
În cadrul şedinţei Senatului din data de 13 octombrie, 
senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu a susţinut o 
declaraţie politică în care a solicitat viitorului Executiv cu 
puteri depline să vină cu un plan solid pentru combaterea 
exodului şi a depopulării judeţului Călăraşi.

În alocuţiunea sa, Cionoiu a explicat că judeţul nostru are 
un potenţial uriaş de dezvoltare, însă fără un buget 
generos care să sprijine dezvoltarea durabilă şi fără 
implicare pentru încurajarea parteneriatelor public private, 
Călăraşiul riscă să rămână fără forţă de muncă.

Iată mai jos textul integral al declaraţiei politice:

„A venit vremea ca judeţul Călăraşi să fructifice din plin 
avantajele competitive pe care le are: poziţia geografică a 
judeţului la graniţa cu Bulgaria, existenţa celor două 
porturi la Dunăre, atractivitate turistică asemănătoare celei 
din Delta Dunării, dar şi amplasarea strategică la numai 
100 km distanţă de Bucureşti şi de Constanţa.

Avem 5.088 kmp şi o populaţie de 308.655 de locuitori. 
38,45% dintre călărăşeni trăiesc în mediul urban: Călăraşi, 
Olteniţa, Budeşti, Fundulea şi Lehliu-Gară şi 61,55% în cele 
50 de comune din mediul rural. Din aceste date rezultă că 
nivelul de urbanizare este sub media naţională.

În ciuda potenţialului uriaş pe care îl avem, Călăraşiul are al 
cincilea cel mai mic PIB din România, după Covasna, Sălaj, 
Mehedinţi şi Tulcea.

O analiză comparativă a vieţii economice din zona urbană 
şi rurală ne arată că cea mai mare parte a agenţilor 
economici sunt localizaţi în mediul urban (61,07%), în 
special în Călăraşi şi Olteniţa. În mediul rural, zonele cele 
mai populate din punct de vedere al mediului de afaceri 
sunt Chirnogi şi Modelu, comune care găzduiesc 
aproximativ 100 de societăţi comerciale fiecare.

Din punctul de vedere al cifrei de afaceri cumulate, oraşele 
care se remarcă sunt Călăraşi şi Olteniţa, care împreună 
obţin 59,29% din cifra de afaceri de la nivel judeţean. La 
nivel rural, comuna Chirnogi concentrează cea mai mare 
cifra de afaceri, urmată de comuna Dragalina.

Conform Strategiei de dezvoltare a Călăraşiului, domeniile 
economice cele mai performante în judeţul Călăraşi sunt 
reprezentate de comerţ (34,58%) şi industria prelucrătoare 
(30,11% din total Cifră de afaceri).

Dezvoltarea mediului de afaceri poate fi potenţată prin 
crearea unei infrastructuri adecvate pentru susţinerea 
afacerilor: acces la utilităţi, transport intermodal, parcuri 
tehnologice, şi  poate cel mai important, facilităţi fiscale 
atractive pentru investitori. În caz contrar, va creşte 
pericolul disparităţilor dintre Călăraşi şi celelalte judeţe din 
regiune, iar tinerii vor continua să plece din judeţ. Spre 
exemplu, în 2019, 1.366 persoane - majoritatea tineri - şi-
au schimbat domiciliul din judeţul Călăraşi în alt judeţ al 
ţării sau în Municipiul Bucureşti, iar  202 persoane au 
părăsit ţara.

Pe lângă exodul tinerilor, dezvoltarea judeţului este 
ameninţată şi de legislaţia naţională în continuă schimbare. 
Lipsa de predictibilitate îngreunează derularea investiţiilor 
majore şi pe termen lung, la care se adaugă şi deprecierea 
continua a monedei naţionale. O altă ameninţare o 
reprezintă gradul de atractivitate superior al ofertei 
turistice din zonele din vecinătatea judeţului. O cauză 
directă pentru acest dezechilibru o reprezintă fondurile 
insuficiente alocate de la nivel naţional pentru dezvoltarea 
infrastructurii turistice a judeţului Călăraşi.

La Călăraşi avem nevoie de un parteneriat public - privat 
solid, de dezvoltarea unor parcuri industriale, care să 
lucreze ca incubatoare de afaceri, de valorificarea 
potenţialului turistic existent: de agrement, cultural, de 
afaceri, ştiinţific, sportiv.

Guvernul trebuie să vină cu un plan privind combaterea 
exodului şi a depopulării, pentru că riscăm ca în judeţe 
precum Călăraşi să nu mai avem forţă de muncă. La fel de 
important este ca Executivul să înţeleagă că trebuie să 
acorde un buget generos pentru infrastructura Călaraşiului, 
astfel încât acesta să poată ţină pasul cu dezvoltarea 
oraşelor vecine din Bulgaria. În caz contrar riscăm ca multe 
afaceri se se mute acolo.

Vă mulţumesc!”       

echinococoza etc). Pe lângă diagnosticarea şi confirmarea tuturor 
bolilor animalelor, IDSA coordonează tehnic activitatea celor 40 
de LSVSA (Laboratoare Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor) din cadrul DSVSA judeţene.
“Încă de la începutul pandemiei, IDSA s-a implicat în realizarea 
testelor pentru detecţia visusului Sars Cov2, efectuând pe baza 
unui protocol de colaborare cu Spitatul Universitar de Urgenţă 
Bucureşti, investigaţiile pentru această boală, implicându-se în 
instruirile de specialişti din cadrul DSP judeţene şi spitale, dată 
fiind experienţa institutului de peste 18 ani în realizarea testelor 
de biologie moleculară de tip RT-PCR”, a precizat deputatul PSD.
Tot în această perioadă, IDSA s-a ocupat de absorbţia fondurilor 
europene, prin aplicarea la 5 programe AFIR privind 
achiziţionarea de echipamente pentru îmbunătăţirea 
diagnosticului în cea mai mare pandemie a animalelor, pesta 
porcină africană, fiind implicat în proiecte de cercetare 
desfăşurate în colaborare cu instituţii internaţionale renumite în 
domeniu.
“Răsplata? Dupa 6 ani în care supravegherea sănătaţii şi 
bunăstării animale prin diagnostic de laborator nu a avut nicio 
sincopă, aspecte recunoscute prin numeroasele evaluări şi 
controale ale Comisiei Europene, conducerea tratează institutul 
după bunul plac. La IDSA se numesc directori pe perioade de câte 

IDSA, aflat în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 2 săptămâni, fie pentru o lună, fie lăsând institutul fără numirea 
şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), riscă să piardă unui director câte 10 zile (01.07-10.07.2021) sau chiar fără un 
acreditarea RENAR. Se caută specialist în fruntea institutului. director (din 20.10.2021 IDSA nu are director numit)”, a sintetizat 
Prin declaraţia politică susţinută în 26 octombrie, deputatul PSD deputatul Dumitru Coarnă.
Dumitru Coarnă a semnalat riscul pierderii acreditării RENAR a “Această situaţie de neconceput poate duce la pierderea 
IDSA, unica instituţie din România abilitată pentru confirmarea acreditării RENAR a IDSA, unica instituţie din România abilitată 
bolilor majore, şi necesitatea desemnării unui specialist la pentru confirmarea bolilor majore, analizele urmând a se realiza 
conducerea institutului. în regim neacreditat iar institutul fiind în situaţia de a pierde 
Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (IDSA), instituţie cu cofinanţările CE şi de a suferi grave prejudicii materiale. Situaţia 
personalitate juridică, funcţionează ca autoritate publică de nu are o explicaţie logică, poate una politică cel mult, din 
interes naţional în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare moment ce conducerea a desemnat pentru această funcţie o 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), fiind persoană fără nicio competenţă în domeniul diagnosticului de 
institut naţional de referinţă. În prezent este condus de un laborator”, a susţinut deputatul.
director medic veterinar, însă această funcţie este vacantă din IDSA are aproximativ 140 de specialişti, majoritatea instruiţi în 
noiembrie 2015 şi pare dificil să se găsească un specialist care să Laboratoarele Europene de Referinţă, care au preluat şi 
reprezinte instituţia. implementat metodele de diagnostic standardizate care se 

folosesc în toate LNR din ţările membre UE.Institutul a reuşit în această perioadă dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea activităţii, prin realizarea diagnosticului în toate Ce se urmăreşte prin numirea de directori fără competenţe în 
bolile majore (pestă porcină africană, gripa aviară, salmoneloze, domeniu? De ce riscă IDSA să rămână fără acreditarea RENAR? 
boala vacii nebune, scrapie, campilobacterioze, rabia, febră De ce nu se doreşte numirea unui specialist în fruntea 
aftoasă, boala limbii albastre, boala west Nile, tuberculoză, institutului?

Administratorul public al municipiului Călăraşi, Eduard 
Grama, fost director al Direcţiei Dezvoltare din cadrul 
Consiliuli Judeţean Călăraşi a trecut în revistă principalele 
investiţii iniţiate din 2016 şi până în prezent de 
administraţia Iliuţă în Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi. Valoarea acestora se apropie de 30 de milioane 
de euro.
“În 2017, am pornit acest parcurs de dezvoltare al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă prin investiţii iar astăzi 
vorbim de construirea unui corp nou de spital în valoare 
de 20 de milioane de euro, de dotarea ambulatoriului 
spitalului, un proiect al CJ Călăraşi, pe fonduri europene, 
de 2,5 milioane euro, de crearea de locuri de cazare 
pentru medici. Prin ANL, avem blocul din str. 
Independenţei iar al doilea bloc, aflat în construcţie şi pe 
care sperăm să-l finalizăm în acest an, este tot pentru 
specialişti, o parte dintre ei fiind medici ai SJU Călăraşi. 
Vorbim de investiţii de circa 30 de milioane de euro care 
intră în spital doar pentru a se crea aceste condiţii de 
normalitate. Nu ne-am dorit altceva decât ca noi, cei din 
municipiul şi judeţul Călăraşi, să beneficiem de un 
tratament corect.”, a declarat Grama care a mai adăugat 
că în aceste momente dificile generate de pandemia 
Covid-19 disputele politice nu-şi au câtuşi de puţin rostul. 
“Suntem alături de managerul spitalului, alături de orice 
dorinţă a medicilor care sunt implicaţi în această 
pandemie Şi ce primim ca răspuns din partea echipei 
PNL? Deşi la acest moment n-ar trebui să vorbim de 
echipă PNL sau de echipă PSD. Ar trebui să fie o echipă 
comună care luptă cu pandemia.”, a conchis Grama
“Avem profesionişti la PNL? Eu cred că nu avem. Avem 
un subprefect (n.r. Nicolae Dumitru) care a terminat mai 
întâi facultatea şi apoi liceul. Avem un prefect care nu 
ţine cont de părerile specialiştilor. Haideţi să depăşim 
aceste momente...politice şi să ne luptăm în 2024 şi nu în 
2021!” - Eduard Grama
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După ce vineri, prefectul Valentin Barbu, Dacă o făcea luni, vă spun că la acest 
prezent într-o conferinţă de presă moment Spitalul TBC putea să 
organizată la sediul PNL, declara că primească începând de astăzi pacienţi 
situaţia din cadrul Spitalului Judeţean de care la noi nu au loc sau îi temporizăm 
Urgenţă Călăraşi nu-i atât de gravă pe în UPU până la găsim un loc.”, a declarat 
cât s-a spus, luni, managerul Bogdan Bogdan Mihai care a continuat 
Mihai l-a pus la punct pe reprezentantul „Problemele sunt mari, mai ales că dl 
Guvernului în teritoriu, punctând succint fost vicepreşedinte şi preşedinte, 2 luni 
problemele cu care se confruntă de zile, al CJ, actual prefect, în perioada 
spitalul. De ordin financiar şi logistic, în care dânsul a fost preşedinte de CJ, 
multe dintre ele nerezolvate încă din cu sau fără ghilimele cum vreţi să-i 
perioada când Barbu ocupa funcţia de spuneţi, a primit adrese din partea 
vicepreşedinte, respectiv de preşedinte spitalului şi nu a făcut nimic ca să 
al CJ Călăraşi şi avea în coordonare repare RMN-ul. La acest moment, avem 
administrarea SJU Călăraşi. prezentăm realitatea. Exact asta facem! pe RMN un prejudiciu la bugetul 

Şi când spun că avem probleme spitalului şi al Consiliului Judeţean de „Problemele noastre sunt generate de 
financiare, avem probleme financiare! peste 15 miliarde de lei. Şi nu urgenţa şi de fluxul în care lucrăm. 
Avem 2 milioane de lei decontare către funcţionează, ca să înţelegeţi! Mai Aparatele încep să cedeze, ceea ce dl 
DSP pentru că DSP nu are bani pe care băgăm nişte bani dar nu ştim dacă şi prefect nu ştie. Ne cresc cheltuielile pe 
să-i primească pe testele Covid făcute cât va funcţiona. Aici ne-a adus mentenanţă pentru că sunt aparate 
prin UPU şi prin testele pe care le-am temporizarea acestei reparaţii deşi care nu pot lucra în regim non - stop. 
preluat de la ei. Noi am plătit banii avem adresă scrisă din partea firmei de CT-ul, de exemplu, se încinge. 
ăştia, din fondurile CJ, din venituri mentenanţă în care se spune că-l vor Săptămâna trecută s-a oprit de 2 ori. 
proprii. Furnizorii trebuie să-i plăteşti! repara pe banii lor numai s-o facem Cu Dar astea nu sunt probleme reale 
Lucrurile sunt foarte complicate. Nu cât se întârzie reparaţia cu atât se va pentru dânsul. Pentru că dacă are 
cred că dl prefect are timp să le deteriora la un nivel la care nu va mai nevoie de un CT se duce la Ploieşti 
înţeleagă. Şi dacă ar avea timp, n-ar putea fi reparat. Un echipament nou unde a fost internat când a avut Covid, 
putea să le perceapă. Am solicitat costă 2 milioane de euro dar aici sunt dacă e s-o discutăm la un mod radical. 
sprijin financiar pentru înfiinţarea unei sigur că ne va ajuta prefectura că l-am Dar ne bucurăm că până la urmă 
a 2-a linii de gardă , pentru recuperarea văzut foarte implicat pe prefect şi nu se demersul pe care l-am făcut luni a fost 
banilor de la DSP. Toate au fost vorbe pune problema. Cam astea sunt aprobat duminică. Asta e, atât s-a 
din partea dânsului, hârtii din partea problemele reale. Şi dl prefect, în putut! Într-o situaţie de urgenţă ne 
noastră. Nu s-a întors nimic în spital!“continuare, ne spune că noi nu gândim că de ce lucrurile se întâmplă. 

mai făcut o altă discuţie iar vineri n-a 
avut timp că a fost într-o conferinţă de 
presă politică în care a spus că situaţia 
spitalului judeţean e una chiar bună 
financiar. (...). Şi sâmbătă, m-am dus la 
serviciu şi am constatat că aveam 8 
pacienţi în aşteptare şi 6 paturi libere. 
Primul meu imblod a fost să-l sun pe dl 
prefect şi să-i spun dacă pe cei 2 îi 
primeşte la dumnealui. Am făcut acel 
material care a ajuns, din păcate pentru 
noi la nivel naţional ca să arate cât de 
slab ne putem organiza la nivel de 
Prefectură, de Judeţ. În acea zi am 
participat la o videoconferinţă cu toţii 
directorii de spitale şi de DSP-uri din 
ţară cu dl secretar de stat Arafat în care 
l-am înştiinţat despre situaţia de la 
Călăraşi. Vă spun exact cuvintele sale 
„DSP să transmită de urgenţă un Managerul SJU Călăraşi, Bogdan Mihai a urgenţă pentru a-l înştiinţa despre material că dânsul ia orice decizie peste prezentat, luni, filmul evenimentelor necesitatea înfiinţării în oricare altă prefect care nu vrea să facă nimic”. 

derulate săptămâna trecută care au unitate medicală a unui număr de Duminică, auzind probabil că se 
condus la întârzierea cu aproape o paturi – tampon care în momentul în pregăteşte o decizie la Centru, a 
săptămână a adoptării de către prefectul care suntem suprasolicitaţi sp putem convocat CJSU şi a dat o decizie fără să 
Valentin Barbu în cadrul CJSU Călăraşi a dirija acolo pacienţii Covid. o transmită către toţi actorii implicaţi. 
deciziei privind creşterea capacităţii de Dl prefect poate nu ştie dar noi am Din câte ştiu eu nici la această oră n-a 
spitalizare a cazurilor de Covid 19 la făcut lucrul ăsta în interiorul spitalului. fost transmisă. Probabil, se gândeşte 
nivelul judeţului Călăraşi prin crearea a Faptul că la acest moment în SJU, dacă s-o transmită sau nu. Cam asta e 
30 de paturi cu această destinaţie la ambulanţele nu stau la coadă, cum problema din punct de vedere tehnic.”
nivelul spitalului de pneumoftiziologie vedeţi probabil în diverse filmări, în 
Călăraşi. “Povestea” a ajuns şi la urechile alte judeţe iar pacienţii nu stau pe 

Am citit comunicatul holuri este că noi am gândit anticipativ, secretarul de stat Raed Arafat care ar fi 
prefecturii, nu spune astfel încât să creăm nişte spaţii somat sâmbătă DSP Călăraşi, în cadrul 
nimic. Această decizie suplimentare pe fiecare secţie în parte. unei videoconferinţe cu managerii de 

În spaţiul comercial avem 10 paturi confirmă practic ceea spitale şi DSP-urile din ţară, să-i prezinte 
pentru UPU ca să descongestionăm un raport în acest sens anunţând public ce am solicitat, 
activitatea. Dar şi cu aceste măsuri pe că poate să rezolve problema înaintea respectiv înfiinţarea unui număr de 
care le-am luat am apreciat că e posibil prefectului care “nu face nimic”. 30 de paturi la Spitalul de 
la un moment dat, din cauza unui flux pneumoftiziologie. Propunerea pe “Discuţiile sunt relativ simple dacă mare de pacienţi care vin la UPU, să ne 

discutăm tehnic. Tehnic, lucrurile stau care am făcut-o luni s-a concretizat 
blocăm. Şi atunci am gândit să mai 

aşa. Lunea trecută, practic acum o duminică. După asta va mai dura creăm un spaţiu tampon în altă unitate 
săptămână, am avut o discuţie cu dl câteva zile până când paturile vor medicală. Ca o propunere din partea 
preşedinte (n.r. Vasile Iliuţă) şi am putea fi operaţionalizate. Nu vă noastră.”, a declarat în cadrul unei 
stabilit împreună să lucrăm puţin gândiţi că de azi putem trimite conferinţe de presă managerul Bogdan 
anticipativ astfel încât să nu ajungem Mihai care a continuat “Să vă spun ce s- pacienţi pentru că nu avem 
să luăm decizii într-o situaţie care ar a întâmplat în continuare. Probabil, medicamente, proceduri, fluxurile putea să devină prea târziu. marţi, a trebuit dl prefect să se către DSP, etc. Dl prefect nu are cum 
În urma analizei, am trimis către toate gândească puţin dacă e cazul sau nu. să ştie lucrurile astea, nici să le 
instituţiile implicate, în special către Miercuri ne-a convocat la o şedinţă la înţeleagă. Însă vine şi spune că tot 
Prefectura Călăraşi, al cărei conducător, Consiliul Judeţean în urma căreia nu s-a 

noi suntem vinovaţi.”respectiv prefectul este şi şeful CJSU, cu stabilit nimic concret. A rămas că o să 
Bogdan Mihai, managerul SJU Călăraşiatribuţii în gestionarea situaţiilor de se mai gândească. Joi, am înţeles, că a 

n DECLARAŢIE POLITICĂ

Deputatul PSD, Constantin Bîrcă a susţinut Municipiul Călăraşi are cea mai mare rată 
recent o declaraţie politică intitulată: de vaccinare din judeţ, conform datelor 
Guvernarea de dreapta doreşte distrugerea transmise de CNCAV. Astfel, municipiul 
judeţului Călăraşi? Iată mai jos conţinutul Călăraşi are o rată de vaccinare de 32,74%, 
integral al acestei declaraţii: urmat de Olteniţa cu 29,34%. Instituţia 

Prefectului a anunţat că incidenţa cumulată “Prezenta declaraţie este un manifest de 
calitate pentru cetăţeni.” Sunt  afirmaţiile a cazurilor de COVID-19 la nivelul judeţului susţinere a demersurilor autorităţilor 
îmbucurătoare ale managerului spitalului, Călăraşi în ultimele 14 zile era de 4,66 la locale: Consiliu judeţean, primari şi 
Bogdan Mihai.1000 de locuitori.locuitori - determinat de ignorarea 
Referitor la lucrările de amenajare, problemelor financiare cu care se Spitalul Judeţean de Urgenţă din Călăraşi 
reablitare şi dezvoltare locală, realizările la confruntă judeţul Călăraşi. atrage tot mai mulţi medici. O doamnă 
nivelul municipiului reşedinţă de judeţ sunt doctor, specialist în Medicină Internă, a ales Nu putem rămâne indiferenţi la faptul că 
notabile.să profeseze în judet. Aceasta este cel de-al un judeţ cu oameni gospodari, autorităţi 

22-lea cadru medical care a venit să lucreze Se află în consultare publică: strategiile de eficiente şi programe de dezvoltare în curs 
în Călăraşi. dezvoltare: PLAN DE MOBILITATE URBANĂ de derulare beneficiază de fonduri mici sau 

DURABILĂ 2021-2027 şi  STRATEGIA SMART deloc din programele guvernamentale. "E pandemie. Şi totuşi proiectele noastre 
CITY 2021-2027 pentru municipiul Călăraşi merg mai departe. Cel mai amplu proiect Singura explicaţie ar fi coloratura! Judeţul 
şi Zona Urbană Funcţională Călăraşi.pe care noi l-am pornit la Spitalul Judeţean Călăraşi nu este galben!!!

de Urgenţă Călăraşi este cel prin care ne- Prin acestea, Primăria Municipiului Călăraşi Aspectele pozitive realizate acolo unde 
am propus să creştem numărul de medici, a ales o soluţie inteligentă de digitalizare a politica liberală nu intervine sunt relevante.
pentru a putea livra un act medical de serviciilor instituţiei prin aplicaţii integrate Criza COVID este corect gestionată. 

de gestionare a relaţiei dintre primărie şi 
contribuabil.

Cetăţenii din Municipiul Călăraşi îşi pot 
plăţi on-line taxele si impozitele, pot 
solicita şi consulta documente sau pot face 
programări la administraţia locală şi la 
subordonate.

Cu toate acestea, repartiţia bugetară din 
fonduri guvernamentale este dirijată numai 
către primăriile PNL. Astfel, din bugetul 
necesar de 21.000 lei din Fondul de 
Rezervă al Guvernului a fost acordat numai 
2.441 lei.

Sunt numai câteva exemple asupra cărora 
locuitorii din Călăraşi aşteaptă soluţii 
competente.

Nutresc speranţa că guvernanţii desemnaţi 
vor ţine cont de spiritul gospodăresc al 
celor din Călăraşi şi vor aloca fondurile 
necesare.”

Senatorul Nicuşor Cionoiu a scris, recent, pe pagina personală de Facebook că 'PSD solicită 
dezbateri reale cu privire la obligativitatea testării personalului medical pe bani proprii!”
'Ne exprimăm dezacordul asupra urgentării procedurilor de adoptare a raportului cu privire la 
propunerea legislativă L454 a parlamentarilor liberali. Acest raport nu poate fi adoptat până nu 
este ascultată părerea specialiştilor şi a organizaţiilor profesionale ale medicilor şi asistenţilor 
medicali. Ne aflăm în plin val 4 al pandemiei, într-o criză sanitară fără precedent şi nu ne 
putem permite să pierdem personalul aflat în prima linie în lupta împotriva acestui virus! Atât 
vaccinarea cât şi testarea reprezintă singurele arme eficiente pentru revenirea la normalitate. 
Pentru a putea avea o testare eficientă şi echitabilă este necesar ca fiecare cetăţean să 
beneficieze de testare gratuită indiferent de segmentul de activitate pe care îl desfăşoară! PSD 
doreşte soluţii eficiente pentru depăşirea acestei crize!”, a mai adăugat parlamentarul 
călărăşean. 

N. Cionoiu: Riscăm să pierdem forţa 
de muncă. Avem nevoie urgentă de 

un plan pentru dezvoltarea  
durabilă a judeţului Călăraşi

N. Cionoiu: PSD solicită dezbateri reale cu 
privire la obligativitatea testării 

personalului medical pe bani proprii!

C. Bîrcă: Guvernarea de 
dreapta doreşte distrugerea 

judeţului Călăraşi?

D. Coarnă: Această situaţie de neconceput poate 
duce la pierderea acreditării RENAR a IDSA

Eduard Grama, administratorul public al municipiului 
Călăraşi, l-a luat la ţintă pe prefectul judeţului, Valentin 
Barbu care în opinia sa se face responsabil de starea 
dramatică în care se află Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi, instituţie care face cu greu faţă crizei sanitare în 
care se scufundat, de fapt, întreaga ţară.
„Reprezentantul statului este actualul prefect, Valentin 
Barbu, fost vicepreşedinte al CJ Călăraşi, cel care, în 
urmă cu 4 ani, avea în subordine, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Călăraşi. La momentul respectiv era interesant 
spitalul doar prin prisma achiziţiilor care se făceau. 
Acest om a avut 3 ani în subordine spitalul. S-a văzut şi 
se vede şi în continuare o neimplicare totală. Iar în acest 
moment ca reprezentant al Guvernului în teritoriu nu se 
implică cu absolut nimic, nu merge la primul ministru, 
nu merge la ministrul Sănătăţii, nu merge la Arafat. Şi-l 
întreb: Care e rolul dumnealui în teritoriu? Gândeşte 
dumnealui pentru judeţ sau pentru el? Sau primeşte 
liste cu ce gândesc alţii şi pune în aplicare tot ce gândesc 
alţii?”, a declarat Grama care l-a mai acuzat pe Barbu că 
blochează dezvoltarea judeţului odată cu atacarea la 
instanţa de contencios a Hotărârilor de Consiliu Judeţean 
care au ca obiect alocările de la bugetul Judeţului. 
„Singurul mod prin care vrea să iasă în evidenţă este de 
a bloca orice sumă pe care Consiliul Judeţean o poate da 
atât municipiului cât şi primăriilor din judeţ. Banii pleacă 
de la CJ pentru acoperirea nevoilor judeţului, inclusiv 
pentru pandemie. Nu pleacă cu destinaţie că aşa vrea 
preşedintele Consiliului Judeţean. Barbu nu face absolut 
nimic. O incompetenţă totală! Iresponsabil din toate 
punctele de vedere. Şi-l întreb: De ce se mai duce la 
serviciu? Care-i rolul lui? Doar să ia salariul? Îl poate lua 
şi dacă intră într-un concediu medical prelungit.”, a 
conchis Grama.

Barbu, în loc să stea ascuns în biroul lui şi 
să atace hotărârile Consiliului Judeţean şi 
să-şi dea cu părerea, ar trebui mai bine 
să vină cu soluţii. Că d-aia e prefect. Aşa, 
Instituţia Prefectului nu are nici un rost să 

funcţioneze în judeţul Călăraşi. Şi de la Centru putem 
să fim coordonaţi. Un asemenea iresponsabil... El 
primeşte doar o listă. Mintea lui nu există. Deci el nu-i 
capabil să gândească. A dovedit-o la CJ, şi o 
dovedeşte şi ca prefect. El a dovedit că poate fi o 
slugă credincioasă. Acum e al lui Pandea, până acum 
a fost al lui Filipescu.” - Eduard Grama

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

B. Mihai: Lucrurile sunt foarte complicate. 
Nu cred că dl prefect are timp să le înţeleagă

Eduard Grama: Vorbim de 
investiţii de circa 30 de 

milioane de euro care intră 
în spital doar pentru a se 

crea condiţii de normalitate

E. Grama: Barbu nu face 
absolut nimic. Iresponsabil 

din toate punctele de vedere!



În cadrul şedinţei Senatului din data de 13 octombrie, 
senatorul PSD de Călăraşi, Nicuşor Cionoiu a susţinut o 
declaraţie politică în care a solicitat viitorului Executiv cu 
puteri depline să vină cu un plan solid pentru combaterea 
exodului şi a depopulării judeţului Călăraşi.

În alocuţiunea sa, Cionoiu a explicat că judeţul nostru are 
un potenţial uriaş de dezvoltare, însă fără un buget 
generos care să sprijine dezvoltarea durabilă şi fără 
implicare pentru încurajarea parteneriatelor public private, 
Călăraşiul riscă să rămână fără forţă de muncă.

Iată mai jos textul integral al declaraţiei politice:

„A venit vremea ca judeţul Călăraşi să fructifice din plin 
avantajele competitive pe care le are: poziţia geografică a 
judeţului la graniţa cu Bulgaria, existenţa celor două 
porturi la Dunăre, atractivitate turistică asemănătoare celei 
din Delta Dunării, dar şi amplasarea strategică la numai 
100 km distanţă de Bucureşti şi de Constanţa.

Avem 5.088 kmp şi o populaţie de 308.655 de locuitori. 
38,45% dintre călărăşeni trăiesc în mediul urban: Călăraşi, 
Olteniţa, Budeşti, Fundulea şi Lehliu-Gară şi 61,55% în cele 
50 de comune din mediul rural. Din aceste date rezultă că 
nivelul de urbanizare este sub media naţională.

În ciuda potenţialului uriaş pe care îl avem, Călăraşiul are al 
cincilea cel mai mic PIB din România, după Covasna, Sălaj, 
Mehedinţi şi Tulcea.

O analiză comparativă a vieţii economice din zona urbană 
şi rurală ne arată că cea mai mare parte a agenţilor 
economici sunt localizaţi în mediul urban (61,07%), în 
special în Călăraşi şi Olteniţa. În mediul rural, zonele cele 
mai populate din punct de vedere al mediului de afaceri 
sunt Chirnogi şi Modelu, comune care găzduiesc 
aproximativ 100 de societăţi comerciale fiecare.

Din punctul de vedere al cifrei de afaceri cumulate, oraşele 
care se remarcă sunt Călăraşi şi Olteniţa, care împreună 
obţin 59,29% din cifra de afaceri de la nivel judeţean. La 
nivel rural, comuna Chirnogi concentrează cea mai mare 
cifra de afaceri, urmată de comuna Dragalina.

Conform Strategiei de dezvoltare a Călăraşiului, domeniile 
economice cele mai performante în judeţul Călăraşi sunt 
reprezentate de comerţ (34,58%) şi industria prelucrătoare 
(30,11% din total Cifră de afaceri).

Dezvoltarea mediului de afaceri poate fi potenţată prin 
crearea unei infrastructuri adecvate pentru susţinerea 
afacerilor: acces la utilităţi, transport intermodal, parcuri 
tehnologice, şi  poate cel mai important, facilităţi fiscale 
atractive pentru investitori. În caz contrar, va creşte 
pericolul disparităţilor dintre Călăraşi şi celelalte judeţe din 
regiune, iar tinerii vor continua să plece din judeţ. Spre 
exemplu, în 2019, 1.366 persoane - majoritatea tineri - şi-
au schimbat domiciliul din judeţul Călăraşi în alt judeţ al 
ţării sau în Municipiul Bucureşti, iar  202 persoane au 
părăsit ţara.

Pe lângă exodul tinerilor, dezvoltarea judeţului este 
ameninţată şi de legislaţia naţională în continuă schimbare. 
Lipsa de predictibilitate îngreunează derularea investiţiilor 
majore şi pe termen lung, la care se adaugă şi deprecierea 
continua a monedei naţionale. O altă ameninţare o 
reprezintă gradul de atractivitate superior al ofertei 
turistice din zonele din vecinătatea judeţului. O cauză 
directă pentru acest dezechilibru o reprezintă fondurile 
insuficiente alocate de la nivel naţional pentru dezvoltarea 
infrastructurii turistice a judeţului Călăraşi.

La Călăraşi avem nevoie de un parteneriat public - privat 
solid, de dezvoltarea unor parcuri industriale, care să 
lucreze ca incubatoare de afaceri, de valorificarea 
potenţialului turistic existent: de agrement, cultural, de 
afaceri, ştiinţific, sportiv.

Guvernul trebuie să vină cu un plan privind combaterea 
exodului şi a depopulării, pentru că riscăm ca în judeţe 
precum Călăraşi să nu mai avem forţă de muncă. La fel de 
important este ca Executivul să înţeleagă că trebuie să 
acorde un buget generos pentru infrastructura Călaraşiului, 
astfel încât acesta să poată ţină pasul cu dezvoltarea 
oraşelor vecine din Bulgaria. În caz contrar riscăm ca multe 
afaceri se se mute acolo.

Vă mulţumesc!”       

echinococoza etc). Pe lângă diagnosticarea şi confirmarea tuturor 
bolilor animalelor, IDSA coordonează tehnic activitatea celor 40 
de LSVSA (Laboratoare Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor) din cadrul DSVSA judeţene.
“Încă de la începutul pandemiei, IDSA s-a implicat în realizarea 
testelor pentru detecţia visusului Sars Cov2, efectuând pe baza 
unui protocol de colaborare cu Spitatul Universitar de Urgenţă 
Bucureşti, investigaţiile pentru această boală, implicându-se în 
instruirile de specialişti din cadrul DSP judeţene şi spitale, dată 
fiind experienţa institutului de peste 18 ani în realizarea testelor 
de biologie moleculară de tip RT-PCR”, a precizat deputatul PSD.
Tot în această perioadă, IDSA s-a ocupat de absorbţia fondurilor 
europene, prin aplicarea la 5 programe AFIR privind 
achiziţionarea de echipamente pentru îmbunătăţirea 
diagnosticului în cea mai mare pandemie a animalelor, pesta 
porcină africană, fiind implicat în proiecte de cercetare 
desfăşurate în colaborare cu instituţii internaţionale renumite în 
domeniu.
“Răsplata? Dupa 6 ani în care supravegherea sănătaţii şi 
bunăstării animale prin diagnostic de laborator nu a avut nicio 
sincopă, aspecte recunoscute prin numeroasele evaluări şi 
controale ale Comisiei Europene, conducerea tratează institutul 
după bunul plac. La IDSA se numesc directori pe perioade de câte 

IDSA, aflat în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare 2 săptămâni, fie pentru o lună, fie lăsând institutul fără numirea 
şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), riscă să piardă unui director câte 10 zile (01.07-10.07.2021) sau chiar fără un 
acreditarea RENAR. Se caută specialist în fruntea institutului. director (din 20.10.2021 IDSA nu are director numit)”, a sintetizat 
Prin declaraţia politică susţinută în 26 octombrie, deputatul PSD deputatul Dumitru Coarnă.
Dumitru Coarnă a semnalat riscul pierderii acreditării RENAR a “Această situaţie de neconceput poate duce la pierderea 
IDSA, unica instituţie din România abilitată pentru confirmarea acreditării RENAR a IDSA, unica instituţie din România abilitată 
bolilor majore, şi necesitatea desemnării unui specialist la pentru confirmarea bolilor majore, analizele urmând a se realiza 
conducerea institutului. în regim neacreditat iar institutul fiind în situaţia de a pierde 
Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (IDSA), instituţie cu cofinanţările CE şi de a suferi grave prejudicii materiale. Situaţia 
personalitate juridică, funcţionează ca autoritate publică de nu are o explicaţie logică, poate una politică cel mult, din 
interes naţional în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare moment ce conducerea a desemnat pentru această funcţie o 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), fiind persoană fără nicio competenţă în domeniul diagnosticului de 
institut naţional de referinţă. În prezent este condus de un laborator”, a susţinut deputatul.
director medic veterinar, însă această funcţie este vacantă din IDSA are aproximativ 140 de specialişti, majoritatea instruiţi în 
noiembrie 2015 şi pare dificil să se găsească un specialist care să Laboratoarele Europene de Referinţă, care au preluat şi 
reprezinte instituţia. implementat metodele de diagnostic standardizate care se 

folosesc în toate LNR din ţările membre UE.Institutul a reuşit în această perioadă dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea activităţii, prin realizarea diagnosticului în toate Ce se urmăreşte prin numirea de directori fără competenţe în 
bolile majore (pestă porcină africană, gripa aviară, salmoneloze, domeniu? De ce riscă IDSA să rămână fără acreditarea RENAR? 
boala vacii nebune, scrapie, campilobacterioze, rabia, febră De ce nu se doreşte numirea unui specialist în fruntea 
aftoasă, boala limbii albastre, boala west Nile, tuberculoză, institutului?

Administratorul public al municipiului Călăraşi, Eduard 
Grama, fost director al Direcţiei Dezvoltare din cadrul 
Consiliuli Judeţean Călăraşi a trecut în revistă principalele 
investiţii iniţiate din 2016 şi până în prezent de 
administraţia Iliuţă în Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi. Valoarea acestora se apropie de 30 de milioane 
de euro.
“În 2017, am pornit acest parcurs de dezvoltare al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă prin investiţii iar astăzi 
vorbim de construirea unui corp nou de spital în valoare 
de 20 de milioane de euro, de dotarea ambulatoriului 
spitalului, un proiect al CJ Călăraşi, pe fonduri europene, 
de 2,5 milioane euro, de crearea de locuri de cazare 
pentru medici. Prin ANL, avem blocul din str. 
Independenţei iar al doilea bloc, aflat în construcţie şi pe 
care sperăm să-l finalizăm în acest an, este tot pentru 
specialişti, o parte dintre ei fiind medici ai SJU Călăraşi. 
Vorbim de investiţii de circa 30 de milioane de euro care 
intră în spital doar pentru a se crea aceste condiţii de 
normalitate. Nu ne-am dorit altceva decât ca noi, cei din 
municipiul şi judeţul Călăraşi, să beneficiem de un 
tratament corect.”, a declarat Grama care a mai adăugat 
că în aceste momente dificile generate de pandemia 
Covid-19 disputele politice nu-şi au câtuşi de puţin rostul. 
“Suntem alături de managerul spitalului, alături de orice 
dorinţă a medicilor care sunt implicaţi în această 
pandemie Şi ce primim ca răspuns din partea echipei 
PNL? Deşi la acest moment n-ar trebui să vorbim de 
echipă PNL sau de echipă PSD. Ar trebui să fie o echipă 
comună care luptă cu pandemia.”, a conchis Grama
“Avem profesionişti la PNL? Eu cred că nu avem. Avem 
un subprefect (n.r. Nicolae Dumitru) care a terminat mai 
întâi facultatea şi apoi liceul. Avem un prefect care nu 
ţine cont de părerile specialiştilor. Haideţi să depăşim 
aceste momente...politice şi să ne luptăm în 2024 şi nu în 
2021!” - Eduard Grama
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După ce vineri, prefectul Valentin Barbu, Dacă o făcea luni, vă spun că la acest 
prezent într-o conferinţă de presă moment Spitalul TBC putea să 
organizată la sediul PNL, declara că primească începând de astăzi pacienţi 
situaţia din cadrul Spitalului Judeţean de care la noi nu au loc sau îi temporizăm 
Urgenţă Călăraşi nu-i atât de gravă pe în UPU până la găsim un loc.”, a declarat 
cât s-a spus, luni, managerul Bogdan Bogdan Mihai care a continuat 
Mihai l-a pus la punct pe reprezentantul „Problemele sunt mari, mai ales că dl 
Guvernului în teritoriu, punctând succint fost vicepreşedinte şi preşedinte, 2 luni 
problemele cu care se confruntă de zile, al CJ, actual prefect, în perioada 
spitalul. De ordin financiar şi logistic, în care dânsul a fost preşedinte de CJ, 
multe dintre ele nerezolvate încă din cu sau fără ghilimele cum vreţi să-i 
perioada când Barbu ocupa funcţia de spuneţi, a primit adrese din partea 
vicepreşedinte, respectiv de preşedinte spitalului şi nu a făcut nimic ca să 
al CJ Călăraşi şi avea în coordonare repare RMN-ul. La acest moment, avem 
administrarea SJU Călăraşi. prezentăm realitatea. Exact asta facem! pe RMN un prejudiciu la bugetul 

Şi când spun că avem probleme spitalului şi al Consiliului Judeţean de „Problemele noastre sunt generate de 
financiare, avem probleme financiare! peste 15 miliarde de lei. Şi nu urgenţa şi de fluxul în care lucrăm. 
Avem 2 milioane de lei decontare către funcţionează, ca să înţelegeţi! Mai Aparatele încep să cedeze, ceea ce dl 
DSP pentru că DSP nu are bani pe care băgăm nişte bani dar nu ştim dacă şi prefect nu ştie. Ne cresc cheltuielile pe 
să-i primească pe testele Covid făcute cât va funcţiona. Aici ne-a adus mentenanţă pentru că sunt aparate 
prin UPU şi prin testele pe care le-am temporizarea acestei reparaţii deşi care nu pot lucra în regim non - stop. 
preluat de la ei. Noi am plătit banii avem adresă scrisă din partea firmei de CT-ul, de exemplu, se încinge. 
ăştia, din fondurile CJ, din venituri mentenanţă în care se spune că-l vor Săptămâna trecută s-a oprit de 2 ori. 
proprii. Furnizorii trebuie să-i plăteşti! repara pe banii lor numai s-o facem Cu Dar astea nu sunt probleme reale 
Lucrurile sunt foarte complicate. Nu cât se întârzie reparaţia cu atât se va pentru dânsul. Pentru că dacă are 
cred că dl prefect are timp să le deteriora la un nivel la care nu va mai nevoie de un CT se duce la Ploieşti 
înţeleagă. Şi dacă ar avea timp, n-ar putea fi reparat. Un echipament nou unde a fost internat când a avut Covid, 
putea să le perceapă. Am solicitat costă 2 milioane de euro dar aici sunt dacă e s-o discutăm la un mod radical. 
sprijin financiar pentru înfiinţarea unei sigur că ne va ajuta prefectura că l-am Dar ne bucurăm că până la urmă 
a 2-a linii de gardă , pentru recuperarea văzut foarte implicat pe prefect şi nu se demersul pe care l-am făcut luni a fost 
banilor de la DSP. Toate au fost vorbe pune problema. Cam astea sunt aprobat duminică. Asta e, atât s-a 
din partea dânsului, hârtii din partea problemele reale. Şi dl prefect, în putut! Într-o situaţie de urgenţă ne 
noastră. Nu s-a întors nimic în spital!“continuare, ne spune că noi nu gândim că de ce lucrurile se întâmplă. 

mai făcut o altă discuţie iar vineri n-a 
avut timp că a fost într-o conferinţă de 
presă politică în care a spus că situaţia 
spitalului judeţean e una chiar bună 
financiar. (...). Şi sâmbătă, m-am dus la 
serviciu şi am constatat că aveam 8 
pacienţi în aşteptare şi 6 paturi libere. 
Primul meu imblod a fost să-l sun pe dl 
prefect şi să-i spun dacă pe cei 2 îi 
primeşte la dumnealui. Am făcut acel 
material care a ajuns, din păcate pentru 
noi la nivel naţional ca să arate cât de 
slab ne putem organiza la nivel de 
Prefectură, de Judeţ. În acea zi am 
participat la o videoconferinţă cu toţii 
directorii de spitale şi de DSP-uri din 
ţară cu dl secretar de stat Arafat în care 
l-am înştiinţat despre situaţia de la 
Călăraşi. Vă spun exact cuvintele sale 
„DSP să transmită de urgenţă un Managerul SJU Călăraşi, Bogdan Mihai a urgenţă pentru a-l înştiinţa despre material că dânsul ia orice decizie peste prezentat, luni, filmul evenimentelor necesitatea înfiinţării în oricare altă prefect care nu vrea să facă nimic”. 

derulate săptămâna trecută care au unitate medicală a unui număr de Duminică, auzind probabil că se 
condus la întârzierea cu aproape o paturi – tampon care în momentul în pregăteşte o decizie la Centru, a 
săptămână a adoptării de către prefectul care suntem suprasolicitaţi sp putem convocat CJSU şi a dat o decizie fără să 
Valentin Barbu în cadrul CJSU Călăraşi a dirija acolo pacienţii Covid. o transmită către toţi actorii implicaţi. 
deciziei privind creşterea capacităţii de Dl prefect poate nu ştie dar noi am Din câte ştiu eu nici la această oră n-a 
spitalizare a cazurilor de Covid 19 la făcut lucrul ăsta în interiorul spitalului. fost transmisă. Probabil, se gândeşte 
nivelul judeţului Călăraşi prin crearea a Faptul că la acest moment în SJU, dacă s-o transmită sau nu. Cam asta e 
30 de paturi cu această destinaţie la ambulanţele nu stau la coadă, cum problema din punct de vedere tehnic.”
nivelul spitalului de pneumoftiziologie vedeţi probabil în diverse filmări, în 
Călăraşi. “Povestea” a ajuns şi la urechile alte judeţe iar pacienţii nu stau pe 

Am citit comunicatul holuri este că noi am gândit anticipativ, secretarul de stat Raed Arafat care ar fi 
prefecturii, nu spune astfel încât să creăm nişte spaţii somat sâmbătă DSP Călăraşi, în cadrul 
nimic. Această decizie suplimentare pe fiecare secţie în parte. unei videoconferinţe cu managerii de 

În spaţiul comercial avem 10 paturi confirmă practic ceea spitale şi DSP-urile din ţară, să-i prezinte 
pentru UPU ca să descongestionăm un raport în acest sens anunţând public ce am solicitat, 
activitatea. Dar şi cu aceste măsuri pe că poate să rezolve problema înaintea respectiv înfiinţarea unui număr de 
care le-am luat am apreciat că e posibil prefectului care “nu face nimic”. 30 de paturi la Spitalul de 
la un moment dat, din cauza unui flux pneumoftiziologie. Propunerea pe “Discuţiile sunt relativ simple dacă mare de pacienţi care vin la UPU, să ne 

discutăm tehnic. Tehnic, lucrurile stau care am făcut-o luni s-a concretizat 
blocăm. Şi atunci am gândit să mai 

aşa. Lunea trecută, practic acum o duminică. După asta va mai dura creăm un spaţiu tampon în altă unitate 
săptămână, am avut o discuţie cu dl câteva zile până când paturile vor medicală. Ca o propunere din partea 
preşedinte (n.r. Vasile Iliuţă) şi am putea fi operaţionalizate. Nu vă noastră.”, a declarat în cadrul unei 
stabilit împreună să lucrăm puţin gândiţi că de azi putem trimite conferinţe de presă managerul Bogdan 
anticipativ astfel încât să nu ajungem Mihai care a continuat “Să vă spun ce s- pacienţi pentru că nu avem 
să luăm decizii într-o situaţie care ar a întâmplat în continuare. Probabil, medicamente, proceduri, fluxurile putea să devină prea târziu. marţi, a trebuit dl prefect să se către DSP, etc. Dl prefect nu are cum 
În urma analizei, am trimis către toate gândească puţin dacă e cazul sau nu. să ştie lucrurile astea, nici să le 
instituţiile implicate, în special către Miercuri ne-a convocat la o şedinţă la înţeleagă. Însă vine şi spune că tot 
Prefectura Călăraşi, al cărei conducător, Consiliul Judeţean în urma căreia nu s-a 

noi suntem vinovaţi.”respectiv prefectul este şi şeful CJSU, cu stabilit nimic concret. A rămas că o să 
Bogdan Mihai, managerul SJU Călăraşiatribuţii în gestionarea situaţiilor de se mai gândească. Joi, am înţeles, că a 

n DECLARAŢIE POLITICĂ

Deputatul PSD, Constantin Bîrcă a susţinut Municipiul Călăraşi are cea mai mare rată 
recent o declaraţie politică intitulată: de vaccinare din judeţ, conform datelor 
Guvernarea de dreapta doreşte distrugerea transmise de CNCAV. Astfel, municipiul 
judeţului Călăraşi? Iată mai jos conţinutul Călăraşi are o rată de vaccinare de 32,74%, 
integral al acestei declaraţii: urmat de Olteniţa cu 29,34%. Instituţia 

Prefectului a anunţat că incidenţa cumulată “Prezenta declaraţie este un manifest de 
calitate pentru cetăţeni.” Sunt  afirmaţiile a cazurilor de COVID-19 la nivelul judeţului susţinere a demersurilor autorităţilor 
îmbucurătoare ale managerului spitalului, Călăraşi în ultimele 14 zile era de 4,66 la locale: Consiliu judeţean, primari şi 
Bogdan Mihai.1000 de locuitori.locuitori - determinat de ignorarea 
Referitor la lucrările de amenajare, problemelor financiare cu care se Spitalul Judeţean de Urgenţă din Călăraşi 
reablitare şi dezvoltare locală, realizările la confruntă judeţul Călăraşi. atrage tot mai mulţi medici. O doamnă 
nivelul municipiului reşedinţă de judeţ sunt doctor, specialist în Medicină Internă, a ales Nu putem rămâne indiferenţi la faptul că 
notabile.să profeseze în judet. Aceasta este cel de-al un judeţ cu oameni gospodari, autorităţi 

22-lea cadru medical care a venit să lucreze Se află în consultare publică: strategiile de eficiente şi programe de dezvoltare în curs 
în Călăraşi. dezvoltare: PLAN DE MOBILITATE URBANĂ de derulare beneficiază de fonduri mici sau 

DURABILĂ 2021-2027 şi  STRATEGIA SMART deloc din programele guvernamentale. "E pandemie. Şi totuşi proiectele noastre 
CITY 2021-2027 pentru municipiul Călăraşi merg mai departe. Cel mai amplu proiect Singura explicaţie ar fi coloratura! Judeţul 
şi Zona Urbană Funcţională Călăraşi.pe care noi l-am pornit la Spitalul Judeţean Călăraşi nu este galben!!!

de Urgenţă Călăraşi este cel prin care ne- Prin acestea, Primăria Municipiului Călăraşi Aspectele pozitive realizate acolo unde 
am propus să creştem numărul de medici, a ales o soluţie inteligentă de digitalizare a politica liberală nu intervine sunt relevante.
pentru a putea livra un act medical de serviciilor instituţiei prin aplicaţii integrate Criza COVID este corect gestionată. 

de gestionare a relaţiei dintre primărie şi 
contribuabil.

Cetăţenii din Municipiul Călăraşi îşi pot 
plăţi on-line taxele si impozitele, pot 
solicita şi consulta documente sau pot face 
programări la administraţia locală şi la 
subordonate.

Cu toate acestea, repartiţia bugetară din 
fonduri guvernamentale este dirijată numai 
către primăriile PNL. Astfel, din bugetul 
necesar de 21.000 lei din Fondul de 
Rezervă al Guvernului a fost acordat numai 
2.441 lei.

Sunt numai câteva exemple asupra cărora 
locuitorii din Călăraşi aşteaptă soluţii 
competente.

Nutresc speranţa că guvernanţii desemnaţi 
vor ţine cont de spiritul gospodăresc al 
celor din Călăraşi şi vor aloca fondurile 
necesare.”

Senatorul Nicuşor Cionoiu a scris, recent, pe pagina personală de Facebook că 'PSD solicită 
dezbateri reale cu privire la obligativitatea testării personalului medical pe bani proprii!”
'Ne exprimăm dezacordul asupra urgentării procedurilor de adoptare a raportului cu privire la 
propunerea legislativă L454 a parlamentarilor liberali. Acest raport nu poate fi adoptat până nu 
este ascultată părerea specialiştilor şi a organizaţiilor profesionale ale medicilor şi asistenţilor 
medicali. Ne aflăm în plin val 4 al pandemiei, într-o criză sanitară fără precedent şi nu ne 
putem permite să pierdem personalul aflat în prima linie în lupta împotriva acestui virus! Atât 
vaccinarea cât şi testarea reprezintă singurele arme eficiente pentru revenirea la normalitate. 
Pentru a putea avea o testare eficientă şi echitabilă este necesar ca fiecare cetăţean să 
beneficieze de testare gratuită indiferent de segmentul de activitate pe care îl desfăşoară! PSD 
doreşte soluţii eficiente pentru depăşirea acestei crize!”, a mai adăugat parlamentarul 
călărăşean. 

N. Cionoiu: Riscăm să pierdem forţa 
de muncă. Avem nevoie urgentă de 

un plan pentru dezvoltarea  
durabilă a judeţului Călăraşi

N. Cionoiu: PSD solicită dezbateri reale cu 
privire la obligativitatea testării 

personalului medical pe bani proprii!

C. Bîrcă: Guvernarea de 
dreapta doreşte distrugerea 

judeţului Călăraşi?

D. Coarnă: Această situaţie de neconceput poate 
duce la pierderea acreditării RENAR a IDSA

Eduard Grama, administratorul public al municipiului 
Călăraşi, l-a luat la ţintă pe prefectul judeţului, Valentin 
Barbu care în opinia sa se face responsabil de starea 
dramatică în care se află Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Călăraşi, instituţie care face cu greu faţă crizei sanitare în 
care se scufundat, de fapt, întreaga ţară.
„Reprezentantul statului este actualul prefect, Valentin 
Barbu, fost vicepreşedinte al CJ Călăraşi, cel care, în 
urmă cu 4 ani, avea în subordine, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Călăraşi. La momentul respectiv era interesant 
spitalul doar prin prisma achiziţiilor care se făceau. 
Acest om a avut 3 ani în subordine spitalul. S-a văzut şi 
se vede şi în continuare o neimplicare totală. Iar în acest 
moment ca reprezentant al Guvernului în teritoriu nu se 
implică cu absolut nimic, nu merge la primul ministru, 
nu merge la ministrul Sănătăţii, nu merge la Arafat. Şi-l 
întreb: Care e rolul dumnealui în teritoriu? Gândeşte 
dumnealui pentru judeţ sau pentru el? Sau primeşte 
liste cu ce gândesc alţii şi pune în aplicare tot ce gândesc 
alţii?”, a declarat Grama care l-a mai acuzat pe Barbu că 
blochează dezvoltarea judeţului odată cu atacarea la 
instanţa de contencios a Hotărârilor de Consiliu Judeţean 
care au ca obiect alocările de la bugetul Judeţului. 
„Singurul mod prin care vrea să iasă în evidenţă este de 
a bloca orice sumă pe care Consiliul Judeţean o poate da 
atât municipiului cât şi primăriilor din judeţ. Banii pleacă 
de la CJ pentru acoperirea nevoilor judeţului, inclusiv 
pentru pandemie. Nu pleacă cu destinaţie că aşa vrea 
preşedintele Consiliului Judeţean. Barbu nu face absolut 
nimic. O incompetenţă totală! Iresponsabil din toate 
punctele de vedere. Şi-l întreb: De ce se mai duce la 
serviciu? Care-i rolul lui? Doar să ia salariul? Îl poate lua 
şi dacă intră într-un concediu medical prelungit.”, a 
conchis Grama.

Barbu, în loc să stea ascuns în biroul lui şi 
să atace hotărârile Consiliului Judeţean şi 
să-şi dea cu părerea, ar trebui mai bine 
să vină cu soluţii. Că d-aia e prefect. Aşa, 
Instituţia Prefectului nu are nici un rost să 

funcţioneze în judeţul Călăraşi. Şi de la Centru putem 
să fim coordonaţi. Un asemenea iresponsabil... El 
primeşte doar o listă. Mintea lui nu există. Deci el nu-i 
capabil să gândească. A dovedit-o la CJ, şi o 
dovedeşte şi ca prefect. El a dovedit că poate fi o 
slugă credincioasă. Acum e al lui Pandea, până acum 
a fost al lui Filipescu.” - Eduard Grama

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

B. Mihai: Lucrurile sunt foarte complicate. 
Nu cred că dl prefect are timp să le înţeleagă

Eduard Grama: Vorbim de 
investiţii de circa 30 de 

milioane de euro care intră 
în spital doar pentru a se 

crea condiţii de normalitate

E. Grama: Barbu nu face 
absolut nimic. Iresponsabil 

din toate punctele de vedere!
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