Raid: Ștefan cel Mare
La Ștefan cel Mare, Nicolae Pandea, primarul din localitate,
spune că e normal să își dorească să ocupe această funcție și
după alegerile locale din vara acestui an câtă vreme îl
recomandă activitatea derulată până în prezent. Nicolae Pandea
ocupă acest post de peste 25 de ani.
Investiții
Comuna, într-un clasament neoficial al dezvoltării socioedilitare, al serviciilor către cetățeni, se afla pe ultimul
loc, în județul Călărași, la data la care Nicolae Pandea a
devenit primar. La acest moment, la Ștefan cel Mare există apă
curentă, pe flux continuu, întreaga distribuție fiind
contorizată, prețul acesteia fiind de 2 lei/metru cub, există
stație de epurare și rețea de canalizare, care acoperă un
procent de peste 70 la sută din teritoriul localității, iar
serviciul de distribuție a apei potabile și cel de canalizare
înseamnă, ca preț, 3 lei pe metru cub. Întreg sistemul este
asigurat de o societate comercială, la care asociat unic este
consiliul local. Pentru preșcolari, funcționează o grădiniță
modernă, un centru de zi pentru copii, iar școala locală se
află într-un proces de reabilitare. “Este un proiect
extraordinar, iar eu spun că fiecare comună ar trebui să
acceseze astfel de fonduri”. Școala s-a modernizat în
totalitate, însemnând curățarea pereților până la cărămidă,
tencuieli interioare, exteriore, fiind placată cu izolație, sa mărit numărul grupurilor sanitare, fiind și acestea
modernizate, incluzând apă curentă și apă caldă și chiar
sistem pentru accesarea lor de către persoanele cu
dizabilități. Prin această investiție, pe raza comunei Ștefan
cel Mare, cea mai mare realizare, în opinia primarului Nicolae
Pandea, este reprezentată de faptul că, prin extinderea
unității cu încă 5 săli de clasă, învățământul va fi asigurat
într-un singur schimb, dimineața.

Finanțări
Nicolae Pandea afirmă că aceste servicii asigurate către
cetățeni sunt esențiale. La acest moment, se analizaeză
ofertele pentru asfaltarea a 4,4 kilometri de străzi comunale,
prin investiții derulate prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală. Și localitatea Ștefan cel Mare a reușit să atragă
fonduri din acest program, la sfârșitul anului trecut. Pentru
drumuri, se va investi suma de 1 milion de euro. Proiectul
cuprinde și extinderea rețelei de canalizare, investiția având
o valoare de 800 de mii de euro. Se estimează o investiție
totală de 2,2 milioane de euro, câtă vreme se intenționează și
construirea unui spațiu, destinat copiilor, care să
funcționeze în sistem after-school. Copiii vor avea
posibilitatea, după ce termină orele de curs, să rămână și săși pregătească temele, să mănânce, să facă și alte activități.
Contribuția localității la acest proiect este nesemnificativă,
însemnând un procent de 2 la sută, adică undeva în jurul sumei
de 40.000 de euro. Drumurile vor fi amenajate de la cota 0,
însemnând de la pământ, și vor fi aduse în stadiul normal,
până la asfalt, cu rigole betonate, cuprinzând trotuare pe
ambele părți. Nicolae Pandea spune că, deși este primar de la
data de 1 februarie 1990, nu s-a întâlnit până acum cu
situații ieșite din comun, care să nu fie gestionate sau
rezolvate într-un fel sau altul. “Nu am avut ocazia să mă
confrunt cu situații la care să nu am soluții sau să nu am
replică”. Spune că a fost ajutat să depășească astfel de
momente de formația sa intelectuală, pregătirea sa
profesională, experiența de lucru cu oamenii.
Cerințe
Nicolae Pandea are convingerea că administrează o comună în
care locuitorii nu numai că sunt cei mai buni, dar și cei mai
gospodari. Cei mai mulți dintre ei sunt navetiști. Localitatea
Ștefan cel Mare are cel mai mic teritoriu administrativ, iar
un astfel de lucru se reflectă în numărul locurilor de muncă
de pe plan local, în bugetul local, dar și în numărul firmelor

agricole, fie ele și cu potențial mediu. Există o densitate
mare de locuitori, aceasta fiind de 170 de locuitori pe
kilometru pătrat, în condițiile în care extravilanul
localității cuprinde teren arabil de circa 2.000 de hectare.
În alte localități, o astfel de suprafață reprezintă terenul
exploatat de un singur fermier. În Ștefan cel Mare, sunt
câteva societăți agricole care absorb forță de muncă, dar nu
la un nivel care să satisfacă cerințele. Sunt ferme care
lucrează sub 200 de hectare, dar care au și peste 25 de
angajați. Fermierii au avut grijă să dezvolte și sectorul
zootehnic sau să pună culturi pentru sămânță sau
exeperimentale. Nicolae Pandea le numește activități conexe.
Însă locurile de muncă pentru săteni sunt asigurate la oraș,
la Fetești, în fiecare dimineață trenul fiind plin de
navetiști. Femeile își găsesc locuri de muncă în industria
textilă. Primarul a încercat, de fiecare dată, să asigure
facilități oricărui tip de investitor care asigura și locuri
de muncă pe plan local. De regulă, nu vin. Motivează că nu
există forță de muncă suficientă așa cum este la oraș. Pe plan
local, sunt și fermieri care asigură cultură bio, aceasta
absorbind o bună parte din forța de muncă, producția fiind
destinată exportului. “M-aș fi bucurat să se facă aici ceva,
nu știu, o fabrică de paste făinoase. Dar asemenea fabrici nu
mai sunt nici măcar la oraș”, conchide primarul.

