par mai degrabă o anexă financiară dar şi un soi miliarde de lei vechi.
şira spinării. Cu resursele financiare ca şi insurmontabile. Cât priveşte identificarea de cimitir al elefanţilor din PNL. C-aşa-s ăştia 

Această degringoladă financiară care bântuie epuizate, liberalul caută în zadar soluţii, soluţiilor? Mai încolo, ce atâta grabă! de dreapta, dau randament maxim doar la 
Primăria riscă să devină acută şi să explodeze cerşind până şi la Consiliul Judeţean bani stat!

Şi plata salariilor a devenit o problemă în perioada următoare. Este consecinţa pentru acoperirea unor datorii faşă de doi 
Şi marea sa pasiune, handbalul e pe cale să-şi pentru primar. Pentru ultimele două luni ale „firească” a managementului defectuos operatori de salubritate care-şi desfăşoară 
dea duhul. Echipa prezidată impecabil de Ion anului, sumele necesare vor fi luate din imprimat de un primar liberal, cu vădite activitatea pe raza municipiului reşedinţă de 
Dumitru care schimbă antrenorii şi jucătorii “excedentul” pe anul trecut, adică de la „apucături” comuniste, învăţate la acea judeţ. ,Mai mare râsu' pentru o capitală de 
în timpul campionatului ca pe nişte ciorapi “investiţii”. Pentru plata lunară a salariilor şcoală de tristă amintire.judeţ să stea pe aceleaşi rând cu Dichiseni ori 
murdari, traversează momente financiare personalului şi a indeminizaţiilor consilierilor Gurbăneşti, localităţi extrem de mici cu 
extrem de dificile având nevoie de finanţare Altfel, de toată jena efervesecenţa generată (incluzând aici şi bugetul de stat şi bugetul bugete microscopice, obişnuite să stea cu 
pentru acoperirea ultimelor 2 luni. Şi anul nu de apropiaţii săi care propovăduiesc în toiul contribuţiilor), e nevoie de circa 1,4 milioane mâna-ntinsă la Guvern, ori Consiliul 
s-a terminat! Până acum, Primăria a pompat zilei elucubraţiile politice livrrate de PNL lei. Adică vreo 16,8 milioane anual. Mi-e şi Judeţean!
vreo 34 de miliarde de lei vechi la care se central. E normal ca slugoii să împărtăşească jenă să scriu suma asta în lei vechi!

Suma pe care liderul PNL o solicit de la adaugă ale 6 miliarde, „aprobate” recent de ideile politice ale şefului, dar firesc ar fi ca ei 
“judeţ” ar fi de 780 de mii de lei, insuficientă La nivelul Primăriei, salariile au crescut consilierii locali în urma unei rectificări. să dea „share” diverselor inepţii fie după 
totuşi pentru a stinge obligaţiile faţă de RER considerabil iar schema de personal a cam Rezultă vreo 40 de miliarde, clubul orele de program, fie să se retragă din 
Ecologic Service Bucureşti REBU SA şi Urban luat-o razna. Deşi populaţia municipiului beneficiind şi de ale 8,5 miliarde de lei vechi, Primărie şi să-şi mute job-ul la partid. Şi de 
SA, estimate, potrivit surselor noastre, la continuă să scadă (mulţi călărăşeni câştigă o viraţi în prima parte a anului de Consiliul acolo să-şi ridice şi leafa nesimţită! C-aşa ar 
circa 20 de miliarde de lei vechi. Gestionarea pâine în străinătate!), s-au făcut angajări Judeţean. Şi banii tot nu ajung, cheltuielile trebui să facă ăştia de dreapta, nu?

Compania de Apă Ecoaqua SA Călăraşi deserveşte 
(asigură întreţinerea)  sistemelor publice de 
canalizare-epurare  având ca obiect preluarea 
apelor uzate menajere şi industriale din localităţile 
Călăraşi, Olteniţa, Urziceni, Lehliu Gară, Fundulea 
şi Budeşti.
Întreţinerea acestui sistem de canalizare este 
foarte mult îngreunată de faptul
că, în particular cetăţenii deversează prin toaletele 
din locuinte sau direct în  conductele publice, o 
cantitate foarte mare de materii şi materiale care 
NU AU CE CĂUTA într-un sIstem de preluare a 
apelor uzate menajere: haine, cârpe, material de 
igienă personale, deşeuri solide, pungi şi recipiente 
PVC, materiale de construcţii, grăsimi şi seuri 
animale, uleiuri alimentare sau auto şi restul 
provenit din distilarea fructelor (borhot)
Aceste materiale înfundă sistemul de canalizare, 
obturează treptat secţiunile  conductelor reducând 
capacitatea de preluare a apelor uzate menajere şi  
blochează funcţionarea staţiilor de pompare ape 
uzate. Efectul blocajelor generate de aceste 
materiale este resimţit în primul rând tot de 
locuitorii din zonă, urmare a refulării de ape 
reziduale în case, pe proprietăţi sau spaţii 
publice.
Pe lângă neplăcerile cauzate de refularea 
dejecţiilor care în sine generează discomfort şi 
chiar ameninţare la adresa sănătăţii publice, nu 
este deloc de neglijat mirosul provenit din 
canalizare atunci când aceasta se blochează.
Supunem  atenţiei  populaţiei că toaleta  din 
locuinţa  şi sistemul de canalizare stradal NU 
REPREZINTĂ coşul dumneavoastră de gunoi. 
Sistemul de canalizare este destinat a prelua 
exclusiv apele uzate menajere şi  pluviale, orice 
alte materii, obiecte, materiale ajunse în sistem va 
necesita intervenţii multiple, care consumă 
importante resurse financiare şi umane, suportate 
indirect tot de către dumneavoastră.
Ecoaqua va interveni de fiecare dată când se 
constată disfuncţionalităţi ale sistemului de 
canalizare, dar ţinând cont de faptul că primii 
afectaţi de acestea sunteţi dumneavoastră, facem 
un nou apel prin care vă rugăm să luaţi toate 
măsurile pentru o utilizare a toaletelor din locuinţe 
şi a sistemului de preluare a  apelor uzate 
menajere în general, strict pentru scopul pentru 
care sunt destinate.
Vă mulţumim!

ECOAQUA SA Călăraşi

Pentru că în această perioadă, în mod programul orar atât în zilele de lucru cât şi În această perioadă premergătoare 
tradiţional, se sacrifică porcine a căror în zilele nelucrătoare în acest sens fiind sărbătorilor de iarnă cât şi după, DSVSA 
provenienţă este preponderent din asigurat program permanent în perioada Călăraşi organizează acţiuni de inspecţie la 
sectorul gospodăresc, cât şi datorită 15 – 28.12.2011. unităţile de producţie, depozitare şi 
creşterii numărului de cazuri de comercializare produse de origine animală În momentul sacrificării de porcine 
trichineloză la porcinele din sectorul şi nonanimală, pentru verificarea identificate cu crotalii (număr matricol), 
gospodăresc şi a îmbolnăvirilor la oameni respectării condiţiilor igienico sanitare de proprietarul animalului este obligat să 
ca urmare a consumului de carne de porc funcţionare ale acestora, calităţii predea această marcă auriculară de 
neexaminată de medicul veterinar, Direcţia produselor comercializate şi a respectării identificare la medicul veterinar din 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa altor reguli impuse de legislaţia privind localitatea de domiciliu al animalului sau la 
Alimentelor (DSVSA) Călăraşi face siguranţa alimentelor în vigoare.medicul veterinar de la CSVSA, unde va 
următoarele recomandări consumatorilor: Consumatorii pot adresa sesizări fie la efectua şi examenul cărnii de porc în 

numerele de telefon ale DSVSA Călăraşi Aprovizionarea cu carne se va face numai direcţia trichinelozei. 
313676.din măcelării, carmangerii aprobate sanitar Carnea obţinută în urma sacrificării 

veterinar pentru comercializarea cărnii şi Proprietarii care nu-şi înregistrează porcii tradiţionale în sistem gospodăresc este 
produselor din carne. nu vor beneficia de despăgubiri în cazul în interzis a fi comercializată pentru consum 

care se va constata că sunt infestaţi cu În situatia în care crescătorii de porcine din public (magazine, restaurante, 
Trichinella spiralis. sectorul gospodăresc sacrifică în mod supermarketuri, pieţe agroalimentare) 
DSVSA Călăraşi recomandă celor care tradiţional porcine pentru consum propriu, această carne fiind destinată doar 
sacrifică porci în perioada premergătoare consumul cărnii rezultate din astfel de consumului propriu în familie .
sărbătorilor de iarnă să-şi înregistreze sacrificări se va face numai după ce aceasta Nerespectarea acestor minime 
animalele la medicul veterinar din comună, a fost examinată trichineloscopic de către recomandări pot cauza îmbolnăviri în 
iar în cazul în care cumpără să înregistreze un medic veterinar împuternicit, iar rândul oamenilor, atât cu trichineloza cât şi 
şi mişcarea animalului. rezultatul acestui examen este negativ. cu alte boli care se pot transmite de la 
Precizăm că despăgubirile vor fi acordate Examenul pentru decelarea trichinelozei animale la om, unele dintre ele putând 
doar acelor animale care sunt înregistrate din carnea de porc este contracost şi se avea consecinţe grave pentru sănătatea 
şi crotaliate, iar în cazul în care au fost poate efectua la Circumscripţiile Sanitare consumatorului .
vândute să fie înregistrat acest lucru. În caz Veterinare din fiecare localitate de către DSVSA Călăraşi recomandă tuturor 
contrar, carnea animalului bolnav va fi medicii veterinari de liberă practică consumatorilor de produse alimentare de 
confiscată şi nu se vor mai acorda împuterniciţi cât şi la nivelul origine animală (carne, lapte, ouă, brânză) 
despăgubiri. Pentru animalele bolnave de Circumscripţiilor pentru Siguranţa sau nonanimală ca aprovizionarea cu 
trichineloză înregistrate, despăgubirea se Alimentelor din municipiul Călăraşi şi acestea să se facă  numai din unităţi 
face la preţul pieţei.Olteniţa, examenul fiind efectuat de medici autorizate (magazine, pieţe 

veterinari oficiali de stat . Examenele trichineloscopice se fac la toate agroalimentare) în acest sens, evitându-se 
circumscripţiile sanitar-veterinare din  La nivelul fiecărui CSV / CSVSA comerţul ambulant, stradal neautorizat, 
judeţ,  contracost.consumatorii pot să obţină informaţii locuri de unde pot fi achiziţionate produse 

DIRECTOR  EXECUTIVprivind probele care trebuie prezentate alimentare contrafăcute, falsificate, 
pentru acest examen, cantitatea acestora, alterate e.t.c. Dr. Viorel BUCUR

ofere consumatorului date privind identitatea 
producătorului, sortimentul de produs, data 
obţinerii, înscrise pe o etichetă ataşată pe 
ambalaj‚ cutia de plastic sau putina pentru 
brânzeturi.

Este recomandat ca ouăle şi alte produse 
alimentare care se consumă în mod necontrolată riscaţi să îmbolnăviţi alţi oameni sanitar veterinar se sancţionează cu amenzi Directia Sanitară Veterinară şi pentru 
tradiţional în această perioadă, cum sunt: sau alte animale, iar răspândirea bolilor la cuprinse între 20.000 şi 40.000 de lei.Siguranţa Alimentelor Călăraşi  cozonacii, prăjiturile, legumele de sezon etc., animale sau om se pedepseşte, conform legii. Cumpăraţi carne de porc, produse sau recomandă cetăţenilor să cumpere să fie achiziţionate din spaţii amenajate şi Porcul crescut în gospodărie, carnea şi preparate obţinute din aceasta, numai din 

produse alimentare numai din autorizate aflate sub controlul personalului locuri sau spaţii autorizate şi supravegheate produsele din carne provenite de la acesta 
de specialitate.unităţi sau spaţii autorizate sanitar sanitar veterinar.sunt interzise a fi comercializate!
De asemenea, înainte de achiziţionarea veterinar. În cazul în care cetăţenii doresc să Solicitaţi vizita medicului veterinar înainte 
alimentelor de origine animală, din locuri achiziţioneze produse alimentare trebuie să de sacrificarea porcului, pentru a verifica 
specializate în acest sens, asiguraţi-vă că Aceasta înseamnă că, atât carnea cât şi alte fie atenţi la câteva aspecte:starea de sănătate a animalului înainte de 
vânzătorul este echipat corespunzător, poartă produse de origine animală sau non-animală sacrificare. - existenţa şi funcţionarea vitrinelor 
halat de protecţie şi bonetă, iar manipularea au fost supuse controlului sanitar-veterinar şi frigorifice în care sunt expuse alimentele de În situaţia în care medicul veterinar constată 
alimentelor neambalate o realizează cu pentru siguranţa alimentelor şi nu constituie origine animală;că porcul dumneavoastră este bolnav, nu 
mâinile acoperite de mănuşi curate sau de un pericol pentru sănătatea publică. riscaţi sacrificarea şi consumul cărnii. Veţi fi - integritatea ambalajelor, care trebuie să 
unică folosinţă.Este interzisă comercializarea porcilor, cărnii asigure protecţie pe timpul transportului, despăgubit de stat la valoarea de piaţă a 

şi produselor din carne provenite din zonele DSVSA Călăraşi recomandă să fie menţinut depozitării şi comercializării;animalului, numai dacă acesta este identificat 
de restricţie, ca urmare a evoluţiei virusului un grad ridicat de alertă, şi în cazul semnelor şi înregistrat. - etichetarea produselor alimentare, cu date 
Pestei Porcine Africane (PPA). de boala şi/sau moarte a animalelor, referitoare la tipul produsului, originea Nu consumaţi carnea şi nu o preparaţi, până 

proprietarii să anunţe urgent, în maxim 24 Sacrificarea porcului şi consumarea acestuia acestuia, condiţiile de păstrare, data obţinerii nu obţineţi de la medicul veterinar rezultatul 
ore,  medicul veterinar de liberă practică şi în familie, fără controlul sanitar veterinar al după caz, termenul de valabilitate etc.examinării pentru Trichinella spp., cu rezultat 
/sau DSVSA Călăraşi - telefon 0242 313676.stării de sănătate a animalului şi a salubrităţii negativ. Recomandarea este valabilă şi pentru - comercializarea brânzeturilor trebuie să se 

cărnii obţinute, poate avea consecinţe grave: DIRECTOR EXECUTIV,carnea obţinută de la porcii mistreţi. facă în ambalaje de unică folosinţă (pungi din 
Dacă porcul este bolnav, prin vânzarea plastic sau hârtie cerată de uz alimentar) şi să DR Viorel BUCURComercializarea cărnii de porc neexpertizată 

Recomandări pentru sărbătorile de iarnă. Reguli şi 
sancţiuni pentru sacrificarea porcilor în gospodării!

n Comunicat de presă / DSVSA Călăraşi 

Cum să ne ferim de trichineloză!

CAS CĂLĂRAŞI reaminteşte anterior datei de 31 decembrie 
furnizorilor de servicii medicale 2012, termenul de valabilitate este 
aflaţi în contract cu casele de 31 decembrie 2019.
asigurări de sănătate, dar şi Totodată, cardurile naţionale de 
asiguraţilor, că termenul de sănătate noi care se emit începând 
valabilitate al cardurilor naționale cu data de 1 august 2018 au de la 
de sănătate emise până la data de început durata de valabilitate de 
31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 şapte ani, conform aceleiaşi Hotărâri 
la 7 ani prin Hotărârea de Guvern nr. de Guvern.
458 din 28 iunie 2018. Totodată, reamintim că acest 

document este personal şi Menţionăm că aceste carduri sunt 
netransmisibil, unul din rolurile recunoscute drept valabile de 
cardului naţional de sănătate fiind Platforma Informatică a Asigurărilor 
de a certifica că serviciile medicale de Sănătate timp de doi ani după 
decontabile din Fondul Naţional data de expirare a valabilităţii 
Unic de Asigurări Sociale de inscripţionată pe suprafaţa din 
Sănătate au fost efectiv acordate material plastic, deoarece 
asiguratului respectiv.certificatele digitale înscrise în 

Presedinte director general,cipurile electronice au o valabilitate 
de 7 ani. În cazul cardurilor emise Ing Marius DULCE

Durata de valabilitate a cardului național 
de sănătate se prelungeşte la 7 ani

Bate-un vânt aspru de sărăcie în dreptul Primăriei Călăraşi!

n PSD Călăraşi

M. Dulce: Primăria nu 
gestionează corect banii!

Pentru a îmbunătăţi relaţia client – furnizor, ECOAQUA SA  
a dezvoltat mai multe canale de comunicare, în vederea 
transmiterii către utilizator de informaţii corecte, 
argumentate legal, care să genereze o încredere mai mare 
a clienţilor în  compania ECOAQUA SA.
Utilizatorii serviciilor de apă şi canalizare prestate de 
ECOAQUA SA Călăraşi, persoane fizice şi juridice pot 
contacta prin diferite moduri personalul specializat al 
operatorului pentru rezolvarea problemelor survenite în 
relaţia cu unitatea noastră sau pentru a solicita avize, 
branşări sau racordări la imobile.
Astfel există următoarele căi de informare şi transmitere a 
solicitărilor:
1. Comunicarea clasică prin telefon şi e-mail către sediile 
sucursalelor sau dispeceratele cu program NON STOP, care 
se regăsesc înscrise pe website-ul www.ecoaqua.ro, 
secţiunea Contact 
2. Informarea despre diferite anunţuri, comunicate de 
presă, întreruperi programate a distribuţiei apei, calitatea 
apei prin intermediul website-ului www.ecoaqua.ro 
3. Informarea în timp real despre comunicări adresate 
utilizatorilor prin intermediul paginii create pe 
facebook.com/ECOAQUA.
4. Informare/evidenţă a facturilor emise, a plăţilor 
efectuate, a soldului restant şi indexului facturat  prin 
aplicaţia “Contul meu ECOAQUA” pe care utilizatorii şi-l 
pot crea pe website-ul www.ecoaqua.ro  secţiunea 
Autentificare/ Înregistrare cont.
Dacă rezolvarea problemei implică detalierea şi obţinerea 
de informaţii suplimentare, ceea ce necesită deplasarea 
către unitatea noastră, atunci vă aşteptăm la sediul 
CENTRULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL, 
deschis  în Municipiul Călăraşi, str N Titulescu, Bloc D2, 
Scara 2, Parter, Telefon: 0342 404 023, cu program de la 
10.00 la 17.30 zilnic de LUNI până VINERI.

De asemenea dacă consideraţi că nu sunteţi mulţumit de 
soluţionarea problemei dumneavoastră, puteţi solicita o 
audienţă la conducerea executivă, conform următorului 
program:

Ü ECOAQUA SA operator regional
NEAGU CEZAR PAUL - Director general: MARŢI  orele: 
15.00 - 16.00
NEACŞU CONSTANTIN - Director executiv comercial: JOI 
orele: 10.00 - 11.00

Ü ECOAQUA SA  Sucursala Călăraşi
CUŢĂR NICOLAE - Inginer şef: JOI orele: 14.00 - 15.00

Ü ECOAQUA SA  Sucursala Olteniţa
CRĂCIUN MARIN - Director: LUNI orele: 10.00 - 12.00
CHIRICĂ MARIAN - Coordonator tehnic: MARŢI orele: 
13.00 - 15.00

Ü ECOAQUA SA  Sucursala Urziceni
NICULAE CONSTANTIN NICULAE - Director: MARŢI orele: 
10.00 - 11.00
MATACHE MARIAN - Inginer sef: MARŢI orele: 11.00 - 
12.00

NOTĂ: Înscrierile se fac la Secretariat ECOAQUA-SA 
operator regional Tel: 0242 312 705, Mobil: 0372 714 752, 
sau prin CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL 
Str N Titulescu Bloc D2 , Scara 2 Parter (lângă casieria RCS 
RDS), Tel:0342 404 023

ECOAQUA SA îşi doreşte 
o comunicare mai 

eficientă cu utilizatorii

ECOAQUA SA CĂLĂRAŞI

Toaleta nu este 
coş de gunoi!
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