
Preocuparea primarului comunei Roseţi, Nicolae Rîjnoveanu 
pentru începerea în condiţii optime a noului an şcolar este... 
proverbială. Şi în această vară au avut loc o serie de lucrări de 
modernizare care au vizat toate cele 5 unităţi de învăţământ, 
finanţate integral de la bugetul local astfel încât preşcolarii, 
elevii şi cadrele didactice să beneficieze, din 13 septembrie, de 
cele mai bune condiţii.
„În mare parte sunt mulţumit de modul cum se desfăşoară 
activitatea în cele 5 corpuri de şcoală. Nu v-ascund că toate 
cele 5 clădiri au trecut printr-un proces de modernizare, arată 
într-un stadiu, pot să spun, foarte bun. Sunt curate, oamenii 
de serviciu, îngrijitorii îşi fac datoria. E adevărat, mai sunt 
câteva lucruri de pus la punct.
Sperăm în maxim trei săptămâni să recepţionăm lucrările. 
Atât corpurile de şcoală cât şi curţile aferente acestora să 
arate cum trebuie.”, a declarat recent pentru Antena 3 Călăraşi, 
primarul localităţii Roseţi, Nicolae Rîjnoveanu. gradului scăzut de vaccinare al cetăţenilor.

“Am decis să nu organizăm în acest an Ziua Comunei. Mi-era Lucrările la sala de sport vor demara în 
teamă că nu pot să respect toate regulile anticovid. Nu v-septembrie ascund că la nivel de comună am adus echipajul mobil de 

Întrebat care e stadiul lucrărilor privind  construirea unei săli de vaccinare de patru ori până acum. Mai mult de 28% dintre 
sport şcolară, obiectiv de investiţii finanţate de Ministerul cetăţeni nu s-au vaccinat, ceea ce mă face să nu am încredere 
Dezvoltării prin Compania Naţională de Investiţii, primarul că dacă organizez această festivitate oamenii vor înţelege şi 
Rîjnoveanu a declarat că acestea vor demara „în maxim o lună”, cei care nu sunt vaccinaţi nu trebuie să vină. Iar cei care sunt 
în aceeaşi situaţie aflându-se şi terenul de minifotbal ce va fi prezenţi la această sărbătoare vor respecta regulile sanitare 
amenajat lânga baza sportivă, în imediata vecinătate a arenei respective. Atâta timp cât nu m-a convins, aducând acei 
de fotbal. oameni aici să vaccineze şi ei refuză, înseamnă că refuză să 

respecte regulile pe care ni le-au impus pentru a „Am fost nevoit să renunţăm la câteva lucrări. Bunăoară, nu 
preîntâmpina această nenorocire.”, şi-a motivat decizia de vom realiza în totalitate împrejmuirea de la Şcoala din Centru 
anulare a evenimentului privind organizarea Zilei Comunei pentru că aici se va construi sala de sport. Deci, în spate, 
primarul Nicolae Rîjnoveanu care în acelaşi context al împrejmuirea rămâne aşa cum este. Am făcut doar 
pandemiei a transmis şi un mesaj cadrelor didactice. “Aceeaşi remedierea la toată împrejmuirea din faţă. Noi sperăm ca în 
situaţie o întâlnim şi la nivel de şcoală. Sunt cadre didactice maxim o lună de zile să înceapă lucrările nu numai acolo ci şi 
care nu s-au vaccinat până acum (...). Ministerul Educaţiei la terenul de minifotbal pe care-l executăm lângă Baza 
trebuie să impună o regulă. Nu dăm copiii la şcoală ca să Sportivă.”, au fost precizările făcute de primarul Rîjnoveanu.
avem necazuri din cauza faptului că profesorii nu se În cadrul obiectivului de investiţii „Construire Sală de sport 
vaccinează. Să nu existe anul ăsta vreun profesor care doreşte şcolară în comuna Roseţi, sat Roseţi”, Primăria va susţine 
să înceapă orele fără să fie vaccinat. Să fie o regulă din acest cheltuielile pentru racordurile la utilităţi (energie, apă, canal, 
punct de vedere. La şcoală, toată lumea, toţi profesorii gaz sau alt tip de combustibil utilizat).
trebuie să înţeleagă să se vaccineze. Şi toţi educatorii de la 

„Am decis să nu organizăm Ziua Comunei. grădiniţă. Pe de altă parte aş dori la Ministerul Sănătăţii să 
impună tuturor medicilor de familie să vaccineze în localitatea Mi-era teamă că nu se vor respecta normele 
unde-şi desfăşoară activitatea. Obligatoriu! Deci ei trebuie să 

anticovid“ facă acest serviciu. Altfel, înseamnă că nu le pasă de 
Programate pe data de 20 august, manifestările prilejuite de sănătatea cetăţenilor din localitate.”, a conchis primarul 
Ziua Comunei nu s-au mai desfăşurat în acest an din cauza localităţii Roseţi, Nicolae Rîjnoveanu.
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Programul Interreg V-A România – Bulgaria şi combaterea incendiilor forestiere

Strategia de dezvoltare locală a Mediu 
comunei Ştefan Vodă 2021-2027 a Colectarea selectivă a deşeurilor este un 
fost elaborată, urmând să fie supusă aspect pe ordinea de zi şi în Comuna Ştefan 

Vodă. Potrivit OUG 74/2018 acest criteriu dezbaterii şi aprobării în Consiliul 
este important la nivelul comunei deoarece Local.
din 1 iulie 2019 este obligatorie colectarea 
selectivă a deşeurilor pe 4 fracţii: hârtie /  Obiectivul general al strategiei îl reprezintă 
carton, plastic / metal, deşeuri reziduale / dezvoltarea echilibrată şi armonioasă a 
menajere şi sticlă. Într-un procentaj de 70% localităţii prin crearea şi prin susţinerea unui 
este practicată colectarea deşeurilor de către mediu economico - social competitiv, stabil, 
populaţia din comună.sănătos şi diversificat, care să asigure 

creşterea economică continuă şi calitatea Administraţia Publică Locală – 
vieţii cetăţenilor comune.

implementarea de proiecte“În cadrul strategiei, dezvoltarea comunei 
Instituţiile de protecţie socială sunt ca un Ştefan Vodă a fost structurată pe o perioadă 
serviciu de sprijin, prin care se asigură de 6 ani, cuprinsă în intervalul de timp 2021-
următoarele: asistenţă, îngrijire, tratament, 2027, dorindu-se astfel suprapunerea cu 
recuperare, reabilitare, orientare şi formare următoarea perioada de programare 
profesională a persoanelor din comunitatea stabilită de către Comisia Europeană.”, a 
din care fac parte. Iar societatea este cea care declarat primarul Ionel Zardova.
trebuie să asigure populaţiei în mod liber 

Economia comunei Ştefan Vodă accesul la bunurile şi serviciile existente.
În ceea ce priveşte opinia populaţiei din Din focus - grupul realizat cu reprezentanţii 
Ştefan Vodă vis a vis de cum consideră că autorităţii publice a reieşit că la nivel de 

considera că ar trebui să existe mai multe angajaţii primăriei îi sprijină în problemele comună activează un număr de aproximativ Agricultura la nivelul comunei 
manifestări culturale, din moment ce 88% zilnice, 91% dintre respondenţi au considerat 29 de firme. Comuna se înscrie în categoria Ştefan Vodă dintre respondenţi sunt în dezacord/dezacord că sunt sprijiniţi  în mare/foarte mare măsură.localitaţilor mici, cu o funcţiune 
total cu existenţa acestora în Comuna Ştefan Activitatea preponderentă derulată la nivelul preponderent agricolă, având un rol minor, în Vis a vis de percepţia respondenţilor cu 
Vodă.comunei Stefan Voda este legată de privire la implicarea activă a primarului în raport cu celelalte localitaţi din zonă.

agricultură. Cei mai mulţi agenţi economici îşi Percepţia respondenţilor vizavi de tipurile de rezolvarea problemelor lor, ponderea este Din focus grupul realizat cu antreprenorii, a 
desfăşoară activitatea în domeniul proiecte care ar putea fi importante pentru una pozitivă (92% dintre respondenţi reieşit că printre problemele întâmpinate de 
agriculturii. La nivelul anului 2014, suprafaţa comunitatea lor este că ar trebui să se consideră că primarul se implică activ într-o ei se numără lipsa forţei de muncă locală. 
totală a comunei Stefan Voda era de 12.663 intervină mai mult în domenii precum: mare/foarte mare măsură).Aceştia susţin că populaţia la nivel de comună 
ha din care 6.747 ha suprafaţă agricolă şi educarea populaţiei/formarea profesională, În vederea dezvoltării strategice a Comunei este una îmbătrânită. Cu toate acestea, 
6.700 ha suprafaţă arabilă combaterea sărăciei, infrastructura sociala si Ştefan Vodă trebuie să existe o serie de surse tendinţe dinamice în ceea ce priveşte mediul 
Tipurile de investiţii nesesare în domeniul cultura. de fonduri, în acest sondaj ne-am oprit la: economic local există. Unele PFA-uri din 
agriculturii sunt: taxele şi impozitele locale, creditele, fondurile În general, la nivelul comunităţilor locale domeniul agricol au accesat fonduri europene 
- Magazin de depozitare/stocare (Silozuri) europene, fondurile guvernamentale şi trebuie îndeplinite o serie de obiective în pentru achiziţie de utilaje agricole. 

fondurile din parteneriatele public-private. La vederea fundamentării unei strategii de - Procurarea de utilaje agricole (tractoare, În ceea ce priveste piaţa locurilor de muncă, 
nivel local, ponderea cea mai mare privind dezvoltare. Iată obiectivele care ar trebui combine)putem vorbi despre un paradox. 
sursa fondurilor o reprezintă fondurile atinse în cadrul strategiei de dezvoltare locală - Investiţii în centre de procesare a Antreprenorii identifică probleme precum europene (un procent de 59%).a Comunei Ştefan Vodă:rezultatelor agricolelipsa unei oferte de forţă de muncă la nivel 
Se confirmă atât informarea cu privire la - Încurajarea micilor întreprinzători şi a IMM-- Înfiinţarea de crescătorii (porcine, avicole)local, în timp ce cetăţenii comunei Ştefan 
proiectele implementate la nivelul comunei urilor,- Centru de informare pentru producători Vodă consideră ca cea mai stringentă 
Stefan Voda, cât şi cea cu privire la proiectele - Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor privind facilităţile acordate în agriculturăproblemă e lipsa ofertelor de muncă la nivel 
pregătitoare pentru comunitate. Astfel că, publice,local. 
autorităţile locale au condus cu succes o Dezvoltarea locală şi 

- Creşterea atractivităţii turistice a zonei,Astfel, la nivelul comunei, populaţia care are campanie de informare a locuitorilor cu incluziunea socială capacitate de muncă apreciază într-o pondere - Îmbunătăţirea incluziunii sociale în ceea ce privire la proiectele în desfăşurare, cât şi la 
În ceea ce priveşte dezvoltarea locală, putem de 87% că nu îşi poate găsi un loc de muncă, privesc grupurile minoritare, cele ce urmează a fi implementate.
vorbi şi despre problematica incluziunii oferta locurilor de muncă este foarte redusă. - Protejarea, conservarea şi valorificarea Opinia publică consideră că sunt necesare 
sociale. Apariţia şi poate extinderea unor patrimoniului natural şi cultural, mai multe tipuri de proiecte pentru Capitalul Social al comunei grupuri sociale puternic marginalizate, a unei comunitatea lor: Gaze naturale, Canalizare, - Creşterea productivităţii agricole şi a valorii subclase sociale (underclass), fie ea explicată Ştefan Vodă Apă potabilă, Grădiniţă, Şcoală, Stadion, adăugate a produselor,prin cauze structurale sau culturale, nu se 

Potrivit ultimului recensămant, cel din 2011, Cămin cultural, Club tineret, Sală de sport, - Dezvoltarea abilităţilor şi a competenţelor datorează lipsei complete a programelor Infrastructură, Biserică, Capelă, Atragere comuna Ştefan Vodă avea un număr de 1.380 din sectorul agricol,destinate unor grupuri sociale, ci mai degrabă investitori, Parcuri, Iluminat, Farmacie, locuitori. Capitalul social al unei comunităţi 
ineficienţei anumitor programe sau - Infrastructură socială, sărăcie, incluziune Platformă gunoi, Cale ferată, Bază de exprimă simultan dimensiunea demo-grafică, insuficienţei fondurilor destinate lor. socială, agrement, Locuri de joacă, Dispensar, Piaţă, cea formativă (profesională), ca şi 
Este important să sprijinim grupurile - Investiţii în bandă largă, Islaz, Benzinăriidisponibilitatea efectivă a acestora de a 
vulnerabile, mai ales pentru că excluziunea efectua activităţi utile, generatoare de venit. - Scheme de calitate, “Strategia de dezvoltare locală prezintă socială a unei persoane duce, de cele mai 

acţiunile pe care administraţia locală le va În ceea ce priveşte numărul de persoane - Grupuri de producători în sectorul multe ori, la întâmpinarea unor dificultăţi 
iniţia pentru a crea condiţiile necesare dintr-o gospodărie conform sondajului agricol/sector pomicol,financiare şi dependenţa prelungită de factori 
dezvoltării comunei. Prin conţinutul derulat de echipa de consultanţi, majoritatea - Turism.externi. Indiferent de individ, beneficiile 
strategiei dorim să subliniem şi rolul respondenţilor trăiesc în familii formate din muncii transcend nivelul financiar. Dintre acestea, cele 4 obiective principale important ce revine valorificării 2-3 sau 4 persoane (83%) . Lipsa stabilităţii financiare duc la efecte care trebuie îndeplinite cu prioritate prin potenţialului de absorbţie a fondurilor Ponderea cea mai mare a respondenţilor, negative asupra individului, efecte de ordin noua strategie de dezvoltare a comunei sunt: europene. Am pregătit un plan de măsuri de 52% dintre persoanele chestionate, au subiectiv precum: inferioritatea faţă de - Dezvoltarea abilităţilor şi a competenţelor dezvoltare care să reflecte cât mai fidel declarat că veniturile gospodariei le ajung ceilalţi membri ai comunităţii, sentimente de din sectorul agricol opţiunile şi nevoile cetăţenilor. Planul 

pentru strictul necesar. 26% dintre vulnerabilitate, inutilitate, adesea instalarea reprezintă radiografia generală a comunei, - Creşterea productivităţii agricole şi a valorii respondenţi au declarat că veniturile depresiei, scăderea stimei de sine şi a detalierea direcţiilor strategice de dezvoltare adăugate a produselorgospodăriei le ajung pentru un trai decent. satisfacţiei cu viaţa. Dintre grupurile si rezultatul implicării tuturor factorilor - Infrastructură socială, sărăcie, incluziune vulnerabile expuse către analiză, opinia Comuna Ştefan Vodă prezintă potenţial de interesaţi şi responsabili de la nivelul socialăpublică consideră că cele mai spirjinite creştere din punct de vedere al capitalului comunei. Rezultatele studiilor şi ale 
grupuri de către Primăria Comunei Ştefan - Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor social, deşi şi participanţii la focus-grupuri au procesului de elaborare a strategiei ne-au 
Vodă şi Guvern sunt persoanele cu venituri publiceidentificat capitalul uman ca fiind unul oferit nouă, administraţiei locale, o 
reduse, in proportie de 82%. Următoarele 2 preponderent îmbătranit. Soluţiile propuse De asemenea, se observă că respondenţii modalitate utilă pentru identificarea 
categorii pe care primaria le sprijină într-un constau în actualizarea aptitudinilor consideră ca următoarele priorităţi ar trebui priorităţilor şi pentru selectarea acţiunilor şi 
procent considerabil sunt bătrânii şi să fie infrastructura socială, îmbunătăţirea muncitorilor în varstă, în prognozarea a politicilor viitoare. Strategia redă o analiză 
persoanele cu dizabilităţi. serviciilor publice, încurajarea IMM-urilor, aptitudinilor şi planificarea de viitor, în a resurselor şi oportunităţilor comunei 
Dintre grupurile defavorizate menţionate creşterea productivităţii agricole şi investiţiile.transferul de know-how şi în implicarea prezentând cadrul în care se va realiza 
anterior, 52% dintre respondenţi au agenţilor economici în actul educaţional. progresul în următorii ani în vederea Infrastructură şi utilităţi publice  considerat că ar trebui sprijiniţi mai mult îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor. În Educaţie bătrânii, iar 32% au considerat ca ar trebui Din cele 103 de chestionare, se poate observa acest sens trebuie promovată o economie 
sprijinite persoanele cu dizabilităţi. faptul că 80% din populaţia din Ştefan Vodă Nevoile identificate la nivelul şcolilor sunt dinamică şi competitivă, care să asigure 

consideră calitatea apei ca fiind foarte În legătură cu o serie de aspecte referitoare la multiple, de la lipsa tabletelor şcolare pentru locuri de muncă, un înalt nivel de educaţie, 
proastă/proastă, unde doar 5% o consideră dezvoltarea comunei Ştefan Vodă, percepţia elevi, la activităţi de modernizare a şcolii ocrotirea sănătăţii, coeziunea socială şi 
bună şi 15% o consideră aşa şi aşa.cetăţenilor intervievaţi este că nu există precum şi la derularea de activităţi non- protecţia mediului, într-o lume sigură, ce 

suficiente magazine/ puncte comerciale. Însă, formale în cadrul şcolii, precum: organizarea respectă diversitatea culturală”., a mai Încălzirea locuinţelor locuitorilor din Ştefan 
populaţia are acces la servicii de tefelonie şi de dansuri populare, dansuri moderne, adăugat primarul localităţii Ştefan Vodă, Ionel Vodă se face cu ajutorul sobei pe lemne în 
internet, cât şi la cablu TV. Am putea Zardova.echipă de fotbal, echipă de handbal, etc. procent de 93 %, iar 7% au centrală proprie.

n Primăria Ştefan Vodă

Primăria Comunei Independenţa a anunţat că de luni, 30 
august a demarat distribuirea pachetelor alimentare şi de 
igienă în cadrul în cadrul POAD 2018-2021 Programul 
Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014- 
2020 din Fondul de Ajutor European destinat celor mai 
defavorizate persoane.
„În vederea implementării Programului Operaţional 
„Ajutorarea persoanelor defavorizate din Fondul de 
Ajutor European derulat de Ministerul Investiţiilor şi 
Proiectelor Europene”, începând cu data de 30 august 
2021 se vor distribui pachete de igienă şi pachete 
alimentare pentru următoarele categorii de destinatari 
finali:
- Familiile şi persoanele singure, eligibile care beneficiază 
de venit minim garantat
- Familiile şi persoanele singure, eligibile care beneficiază 
de alocaţie de susţinere
Ridicarea pachetelor cu produse alimentare şi de igienă se 
va face în baza prezentării actului de identitate
Locaţia: Căminul cultural Independenţa
Persoană de contact: Păun Florica”, se arată într-un mesaj 
postat pe pagina de Facebook a Primăriei Independenţa.

n Primăria Independenţa

Dezastrele naturale şi situaţiile de urgenţă generate fie din dezvoltarea unei platforme on-line care să ofere informaţii 
cauza schimbărilor climatice fie în urma neglijenţei umane, pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.
au devenit provocări cu care ne confruntăm din ce în ce mai Proiectul ROBG - 409 "Prevenirea incendiilor forestiere în 
des. În prezent, urmare a acţiunii antropice, pădurea este regiunea transfrontalieră Dolj şi Lom, Montana", în valoare 
expusă în mod vădit riscurilor de incendiu. Incendiile de aproximativ 942 000 de euro, implementat de UAT Judeţul 
forestiere au dovedit că reprezintă un duşman de temut, ale Dolj, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Oltenia, 
căror consecinţe au schimbat viaţa oamenilor afectaţi şi le-au Inspectoratul Judeţean de Jandarmi „Mihai Bravul" şi 
marcat conştiinţa, modul de a trăi dar şi mediul înconjurător. Municipalitatea Lom din Bulgaria. Obiectivul general al 
Pe fondul amplorii şi a intensităţii incendiilor înregistrate, proiectului este de a îmbunătăţi gestionarea comună a 
Uniunea Europeană acordă prioritate activităţilor de riscurilor în zona transfrontalieră prin creşterea capacităţii 
sprijinire a ţărilor pentru a preveni şi combate incendiile, a de reacţie a actorilor specifici cu atribuţii în lupta împotriva 
reface zonele afectate şi a informa populaţia despre riscurile incendiilor forestiere din zona transfrontalieră Dolj-Lom,  
existente. districtul Montana. 
Programul Interreg V-A România – Bulgaria, prin intermediul Proiectul ROBG – 135 "Investiţii pentru o regiune sigură 
Axei Prioritare 3 – O regiune sigură, contribuie în mod activ la Judeţul Giurgiu şi Districtul Ruse", în valoare de peste 5 
creşterea capacităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor milioane de euro, implementat de UAT Judeţul Giurgiu şi 
de urgenţă, făcând zona transfrontalieră mai sigură, în acest Direcţia Generală "Siguranţă la Incendiu şi Protecţie Civilă" – de euro, implementat de Inspectoratul General pentru 
sens. Proiectele finanţate în cadrul acestei axe prioritare Ministerul Afacerilor Interne din Bulgaria. Obiectivul Situaţii de Urgenţă din România şi Direcţia Generală 
sunt focusate pe creşterea calităţii managementului comun proiectului este îmbunătăţirea gestionării comune a riscurilor "Siguranţă la Incendiu şi Protecţie Civilă" – Ministerul 
al riscurilor în zona transfrontalieră, prin achiziţionarea de în zona transfrontalieră prin furnizarea de echipamente Afacerilor Interne din Bulgaria. Obiectivul general al 
echipamente specifice, semnarea unor acorduri de tehnice superioare care vor avea un impact pozitiv major proiectului este îmbunătăţirea gestionării comune a riscurilor 
parteneriat, schimburile de experienţă etc. şi amintim aici asupra vitezei de răspuns a activităţilor şi misiunilor de în zona Programului prin creşterea răspunsului comun în caz 
câteva dintre aceste proiecte: urgenţă precum şi diferite sesiuni de instruire. de situaţii de urgenţă (gestionarea inundaţiilor, protecţia 
1. Proiectul ROBG – 458 "Management comun al riscurilor Proiectul ROBG – 351 "Eficientizarea acţiunilor de răspuns împotriva incendiilor forestiere etc.). Principalele activităţi 
pentru reacţii eficiente ale autorităţilor locale în situaţii de comun la situaţiile de urgenţă", în valoare de peste 1 milion sunt legate de achiziţionarea de echipamente specifice, 
urgenţă", în valoare de aproximativ 988 000 de euro, elaborarea unui curriculum comun de formare, cursuri şi 
implementat de UAT Municipiul Călăraşi şi Municipalitatea exerciţii comune şi elaborarea a 3 planuri pentru situaţii 
Belene din Bulgaria. Proiectul vizează îmbunătăţirea neprevăzute.
managementului comun al riscurilor prin achiziţionarea de Pentru a afla mai multe informaţii despre Programul Interreg 
echipamente de intervenţie de performanţă capabile să V-A România-Bulgaria, despre evenimentele viitoare, dar şi 
combată dezastrele, conducând la o abordare mai bună în despre proiectele finanţate, vă invităm să accesaţi pagina de 
planificarea şi alocarea resurselor disponibile în intervenţii, internet www.interregrobg.eu.

n Roseţi

I. Zardova: Planul reprezintă radiografia generală a 
comunei, detalierea direcţiilor strategice de dezvoltare

N. Rîjnoveanu: Toate cele 5 corpuri de şcoală 
au trecut printr-un proces de modernizare

Compania Naţională de Investiţii (CNI) SA a emis Ordinul 
de începere a lucrărilor de execuţie pentru obiectivul de 
investiţii “Construire sală de educaţie fizică şcolară, sat 
Independenţa, comuna Independenţa, judeţul Călăraşi, 
începând cu data de 9 august 2021, conform contractului 
de proiectare şi execuţie lucrări nr. 365 / 26.05.2021.

Anunţul a fost făcut astăzi pe pagina de Facebook a 
Primăriei Independenţa de către primarul Gabriel 
Rădulescu. “A venit momentul lucrului concret. Dacă 
până acum spuneam: “O să facem… “, acum spunem: “ 
Gata, am început!“. De luni, 09.08.2021, în satul 
Independenţa va începe construcţia unei “Săli de 
educaţie fizică şcolară”, se arată în mesajul postat pe FB.

Valoarea investiţiei este cifrată la 1.631.313 lei, durata de 
execuţie fiind de 6 luni. Suprafaţa construcţiei este de 
415 mp.

A început distribuirea pachetelor 
alimentare şi de igienă 

în cadrul POAD 2018-2021

n Independenţa

G. Rădulescu: A venit momentul 
lucrului concret. Începe construcţia 
unei săli de educaţie fizică şcolară



Preocuparea primarului comunei Roseţi, Nicolae Rîjnoveanu 
pentru începerea în condiţii optime a noului an şcolar este... 
proverbială. Şi în această vară au avut loc o serie de lucrări de 
modernizare care au vizat toate cele 5 unităţi de învăţământ, 
finanţate integral de la bugetul local astfel încât preşcolarii, 
elevii şi cadrele didactice să beneficieze, din 13 septembrie, de 
cele mai bune condiţii.
„În mare parte sunt mulţumit de modul cum se desfăşoară 
activitatea în cele 5 corpuri de şcoală. Nu v-ascund că toate 
cele 5 clădiri au trecut printr-un proces de modernizare, arată 
într-un stadiu, pot să spun, foarte bun. Sunt curate, oamenii 
de serviciu, îngrijitorii îşi fac datoria. E adevărat, mai sunt 
câteva lucruri de pus la punct.
Sperăm în maxim trei săptămâni să recepţionăm lucrările. 
Atât corpurile de şcoală cât şi curţile aferente acestora să 
arate cum trebuie.”, a declarat recent pentru Antena 3 Călăraşi, 
primarul localităţii Roseţi, Nicolae Rîjnoveanu. gradului scăzut de vaccinare al cetăţenilor.

“Am decis să nu organizăm în acest an Ziua Comunei. Mi-era Lucrările la sala de sport vor demara în 
teamă că nu pot să respect toate regulile anticovid. Nu v-septembrie ascund că la nivel de comună am adus echipajul mobil de 

Întrebat care e stadiul lucrărilor privind  construirea unei săli de vaccinare de patru ori până acum. Mai mult de 28% dintre 
sport şcolară, obiectiv de investiţii finanţate de Ministerul cetăţeni nu s-au vaccinat, ceea ce mă face să nu am încredere 
Dezvoltării prin Compania Naţională de Investiţii, primarul că dacă organizez această festivitate oamenii vor înţelege şi 
Rîjnoveanu a declarat că acestea vor demara „în maxim o lună”, cei care nu sunt vaccinaţi nu trebuie să vină. Iar cei care sunt 
în aceeaşi situaţie aflându-se şi terenul de minifotbal ce va fi prezenţi la această sărbătoare vor respecta regulile sanitare 
amenajat lânga baza sportivă, în imediata vecinătate a arenei respective. Atâta timp cât nu m-a convins, aducând acei 
de fotbal. oameni aici să vaccineze şi ei refuză, înseamnă că refuză să 

respecte regulile pe care ni le-au impus pentru a „Am fost nevoit să renunţăm la câteva lucrări. Bunăoară, nu 
preîntâmpina această nenorocire.”, şi-a motivat decizia de vom realiza în totalitate împrejmuirea de la Şcoala din Centru 
anulare a evenimentului privind organizarea Zilei Comunei pentru că aici se va construi sala de sport. Deci, în spate, 
primarul Nicolae Rîjnoveanu care în acelaşi context al împrejmuirea rămâne aşa cum este. Am făcut doar 
pandemiei a transmis şi un mesaj cadrelor didactice. “Aceeaşi remedierea la toată împrejmuirea din faţă. Noi sperăm ca în 
situaţie o întâlnim şi la nivel de şcoală. Sunt cadre didactice maxim o lună de zile să înceapă lucrările nu numai acolo ci şi 
care nu s-au vaccinat până acum (...). Ministerul Educaţiei la terenul de minifotbal pe care-l executăm lângă Baza 
trebuie să impună o regulă. Nu dăm copiii la şcoală ca să Sportivă.”, au fost precizările făcute de primarul Rîjnoveanu.
avem necazuri din cauza faptului că profesorii nu se În cadrul obiectivului de investiţii „Construire Sală de sport 
vaccinează. Să nu existe anul ăsta vreun profesor care doreşte şcolară în comuna Roseţi, sat Roseţi”, Primăria va susţine 
să înceapă orele fără să fie vaccinat. Să fie o regulă din acest cheltuielile pentru racordurile la utilităţi (energie, apă, canal, 
punct de vedere. La şcoală, toată lumea, toţi profesorii gaz sau alt tip de combustibil utilizat).
trebuie să înţeleagă să se vaccineze. Şi toţi educatorii de la 

„Am decis să nu organizăm Ziua Comunei. grădiniţă. Pe de altă parte aş dori la Ministerul Sănătăţii să 
impună tuturor medicilor de familie să vaccineze în localitatea Mi-era teamă că nu se vor respecta normele 
unde-şi desfăşoară activitatea. Obligatoriu! Deci ei trebuie să 

anticovid“ facă acest serviciu. Altfel, înseamnă că nu le pasă de 
Programate pe data de 20 august, manifestările prilejuite de sănătatea cetăţenilor din localitate.”, a conchis primarul 
Ziua Comunei nu s-au mai desfăşurat în acest an din cauza localităţii Roseţi, Nicolae Rîjnoveanu.
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Programul Interreg V-A România – Bulgaria şi combaterea incendiilor forestiere

Strategia de dezvoltare locală a Mediu 
comunei Ştefan Vodă 2021-2027 a Colectarea selectivă a deşeurilor este un 
fost elaborată, urmând să fie supusă aspect pe ordinea de zi şi în Comuna Ştefan 

Vodă. Potrivit OUG 74/2018 acest criteriu dezbaterii şi aprobării în Consiliul 
este important la nivelul comunei deoarece Local.
din 1 iulie 2019 este obligatorie colectarea 
selectivă a deşeurilor pe 4 fracţii: hârtie /  Obiectivul general al strategiei îl reprezintă 
carton, plastic / metal, deşeuri reziduale / dezvoltarea echilibrată şi armonioasă a 
menajere şi sticlă. Într-un procentaj de 70% localităţii prin crearea şi prin susţinerea unui 
este practicată colectarea deşeurilor de către mediu economico - social competitiv, stabil, 
populaţia din comună.sănătos şi diversificat, care să asigure 

creşterea economică continuă şi calitatea Administraţia Publică Locală – 
vieţii cetăţenilor comune.

implementarea de proiecte“În cadrul strategiei, dezvoltarea comunei 
Instituţiile de protecţie socială sunt ca un Ştefan Vodă a fost structurată pe o perioadă 
serviciu de sprijin, prin care se asigură de 6 ani, cuprinsă în intervalul de timp 2021-
următoarele: asistenţă, îngrijire, tratament, 2027, dorindu-se astfel suprapunerea cu 
recuperare, reabilitare, orientare şi formare următoarea perioada de programare 
profesională a persoanelor din comunitatea stabilită de către Comisia Europeană.”, a 
din care fac parte. Iar societatea este cea care declarat primarul Ionel Zardova.
trebuie să asigure populaţiei în mod liber 

Economia comunei Ştefan Vodă accesul la bunurile şi serviciile existente.
În ceea ce priveşte opinia populaţiei din Din focus - grupul realizat cu reprezentanţii 
Ştefan Vodă vis a vis de cum consideră că autorităţii publice a reieşit că la nivel de 

considera că ar trebui să existe mai multe angajaţii primăriei îi sprijină în problemele comună activează un număr de aproximativ Agricultura la nivelul comunei 
manifestări culturale, din moment ce 88% zilnice, 91% dintre respondenţi au considerat 29 de firme. Comuna se înscrie în categoria Ştefan Vodă dintre respondenţi sunt în dezacord/dezacord că sunt sprijiniţi  în mare/foarte mare măsură.localitaţilor mici, cu o funcţiune 
total cu existenţa acestora în Comuna Ştefan Activitatea preponderentă derulată la nivelul preponderent agricolă, având un rol minor, în Vis a vis de percepţia respondenţilor cu 
Vodă.comunei Stefan Voda este legată de privire la implicarea activă a primarului în raport cu celelalte localitaţi din zonă.

agricultură. Cei mai mulţi agenţi economici îşi Percepţia respondenţilor vizavi de tipurile de rezolvarea problemelor lor, ponderea este Din focus grupul realizat cu antreprenorii, a 
desfăşoară activitatea în domeniul proiecte care ar putea fi importante pentru una pozitivă (92% dintre respondenţi reieşit că printre problemele întâmpinate de 
agriculturii. La nivelul anului 2014, suprafaţa comunitatea lor este că ar trebui să se consideră că primarul se implică activ într-o ei se numără lipsa forţei de muncă locală. 
totală a comunei Stefan Voda era de 12.663 intervină mai mult în domenii precum: mare/foarte mare măsură).Aceştia susţin că populaţia la nivel de comună 
ha din care 6.747 ha suprafaţă agricolă şi educarea populaţiei/formarea profesională, În vederea dezvoltării strategice a Comunei este una îmbătrânită. Cu toate acestea, 
6.700 ha suprafaţă arabilă combaterea sărăciei, infrastructura sociala si Ştefan Vodă trebuie să existe o serie de surse tendinţe dinamice în ceea ce priveşte mediul 
Tipurile de investiţii nesesare în domeniul cultura. de fonduri, în acest sondaj ne-am oprit la: economic local există. Unele PFA-uri din 
agriculturii sunt: taxele şi impozitele locale, creditele, fondurile În general, la nivelul comunităţilor locale domeniul agricol au accesat fonduri europene 
- Magazin de depozitare/stocare (Silozuri) europene, fondurile guvernamentale şi trebuie îndeplinite o serie de obiective în pentru achiziţie de utilaje agricole. 

fondurile din parteneriatele public-private. La vederea fundamentării unei strategii de - Procurarea de utilaje agricole (tractoare, În ceea ce priveste piaţa locurilor de muncă, 
nivel local, ponderea cea mai mare privind dezvoltare. Iată obiectivele care ar trebui combine)putem vorbi despre un paradox. 
sursa fondurilor o reprezintă fondurile atinse în cadrul strategiei de dezvoltare locală - Investiţii în centre de procesare a Antreprenorii identifică probleme precum europene (un procent de 59%).a Comunei Ştefan Vodă:rezultatelor agricolelipsa unei oferte de forţă de muncă la nivel 
Se confirmă atât informarea cu privire la - Încurajarea micilor întreprinzători şi a IMM-- Înfiinţarea de crescătorii (porcine, avicole)local, în timp ce cetăţenii comunei Ştefan 
proiectele implementate la nivelul comunei urilor,- Centru de informare pentru producători Vodă consideră ca cea mai stringentă 
Stefan Voda, cât şi cea cu privire la proiectele - Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor privind facilităţile acordate în agriculturăproblemă e lipsa ofertelor de muncă la nivel 
pregătitoare pentru comunitate. Astfel că, publice,local. 
autorităţile locale au condus cu succes o Dezvoltarea locală şi 

- Creşterea atractivităţii turistice a zonei,Astfel, la nivelul comunei, populaţia care are campanie de informare a locuitorilor cu incluziunea socială capacitate de muncă apreciază într-o pondere - Îmbunătăţirea incluziunii sociale în ceea ce privire la proiectele în desfăşurare, cât şi la 
În ceea ce priveşte dezvoltarea locală, putem de 87% că nu îşi poate găsi un loc de muncă, privesc grupurile minoritare, cele ce urmează a fi implementate.
vorbi şi despre problematica incluziunii oferta locurilor de muncă este foarte redusă. - Protejarea, conservarea şi valorificarea Opinia publică consideră că sunt necesare 
sociale. Apariţia şi poate extinderea unor patrimoniului natural şi cultural, mai multe tipuri de proiecte pentru Capitalul Social al comunei grupuri sociale puternic marginalizate, a unei comunitatea lor: Gaze naturale, Canalizare, - Creşterea productivităţii agricole şi a valorii subclase sociale (underclass), fie ea explicată Ştefan Vodă Apă potabilă, Grădiniţă, Şcoală, Stadion, adăugate a produselor,prin cauze structurale sau culturale, nu se 

Potrivit ultimului recensămant, cel din 2011, Cămin cultural, Club tineret, Sală de sport, - Dezvoltarea abilităţilor şi a competenţelor datorează lipsei complete a programelor Infrastructură, Biserică, Capelă, Atragere comuna Ştefan Vodă avea un număr de 1.380 din sectorul agricol,destinate unor grupuri sociale, ci mai degrabă investitori, Parcuri, Iluminat, Farmacie, locuitori. Capitalul social al unei comunităţi 
ineficienţei anumitor programe sau - Infrastructură socială, sărăcie, incluziune Platformă gunoi, Cale ferată, Bază de exprimă simultan dimensiunea demo-grafică, insuficienţei fondurilor destinate lor. socială, agrement, Locuri de joacă, Dispensar, Piaţă, cea formativă (profesională), ca şi 
Este important să sprijinim grupurile - Investiţii în bandă largă, Islaz, Benzinăriidisponibilitatea efectivă a acestora de a 
vulnerabile, mai ales pentru că excluziunea efectua activităţi utile, generatoare de venit. - Scheme de calitate, “Strategia de dezvoltare locală prezintă socială a unei persoane duce, de cele mai 

acţiunile pe care administraţia locală le va În ceea ce priveşte numărul de persoane - Grupuri de producători în sectorul multe ori, la întâmpinarea unor dificultăţi 
iniţia pentru a crea condiţiile necesare dintr-o gospodărie conform sondajului agricol/sector pomicol,financiare şi dependenţa prelungită de factori 
dezvoltării comunei. Prin conţinutul derulat de echipa de consultanţi, majoritatea - Turism.externi. Indiferent de individ, beneficiile 
strategiei dorim să subliniem şi rolul respondenţilor trăiesc în familii formate din muncii transcend nivelul financiar. Dintre acestea, cele 4 obiective principale important ce revine valorificării 2-3 sau 4 persoane (83%) . Lipsa stabilităţii financiare duc la efecte care trebuie îndeplinite cu prioritate prin potenţialului de absorbţie a fondurilor Ponderea cea mai mare a respondenţilor, negative asupra individului, efecte de ordin noua strategie de dezvoltare a comunei sunt: europene. Am pregătit un plan de măsuri de 52% dintre persoanele chestionate, au subiectiv precum: inferioritatea faţă de - Dezvoltarea abilităţilor şi a competenţelor dezvoltare care să reflecte cât mai fidel declarat că veniturile gospodariei le ajung ceilalţi membri ai comunităţii, sentimente de din sectorul agricol opţiunile şi nevoile cetăţenilor. Planul 

pentru strictul necesar. 26% dintre vulnerabilitate, inutilitate, adesea instalarea reprezintă radiografia generală a comunei, - Creşterea productivităţii agricole şi a valorii respondenţi au declarat că veniturile depresiei, scăderea stimei de sine şi a detalierea direcţiilor strategice de dezvoltare adăugate a produselorgospodăriei le ajung pentru un trai decent. satisfacţiei cu viaţa. Dintre grupurile si rezultatul implicării tuturor factorilor - Infrastructură socială, sărăcie, incluziune vulnerabile expuse către analiză, opinia Comuna Ştefan Vodă prezintă potenţial de interesaţi şi responsabili de la nivelul socialăpublică consideră că cele mai spirjinite creştere din punct de vedere al capitalului comunei. Rezultatele studiilor şi ale 
grupuri de către Primăria Comunei Ştefan - Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor social, deşi şi participanţii la focus-grupuri au procesului de elaborare a strategiei ne-au 
Vodă şi Guvern sunt persoanele cu venituri publiceidentificat capitalul uman ca fiind unul oferit nouă, administraţiei locale, o 
reduse, in proportie de 82%. Următoarele 2 preponderent îmbătranit. Soluţiile propuse De asemenea, se observă că respondenţii modalitate utilă pentru identificarea 
categorii pe care primaria le sprijină într-un constau în actualizarea aptitudinilor consideră ca următoarele priorităţi ar trebui priorităţilor şi pentru selectarea acţiunilor şi 
procent considerabil sunt bătrânii şi să fie infrastructura socială, îmbunătăţirea muncitorilor în varstă, în prognozarea a politicilor viitoare. Strategia redă o analiză 
persoanele cu dizabilităţi. serviciilor publice, încurajarea IMM-urilor, aptitudinilor şi planificarea de viitor, în a resurselor şi oportunităţilor comunei 
Dintre grupurile defavorizate menţionate creşterea productivităţii agricole şi investiţiile.transferul de know-how şi în implicarea prezentând cadrul în care se va realiza 
anterior, 52% dintre respondenţi au agenţilor economici în actul educaţional. progresul în următorii ani în vederea Infrastructură şi utilităţi publice  considerat că ar trebui sprijiniţi mai mult îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor. În Educaţie bătrânii, iar 32% au considerat ca ar trebui Din cele 103 de chestionare, se poate observa acest sens trebuie promovată o economie 
sprijinite persoanele cu dizabilităţi. faptul că 80% din populaţia din Ştefan Vodă Nevoile identificate la nivelul şcolilor sunt dinamică şi competitivă, care să asigure 

consideră calitatea apei ca fiind foarte În legătură cu o serie de aspecte referitoare la multiple, de la lipsa tabletelor şcolare pentru locuri de muncă, un înalt nivel de educaţie, 
proastă/proastă, unde doar 5% o consideră dezvoltarea comunei Ştefan Vodă, percepţia elevi, la activităţi de modernizare a şcolii ocrotirea sănătăţii, coeziunea socială şi 
bună şi 15% o consideră aşa şi aşa.cetăţenilor intervievaţi este că nu există precum şi la derularea de activităţi non- protecţia mediului, într-o lume sigură, ce 

suficiente magazine/ puncte comerciale. Însă, formale în cadrul şcolii, precum: organizarea respectă diversitatea culturală”., a mai Încălzirea locuinţelor locuitorilor din Ştefan 
populaţia are acces la servicii de tefelonie şi de dansuri populare, dansuri moderne, adăugat primarul localităţii Ştefan Vodă, Ionel Vodă se face cu ajutorul sobei pe lemne în 
internet, cât şi la cablu TV. Am putea Zardova.echipă de fotbal, echipă de handbal, etc. procent de 93 %, iar 7% au centrală proprie.

n Primăria Ştefan Vodă

Primăria Comunei Independenţa a anunţat că de luni, 30 
august a demarat distribuirea pachetelor alimentare şi de 
igienă în cadrul în cadrul POAD 2018-2021 Programul 
Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014- 
2020 din Fondul de Ajutor European destinat celor mai 
defavorizate persoane.
„În vederea implementării Programului Operaţional 
„Ajutorarea persoanelor defavorizate din Fondul de 
Ajutor European derulat de Ministerul Investiţiilor şi 
Proiectelor Europene”, începând cu data de 30 august 
2021 se vor distribui pachete de igienă şi pachete 
alimentare pentru următoarele categorii de destinatari 
finali:
- Familiile şi persoanele singure, eligibile care beneficiază 
de venit minim garantat
- Familiile şi persoanele singure, eligibile care beneficiază 
de alocaţie de susţinere
Ridicarea pachetelor cu produse alimentare şi de igienă se 
va face în baza prezentării actului de identitate
Locaţia: Căminul cultural Independenţa
Persoană de contact: Păun Florica”, se arată într-un mesaj 
postat pe pagina de Facebook a Primăriei Independenţa.

n Primăria Independenţa

Dezastrele naturale şi situaţiile de urgenţă generate fie din dezvoltarea unei platforme on-line care să ofere informaţii 
cauza schimbărilor climatice fie în urma neglijenţei umane, pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.
au devenit provocări cu care ne confruntăm din ce în ce mai Proiectul ROBG - 409 "Prevenirea incendiilor forestiere în 
des. În prezent, urmare a acţiunii antropice, pădurea este regiunea transfrontalieră Dolj şi Lom, Montana", în valoare 
expusă în mod vădit riscurilor de incendiu. Incendiile de aproximativ 942 000 de euro, implementat de UAT Judeţul 
forestiere au dovedit că reprezintă un duşman de temut, ale Dolj, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Oltenia, 
căror consecinţe au schimbat viaţa oamenilor afectaţi şi le-au Inspectoratul Judeţean de Jandarmi „Mihai Bravul" şi 
marcat conştiinţa, modul de a trăi dar şi mediul înconjurător. Municipalitatea Lom din Bulgaria. Obiectivul general al 
Pe fondul amplorii şi a intensităţii incendiilor înregistrate, proiectului este de a îmbunătăţi gestionarea comună a 
Uniunea Europeană acordă prioritate activităţilor de riscurilor în zona transfrontalieră prin creşterea capacităţii 
sprijinire a ţărilor pentru a preveni şi combate incendiile, a de reacţie a actorilor specifici cu atribuţii în lupta împotriva 
reface zonele afectate şi a informa populaţia despre riscurile incendiilor forestiere din zona transfrontalieră Dolj-Lom,  
existente. districtul Montana. 
Programul Interreg V-A România – Bulgaria, prin intermediul Proiectul ROBG – 135 "Investiţii pentru o regiune sigură 
Axei Prioritare 3 – O regiune sigură, contribuie în mod activ la Judeţul Giurgiu şi Districtul Ruse", în valoare de peste 5 
creşterea capacităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor milioane de euro, implementat de UAT Judeţul Giurgiu şi 
de urgenţă, făcând zona transfrontalieră mai sigură, în acest Direcţia Generală "Siguranţă la Incendiu şi Protecţie Civilă" – de euro, implementat de Inspectoratul General pentru 
sens. Proiectele finanţate în cadrul acestei axe prioritare Ministerul Afacerilor Interne din Bulgaria. Obiectivul Situaţii de Urgenţă din România şi Direcţia Generală 
sunt focusate pe creşterea calităţii managementului comun proiectului este îmbunătăţirea gestionării comune a riscurilor "Siguranţă la Incendiu şi Protecţie Civilă" – Ministerul 
al riscurilor în zona transfrontalieră, prin achiziţionarea de în zona transfrontalieră prin furnizarea de echipamente Afacerilor Interne din Bulgaria. Obiectivul general al 
echipamente specifice, semnarea unor acorduri de tehnice superioare care vor avea un impact pozitiv major proiectului este îmbunătăţirea gestionării comune a riscurilor 
parteneriat, schimburile de experienţă etc. şi amintim aici asupra vitezei de răspuns a activităţilor şi misiunilor de în zona Programului prin creşterea răspunsului comun în caz 
câteva dintre aceste proiecte: urgenţă precum şi diferite sesiuni de instruire. de situaţii de urgenţă (gestionarea inundaţiilor, protecţia 
1. Proiectul ROBG – 458 "Management comun al riscurilor Proiectul ROBG – 351 "Eficientizarea acţiunilor de răspuns împotriva incendiilor forestiere etc.). Principalele activităţi 
pentru reacţii eficiente ale autorităţilor locale în situaţii de comun la situaţiile de urgenţă", în valoare de peste 1 milion sunt legate de achiziţionarea de echipamente specifice, 
urgenţă", în valoare de aproximativ 988 000 de euro, elaborarea unui curriculum comun de formare, cursuri şi 
implementat de UAT Municipiul Călăraşi şi Municipalitatea exerciţii comune şi elaborarea a 3 planuri pentru situaţii 
Belene din Bulgaria. Proiectul vizează îmbunătăţirea neprevăzute.
managementului comun al riscurilor prin achiziţionarea de Pentru a afla mai multe informaţii despre Programul Interreg 
echipamente de intervenţie de performanţă capabile să V-A România-Bulgaria, despre evenimentele viitoare, dar şi 
combată dezastrele, conducând la o abordare mai bună în despre proiectele finanţate, vă invităm să accesaţi pagina de 
planificarea şi alocarea resurselor disponibile în intervenţii, internet www.interregrobg.eu.

n Roseţi

I. Zardova: Planul reprezintă radiografia generală a 
comunei, detalierea direcţiilor strategice de dezvoltare

N. Rîjnoveanu: Toate cele 5 corpuri de şcoală 
au trecut printr-un proces de modernizare

Compania Naţională de Investiţii (CNI) SA a emis Ordinul 
de începere a lucrărilor de execuţie pentru obiectivul de 
investiţii “Construire sală de educaţie fizică şcolară, sat 
Independenţa, comuna Independenţa, judeţul Călăraşi, 
începând cu data de 9 august 2021, conform contractului 
de proiectare şi execuţie lucrări nr. 365 / 26.05.2021.

Anunţul a fost făcut astăzi pe pagina de Facebook a 
Primăriei Independenţa de către primarul Gabriel 
Rădulescu. “A venit momentul lucrului concret. Dacă 
până acum spuneam: “O să facem… “, acum spunem: “ 
Gata, am început!“. De luni, 09.08.2021, în satul 
Independenţa va începe construcţia unei “Săli de 
educaţie fizică şcolară”, se arată în mesajul postat pe FB.

Valoarea investiţiei este cifrată la 1.631.313 lei, durata de 
execuţie fiind de 6 luni. Suprafaţa construcţiei este de 
415 mp.

A început distribuirea pachetelor 
alimentare şi de igienă 

în cadrul POAD 2018-2021

n Independenţa

G. Rădulescu: A venit momentul 
lucrului concret. Începe construcţia 
unei săli de educaţie fizică şcolară


	Page 1
	Page 2

