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Senatorul PSD Cãlãraºi, Roxana Paþurcã, susþine 
printr-o postare pe pagina personalã de facebook cã, 
în ciuda criticilor aduse cu precãdere de Opoziþie, 
creºterea economicã înrtegistratã în 2017 s-a resimþit 
în buzunarele românilor, indifferent cã e vorba de 
salariat sau pensioner, precizând cã puterea realã de 
cumpãrare a a crescut cu aproximativ 11%, mult mai 
mult decât rata inflaþiei. 

„În spaþiul public au apãrut deja, de o bunã bucatã 
de timp, atacuri venite din partea Opoziþiei care 
reclamã faptul cã, în 2017, creºterea economicã, 
estimatã la un procent record de peste 7%, nu s-ar fi 
resimþit în buzunarele românilor iar pe de altã cã ar 
fi fost o creºtere bazatã pe consum. Evident, 
lucrurile nu stau aºa. Fiecare român, indiferent cã 
este salariat sau pensionar, a avut mai mulþi bani în 
buzunar, urmare a majorãrilor de salarii – inclusiv a 
salariului minim - ºi de pensii – inclusiv a creºterii 
punctului de pensie si eliminãrii CASS si a 
impozitului pe venit pentru pensiile mai mici de 
2000 de lei. Puterea realã de cumpãrare a crescut cu 
aproape 11%! Este informaþie oficialã de la INS. 
Altfel spus în pofida inflaþiei invocate, fiecare 
român, pentru fiecare 100 de lei, a câºtigat în plus 
11 lei." susþine Roxana Paþurcã.

În altã ordine de idei, parlamentarul cãlãrãºean, 
membru al Comisiei pentru buget, finanþe din Senat 
"demonteazã" ºi atacurile venite din zona Opoziþiei 
potrivit cãrora consumul ar fi contribuit decisv la 
creºterea PIB-ului, ceea ce n-ar fi deloc sãnãtos 
pentru economia româneascã. 

"În 2017 ponderea consumului în PIB a fost de 
77,8% pe primele nouã luni ale anului. Acest nivel 
nu e deloc îngrijorãtor – fiind situat în jurul mediei 
europene ºi cu mult mai scãzut faþã de perioada 
1996-2008 când consumul a fost, în medie peste 
85% din PIB. Procesul de creºtere economicã din 
România vine cu un plus de calitate, contribuie la 
dezvoltare ºi convergenþã realã faþã de media UE. 
România are o pondere a consumului în PIB sub 
media UE. În ceea ce priveºte structura consum - 
investiþii ca ºi contribuþie la creºterea PIB, dacã în 
2016 contribuþia investiþiilor (FBCF) a fost una 
negativã, în 2017 ºi 2018 investiþiile încep sã-ºi 
aducã aportul pozitiv din ce în ce mai ridicat la 
creºterea economicã. Cea mai mare contribuþie la 
creºterea economicã a avut-o industria (+23,2%) 
urmatã de comerþ (+16,2%)." a precizat senatorul 
Roxana Paþurcã.

Agricultura ºi dezvoltarea satului 
românesc reprezintã o prioritate absolutã 
în programul de guvernare, susþine pe o 
reþea de socializare senatorul PSD Cãlãraºi, 
Roxana Paþurcã. În opinia sa, pentru 
judeþul Cãlãraºi, agricultura este un 
domeniu extreme de important care poate 
contribui în mod decisive la dezvoltarea sa 
economicã în ansamblu. "În acest mandat, 
ne propunem sã fructificãm potenþialul 
agricol real al României, concomitent cu 
revitalizarea zonelor rurale prin programe 
de investiþii. Þintim ca prin noile politici 
agricole, sectorul agricol sã devinã un 
motor de creºtere economicã ºi o sursã 
de locuri de muncã pentru populaþia din 
mediul rural, odata cu garantarea 
veniturilor agricultorilor pentru a evita 
migraþia din mediul rural. Pentru judeþul 
Cãlãraºi, agricultura rãmâne un domeniu 
extrem de important care poate contribui 

punere sub presiune. Reabilitarea un an ºi pentru un plafon de maxim 1 în mod decisiv la dezvoltarea lui. Domnul 
infrastructurii principale, de la priza de milion de euro.ministru Petre Daea s-a aflat de câteva ori 
apã pânã la staþiile de punere sub 87 r Sprijin pentru angajarea tinerilor în la Cãlãraºi, în mijlocul fermierilor ºi în 
presiune, pentru cca. 2 milioane de agriculturã, acvaculturã ºi industria mod sigur va reveni pe aceste meleaguri. 
hectare. Programul se va desfãºura în trei alimentarã. Angajatorul este scutit de la Recent a participat ºi la o dezbatere pe 
etape, urmând a fi reabilitate în total un plata tuturor obligaþiilor cãtre stat ce chestiunile care-i intereseazã pe oamenii 
numãr de 86 de amenajãri de irigaþii: în decurg din acordarea drepturilor salariale ce muncesc aceste pãmânturi din 
prima etapã, 2017-2020 vor fi reabilitate în condiþiile angajãrii a minim 3 tineri cu Bãrãgan." a continuat parlamentarul 
40 de amenajãri deservind o suprafaþã de vârsta sub 40 de ani, pentru o perioadã social – democrat care a trecut în revistã ºi 
1,3 milioane hectare; în a doua etapã, de cel puþin 1 an.o parte din mãsurile de relansare a 
2018-2020, vor fi reabilitate 37 de agriculturii în perioada 2018 – 2020. "În r Realizarea unui program de pregãtire 
amenajãri deservind o suprafaþã de 490 2017, România a fost campioana de scurtã duratã pentru lucrãtorii din 
mii hectare; în a treia etapã, 2019-2020 europeanã a absorbiþiei de fonduri agriculturã în parteneriat public-privat. 
vor fi reabilitate 9 amenajãri deservind o europene pentru subvenþionarea Realizarea unui parteneriat public-privat 
suprafata de 190 mii hectare.agriculturii. Totalul subvenþiilor acordate, între ºcolile liceale ºi fermierii agricoli 
r Prin reabilitarea sistemului de irigaþii în tot anul 2017 ºi pânã în ianuarie 2018, constând în stabilirea de comun acord a 
se obþine un beneficiu net de 196 în contul campaniilor agricole 2016 ºi unui program de pregãtire de scurtã 
euro/ha/an, ceea ce conduce la un 2017, se ridicã la 4,2 miliarde de euro. duratã a lucrãtorilor din agriculturã în 
beneficiu de 392 milioane euro/an la 2 vederea însuºirii cunoºtinþelor specifice Iatã mai jos, doar o parte din mãsurile 
milioane de hectare reabilitate; Impact: muncii lor. Scoala are obligaþia de a cuprinse în cadrul Programului de 
1,143 miliarde euro pentru perioada întocmi ºi derula programa ºcolarã ºi guvernare pentru perioada 2018-2020:
2017-2020 plus 342 milioane euro fonduri emiterea de diplome. Fermierul are r Acordarea în timp util a subvenþiilor 
europene, finanþare din bugetul de stat ºi obligaþia de a recruta ºi asigura locuri de pentru agriculturã. Se vor promova 
FEADR.) muncã cursanþilormãsuri cu caracter normativ ºi 
r Program de stimulare a producþiei r Facilitãþi pentru fermierii români: administrativ pentru acordarea la timp a 
vegetale, zootehnice ºi a acvaculturii prin Eliminarea impozitului pe terenurile subvenþiilor, astfel: avans începând cu 15 
înfiinþarea unui credit de dezvoltare a agricole lucrate; Impozit zero pentru octombrie ºi plata regularã începând cu 1 
afacerii cu garanþii de stat. Acordarea de tractoare ºi utilaje agricole; Cadastrarea, decembrie panã la 31 martie a anului 
garanþii de stat în procent de 80% din de cãtre stat, a tuturor terenurilor urmãtor.
valoarea creditului de producþie cu o agricolã pânã în anul 2020." a conchis r Refacerea ºi extinderea sistemului de 
dobândã de 2% peste dobânda ROBOR la Roxana Paþurcã.irigaþii. Apã gratuitã pânã la staþia de 

La începutul lunii, Comisia Naþionalã de fost de 62870 milioane euro, în creºtere 
Prognozã a dat recent publicitãþii cu 9,5%. ªi importurile au crescut cu 
Proiecþia principalilor indicatori 12,4% fiind estimate la 75750 milioane 
macroeconomici 2017 – 2021, varianta euro. În 2018, exporturile vor creºte cu 
iarnã. Astfel, în 2017, Produsul Intern 7,8% iar importurile cu 8,9%.
Brut a fost de 853,2 miliarde lei, în Câºtigul salarial mediu net a fost în 
creºtere cu 7,1% faþã de 2016. În 2018, 2017 de 2355 lei, în creºtere cu 15,1% 
economia va creºte cu 6,1% dupã ce în faþã de 206. Pentru acest an, câºtigul 
toamna anului trecut, CNP estimase o salarial mediu net va ajunge la 2614 lei, 
creºtere de 6,1% în 2017 ºi 5,5% în în creºtere cu 11%.
2018. "În plan intern, obiectivul constã 

În 2018 numãrul mediu de salariaþi va fi în fundamentarea unei creºteri 
de 6.675 mii persoane, în creºtere cu economice inteligente, sustenabile ºi 
3,8% faþã de 2017 (6430 mii persoane). incluzive, de naturã a furniza premisele 
În finele anului 2018, rata ºomajului consolidãrii unui stat puternic, proactiv 
este estimatã la 3,8% (347 mii ºi a unei societãþi echilibrate, cu o clasã 
persoane), faþã de 4% (351 mii de mijloc extinsã." a susþinut prin 
persoane) cât s-a înregistrat la finalul intermediul unei postãri pe pagina de 
anului 2017.facebook, senatorul PSD Cãlãraºi, 

Roxana Paþurcã. În 2018, Venitul naþional brut este 
prognozat la 196,4 miliarde euro, în Potrivit CNP, În 2017, cel mai mult a 
creºtere faþã de 2017, în cuantum de crescut agricultura cu 21,6%, urmatã de 
182 miliarde euro.industrie cu 8,5% ºi servicii, 6,6%.

Prognoza de inflaþie s-a menþinut la Spre finalul anului trecut, Comisia 
2,6% în 2018 iar cea privind cursul de Europeanã a majorat prognozele de 
schimb a crescut de la 4,55 la 4,59 lei / creºtere a economiei României pentru 
euro. 2017 - de la 4,3% la 5,7% - ºi pentru 
Investiþiile în 2018 vor creºte la 7,9% 2018, de la 3,7% la 4,4%. Fondul 
faþã de 3%, procentul înregistrat în Monetar Internaþional a revizuit în 
2017. În 2018, consumul va fi estimat la creºtere, de la 3,4% la 4,4%, estimãrile 
6,3% faþã de 8,5% înregistrat la finele privind evoluþia economiei româneºti în 
anului trecut. 2018, potrivit celui mai nou raport 

„World Economic Outlook".În 2017, potrivit CNP, exporturile au 

Potrivit programului de guvernare 2018 – 2020, 120mp) ºi pentru inputuri în agriculturã, cel 
reducerea fiscalitãþii reprezintã o prioritate târziu începând cu 1 ianuarie 2019.
pentru Guvernul condus de Viorica Dãncilã. Într-o 

De asemenea, plafonul pentru plata TVA creºte 
postare pe pagina personalã de facebook, 

de la 220.000 lei, în prezent, la 300.000 lei. senatorul PSD Cãlãraºi, Roxana Paþurcã, membru 
Începând cu 2019 se va extinde neimpozitarea al Comisiei pentru buget, finanþe, activitate 
venitului ºi pentru medici.bancarã ºi piaþã de capital, a trecut în revistã 
În domeniul agriculturii, cei cu vârste mai mici de 
40 de ani, în primii 4 ani de la angajare, vor fi 
scutiþi de plata impozitului pe venit. Pentru 
terenul agricol lucrat se va propune eliminarea 
impozitului, concomitent însã cu dublarea 
impozitului pentru terenul agricol nelucrat timp 
de 2 ani consecutiv. De la 1 ianuarie 2019, o 
veste bunã pentru deþinãtorii de tractoare ºi 
utilaje agricole: impozitul va fi zero.

În 2017 a fost redus impozitul pe dividende de la 
16 la 5%. O mãsurã foarte bunã concretizatã în 
creºterea veniturilor din impozitul pe profit cu 
7%. Prin urmare impozitul pe dividende va fi 

principalele mãsuri de reducere a fiscalitãþii 
eliminat.subliniind cã la nivel guvernamental se lucreazã 

deja la elaborarea Codului Economic al României În altã ordine de idei, aº vrea sã subliniez faptul 
care va însuma Codul Fiscal, Codul de Procedurã cã se lucreazã intens la realizarea "Codul 
Fiscalã, Legea de Înfiinþare a Societãþilor Economic al României" care va cuprinde Codul 
Comerciale, Legea Evaziunii Fiscale ºi toate Fiscal, Codul de Procedurã Fiscalã, Legea de 
celelalte legi cu caracter economic. Înfiinþare a Societãþilor Comerciale, Legea 

Evaziunii Fiscale ºi toate celelalte legi cu caracter „O altã prioritate a Guvernului pentru perioada 
economic. În realitate, e vorba de un pachet urmãtoare o reprezintã reducerea fiscalitãþii. 
legislativ unitar care va include toate legile care Începând cu 1 ianuarie 2019, se va modifica TVA 
vizeazã domeniul economic. Vor fi eliminate de la 19 la 18%. România devine astfel a doua 
prevederile care se bat cap în cap iar în plus se þarã cu cea mai redusã cotã de TVA din Uniunea 
va reduce la jumãtate numãrul de articole ºi Europeanã dupã Luxemburg cu 17%. Se va 
capitole din legislaþia actualã." a susþinut extinde cota 5% de TVA pentru vânzarea de 
parlamentarul cãlãrãºean. locuinþe (cele cu o suprafaþã mai micã de 

Noul preºedinte al organizaþiei judeþene de 
tineret PNL Cãlãraºi, Alexandru Vasile, 
vicepreºedinte regional, a prezentat joi în 
cadrul unei conferinþe de presã prioritãþile sale 
pentru urmãtoarea perioadã. Vasile a susþinut 
cã pentru acest an existã un program de 
acþiuni în care vor fi angrenaþi tinerii liberali. 

„Noi, cei de la tineret, avem în vedere douã obiective. 
Am toatã încrederea cã le vom putea îndeplini pânã în 
2019. Anul acesta avem un calendar de activitãþi, câte 
una pe care o vom organiza lunar. Prima se va 
desfãºura luna aceasta, pe 24, de Dragobete. A doua 
va avea loc chiar de Mãrþiºor. Ne vom implica cu toþii 
ºi sper sã iasã totul foarte bine" a declarat Alexandru 
Vasile.

Al doilea obiectiv major, e de naturã politicã, 
organizatoricã ºi vizeazã întãrirea structurilor de tineret 
locale. „Vreau sã le facem cât mai funcþionale, 
dinamice în care tinerii din judeþ sã aibã o alternativã 
politicã serioasã. Ne dorim sã atragem cât mai mulþi 
tineri capabili care sã reprezinte partidul la viitoarele 
alegeri locale. PNL a promovat de-a lungul timpului 
tineri care au avut apoi un cuvânt de spus în politicã 
sau în administraþia localã" a conchis preºedintele TNL 
Cãlãraºi, Alexandru Vasile.

Liderul PSD Cãlãraºi, Ciprian Pandea a 
susþinut printr-o postare pe contul 
personal de facebook cã în ultimele 
sãptãmâni a participat la semnarea 
contractelor de finanþare a proiectelor 
din cadrul Programului Naþional de 
Dezvoltare Localã 2 de cãtre unii primari 
din judeþ asigurându-I totodatzã de 
susþinerea sa în implementarea 
proiectelor de infrastructurã rutierã, 
infrastructurã apã-canal, infrastructurã 
educaþionalã ºi modernizarea 
iluminatului public. "În ultimele douã 
sãptãmâni, alãturi de primarii 
localitãþilor Radovanu, Vlad Þepeº, 
Alexandru Odobescu, Unirea, Periºoru, 
Sohatu, Sãruleºti, Ileana, Ulmeni ºi 
Grãdiºtea, am participat la semnarea 
contractelor de finanþare pentru 
Programul Naþional de Dezvoltare judeþului Cãlãraºi, ºi implicit, a infrastructurã apã-canal, infrastructurã 
Localã la sediul Ministerului Dezvoltãrii localitãþilor pe care dumnealor le educaþionalã ºi modernizarea 
Regionale ºi Administraþiei Publice. I-am administreazã! Acest demers va iluminatului public!" a fost mesajul 
asigurat astfel de întregul meu sprijin în continua prin implementarea transmis de Ciprian Pandea, secretar de 
acest amplu proces de dezvoltare a proiectelor de infrastructurã rutierã, stat la Guvern.

„Creºterea economicã s-a 
resimþit în buzunarele românilor. 

Puterea realã de cumpãrare a 
crescut cu aproape 11%“

„Pentru judeþul Cãlãraºi, agricultura 
rãmâne un domeniu extrem de important!“

R. Paþurcã: În plan intern, obiectivul constã 
în fundamentarea unei creºteri economice 

inteligente, sustenabile ºi inclusive

Reducerea fiscalitãþii ºi elaborarea Codului 
Economic al României, prioritãþi guvernamentale

1. Numãr referinþã: Cod SMIS 103215, contract de 5. Loc de implementare: BBB SERVICE SRL, va Valoarea totalã a contractului de finanþare este de 
finan?are nr. 1056/02.02.2018 implementa în Municipiul Calarasi, Jude?ul Calarasi. 145.441,80 lei din care valoarea eligibilã a 

proiectului este de 119.764,00 lei, unde 91.619,46 2. Finanþat din Programul Operaþional Regional 6. Perioada de implementare a proiectului este din 
lei reprezintã finan?are FEDR, iar suma de  2014-2020, Axa prioritarã 2 – Îmbunãtãþirea 02.02.2018 pânã la data de 30/08/2018.
16.168,14 lei reprezintã finanþare din bugetul competitivitãþii întreprinderilor mici ºi mijlocii”, Obiectivul general al proiectului constã în Cresterea 
naþional.Prioritatea de investi?ii 2.1 – Promovarea spiritului productivitatii intreprinderilor romanesti, cu

antreprenorial, în special prin facilitarea exploatãrii asigurarea dezvoltarii durabile si reducerea 
economice a ideilor noi ?i prin încurajarea creãrii de decalajelor fata de productivitatea la nivelul Uniunii

noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de Europene, raspunzand dezideratului de coeziune 
afaceri economica, asigurand un nivel ridicat al securitatii si

3. Autoritatea de Management: Ministerul protectiei consumatorului, precum si accesul pe noi 
Dezvoltãrii Regionale si Administra?iei Publice piete. Rezultatele proiectului vor consta în:

4. Organism Intermediar: Agenþia pentru Dezvoltare dezvoltarea societatii prin demararea activitatii de 
Regionalã Sud Muntenia ITP auto.

Al. Vasile: Noi, cei de 
la TNL avem în vedere 

douã obiective

n PSD Cãlãraºi

C. Pandea: I-am asigurat de întregul meu sprijin!

Consiliul de Administraþie al Societãþii Agricole 5. Proiect de hotãrâre privind structura culturilor 
Agrozootehnica Independenþa convoacã ce se vor cultiva în anul agricol 2017 / 2018.
Adunarea Generalã Ordinarã a Societãþii Agricole 6. Proiect de hotãrâre privind bugetul de venituri 
Agrozootehnica Independenþa, în sala Cãminului ºi cheltuieli pe anul 2018.
cultural din Independenþa, luni 12.02.2018, ora 7. Proiect de hotãrâre privind casarea unor 
10.00, cu urmãtoarea ordine de zi: mijloace fixe.
1. Raport al Consiliului de Administraþie privind 8. Proiect privind modificarea unor articole din 
situaþia economico – financiarã pe anul 2017 ºi Statutul societãþii agricole.
aprobarea lui. 9. Alte proiecte ºi probleme diverse.
2. Raport al Comisiei de Cenzori ºi aprobarea lui În cazul în care nu se întruneºte numãrul de 
3. Prezentarea bilanþului contabil ºi a contului de asociaþi cerut de Legea 36 / 1991 se replanificã pe 
profit ºi pierdere pe anul 2017 ºi aprobarea lui. data de 13.02.2018, ora 10.00.
4. Proiect de hotãrâre privind repartizarea Preºedinte Consiliul de Administraþie,
profitului pe anul 2017. Anghel Constantin
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Senatorul PSD Cãlãraºi, Roxana Paþurcã, susþine 
printr-o postare pe pagina personalã de facebook cã, 
în ciuda criticilor aduse cu precãdere de Opoziþie, 
creºterea economicã înrtegistratã în 2017 s-a resimþit 
în buzunarele românilor, indifferent cã e vorba de 
salariat sau pensioner, precizând cã puterea realã de 
cumpãrare a a crescut cu aproximativ 11%, mult mai 
mult decât rata inflaþiei. 

„În spaþiul public au apãrut deja, de o bunã bucatã 
de timp, atacuri venite din partea Opoziþiei care 
reclamã faptul cã, în 2017, creºterea economicã, 
estimatã la un procent record de peste 7%, nu s-ar fi 
resimþit în buzunarele românilor iar pe de altã cã ar 
fi fost o creºtere bazatã pe consum. Evident, 
lucrurile nu stau aºa. Fiecare român, indiferent cã 
este salariat sau pensionar, a avut mai mulþi bani în 
buzunar, urmare a majorãrilor de salarii – inclusiv a 
salariului minim - ºi de pensii – inclusiv a creºterii 
punctului de pensie si eliminãrii CASS si a 
impozitului pe venit pentru pensiile mai mici de 
2000 de lei. Puterea realã de cumpãrare a crescut cu 
aproape 11%! Este informaþie oficialã de la INS. 
Altfel spus în pofida inflaþiei invocate, fiecare 
român, pentru fiecare 100 de lei, a câºtigat în plus 
11 lei." susþine Roxana Paþurcã.

În altã ordine de idei, parlamentarul cãlãrãºean, 
membru al Comisiei pentru buget, finanþe din Senat 
"demonteazã" ºi atacurile venite din zona Opoziþiei 
potrivit cãrora consumul ar fi contribuit decisv la 
creºterea PIB-ului, ceea ce n-ar fi deloc sãnãtos 
pentru economia româneascã. 

"În 2017 ponderea consumului în PIB a fost de 
77,8% pe primele nouã luni ale anului. Acest nivel 
nu e deloc îngrijorãtor – fiind situat în jurul mediei 
europene ºi cu mult mai scãzut faþã de perioada 
1996-2008 când consumul a fost, în medie peste 
85% din PIB. Procesul de creºtere economicã din 
România vine cu un plus de calitate, contribuie la 
dezvoltare ºi convergenþã realã faþã de media UE. 
România are o pondere a consumului în PIB sub 
media UE. În ceea ce priveºte structura consum - 
investiþii ca ºi contribuþie la creºterea PIB, dacã în 
2016 contribuþia investiþiilor (FBCF) a fost una 
negativã, în 2017 ºi 2018 investiþiile încep sã-ºi 
aducã aportul pozitiv din ce în ce mai ridicat la 
creºterea economicã. Cea mai mare contribuþie la 
creºterea economicã a avut-o industria (+23,2%) 
urmatã de comerþ (+16,2%)." a precizat senatorul 
Roxana Paþurcã.

Agricultura ºi dezvoltarea satului 
românesc reprezintã o prioritate absolutã 
în programul de guvernare, susþine pe o 
reþea de socializare senatorul PSD Cãlãraºi, 
Roxana Paþurcã. În opinia sa, pentru 
judeþul Cãlãraºi, agricultura este un 
domeniu extreme de important care poate 
contribui în mod decisive la dezvoltarea sa 
economicã în ansamblu. "În acest mandat, 
ne propunem sã fructificãm potenþialul 
agricol real al României, concomitent cu 
revitalizarea zonelor rurale prin programe 
de investiþii. Þintim ca prin noile politici 
agricole, sectorul agricol sã devinã un 
motor de creºtere economicã ºi o sursã 
de locuri de muncã pentru populaþia din 
mediul rural, odata cu garantarea 
veniturilor agricultorilor pentru a evita 
migraþia din mediul rural. Pentru judeþul 
Cãlãraºi, agricultura rãmâne un domeniu 
extrem de important care poate contribui 

punere sub presiune. Reabilitarea un an ºi pentru un plafon de maxim 1 în mod decisiv la dezvoltarea lui. Domnul 
infrastructurii principale, de la priza de milion de euro.ministru Petre Daea s-a aflat de câteva ori 
apã pânã la staþiile de punere sub 87 r Sprijin pentru angajarea tinerilor în la Cãlãraºi, în mijlocul fermierilor ºi în 
presiune, pentru cca. 2 milioane de agriculturã, acvaculturã ºi industria mod sigur va reveni pe aceste meleaguri. 
hectare. Programul se va desfãºura în trei alimentarã. Angajatorul este scutit de la Recent a participat ºi la o dezbatere pe 
etape, urmând a fi reabilitate în total un plata tuturor obligaþiilor cãtre stat ce chestiunile care-i intereseazã pe oamenii 
numãr de 86 de amenajãri de irigaþii: în decurg din acordarea drepturilor salariale ce muncesc aceste pãmânturi din 
prima etapã, 2017-2020 vor fi reabilitate în condiþiile angajãrii a minim 3 tineri cu Bãrãgan." a continuat parlamentarul 
40 de amenajãri deservind o suprafaþã de vârsta sub 40 de ani, pentru o perioadã social – democrat care a trecut în revistã ºi 
1,3 milioane hectare; în a doua etapã, de cel puþin 1 an.o parte din mãsurile de relansare a 
2018-2020, vor fi reabilitate 37 de agriculturii în perioada 2018 – 2020. "În r Realizarea unui program de pregãtire 
amenajãri deservind o suprafaþã de 490 2017, România a fost campioana de scurtã duratã pentru lucrãtorii din 
mii hectare; în a treia etapã, 2019-2020 europeanã a absorbiþiei de fonduri agriculturã în parteneriat public-privat. 
vor fi reabilitate 9 amenajãri deservind o europene pentru subvenþionarea Realizarea unui parteneriat public-privat 
suprafata de 190 mii hectare.agriculturii. Totalul subvenþiilor acordate, între ºcolile liceale ºi fermierii agricoli 
r Prin reabilitarea sistemului de irigaþii în tot anul 2017 ºi pânã în ianuarie 2018, constând în stabilirea de comun acord a 
se obþine un beneficiu net de 196 în contul campaniilor agricole 2016 ºi unui program de pregãtire de scurtã 
euro/ha/an, ceea ce conduce la un 2017, se ridicã la 4,2 miliarde de euro. duratã a lucrãtorilor din agriculturã în 
beneficiu de 392 milioane euro/an la 2 vederea însuºirii cunoºtinþelor specifice Iatã mai jos, doar o parte din mãsurile 
milioane de hectare reabilitate; Impact: muncii lor. Scoala are obligaþia de a cuprinse în cadrul Programului de 
1,143 miliarde euro pentru perioada întocmi ºi derula programa ºcolarã ºi guvernare pentru perioada 2018-2020:
2017-2020 plus 342 milioane euro fonduri emiterea de diplome. Fermierul are r Acordarea în timp util a subvenþiilor 
europene, finanþare din bugetul de stat ºi obligaþia de a recruta ºi asigura locuri de pentru agriculturã. Se vor promova 
FEADR.) muncã cursanþilormãsuri cu caracter normativ ºi 
r Program de stimulare a producþiei r Facilitãþi pentru fermierii români: administrativ pentru acordarea la timp a 
vegetale, zootehnice ºi a acvaculturii prin Eliminarea impozitului pe terenurile subvenþiilor, astfel: avans începând cu 15 
înfiinþarea unui credit de dezvoltare a agricole lucrate; Impozit zero pentru octombrie ºi plata regularã începând cu 1 
afacerii cu garanþii de stat. Acordarea de tractoare ºi utilaje agricole; Cadastrarea, decembrie panã la 31 martie a anului 
garanþii de stat în procent de 80% din de cãtre stat, a tuturor terenurilor urmãtor.
valoarea creditului de producþie cu o agricolã pânã în anul 2020." a conchis r Refacerea ºi extinderea sistemului de 
dobândã de 2% peste dobânda ROBOR la Roxana Paþurcã.irigaþii. Apã gratuitã pânã la staþia de 

La începutul lunii, Comisia Naþionalã de fost de 62870 milioane euro, în creºtere 
Prognozã a dat recent publicitãþii cu 9,5%. ªi importurile au crescut cu 
Proiecþia principalilor indicatori 12,4% fiind estimate la 75750 milioane 
macroeconomici 2017 – 2021, varianta euro. În 2018, exporturile vor creºte cu 
iarnã. Astfel, în 2017, Produsul Intern 7,8% iar importurile cu 8,9%.
Brut a fost de 853,2 miliarde lei, în Câºtigul salarial mediu net a fost în 
creºtere cu 7,1% faþã de 2016. În 2018, 2017 de 2355 lei, în creºtere cu 15,1% 
economia va creºte cu 6,1% dupã ce în faþã de 206. Pentru acest an, câºtigul 
toamna anului trecut, CNP estimase o salarial mediu net va ajunge la 2614 lei, 
creºtere de 6,1% în 2017 ºi 5,5% în în creºtere cu 11%.
2018. "În plan intern, obiectivul constã 

În 2018 numãrul mediu de salariaþi va fi în fundamentarea unei creºteri 
de 6.675 mii persoane, în creºtere cu economice inteligente, sustenabile ºi 
3,8% faþã de 2017 (6430 mii persoane). incluzive, de naturã a furniza premisele 
În finele anului 2018, rata ºomajului consolidãrii unui stat puternic, proactiv 
este estimatã la 3,8% (347 mii ºi a unei societãþi echilibrate, cu o clasã 
persoane), faþã de 4% (351 mii de mijloc extinsã." a susþinut prin 
persoane) cât s-a înregistrat la finalul intermediul unei postãri pe pagina de 
anului 2017.facebook, senatorul PSD Cãlãraºi, 

Roxana Paþurcã. În 2018, Venitul naþional brut este 
prognozat la 196,4 miliarde euro, în Potrivit CNP, În 2017, cel mai mult a 
creºtere faþã de 2017, în cuantum de crescut agricultura cu 21,6%, urmatã de 
182 miliarde euro.industrie cu 8,5% ºi servicii, 6,6%.

Prognoza de inflaþie s-a menþinut la Spre finalul anului trecut, Comisia 
2,6% în 2018 iar cea privind cursul de Europeanã a majorat prognozele de 
schimb a crescut de la 4,55 la 4,59 lei / creºtere a economiei României pentru 
euro. 2017 - de la 4,3% la 5,7% - ºi pentru 
Investiþiile în 2018 vor creºte la 7,9% 2018, de la 3,7% la 4,4%. Fondul 
faþã de 3%, procentul înregistrat în Monetar Internaþional a revizuit în 
2017. În 2018, consumul va fi estimat la creºtere, de la 3,4% la 4,4%, estimãrile 
6,3% faþã de 8,5% înregistrat la finele privind evoluþia economiei româneºti în 
anului trecut. 2018, potrivit celui mai nou raport 

„World Economic Outlook".În 2017, potrivit CNP, exporturile au 

Potrivit programului de guvernare 2018 – 2020, 120mp) ºi pentru inputuri în agriculturã, cel 
reducerea fiscalitãþii reprezintã o prioritate târziu începând cu 1 ianuarie 2019.
pentru Guvernul condus de Viorica Dãncilã. Într-o 

De asemenea, plafonul pentru plata TVA creºte 
postare pe pagina personalã de facebook, 

de la 220.000 lei, în prezent, la 300.000 lei. senatorul PSD Cãlãraºi, Roxana Paþurcã, membru 
Începând cu 2019 se va extinde neimpozitarea al Comisiei pentru buget, finanþe, activitate 
venitului ºi pentru medici.bancarã ºi piaþã de capital, a trecut în revistã 
În domeniul agriculturii, cei cu vârste mai mici de 
40 de ani, în primii 4 ani de la angajare, vor fi 
scutiþi de plata impozitului pe venit. Pentru 
terenul agricol lucrat se va propune eliminarea 
impozitului, concomitent însã cu dublarea 
impozitului pentru terenul agricol nelucrat timp 
de 2 ani consecutiv. De la 1 ianuarie 2019, o 
veste bunã pentru deþinãtorii de tractoare ºi 
utilaje agricole: impozitul va fi zero.

În 2017 a fost redus impozitul pe dividende de la 
16 la 5%. O mãsurã foarte bunã concretizatã în 
creºterea veniturilor din impozitul pe profit cu 
7%. Prin urmare impozitul pe dividende va fi 

principalele mãsuri de reducere a fiscalitãþii 
eliminat.subliniind cã la nivel guvernamental se lucreazã 

deja la elaborarea Codului Economic al României În altã ordine de idei, aº vrea sã subliniez faptul 
care va însuma Codul Fiscal, Codul de Procedurã cã se lucreazã intens la realizarea "Codul 
Fiscalã, Legea de Înfiinþare a Societãþilor Economic al României" care va cuprinde Codul 
Comerciale, Legea Evaziunii Fiscale ºi toate Fiscal, Codul de Procedurã Fiscalã, Legea de 
celelalte legi cu caracter economic. Înfiinþare a Societãþilor Comerciale, Legea 

Evaziunii Fiscale ºi toate celelalte legi cu caracter „O altã prioritate a Guvernului pentru perioada 
economic. În realitate, e vorba de un pachet urmãtoare o reprezintã reducerea fiscalitãþii. 
legislativ unitar care va include toate legile care Începând cu 1 ianuarie 2019, se va modifica TVA 
vizeazã domeniul economic. Vor fi eliminate de la 19 la 18%. România devine astfel a doua 
prevederile care se bat cap în cap iar în plus se þarã cu cea mai redusã cotã de TVA din Uniunea 
va reduce la jumãtate numãrul de articole ºi Europeanã dupã Luxemburg cu 17%. Se va 
capitole din legislaþia actualã." a susþinut extinde cota 5% de TVA pentru vânzarea de 
parlamentarul cãlãrãºean. locuinþe (cele cu o suprafaþã mai micã de 

Noul preºedinte al organizaþiei judeþene de 
tineret PNL Cãlãraºi, Alexandru Vasile, 
vicepreºedinte regional, a prezentat joi în 
cadrul unei conferinþe de presã prioritãþile sale 
pentru urmãtoarea perioadã. Vasile a susþinut 
cã pentru acest an existã un program de 
acþiuni în care vor fi angrenaþi tinerii liberali. 

„Noi, cei de la tineret, avem în vedere douã obiective. 
Am toatã încrederea cã le vom putea îndeplini pânã în 
2019. Anul acesta avem un calendar de activitãþi, câte 
una pe care o vom organiza lunar. Prima se va 
desfãºura luna aceasta, pe 24, de Dragobete. A doua 
va avea loc chiar de Mãrþiºor. Ne vom implica cu toþii 
ºi sper sã iasã totul foarte bine" a declarat Alexandru 
Vasile.

Al doilea obiectiv major, e de naturã politicã, 
organizatoricã ºi vizeazã întãrirea structurilor de tineret 
locale. „Vreau sã le facem cât mai funcþionale, 
dinamice în care tinerii din judeþ sã aibã o alternativã 
politicã serioasã. Ne dorim sã atragem cât mai mulþi 
tineri capabili care sã reprezinte partidul la viitoarele 
alegeri locale. PNL a promovat de-a lungul timpului 
tineri care au avut apoi un cuvânt de spus în politicã 
sau în administraþia localã" a conchis preºedintele TNL 
Cãlãraºi, Alexandru Vasile.

Liderul PSD Cãlãraºi, Ciprian Pandea a 
susþinut printr-o postare pe contul 
personal de facebook cã în ultimele 
sãptãmâni a participat la semnarea 
contractelor de finanþare a proiectelor 
din cadrul Programului Naþional de 
Dezvoltare Localã 2 de cãtre unii primari 
din judeþ asigurându-I totodatzã de 
susþinerea sa în implementarea 
proiectelor de infrastructurã rutierã, 
infrastructurã apã-canal, infrastructurã 
educaþionalã ºi modernizarea 
iluminatului public. "În ultimele douã 
sãptãmâni, alãturi de primarii 
localitãþilor Radovanu, Vlad Þepeº, 
Alexandru Odobescu, Unirea, Periºoru, 
Sohatu, Sãruleºti, Ileana, Ulmeni ºi 
Grãdiºtea, am participat la semnarea 
contractelor de finanþare pentru 
Programul Naþional de Dezvoltare judeþului Cãlãraºi, ºi implicit, a infrastructurã apã-canal, infrastructurã 
Localã la sediul Ministerului Dezvoltãrii localitãþilor pe care dumnealor le educaþionalã ºi modernizarea 
Regionale ºi Administraþiei Publice. I-am administreazã! Acest demers va iluminatului public!" a fost mesajul 
asigurat astfel de întregul meu sprijin în continua prin implementarea transmis de Ciprian Pandea, secretar de 
acest amplu proces de dezvoltare a proiectelor de infrastructurã rutierã, stat la Guvern.

„Creºterea economicã s-a 
resimþit în buzunarele românilor. 

Puterea realã de cumpãrare a 
crescut cu aproape 11%“

„Pentru judeþul Cãlãraºi, agricultura 
rãmâne un domeniu extrem de important!“

R. Paþurcã: În plan intern, obiectivul constã 
în fundamentarea unei creºteri economice 

inteligente, sustenabile ºi inclusive

Reducerea fiscalitãþii ºi elaborarea Codului 
Economic al României, prioritãþi guvernamentale

1. Numãr referinþã: Cod SMIS 103215, contract de 5. Loc de implementare: BBB SERVICE SRL, va Valoarea totalã a contractului de finanþare este de 
finan?are nr. 1056/02.02.2018 implementa în Municipiul Calarasi, Jude?ul Calarasi. 145.441,80 lei din care valoarea eligibilã a 

proiectului este de 119.764,00 lei, unde 91.619,46 2. Finanþat din Programul Operaþional Regional 6. Perioada de implementare a proiectului este din 
lei reprezintã finan?are FEDR, iar suma de  2014-2020, Axa prioritarã 2 – Îmbunãtãþirea 02.02.2018 pânã la data de 30/08/2018.
16.168,14 lei reprezintã finanþare din bugetul competitivitãþii întreprinderilor mici ºi mijlocii”, Obiectivul general al proiectului constã în Cresterea 
naþional.Prioritatea de investi?ii 2.1 – Promovarea spiritului productivitatii intreprinderilor romanesti, cu

antreprenorial, în special prin facilitarea exploatãrii asigurarea dezvoltarii durabile si reducerea 
economice a ideilor noi ?i prin încurajarea creãrii de decalajelor fata de productivitatea la nivelul Uniunii

noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de Europene, raspunzand dezideratului de coeziune 
afaceri economica, asigurand un nivel ridicat al securitatii si

3. Autoritatea de Management: Ministerul protectiei consumatorului, precum si accesul pe noi 
Dezvoltãrii Regionale si Administra?iei Publice piete. Rezultatele proiectului vor consta în:

4. Organism Intermediar: Agenþia pentru Dezvoltare dezvoltarea societatii prin demararea activitatii de 
Regionalã Sud Muntenia ITP auto.

Al. Vasile: Noi, cei de 
la TNL avem în vedere 

douã obiective

n PSD Cãlãraºi

C. Pandea: I-am asigurat de întregul meu sprijin!

Consiliul de Administraþie al Societãþii Agricole 5. Proiect de hotãrâre privind structura culturilor 
Agrozootehnica Independenþa convoacã ce se vor cultiva în anul agricol 2017 / 2018.
Adunarea Generalã Ordinarã a Societãþii Agricole 6. Proiect de hotãrâre privind bugetul de venituri 
Agrozootehnica Independenþa, în sala Cãminului ºi cheltuieli pe anul 2018.
cultural din Independenþa, luni 12.02.2018, ora 7. Proiect de hotãrâre privind casarea unor 
10.00, cu urmãtoarea ordine de zi: mijloace fixe.
1. Raport al Consiliului de Administraþie privind 8. Proiect privind modificarea unor articole din 
situaþia economico – financiarã pe anul 2017 ºi Statutul societãþii agricole.
aprobarea lui. 9. Alte proiecte ºi probleme diverse.
2. Raport al Comisiei de Cenzori ºi aprobarea lui În cazul în care nu se întruneºte numãrul de 
3. Prezentarea bilanþului contabil ºi a contului de asociaþi cerut de Legea 36 / 1991 se replanificã pe 
profit ºi pierdere pe anul 2017 ºi aprobarea lui. data de 13.02.2018, ora 10.00.
4. Proiect de hotãrâre privind repartizarea Preºedinte Consiliul de Administraþie,
profitului pe anul 2017. Anghel Constantin
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