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M. Beştea: Nu 
vom reuşi să 

asigurăm decât 
salariile nete, la 

nivelul lunii 
octombrie

DGASPC Călăraşi se află, la 
fel ca anul...

E. Grama: Barbu nu 
face absolut nimic. 

Iresponsabil din 
toate punctele de 

vedere!
Eduard Grama, 
administratorul public al 
municipiului...

D. Coarnă: Această 
situaţie de 

neconceput poate 
duce la pierderea 

acreditării RENAR a 
IDSA

IDSA, aflat în subordinea 
Autorităţii...

B. Mihai: L-am înştiinţat pe 
dl Arafat despre situaţia de 

la Călăraşi
Managerul SJU Călăraşi, Bogdan Mihai a 
prezentat, luni, filmul evenimentelor 
derulate săptămâna trecută care au 
condus la întârzierea cu aproape o 
săptămână a adoptării de...

V. Iliuţă, semnal de alarmă: 
Suntem în imposibilitatea 

asigurării funcţionării 
acestor instituţii până la 

sfârşitul anului
Liderul PSD Călăraşi, Vasile Iliuţă a lansat 
critici dure la adresa...

n 

C. Bîrcă: 

DECLARAŢIE POLITICĂ

Guvernarea de 
dreapta doreşte distrugerea 

judeţului Călăraşi?
Deputatul PSD, Constantin Bîrcă a 
susţinut recent o declaraţie politică 
intitulată: Guvernarea de dreapta 
doreşte distrugerea judeţului     
Călăraşi...

N. Cionoiu: PSD solicită 
dezbateri reale cu privire la 

obligativitatea testării 
personalului medical pe 

bani proprii!
Senatorul Nicuşor Cionoiu a scris, recent, 
pe pagina personală de Facebook că 
'PSD solicită dezbateri reale...

Andrei Bornea reprezintă învăţământul 
călărăşean la Ecole Polytechnique Paris, 

una dintre cele mai prestigioase 
instituţii de învăţământ din Europa!

Cu un parcurs şcolar în care performanţa a fost cuvântul 
de ordine, Andrei Bornea, absolvent al Liceului Teoretic 
„Mihai Eminescu” Călăraşi, a ales să-şi continue studiile 
la una dintre cele mai prestigioase şi selective instituţii 
de învăţământ din Europa: Ecole...

n 

modernizarea sistemelor de 
canalizare şi alimentare cu apă

Primăria Ştefan Vodă

Au fost aprobaţi indicatorii      
tehnico - economici privind 
extinderea, reabilitarea şi 

Comuna Ştefan Vodă are nevoie de investiţii ca de 
aer. Dezvoltarea localităţii care implică...

n 

PNI „Anghel Saligny”

Primăria Municipiului Călăraşi

Patru obiective de investiţii propuse spre 
finanţare prin 

Nu mai puţin de patru mari obiective de investiţii sunt 
propuse de conducerea Primăriei Municipiului Călăraşi 
spre finanţare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
prin intermediul Programului Naţional de Investiţii Anghel 
Saligny, un program multianual finanţat de la bugetul de 
stat, care are ca obiectiv general creşterea coeziunii 
teritoriale prin echiparea unităţilor...

Nicolae Rîjnoveanu: 
Vă spun sincer, a fost un 
an plin de realizări!
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