
europene şi naţionale în vigoare pentru 
bazine utilizate în cadru educaţional.
Pe 25 iulie 2019 s-a semnat procesul 
verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor, executate în cadrul 
Contractului de proiectare şi execuţie 
lucrări nr. 167 / 21.07.2017 încheiat 
între Compania Naţională de Investiţii 
SA şi Construcţii Erbaşu SA.
Pe 26 martie 2020, în baza HCL 60, 
bazinul a fost dat în administrare către 
SPCTAFL Călăraşi. Tot atunci, prin 
intermediul HCL 50, a fost aprobată 
organigrama şi Statul de funcţii pentru 
cele 9 persoane care-şi desfăşoară 
activitatea în cadrul bazinului.Clădirea 
dispune de vestiare, separate pe sexe, 
echipate cu duşuri şi grupuri sanitare 
care asigură facilităţi şi pentru 
persoanele cu handicap, cabinet de 
prim ajutor.

Primii paşi în direcţia construirii acestui 
bazin au fost făcuţi în decembrie 2014 
când consilierii locali, de la acea vreme, 
şi-au dat acordul privind transmiterea 
în folosinţă gratuită către Ministerul 
Dezvoltării Regionale a unui teren de 
8.124 mp.

Pe 29 ianuarie 2016, a fost încheiat 
Procesul verbal nr. 4412/29.01.2016 regulamentul de organizare şi Bazinul de înot didactic „Dr. Ing. între CNI şi U.A.T. Municipiul Călăraşi de funcţionare a bazinului precum şi Daniel Ştefan Drăgulin” a fost dat predare a amplasamentului, un teren în cuantumul abonamentelor.”, a 

pe 18 iunie în folosinţă. suprafaţă de 8.127 mp, aparţinând declarat, printre altele, primarul Marius 
domeniului privat al municipiului Dulce, prezent la deschiderea bazinului „Astăzi s-a deschis bazinul de înot Călăraşi, situat în Bulevardul Republicii, de înot. didactic, îndeplinind astfel un vis nr. 2C (incinta Stadionului municipal)

pentru că era aşteptat de ceva vreme Printre norocoşii care au luat deja La începutul anului 2017, Compania 
de foarte mulţi călărăşeni. Din păcate, contact cu apa din bazin s-au numărat Naţională de Investiţii a demarat 
din cauza pandemiei, am tot amânat copiii înscrişi la grupa de începători, procedura de achiziţie publică a 
acest moment care sper să fie de bun pregătită de prof. Nicuşor Dorojan contractului Proiectare-faza de 
augur în primul rând pentru copii dar precum şi câţiva componenţi ai secţiei adaptare la amplasament şi asistenţă 
şi pentru adulţi. În ceea ce-i priveşte de handbal, juniori 3 din cadrul CSS tehnică din partea proiectantului şi 
pe cei mici, în baza protocolului Călăraşi, antrenaţi de Alexandru execuţie lucrări pentru obiectivul de 
încheiat cu CSS Călăraşi, aceştia pot fi Ciobanu. investiţii ”Construire bazin de înot 
iniţiaţi în tainele înotului cu ajutorul Lucrările la bazinul de înot didactic, didactic, în municipiul Călăraşi, 
unor instructori până la ora 16.00. În finanţate de Compania Naţională de bulevardul Republicii, nr. 2C, judeţul 
acest sens, părinţii îşi pot înscrie copiii Investiţii (CNI), au demarat pe 9 Călăraşi”.
la cursurile organizate de partenerul noiembrie 2017 în baza Autorizaţiei de Valoarea estimată a contractului pentru nostru, CSS Călăraşi, cu sediul în construire nr. 348 / 09.11.2017. care CNI a realizat achiziţia publică incinta Complexului Sportiv Dunărea 

Suprafaţa construită desfăşurată este electronică ea fost de 6.265.984 lei fără Călăraşi din B-dul Republicii. Grupele 
de 1.391 mp iar suprafaţa (inclusiv TVA, termenul de finalizare fiind de 48 vor fi formate din 15 – 20 de copii, cu 
amenajările exterioare) este de 2.600 de luni.    vârsta minimă de 6, 7 ani.
mp. Din primăvara acestui an, bazinul După-amiază, începând cu ora 16.30 şi 

poartă numele fostului primar, Daniel În lungime de 25 m, lăţime de 12,5 m (5 până aproape de ora 22.00, bazinul va 
Ştefan Drăgulin, denumirea fiind culoare de 2,5 metri lăţime) şi fi accesibil şi adulţilor pentru început 
aprobată în unanimitate de consilierii adâncime variabilă de 1,2 – 1,8 m, doar pe baza abonamentelor pe care 
locali în baza unui proiect de hotărâre bazinul nu se adresează activităţii le vor putea achiziţiona de la casieria 
iniţiat de primarul în exerciţiu, Marius competiţionale, suprafeţele fiind SPCTAFL Călăraşi. În prima şedinţă a 
Dulce.dimensionate conform normelor Consiliului Local municipal vom stabili 

Deputatul PSD de Călărași, Constantin Mediu au fost alocate sume importante 
Bîrcă a susținut recent de la tribuna pentru programe şi proiecte - pentru 
Camerei Deputaților declarația politică ape: Programul de lucrări destinat 
intitulată "Lipsa oricărei strategii în prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării 
domeniul apelor produce victime", al efectelor produse de fenomenele 
cărei conținut îl puteți parcurge mai jos: meteorologice periculoase la lucrările de 

gospodărire a apelor aferente „Trăim momente dramatice! Ploile au 
obiectivelor din domeniul public al făcut prăpăd în toată ţara, viiturile au 
statului." Atât şi numai atât despre ape!răpit vieţi omeneşti, 12 oameni izolaţi de 

ape au fost salvaţi cu "tiroliana" după 24 Domnilor guvernanţi, specialiştii în 
de ore de eforturi, a pierit sub ape domeniul gospodăririi apelor au elaborat 
campionul nostru de automobilism off- planuri de amenajare a apelor, scheme-
road, Adrian Cernea! cadru pe bazine hidrografice. Nu aveţi 

decât să le consultaţi şi aplicaţi!
Premierul Florin Cîţu recunoaşte că 
inundaţiile au creat o situaţie dificilă. 
Şeful Guvernului a avertizat instituţiile 
din subordine că evoluţia situaţiei este 
imprevizibilă: "Nu ştim ce se va întâmpla 
în perioada următoare. Aş vrea să fim 
precauţi, să ne pregătim pentru cele mai 
dificile situaţii. Toată lumea rămâne în 
contact, nimeni nu pleacă nicăieri, nu ne 
luăm concediu, nu ne luăm liber zilele 
acestea, suntem toţi pregătiţi să 
intervenim în orice moment. Apoi, aş 
vrea să avem o discuţie, să vedem ce se 
întâmplă cu specialiştii de la meteo şi Zece mii de hectare de teren agricol 
hidro, să ne spună la ce să ne aşteptăm cultivate cu cartofi, ţelină, sfeclă sunt 
în zilele următoare", a precizat Cîţu la compromise. Fermierii disperaţi se 
videoconferinţa online organizată cu descurcă cum pot. Fac şanţuri de 
prefecţii, la care a participat ministrul de desecare şi încearcă să evacueze apa cu 
Interne, Lucian Bode, şi ministrul pompe mari. Drumurile locale s-au 
Mediului, Tanczos Barna, precum şi transformat în canale navigabile, iar 
secretarul de stat în MAI, Raed Arafat.gospodăriile sunt grav afectate.
În sfârşit, Guvernul a adoptat o măsură, În tot acest timp, autorităţile tac. Avem 
duminică la prânz: "Fără evenimente în un minister al mediului, apelor şi 
zonele cu avertizare meteo!".pădurilor, dar acesta e ocupat cu urşii! 
Este prima măsură de urgenţă!Nu contează că deşeurile venite din 
Nu, nu sunt momente vesele! Situaţia exterior ne invadează. Despre intemperii 
este prea gravă.nimic!
Personal, nu pot cataloga un asemenea Nu avem o poziţie oficială faţă de 
comportament al autorităţilor!fenomenele meteo. Am căutat ştiri pe 
Rămâne să decidă cei care i-au trimis la site-ul ministerului. Cu greutate am 
guvernare.”găsit: "Din bugetul Fondului pentru 

“Vom rata un an din absorbţia  banilor în 
PNRR!”, susţine senatorul PSD, Nicuşor Cionoiu 
care mai adăugă că Planul Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă nu este al românilor ci al prietenilor 
ministrului Ghinea, făcut praf până şi de Comisia 
Europeană din cauza deficienţelor constatate în 
urma “lecturării” ultimei versiuni a PNRR-ului, 
considerată şi oficială.

“În timp ce ministrul Ghinea susţine că totul 
este perfect în ceea ce priveşte PNRR, deşi era 
conştient de observaţiile dezastruase trimise de 
oficialii comisiei, România riscă să fie ultima 
ţară din UE căreia i se aprobă PNRR-ul.

Acest plan ar fi trebuit aprobat până la finalul 
lunii iulie, însă adevărul este că va fi aprobat 
abia la finalul lui septembrie. Prin urmare, alte 
ţări vor primi miliarde din prefinanţare, în timp 

Ministrul Cristian Ghinea a dovedit încă o dată 
ce Ghinea încă va mai sta să corecteze planul pe 

că excelează în ZERO, zero interes, zero 
baza zecilor de observaţii primite de la Comisie.

implicare, zero fonduri, doar banala fugă de 
răspundere!!!”, se arată în mesajul postat pe PNRR-ul nu mai este al românilor, este al vostru, 
pagina personală de Facebook de senatorul al grupului vostru de partid şi  al prietenilor 
social – democrat.domnului Ghinea!

În declaraţia politică susţinută miercuri, 30 iunie ”Întrucât înaintarea dosarului către alte deosebit, nu înţelegem ce căuta!) şi alţi agenţi Emil şi toate materialele sustrase din incinta 
2021, în Parlamentul României, deputatul PSD structuri poliţieneşti sau alte unităţi de parchet de poliţie. În urma cercetărilor s-a stabilit că celor două societăţi au fost transportate cu 
Dumitru Coarnă a redat conţinutul unei sesizări ar fi fost în detrimentul comisarului Deacu Emil, autori necunoscuţi, prin desfacere, au sustras autocamioanele cu numerele de înmatriculare 

coordonatorul şi protectorul autorilor furtului, primite de la un grup de poliţişti din cadrul şină de cale ferată de pe o lungime de CL…ECO, ce aparţin, de asemenea, lui Deacu 
atât conducerea IPJ Călăraşi, cât şi procurorul de Poliţiei municipiului Călăraşi, care denunţă fapte aproximativ 900 metri. Tot pe parcursul Emil, dar sunt înmatriculate pe numele unor 
caz au împiedicat acest lucru. Agentul de poliţie de natură penală comise de către comisarul şef cercetărilor la faţa locului faptei, echipa interpuşi. Furtul materialelor s-a desfăşurat pe 
din cadrul BIC şi-a continuat cercetările şi în luna de poliţie Deacu Emil - actual împuternicit şef al operativă a fost sesizată de un alt angajat al SC parcursul a mai multor seri, după lăsarea 
august 2020 a reţinut unii autori ai furturilor şi Poliţiei municipiului Călăraşi. Optim SA Popescu Mircea, că din incinta întunericului, în jurul orei 21:00 şi de fiecare 
în baza mandatului de supraveghere a solicitat societăţii au fost sustrase bazine metalice, dată când se efectua cântărirea fierului sustras, În continuare vom reda conţinutul sesizării 
înregistrarea convorbirilor ambientale purtate componente de cale ferată dar şi alte bunuri Deacu Emil era prezent şi participa efectiv la primite:
de aceştia în camera arestului IPJ Călăraşi. La metalice. Prejudiciul total depăşeşte cu mult cântărire. dar şi la efectuarea plăţii. Pe tot 

,,Mai mulţi poliţişti din cadrul Inspectoratului solicitarea agentului şef, mandatul de suma de 100.000 euro, conform adreselor parcursul audierii autorilor furtului, Deacu Emil 
Judeţean de Poliţie Călăraşi sesizează supraveghere a fost pus în aplicare de o echipă comunicate de societăţile păgubite.” a discutat cu aceştia pe holul din faţa birourilor 
următoarele: Poliţia municipiului Călăraşi din tehnică din cadrul D.O.S. Bucureşti. Toată poliţiştilor care efectau cercetările, de mai 
cadrul I.P.J. Călăraşi este condusă de comisarul documentaţia de solicitare a interceptărilor multe ori, fapt ce a atras atenţia poliţiştilor, mai 
şef de poliţie Deacu Emil, prin împuternicire, de convorbirilor purtate în mediul ambiental, a fost ales că unii inculpaţi chiar recunosc în 
aproximativ un an. Acesta este titularul funcţiei făcută de agentul de poliţie care se ocupa de declaraţiile date că Deacu Emil a venit de mai 
de şef al Biroului Rutier al Poliţiei municipiului cercetarea cauzei.”multe ori pe holul unde acesta aştepta pentru 
Călăraşi de la începutul anilor 2010, iar înainte După înregistrările efectuate, agentul de poliţie audiere, şi le-a transmis că: o scoatem noi la 
să fie împuternicit ca şef al Poliţiei municipiului a fost sunat telefonic de procurorul de caz B.F., capăt".
Călăraşi, a fost împuternicit adjunct al şefului, care i-a transmis verbal că “tehnica a fost 

Din declaraţiile autorilor furtului reiese că toată din data de 03.02.2020. Comisarul şef de poliţie defectă şi nu s-a înregistrat nimic”. ”Aceste 
operaţiunea a fost planificată şi coordonată de Deacu Emil poate fi acuzat de: luare de mită, aspecte precizate de procuror nu sunt 
Deacu Emil, actualul şef al Poliţiei municipale trafic de influenţă, abuz în serviciu, toate adevărate, deoarece au fost montate minimum 
Călăraşi. După conturarea stării de fapt, în urma acestea în formă continuată. Mai exact, acesta două aparate de înregistrat video, independente 
audierilor efectuate agentul care se ocupa de intervine în dosarele penale instrumentate de unul de altul, şi un aparat de înregistrat audio. 
caz şi un alt coleg au raportat şi prezentat politişti aflaţi în subordinea sa. Totul în schimbul Astfel, rezultă că din convorbirile şi filmările 
declaraţiile inculpaţilor, şefilor ierarhici şi Faza de urmărire penală:banilor! La data de 03.02.2020 (exact în prima zi ambientale înregistrate au rezultat probe 
procurorului de caz, cu menţiunea ”el nu mai de împuternicire a comisarului şef Deacu Emil ca relevante, care pot conduce la aflarea ”Dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe 
este competent să efectueze cercetări, deoarece adjunct al Poliţiei municipiului Călăraşi), orele adevărului despre implicarea comisarului Deacu lângă Judecătoria Călăraşi, sub numărul 
se subordonează direct ofiţerului Deacu Emil, în 11:00, I.P.J. Călăraşi a fost sesizat prin SNAU 112, Emil şi a altor persoane importante în furtul al 222/P/2020, în supravegherea procurorului B.F. 
plus fiind fapte de competenţa altor parchete. de către numita Fota Cristina, angajată a SC cărui prejudiciu depăşeşte 100.000 euro”, susţin şi repartizat unui agent de poliţie din cadrul BIC 
Conducerea IPJ Călăraşi şi procurorul de caz nu Nutrisoia SRL Călăraşi, cu privire la faptul că din autorii sesizării.al Poliţiei Municipiului Călăraşi, care, în urma 
au luat nicio măsură în acest sens”.incinta societăţii au fost sustrase mai multe activităţilor desfăşurate a depistat autorii Deputatul Dumitru Coarnă a înaintat materialul 

bunuri.” Din acest moment atât conducerea IPJ Călăraşi, furtului. În declaraţiile date, cei doi primit spre competenta soluţionare către 
Aspectul nr. 1.Echipa operativă şi CFL cât şi procurorul de la Parchetul de pe lângă suspecţi/inculpaţi, precizează că toată următoarele instituţii: IGPR, Ministerul de 

Judecătoria Călăraşi îl favorizează pe Deacu Emil Interne şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de ”S-a constituit o echipă operativă formată din operaţiunea de furt a fost planificată şi 
(şeful Poliţiei municipiului Călăraşi). Casaţie şi Justiţie.comisar şef Deacu Emil (nefiind un eveniment coordonată de comisarul şef de poliţie Deacu 
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n PSD Călăraşi

Senatorul PSD Nicuşor Cionoiu a subliniat prin educaţie sexuală în programa şcolară. În 
intermediul unui mesaj postat pe pagina realitate problemele pleacă de la lipsa de 
personală de Facebook că este împotriva educaţie ca urmare a abandonului şcolar, care 
introducerii educaţiei sexuale în şcoli apreciind că de cele mai multe ori are aceleaşi cauze: sărăcia 
doar părinţii au dreptul de a decide pentru copiii extremă din unele medii, analfabetism, 
lor. provenienţa din medii rurale cu nivel material şi 
“Sunt împotriva tentativei actualului guvern de cultural scăzut, fără perspective profesionale şi 
a obliga copiii să participe la orele de educaţie intelectuale. Este nevoie de preocuparea 
sexuală fără acordul părinţilor. Părinţii au decidenţilor şi a cadrelor didactice actuale 
dreptul de a decide pentru copiii lor şi pentru  pentru prevenirea abandonului şcolar. Orele de 
educaţia pe care o oferă statul. educaţie sexuală nu pot rezolva aceste probleme 
Prevenirea contractării bolilor cu transmitere şi nu vor reduce abandonul şcolar!”, a scris pe FB 
sexuală şi a gravidităţii minorelor este motivul Cionoiu care a conchis “Oferiţi generaţiilor 
pentru care se solicită introducerea unei ore de viitoare şansa la normalitate şi moralitate!”

Consilierii locali au aprobat, miercuri, 30 iunie, tarifele de acces la 
Bazinul de înot didactic „Dr. Ing. Daniel Ştefan Drăgulin", situat în 
municipiul Călăraşi, Bulevardul Republicii, nr. 2C. 
Cuantumul acestora a fost calculat de Serviciul Public Centrale 
Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi, administratorul 
bazinului, în funcţie de cheltuielile estimative anuale pentru 
funcţionare, precum şi de gradul estimativ de ocupare al acestuia.
Accesul în incinta bazinului, în primă fază, se va face doar pe bază 
de abonamente după următorul program:
Luni – Vineri: 16.00 – 20.00
Sâmbătă – Duminică: 09.00 – 21.00
Accesul pe bază de bilete se va face la o dată ce va fi ulterior 
comunicată.

TARIFE
Abonament adult: 200 lei/12 intrări de câte o oră
Abonament copii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 7: 100 lei/12 intrări de 
câte o oră
Abonament elevi şi studenţi: 100 lei/12 intrări de câte o oră
Abonament pensionari şi persoane cu dizabilităţi: 100 lei/12 intrări 
de câte o oră
- Elevii şi studenţii au obligaţia prezentării la intrare a unui document 
valabil care atestă calitatea de elev sau student
- Persoanele cu dizabilităţi şi pensionarii au obligaţia prezentării la 
intrare a unui document valabil care atestă calitatea de handicap 
respectiv pensionar
- Copiii cu vârsta între 4 şi 14 ani vor fi obligatoriu însoţiţi de un adult 
Tarif închiriere bazin pe oră: 300 lei/ora
- Tariful de închiriere bazin se percepe numai pentru grupuri sau 
persoane juridice.
Abonamentele se pot achiziţiona, începând din 5 iulie, de la casieria 
Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ 
Călăraşi, situat în Strada 1 Decembrie 1918, nr. 1 Bloc A24, Sc. 4, 
parter (bloc Flora), în fiecare zi, de luni până vineri între orele 08.00 
– 16.00.
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bazinului de înot 
didactic este afişat şi poate fi consultat la avizierul unităţii.

d) imposibilitatea oferirii unor servicii medicale  disponibile 
înainte de 01 martie 2020 în specialitatea reumatologie prin 
spitalizare continuă.

Totodată, se solicită pentru Laboratorul de Endoscopie 
Digestivă şi Cabinetele nou înfiinţate suplimentarea Statului 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi va putea asigura de de funcţii cu 5 medici specialişti în specialitatea 
acum încolo şi servicii medicale de gastroenterologie, endocrinologie, urologie, neonatologie, chirurgie vasculară, 
endocrinologie şi endoscopie, a anunţat astfel pe pagina gastroenterologie şi a 7 posturi de asistent medical generalist.
personală de Facebook, managerul Bogdan Mihai, la scurt Compartimentului de Gastroenterologie cu 10 paturi înfiinţat 
timp după ce consilierii judeţeni au votat în unanimitate în cadrul Secţiei Medicină Internă va fi deservit de personalul 
Hotărârea pentru aprobarea modificării şi completării mediu şi auxiliar sanitar din cadrul secţiei.
structurii organizatorice, a Organigramei şi a Statului de 

Mutarea Compartimentului de Reumatologie cu 10 paturi şi funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei 
11 posturi (7 ocupate şi 4 vacante) în cadrul Secţiei Geriatrie Samarian” Călăraşi. “Astăzi, în plenul Consiliului Judeţean 
Gerontologie se face în contextul scăderii numărului de cazuri Călăraşi am obţinut aprobarea pentru modificarea structurii 
COVID 19 şi a creşterii numărului de pacienţi non COVID care din Spitalul Judetean De Urgenta Dr. Pompei Samarian 
necesită servicii medicale spitaliceşti, astfel fiind acordate Călăraşi, pentru înfiinţarea unor cabinete/ compartimente/ 
îngrijiri medicale prin spitalizare continuă în Compartimentul laboratoare care să poată asigura servicii medicale atât de 
de Reumatologie.mult cerute (gastroenterologie, endocrinologie, endoscopie, 

etc). În perioada următoare ne vom prezenta în faţa Pentru obţinerea unui punctaj mai bun în relaţia contractuală 
dumneavoastră cu noile servicii medicale contractate cu cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Călăraşi la 
Casa Judeţeană de Sănătate. Vă ţin la curent!”, este mesajul contractarea care va începe în luna iulie 2021 şi pentru a se 
postat de Bogdan Mihai. putea deconta prin instituţia mai sus menţionată mai multe 

Măsura este necesară şi oportună, deoarece această investigaţii de radiologie şi imagistică medicală se solicită “Prin adresa nr. 16160 din 17.06.2021, înregistrată la Consiliul 
modificare de structură este solicitată pentru: înfiinţarea de trei posturi de asistent medical generalist (PL), Judeţean Călăraşi sub nr. 10038 din 17.06.2021, conducerea 
a) necesitatea acordării îngrijirilor medicale de specialitate în cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală – Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. POMPEI  SAMARIAN“ 
pentru toţi pacienţii care se adresează unităţii sanitare; Ambulatoriu Integrat şi a unui post de asistent medical, Călăraşi solicită modificarea şi completarea structurii 

specialitatea radiologie, grad principal şi a unui post de organizatorice, a Organigramei şi a Statului de funcţii. b) asigurarea de servicii noi de specialitate de endoscopie 
asistent medical generalist (PL), cadrul Laboratorului de digestivă superioară şi inferioară, servicii care vor fi efectuate Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei 
Radiologie şi Imagistică Medicală - Spital.Samarian” Călăraşi a solicitat Direcţiei de Sănătate Publică a de către medici de specialitate gastroenterologie şi chirurgie 

Judeţului Călăraşi avizul pentru modificarea structurii generală, angajaţi ai spitalului, care au competenţe pentru a Totodată, se solicită transformarea în vederea promovării, a 
organizatorice a acestei instituţii publice din reţeaua efectua endoscopie digestivă; postului de medic rezident, specialitatea oncologie medicală, 
Consiliului Judeţean Călăraşi. c) asigurarea de servicii medicale de specialitate din cadrul Cabinetului Oncologie Medicală, într-un post de 
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Călăraşi, a comunicat endocrinologie, chirurgie vasculară, urologie şi neonatologie, medic specialist,  specialitatea oncologie medicală.”, se arată 
Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei Samarian” în regim ambulatoriu integrat, prin medici de specialitate în Referatul de aprobare pentru aprobarea modificării şi 
Călăraşi prin adresa numărul 4568 din 15.06.2021, că avizul angajaţi ai spitalului. Unele dintre aceste servicii pot fi completării structurii organizatorice, a Organigramei şi a 
solicitat, îndeplineşte prevederile legale în vigoare privind acordate la nivelul ambulatoriului integrat, degrevând astfel Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. 
igiena şi sănătatea publică. spitalizarea de zi/continuă pe aceste specialităţi; Pompei Samarian” Călăraşi.

C. Bîrcă: Nu pot cataloga un 
asemenea comportament al 

autorităţilor! Rămâne să decidă 
cei care i-au trimis la guvernare

n PSD Călăraşi

D. Coarnă: Un dosar “îngropat” de către şefii Poliţiei Judeţene Călăraşi în complicitate cu procurorul 
de caz. Prejudiciul produs în urma acestor infracţiuni se ridică la suma de 100.000 euro (500.000 lei)

n PSD Călăraşi

N. Cionoiu: NU votez introducerea 
educaţiei sexuale în şcoli!

n PSD Călăraşi

Nicuşor Cionoiu: PNRR-ul nu mai este al 
românilor, este al vostru, al grupului vostru 
de partid şi al prietenilor domnului Ghinea!

SJUC va putea asigura şi servicii medicale de 
gastroenterologie, endocrinologie şi endoscopie

Au fost aprobate tarifele 
abonamentelor de acces la 

Bazinul de înot didactic

Bazinul de înot didactic 
a fost dat în folosinţă



europene şi naţionale în vigoare pentru 
bazine utilizate în cadru educaţional.
Pe 25 iulie 2019 s-a semnat procesul 
verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor, executate în cadrul 
Contractului de proiectare şi execuţie 
lucrări nr. 167 / 21.07.2017 încheiat 
între Compania Naţională de Investiţii 
SA şi Construcţii Erbaşu SA.
Pe 26 martie 2020, în baza HCL 60, 
bazinul a fost dat în administrare către 
SPCTAFL Călăraşi. Tot atunci, prin 
intermediul HCL 50, a fost aprobată 
organigrama şi Statul de funcţii pentru 
cele 9 persoane care-şi desfăşoară 
activitatea în cadrul bazinului.Clădirea 
dispune de vestiare, separate pe sexe, 
echipate cu duşuri şi grupuri sanitare 
care asigură facilităţi şi pentru 
persoanele cu handicap, cabinet de 
prim ajutor.

Primii paşi în direcţia construirii acestui 
bazin au fost făcuţi în decembrie 2014 
când consilierii locali, de la acea vreme, 
şi-au dat acordul privind transmiterea 
în folosinţă gratuită către Ministerul 
Dezvoltării Regionale a unui teren de 
8.124 mp.

Pe 29 ianuarie 2016, a fost încheiat 
Procesul verbal nr. 4412/29.01.2016 regulamentul de organizare şi Bazinul de înot didactic „Dr. Ing. între CNI şi U.A.T. Municipiul Călăraşi de funcţionare a bazinului precum şi Daniel Ştefan Drăgulin” a fost dat predare a amplasamentului, un teren în cuantumul abonamentelor.”, a 

pe 18 iunie în folosinţă. suprafaţă de 8.127 mp, aparţinând declarat, printre altele, primarul Marius 
domeniului privat al municipiului Dulce, prezent la deschiderea bazinului „Astăzi s-a deschis bazinul de înot Călăraşi, situat în Bulevardul Republicii, de înot. didactic, îndeplinind astfel un vis nr. 2C (incinta Stadionului municipal)

pentru că era aşteptat de ceva vreme Printre norocoşii care au luat deja La începutul anului 2017, Compania 
de foarte mulţi călărăşeni. Din păcate, contact cu apa din bazin s-au numărat Naţională de Investiţii a demarat 
din cauza pandemiei, am tot amânat copiii înscrişi la grupa de începători, procedura de achiziţie publică a 
acest moment care sper să fie de bun pregătită de prof. Nicuşor Dorojan contractului Proiectare-faza de 
augur în primul rând pentru copii dar precum şi câţiva componenţi ai secţiei adaptare la amplasament şi asistenţă 
şi pentru adulţi. În ceea ce-i priveşte de handbal, juniori 3 din cadrul CSS tehnică din partea proiectantului şi 
pe cei mici, în baza protocolului Călăraşi, antrenaţi de Alexandru execuţie lucrări pentru obiectivul de 
încheiat cu CSS Călăraşi, aceştia pot fi Ciobanu. investiţii ”Construire bazin de înot 
iniţiaţi în tainele înotului cu ajutorul Lucrările la bazinul de înot didactic, didactic, în municipiul Călăraşi, 
unor instructori până la ora 16.00. În finanţate de Compania Naţională de bulevardul Republicii, nr. 2C, judeţul 
acest sens, părinţii îşi pot înscrie copiii Investiţii (CNI), au demarat pe 9 Călăraşi”.
la cursurile organizate de partenerul noiembrie 2017 în baza Autorizaţiei de Valoarea estimată a contractului pentru nostru, CSS Călăraşi, cu sediul în construire nr. 348 / 09.11.2017. care CNI a realizat achiziţia publică incinta Complexului Sportiv Dunărea 

Suprafaţa construită desfăşurată este electronică ea fost de 6.265.984 lei fără Călăraşi din B-dul Republicii. Grupele 
de 1.391 mp iar suprafaţa (inclusiv TVA, termenul de finalizare fiind de 48 vor fi formate din 15 – 20 de copii, cu 
amenajările exterioare) este de 2.600 de luni.    vârsta minimă de 6, 7 ani.
mp. Din primăvara acestui an, bazinul După-amiază, începând cu ora 16.30 şi 

poartă numele fostului primar, Daniel În lungime de 25 m, lăţime de 12,5 m (5 până aproape de ora 22.00, bazinul va 
Ştefan Drăgulin, denumirea fiind culoare de 2,5 metri lăţime) şi fi accesibil şi adulţilor pentru început 
aprobată în unanimitate de consilierii adâncime variabilă de 1,2 – 1,8 m, doar pe baza abonamentelor pe care 
locali în baza unui proiect de hotărâre bazinul nu se adresează activităţii le vor putea achiziţiona de la casieria 
iniţiat de primarul în exerciţiu, Marius competiţionale, suprafeţele fiind SPCTAFL Călăraşi. În prima şedinţă a 
Dulce.dimensionate conform normelor Consiliului Local municipal vom stabili 

Deputatul PSD de Călărași, Constantin Mediu au fost alocate sume importante 
Bîrcă a susținut recent de la tribuna pentru programe şi proiecte - pentru 
Camerei Deputaților declarația politică ape: Programul de lucrări destinat 
intitulată "Lipsa oricărei strategii în prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării 
domeniul apelor produce victime", al efectelor produse de fenomenele 
cărei conținut îl puteți parcurge mai jos: meteorologice periculoase la lucrările de 

gospodărire a apelor aferente „Trăim momente dramatice! Ploile au 
obiectivelor din domeniul public al făcut prăpăd în toată ţara, viiturile au 
statului." Atât şi numai atât despre ape!răpit vieţi omeneşti, 12 oameni izolaţi de 

ape au fost salvaţi cu "tiroliana" după 24 Domnilor guvernanţi, specialiştii în 
de ore de eforturi, a pierit sub ape domeniul gospodăririi apelor au elaborat 
campionul nostru de automobilism off- planuri de amenajare a apelor, scheme-
road, Adrian Cernea! cadru pe bazine hidrografice. Nu aveţi 

decât să le consultaţi şi aplicaţi!
Premierul Florin Cîţu recunoaşte că 
inundaţiile au creat o situaţie dificilă. 
Şeful Guvernului a avertizat instituţiile 
din subordine că evoluţia situaţiei este 
imprevizibilă: "Nu ştim ce se va întâmpla 
în perioada următoare. Aş vrea să fim 
precauţi, să ne pregătim pentru cele mai 
dificile situaţii. Toată lumea rămâne în 
contact, nimeni nu pleacă nicăieri, nu ne 
luăm concediu, nu ne luăm liber zilele 
acestea, suntem toţi pregătiţi să 
intervenim în orice moment. Apoi, aş 
vrea să avem o discuţie, să vedem ce se 
întâmplă cu specialiştii de la meteo şi Zece mii de hectare de teren agricol 
hidro, să ne spună la ce să ne aşteptăm cultivate cu cartofi, ţelină, sfeclă sunt 
în zilele următoare", a precizat Cîţu la compromise. Fermierii disperaţi se 
videoconferinţa online organizată cu descurcă cum pot. Fac şanţuri de 
prefecţii, la care a participat ministrul de desecare şi încearcă să evacueze apa cu 
Interne, Lucian Bode, şi ministrul pompe mari. Drumurile locale s-au 
Mediului, Tanczos Barna, precum şi transformat în canale navigabile, iar 
secretarul de stat în MAI, Raed Arafat.gospodăriile sunt grav afectate.
În sfârşit, Guvernul a adoptat o măsură, În tot acest timp, autorităţile tac. Avem 
duminică la prânz: "Fără evenimente în un minister al mediului, apelor şi 
zonele cu avertizare meteo!".pădurilor, dar acesta e ocupat cu urşii! 
Este prima măsură de urgenţă!Nu contează că deşeurile venite din 
Nu, nu sunt momente vesele! Situaţia exterior ne invadează. Despre intemperii 
este prea gravă.nimic!
Personal, nu pot cataloga un asemenea Nu avem o poziţie oficială faţă de 
comportament al autorităţilor!fenomenele meteo. Am căutat ştiri pe 
Rămâne să decidă cei care i-au trimis la site-ul ministerului. Cu greutate am 
guvernare.”găsit: "Din bugetul Fondului pentru 

“Vom rata un an din absorbţia  banilor în 
PNRR!”, susţine senatorul PSD, Nicuşor Cionoiu 
care mai adăugă că Planul Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă nu este al românilor ci al prietenilor 
ministrului Ghinea, făcut praf până şi de Comisia 
Europeană din cauza deficienţelor constatate în 
urma “lecturării” ultimei versiuni a PNRR-ului, 
considerată şi oficială.

“În timp ce ministrul Ghinea susţine că totul 
este perfect în ceea ce priveşte PNRR, deşi era 
conştient de observaţiile dezastruase trimise de 
oficialii comisiei, România riscă să fie ultima 
ţară din UE căreia i se aprobă PNRR-ul.

Acest plan ar fi trebuit aprobat până la finalul 
lunii iulie, însă adevărul este că va fi aprobat 
abia la finalul lui septembrie. Prin urmare, alte 
ţări vor primi miliarde din prefinanţare, în timp 

Ministrul Cristian Ghinea a dovedit încă o dată 
ce Ghinea încă va mai sta să corecteze planul pe 

că excelează în ZERO, zero interes, zero 
baza zecilor de observaţii primite de la Comisie.

implicare, zero fonduri, doar banala fugă de 
răspundere!!!”, se arată în mesajul postat pe PNRR-ul nu mai este al românilor, este al vostru, 
pagina personală de Facebook de senatorul al grupului vostru de partid şi  al prietenilor 
social – democrat.domnului Ghinea!

În declaraţia politică susţinută miercuri, 30 iunie ”Întrucât înaintarea dosarului către alte deosebit, nu înţelegem ce căuta!) şi alţi agenţi Emil şi toate materialele sustrase din incinta 
2021, în Parlamentul României, deputatul PSD structuri poliţieneşti sau alte unităţi de parchet de poliţie. În urma cercetărilor s-a stabilit că celor două societăţi au fost transportate cu 
Dumitru Coarnă a redat conţinutul unei sesizări ar fi fost în detrimentul comisarului Deacu Emil, autori necunoscuţi, prin desfacere, au sustras autocamioanele cu numerele de înmatriculare 

coordonatorul şi protectorul autorilor furtului, primite de la un grup de poliţişti din cadrul şină de cale ferată de pe o lungime de CL…ECO, ce aparţin, de asemenea, lui Deacu 
atât conducerea IPJ Călăraşi, cât şi procurorul de Poliţiei municipiului Călăraşi, care denunţă fapte aproximativ 900 metri. Tot pe parcursul Emil, dar sunt înmatriculate pe numele unor 
caz au împiedicat acest lucru. Agentul de poliţie de natură penală comise de către comisarul şef cercetărilor la faţa locului faptei, echipa interpuşi. Furtul materialelor s-a desfăşurat pe 
din cadrul BIC şi-a continuat cercetările şi în luna de poliţie Deacu Emil - actual împuternicit şef al operativă a fost sesizată de un alt angajat al SC parcursul a mai multor seri, după lăsarea 
august 2020 a reţinut unii autori ai furturilor şi Poliţiei municipiului Călăraşi. Optim SA Popescu Mircea, că din incinta întunericului, în jurul orei 21:00 şi de fiecare 
în baza mandatului de supraveghere a solicitat societăţii au fost sustrase bazine metalice, dată când se efectua cântărirea fierului sustras, În continuare vom reda conţinutul sesizării 
înregistrarea convorbirilor ambientale purtate componente de cale ferată dar şi alte bunuri Deacu Emil era prezent şi participa efectiv la primite:
de aceştia în camera arestului IPJ Călăraşi. La metalice. Prejudiciul total depăşeşte cu mult cântărire. dar şi la efectuarea plăţii. Pe tot 

,,Mai mulţi poliţişti din cadrul Inspectoratului solicitarea agentului şef, mandatul de suma de 100.000 euro, conform adreselor parcursul audierii autorilor furtului, Deacu Emil 
Judeţean de Poliţie Călăraşi sesizează supraveghere a fost pus în aplicare de o echipă comunicate de societăţile păgubite.” a discutat cu aceştia pe holul din faţa birourilor 
următoarele: Poliţia municipiului Călăraşi din tehnică din cadrul D.O.S. Bucureşti. Toată poliţiştilor care efectau cercetările, de mai 
cadrul I.P.J. Călăraşi este condusă de comisarul documentaţia de solicitare a interceptărilor multe ori, fapt ce a atras atenţia poliţiştilor, mai 
şef de poliţie Deacu Emil, prin împuternicire, de convorbirilor purtate în mediul ambiental, a fost ales că unii inculpaţi chiar recunosc în 
aproximativ un an. Acesta este titularul funcţiei făcută de agentul de poliţie care se ocupa de declaraţiile date că Deacu Emil a venit de mai 
de şef al Biroului Rutier al Poliţiei municipiului cercetarea cauzei.”multe ori pe holul unde acesta aştepta pentru 
Călăraşi de la începutul anilor 2010, iar înainte După înregistrările efectuate, agentul de poliţie audiere, şi le-a transmis că: o scoatem noi la 
să fie împuternicit ca şef al Poliţiei municipiului a fost sunat telefonic de procurorul de caz B.F., capăt".
Călăraşi, a fost împuternicit adjunct al şefului, care i-a transmis verbal că “tehnica a fost 

Din declaraţiile autorilor furtului reiese că toată din data de 03.02.2020. Comisarul şef de poliţie defectă şi nu s-a înregistrat nimic”. ”Aceste 
operaţiunea a fost planificată şi coordonată de Deacu Emil poate fi acuzat de: luare de mită, aspecte precizate de procuror nu sunt 
Deacu Emil, actualul şef al Poliţiei municipale trafic de influenţă, abuz în serviciu, toate adevărate, deoarece au fost montate minimum 
Călăraşi. După conturarea stării de fapt, în urma acestea în formă continuată. Mai exact, acesta două aparate de înregistrat video, independente 
audierilor efectuate agentul care se ocupa de intervine în dosarele penale instrumentate de unul de altul, şi un aparat de înregistrat audio. 
caz şi un alt coleg au raportat şi prezentat politişti aflaţi în subordinea sa. Totul în schimbul Astfel, rezultă că din convorbirile şi filmările 
declaraţiile inculpaţilor, şefilor ierarhici şi Faza de urmărire penală:banilor! La data de 03.02.2020 (exact în prima zi ambientale înregistrate au rezultat probe 
procurorului de caz, cu menţiunea ”el nu mai de împuternicire a comisarului şef Deacu Emil ca relevante, care pot conduce la aflarea ”Dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe 
este competent să efectueze cercetări, deoarece adjunct al Poliţiei municipiului Călăraşi), orele adevărului despre implicarea comisarului Deacu lângă Judecătoria Călăraşi, sub numărul 
se subordonează direct ofiţerului Deacu Emil, în 11:00, I.P.J. Călăraşi a fost sesizat prin SNAU 112, Emil şi a altor persoane importante în furtul al 222/P/2020, în supravegherea procurorului B.F. 
plus fiind fapte de competenţa altor parchete. de către numita Fota Cristina, angajată a SC cărui prejudiciu depăşeşte 100.000 euro”, susţin şi repartizat unui agent de poliţie din cadrul BIC 
Conducerea IPJ Călăraşi şi procurorul de caz nu Nutrisoia SRL Călăraşi, cu privire la faptul că din autorii sesizării.al Poliţiei Municipiului Călăraşi, care, în urma 
au luat nicio măsură în acest sens”.incinta societăţii au fost sustrase mai multe activităţilor desfăşurate a depistat autorii Deputatul Dumitru Coarnă a înaintat materialul 

bunuri.” Din acest moment atât conducerea IPJ Călăraşi, furtului. În declaraţiile date, cei doi primit spre competenta soluţionare către 
Aspectul nr. 1.Echipa operativă şi CFL cât şi procurorul de la Parchetul de pe lângă suspecţi/inculpaţi, precizează că toată următoarele instituţii: IGPR, Ministerul de 

Judecătoria Călăraşi îl favorizează pe Deacu Emil Interne şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de ”S-a constituit o echipă operativă formată din operaţiunea de furt a fost planificată şi 
(şeful Poliţiei municipiului Călăraşi). Casaţie şi Justiţie.comisar şef Deacu Emil (nefiind un eveniment coordonată de comisarul şef de poliţie Deacu 
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n PSD Călăraşi

Senatorul PSD Nicuşor Cionoiu a subliniat prin educaţie sexuală în programa şcolară. În 
intermediul unui mesaj postat pe pagina realitate problemele pleacă de la lipsa de 
personală de Facebook că este împotriva educaţie ca urmare a abandonului şcolar, care 
introducerii educaţiei sexuale în şcoli apreciind că de cele mai multe ori are aceleaşi cauze: sărăcia 
doar părinţii au dreptul de a decide pentru copiii extremă din unele medii, analfabetism, 
lor. provenienţa din medii rurale cu nivel material şi 
“Sunt împotriva tentativei actualului guvern de cultural scăzut, fără perspective profesionale şi 
a obliga copiii să participe la orele de educaţie intelectuale. Este nevoie de preocuparea 
sexuală fără acordul părinţilor. Părinţii au decidenţilor şi a cadrelor didactice actuale 
dreptul de a decide pentru copiii lor şi pentru  pentru prevenirea abandonului şcolar. Orele de 
educaţia pe care o oferă statul. educaţie sexuală nu pot rezolva aceste probleme 
Prevenirea contractării bolilor cu transmitere şi nu vor reduce abandonul şcolar!”, a scris pe FB 
sexuală şi a gravidităţii minorelor este motivul Cionoiu care a conchis “Oferiţi generaţiilor 
pentru care se solicită introducerea unei ore de viitoare şansa la normalitate şi moralitate!”

Consilierii locali au aprobat, miercuri, 30 iunie, tarifele de acces la 
Bazinul de înot didactic „Dr. Ing. Daniel Ştefan Drăgulin", situat în 
municipiul Călăraşi, Bulevardul Republicii, nr. 2C. 
Cuantumul acestora a fost calculat de Serviciul Public Centrale 
Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi, administratorul 
bazinului, în funcţie de cheltuielile estimative anuale pentru 
funcţionare, precum şi de gradul estimativ de ocupare al acestuia.
Accesul în incinta bazinului, în primă fază, se va face doar pe bază 
de abonamente după următorul program:
Luni – Vineri: 16.00 – 20.00
Sâmbătă – Duminică: 09.00 – 21.00
Accesul pe bază de bilete se va face la o dată ce va fi ulterior 
comunicată.

TARIFE
Abonament adult: 200 lei/12 intrări de câte o oră
Abonament copii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 7: 100 lei/12 intrări de 
câte o oră
Abonament elevi şi studenţi: 100 lei/12 intrări de câte o oră
Abonament pensionari şi persoane cu dizabilităţi: 100 lei/12 intrări 
de câte o oră
- Elevii şi studenţii au obligaţia prezentării la intrare a unui document 
valabil care atestă calitatea de elev sau student
- Persoanele cu dizabilităţi şi pensionarii au obligaţia prezentării la 
intrare a unui document valabil care atestă calitatea de handicap 
respectiv pensionar
- Copiii cu vârsta între 4 şi 14 ani vor fi obligatoriu însoţiţi de un adult 
Tarif închiriere bazin pe oră: 300 lei/ora
- Tariful de închiriere bazin se percepe numai pentru grupuri sau 
persoane juridice.
Abonamentele se pot achiziţiona, începând din 5 iulie, de la casieria 
Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ 
Călăraşi, situat în Strada 1 Decembrie 1918, nr. 1 Bloc A24, Sc. 4, 
parter (bloc Flora), în fiecare zi, de luni până vineri între orele 08.00 
– 16.00.
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bazinului de înot 
didactic este afişat şi poate fi consultat la avizierul unităţii.

d) imposibilitatea oferirii unor servicii medicale  disponibile 
înainte de 01 martie 2020 în specialitatea reumatologie prin 
spitalizare continuă.

Totodată, se solicită pentru Laboratorul de Endoscopie 
Digestivă şi Cabinetele nou înfiinţate suplimentarea Statului 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi va putea asigura de de funcţii cu 5 medici specialişti în specialitatea 
acum încolo şi servicii medicale de gastroenterologie, endocrinologie, urologie, neonatologie, chirurgie vasculară, 
endocrinologie şi endoscopie, a anunţat astfel pe pagina gastroenterologie şi a 7 posturi de asistent medical generalist.
personală de Facebook, managerul Bogdan Mihai, la scurt Compartimentului de Gastroenterologie cu 10 paturi înfiinţat 
timp după ce consilierii judeţeni au votat în unanimitate în cadrul Secţiei Medicină Internă va fi deservit de personalul 
Hotărârea pentru aprobarea modificării şi completării mediu şi auxiliar sanitar din cadrul secţiei.
structurii organizatorice, a Organigramei şi a Statului de 

Mutarea Compartimentului de Reumatologie cu 10 paturi şi funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei 
11 posturi (7 ocupate şi 4 vacante) în cadrul Secţiei Geriatrie Samarian” Călăraşi. “Astăzi, în plenul Consiliului Judeţean 
Gerontologie se face în contextul scăderii numărului de cazuri Călăraşi am obţinut aprobarea pentru modificarea structurii 
COVID 19 şi a creşterii numărului de pacienţi non COVID care din Spitalul Judetean De Urgenta Dr. Pompei Samarian 
necesită servicii medicale spitaliceşti, astfel fiind acordate Călăraşi, pentru înfiinţarea unor cabinete/ compartimente/ 
îngrijiri medicale prin spitalizare continuă în Compartimentul laboratoare care să poată asigura servicii medicale atât de 
de Reumatologie.mult cerute (gastroenterologie, endocrinologie, endoscopie, 

etc). În perioada următoare ne vom prezenta în faţa Pentru obţinerea unui punctaj mai bun în relaţia contractuală 
dumneavoastră cu noile servicii medicale contractate cu cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Călăraşi la 
Casa Judeţeană de Sănătate. Vă ţin la curent!”, este mesajul contractarea care va începe în luna iulie 2021 şi pentru a se 
postat de Bogdan Mihai. putea deconta prin instituţia mai sus menţionată mai multe 

Măsura este necesară şi oportună, deoarece această investigaţii de radiologie şi imagistică medicală se solicită “Prin adresa nr. 16160 din 17.06.2021, înregistrată la Consiliul 
modificare de structură este solicitată pentru: înfiinţarea de trei posturi de asistent medical generalist (PL), Judeţean Călăraşi sub nr. 10038 din 17.06.2021, conducerea 
a) necesitatea acordării îngrijirilor medicale de specialitate în cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală – Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. POMPEI  SAMARIAN“ 
pentru toţi pacienţii care se adresează unităţii sanitare; Ambulatoriu Integrat şi a unui post de asistent medical, Călăraşi solicită modificarea şi completarea structurii 

specialitatea radiologie, grad principal şi a unui post de organizatorice, a Organigramei şi a Statului de funcţii. b) asigurarea de servicii noi de specialitate de endoscopie 
asistent medical generalist (PL), cadrul Laboratorului de digestivă superioară şi inferioară, servicii care vor fi efectuate Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei 
Radiologie şi Imagistică Medicală - Spital.Samarian” Călăraşi a solicitat Direcţiei de Sănătate Publică a de către medici de specialitate gastroenterologie şi chirurgie 

Judeţului Călăraşi avizul pentru modificarea structurii generală, angajaţi ai spitalului, care au competenţe pentru a Totodată, se solicită transformarea în vederea promovării, a 
organizatorice a acestei instituţii publice din reţeaua efectua endoscopie digestivă; postului de medic rezident, specialitatea oncologie medicală, 
Consiliului Judeţean Călăraşi. c) asigurarea de servicii medicale de specialitate din cadrul Cabinetului Oncologie Medicală, într-un post de 
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Călăraşi, a comunicat endocrinologie, chirurgie vasculară, urologie şi neonatologie, medic specialist,  specialitatea oncologie medicală.”, se arată 
Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei Samarian” în regim ambulatoriu integrat, prin medici de specialitate în Referatul de aprobare pentru aprobarea modificării şi 
Călăraşi prin adresa numărul 4568 din 15.06.2021, că avizul angajaţi ai spitalului. Unele dintre aceste servicii pot fi completării structurii organizatorice, a Organigramei şi a 
solicitat, îndeplineşte prevederile legale în vigoare privind acordate la nivelul ambulatoriului integrat, degrevând astfel Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. 
igiena şi sănătatea publică. spitalizarea de zi/continuă pe aceste specialităţi; Pompei Samarian” Călăraşi.

C. Bîrcă: Nu pot cataloga un 
asemenea comportament al 

autorităţilor! Rămâne să decidă 
cei care i-au trimis la guvernare

n PSD Călăraşi

D. Coarnă: Un dosar “îngropat” de către şefii Poliţiei Judeţene Călăraşi în complicitate cu procurorul 
de caz. Prejudiciul produs în urma acestor infracţiuni se ridică la suma de 100.000 euro (500.000 lei)

n PSD Călăraşi

N. Cionoiu: NU votez introducerea 
educaţiei sexuale în şcoli!

n PSD Călăraşi

Nicuşor Cionoiu: PNRR-ul nu mai este al 
românilor, este al vostru, al grupului vostru 
de partid şi al prietenilor domnului Ghinea!

SJUC va putea asigura şi servicii medicale de 
gastroenterologie, endocrinologie şi endoscopie

Au fost aprobate tarifele 
abonamentelor de acces la 

Bazinul de înot didactic

Bazinul de înot didactic 
a fost dat în folosinţă
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