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Vineri, 23 februarie, organizaþia judeþeanã PSD Cãlãraºi va avea 
oaspeþi de seamã. În prima parte a zilei va fi prezent la Cãlãraºi 
ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat, 
ªtefan Radu Oprea, scopul principal al vizitei fiind promovarea 
Programului Start – up Nation, Ediþia 2018. În acest sens, Radu 
Oprea va dialoga cu studenþii Facultãþii de Management, 
Inginerie Economicã în Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã din 
cadrul USAMV Bucureºti , cu elevi ai liceelor cu profil 
tehnologic, dar ºi cu cei ce vor dori sã participe la dezbatere. 
Dupã-amiazã se va alãtura ministrului Radu Oprea ºi ministrul 
Finanþelor Publice, Eugen Teodorovici.Domnii miniºtri se vor 
întâlni cu reprezentanþi ai mediului de afaceri din municipiul ºi 
judeþul Cãlãraºi, subiectele abordate fiind strâns legate de 
legislaþia fiscalã în vigoare. „Salut prezenþa domnilor miniºtri 
Radu Oprea ºi Eugen Teodorovici la Cãlãraºi. Sunt convinsã cã 
întâlnirile cu studenþii, cu elevii din liceele cu profil 
tehnologic ce iºi construiesc firme de exerciþiu dar ºi 
dezbaterile cu oamenii de afaceri din municipiul ºi judeþul 
Cãlãraºi vor fi de bun augur. Dialogurile vor aduce o serie de 
lãmuriri atât în ceea ce priveºte implementarea Programului 
Start – up Nation, ediþia 2018 cât ºi Codul Fiscal. În agendã va 
fi ºi o întâlnire a domnului ministru Teodorovici cu primarii 
din judeþul Cãlãraºi pentru clarificãri în ceea ce priveºte 
bugetul 2018." a fost mesajul transmis pe contul personal de 
facebook de Roxana Paþurcã, senator.

Biroul de presã PSD Cãlãraºi

Ora 11:00 - Întâlnirea ministrului pentru Mediul de Afaceri, 
Comerþ ºi Antreprenoriat, ªtefan Radu Oprea cu studenþii 
Facultãþii de Management, Inginerie Economicã în Agriculturã 
ºi Dezvoltare Ruralã din cadrul USAMV Bucureºti , cu elevi ai 
liceelor cu profil tehnologic, dar ºi cu cei ce vor dori sã 
participe la dezbaterea a cãrei temã de discuþie o va 
reprezenta programul Start-Up Nation, ediþia 2018
Ora 14:00 - Miniºtrii Stefan Radu Oprea ºi Eugen Teodorovici se 
vor întâlni cu agenþii economici în sala de ºedinþe a Consiliului 
Judeþean Cãlãraºi-discuþii privitoare la legislaþia fiscalã în 
vigoare.
Ora 17:00 - Conferinþã de presã la sediul Partidului Social 
Democrat Cãlãraºi
Ora 18:00 - Întâlnire cu primarii la sediul Prefecturii Judeþului 
Cãlãraºi

Programul vizitei de lucru

Dar cum s-a ajuns la aceastã „stare de înþeles niciodatã!Dupã o perioadã, relativ scurtã 
bucurie"? În al doilea rând, eliminarea lui Iliuþã ar de acalmie, generatã poate ºi de 
Mai întâi, l-a pârât din nou pe rivalul sãu însemna ºi acces mai confortabil la sãrbãtorile de iarnã, domnul 
de „moarte" lui Orban, spunându-i resursele financiare ale Consiliului 

senator Rãducu Filipescu a acestuia cã vrea sã demitã de la Judeþean. Imaginaþi-vã cã din acest an 
reaprins scânteia rãzboiului, conducerea unei instituþii subordonate încep proiectele de infrastructurã pe 
reluând cu ºi mai multã Consiliului Judeþean, în speþã DGASPC, o PNDL 2 care însumeazã peste 60 de 

profesionistã ºi bineînþeles membrã PNL milioane de euro. Fãrã Iliuþã în fruntea CJ, însufleþire, ofensiva asupra 
(cum altfel? Cã doar în PNL sunt valori de nu s-ar fi pricopsit judeþul cu atâtea veºnicului sãu inamic, Vasile 
talie planetarã!). Ba mai mult ca sã fie proiecte bãnoase  pe PNDL, pe Iliuþã. convingãtor, Filipescu a dus-o chiar de infrastructurã! Pe de altã parte, 
mânã pe Doiniþa Tudor în biroul lui menþinerea controlului la DGASPC De data asta, domnul Filipescu e convins 
Orban, uitând fãrã îndoialã cã în urmã cu genereazã ºi de aici alte resurse bugetare cã va avea ºi câºtig de cauzã, mai ales 
câþiva ani, când a demis-o pe Camelia generoase (ar fi vorba cam de 40% din dupã ce a primit ºi vestea cã asupra lui 
Ghiveciu, tot membrã chiar de marcã a bugetul de investiþii anual al Consiliului Iliuþã s-a început urmãrirea penalã. 
partidului chiar de la ºefia aceleiaºi Judeþean). O astfel de perspectivã Argument suficient în opinia sa cu care sã 
instituþii, nimeni din partid nu s-a dus la financiarã extrem de atractivã, pe care o meargã în BPN ºi sã susþinã retragerea 
Bucureºti sã se plângã preºedintelui de cunoaºte destul de bine, nu poate sã-i sprijinului politic pentru preºedintele CJ 
atunci al partidului. Dar domnia sa a aducã lui Filipescu decât ºi mai multã Cãlãraºi. Acum, nu ºtiu pe ce se bazeazã 
putut atunci, poate ºi acum forþã ºi influenþã în partid. Iar alegerile domnul Rãducu Filipescu însã prevederile 
comportându-se ca un veritabil lider de din 2019 ºi mai ales cele din 2020 trebuie Statutului PNL relevã altceva. 
organizaþie judeþeanã! câºtigate cu orice preþ.„Retragerea sprijinului politic pentru 

În opinia mea, astfel s-ar explica ºi reprezentanþii PNL care deþin funcþii La scurt timp dupã aceastã ispravã, a 
virulenþa noului atac declanºat de câteva numite în administraþia publicã localã ºi venit ºi vestea care l-a umplut de bucurie. 
zile, mai ales în plan mediatic.centralã împotriva cãrora a început Potrivit calculelor sale, Vasile Iliuþã 

urmãrirea penalã. Sancþiunea va fi trebuie sã plece acasã odatã cu De-a lungul timpului Rãducu Filipescu a 
aplicatã de cãtre forul de conducere retragerea sprijinului politic. Între noi fie dovedit cã este un politician extrem de 
competent cu privire la funcþia ocupatã vorba dacã Iliuþã va fi decapitat de la calculat, bine informat, cu fler peste 
de cãtre membrul PNL în cauzã" este Centru în acelaºi malaxor vor intra ºi cei mãsurã care alege în general tabãra 
chiar conþinutul art. 26, lit d). Vasile Iliuþã 6-8 consilieri judeþeni fideli lui Iliuþã. O câºtigãtoare. Dupã ce în 2008, Tãriceanu 
deþine o funcþie în administraþia publicã mãsurã preventivã pe care o va lua l-a umplut de bani cu ajutorul cãrora a 
localã însã ea este una aleasã ºi nu domnul Filipescu cu mâna lui Drãgulin ca câºtigat alegerile pentru ºefia CJ, un an 
numitã. Consiliul Judeþean este rodul sã nu aibã surprize la alegerea mai târziu l-a pãrãsit alegându-l pe Crin 
unor alegeri iar potrivit noilor prevederi succesorului lui Iliuþã. ªi cel mai probabil, Antonescu. ªi aºa a devenit unul din 
preºedintele este la rândul sãu ales de acesta va fi vicepreºedintele Valentin oamenii sãi de încredere care l-au fãcut 
cãtre consilierii judeþeni. Altfel spus, Barbu, un om extrem de apropiat de imbatabil în 2012 atât la locale cât ºi la 
sancþiunea respectivã nu „îl afecteazã" pe Filipescu. Dacã-mi permiteþi o parlamentare.
Iliuþã. Pe de altã parte, infracþiunea comparaþie, respectând desigur ºi 

În 2014, a mutat, ce-i drept, puþin mai sãvârºitã de Iliuþã nu e una de corupþie proporþiile, tandemul Filipescu – Barbu ar 
prost dar ºi-a revenit cât de cât. Anul sau conexã corupþiei, gen abuz în serviciu. semãna perfect cu „cuplul" Dragnea – 
trecut a optat pentru Ludovic Orban pe Dãncilã.

Oricum cheia problemei e la Ludovic care se pregãteºte evident sã-l lase din 
De ce insistã domnul Filipescu acum cu Orban, preºedintele partidului, aflat ºi el braþe dacã actualul preºedinte va pierde 
„decaparea" lui Iliuþã? A crezut ºi în într-o situaþie delicatã. Dumnealui a fost la ultima instanþã. Cartea câºtigãtoare ar 
august anul trecut când a venit Orban trimis în judecatã, achitat de prima fi senatorul Iulian Dumitrescu, un bun special la Cãlãraºi cã va scãpa de Iliuþã, instanþã ºi aºteaptã acum ºi rezultatul de coleg de partid cu care a „construit" doar cã…socoteala n-a ieºit bine deloc. În la cea de-a doua instanþã. atâtea lucruri bune în perioada 2012-primul rând va rezolva o problemã 

2016, în judeþ.În faþa unei astfel de situaþii, domnul personalã, mai degrabã de orgoliu. Va ieºi 
Filipescu pare sã þopãie de fericire În nota-i obiºnuitã, Filipescu a înþeles ºi învingãtor dintr-o bãtãlie pe care a 
anunþând chiar cã zilele lui Iliuþã în de data asta cam de unde bate vântul... „încurajat-o" deºi ºtia cã Vasile Iliuþã nu-i 
fruntea CJ Cãlãraºi ºi în partid sunt schimbãrii. ªi voi, desigur, aþi priceput genul de coleg - subaltern care sã nu-i 
numãrate. iasã din cuvânt. De fapt, cei doi nu s-au încotro se poziþioneazã!

privind economia circularã, plan ce are transformare a economiei liniare în Senatorul PSD Cãlãraºi, 
ca scop mãsurarea progresului cãtre o economie circularã, având la bazã 

Roxana Paþurcã a susþinut economie circularã într-un mod care promovarea reutilizãrii materiilor 
cuprinde dimensiunile resurselor, prime secundare. miercuri în Parlament o 
produselor ºi serviciilor. Prin acest De asemenea, realizarea obiectivelor Declaraþie politicã cu privire 
cadru se stabilesc 10 indicatori grupaþi incluse în PNGD va contribui la o la un subiect sensibil ºi astfel: gestionare adecvatã a deºeurilor, 
- Producþie ºi consumextrem de important pentru conducând, astfel, la conservarea pe 
- Managementul deºeurilor termen lung a resurselor naturale ºi, în þara noastrã: Economia 

acelaºi timp, va crea oportunitãþi - Materiile prime secundare
Circularã. pentru apartiþia unor noi locuri de - Competitivitate ºi inovare

muncã în sectoare specifice (reciclare, 
Iatã mai jos textul integral al acestui valorificare, reutilizare deºeuri, De la viziune la realitatedocument: cercetare ºi inovare, investiþii verzi, 
„Economia circularã este un concept Pentru a transforma aceastã viziune în etc). PNGD va permite continuarea 
de dezvoltare sustenabilã pentru a realitate, România ºi-a propus sã investiþiilor locale în instalaþii necesare 
diminua cât mai mult risipa. Acest urmeze un set de mãsuri cu impact asigurãrii unui management 
lucru este realizabil prin consumul socioeconomic semnificativ. Tranziþia performant al deºeurilor ºi, totodatã, 
raþional de resurse. Odatã cu tranziþia spre economia circularã, cu accent pe le va da posibilitatea autoritãþilor 
la o economie circularã, accentul se pentru celelalte state membre UE, o calculatoare/laptop-uri. Cele mai eficienþa resurselor are în centru publice locale sã propunã noi investiþii 
mutã pe refolosirea, repararea, restructurare a economiei, începând implicate 40 de ºcoli vor primi managementul deºeurilor, fãrã însã a în acest sector, în funcþie de 
recondiþionarea ºi reciclarea de la faza de proiectare a produselor, aproximativ 15 calculatoare/laptop-uri se rezuma doar la asta. Pentru þara necesitãþile fiecãrui judeþ.
materialelor ºi a produselor existente. astfel încât sã li se asigure o duratã de ºi 7 birouri. Proiectul este organizat de noastrã, creºterea procentului de Eforturile care trebuie depuse vor fi 
Ceea ce se considerã drept „deºeu" se viaþã cât mai mare, un grad de „Let's Do It, România!", în parteneriat colectare selectivã ºi a gradului de mari ºi vor presupune implicarea 
poate transforma într-o resursã. reparabilitate mare, astfel încât sã fie cu Garda Naþionalã de Mediu. Se vor reciclare ºi valorificare presupune activã, atât a administraþiei publice 
Conceptul de economie circularã a fost asiguratã reutilizarea lor cu uºurinþã ºi înfiinþa ateliere de reutilizare creativã implicarea, atât a autoritãþilor locale centrale: Ministerul Mediului, 
lansat de Comisia Europeanã în anul de a recupera ºi recicla materialele ºi creaþie în care elevii sunt invitaþi sã responsabile pentru gestionarea Ministerul Apelor ºi Pãdurilor, 
2015 ºi presupune restructurarea conþinute. creeze obiecte din materiale reciclabile deºeurilor municipale, cât ºi a Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi 
actualei economii de consum, cu ºi lucrãri precum machete, planºe, cetãþenilor ºi depunerea unui efort Administraþiei Publice, Ministerul 
accent pe investiþiile în zona verde, desene etc. Aceste activitãþi au scopul susþinut, nu atât pentru îndeplinirea Omul ºi puterea Economiei, Ministerul pentru Mediul 
prin refolosirea a cât mai multor responsabilizãrii elevilor pentru angajamentelor pe care România ºi le- de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat, exempluluimaterii recuperate din deºeuri. protejarea mediului înconjurãtor ºi a asumat faþã de Comisia Europeanã, Ministerul Consultãrii Publice ºi Dialog 

însuºirea corectã a conceptului de Importanþa economiei circulare a fost cât mai ales pentru prevenirea Pe lângã acestea este necesarã Social, cât ºi fiecãruia dintre noi.
deºeu. subliniatã recent în Strategia politicã generãrii deºeurilor, promovarea schimbarea mentalitãþii Observãm cã România depune efort industrialã a Uniunii Europene.  Planul utilizãrii durabile a resurselor, a La data de 20 decembrie 2017 a fost consumatorilor. Oamenii trebuie sã susþinut menit sã conducã la de acþiune privind economia circularã calitãþii mediului înconjurãtor ºi a adoptat prin Hotãrâre de Guvern, punã accent, atât pe sãnãtatea îndeplinirea obiectivelor asumate faþã este gândit astfel încât sã ajute la sãnãtãþii umane. "Planul Naþional de Gestionare a populaþiei, cât ºi pe calitatea mediului. de Comisia Europeanã ºi sã promoveze implementarea conceptului la nivelul Deºeurilor" (PNGD). Planul creeazã Regândirea ºi îmbunãtãþirea În luna octombrie 2017, Ministerul utilizarea durabilã a resurselor, a fiecãrui stat membru al UE. cadrul necesar pentru dezvoltarea ºi funcþionãrii unui lanþ valoric complex Mediului a organizat la Bucureºti calitãþii mediului înconjurãtor ºi a implementarea unui sistem integrat de Tranziþia cãtre economia circularã este necesitã eforturi ºi o bunã cooperare conferinþa "Economia circularã în sãnãtãþii umane.gestionare a deºeurilor la nivel o oportunitate excepþionalã de a între toþi actorii. Este nevoie de România!" 

Dragi colegi, în loc de încheiere fac un naþional, eficient din punct de vedere transforma economia ºi de a o face inovare ºi de o viziune comunã pentru Un alt proiect de economie circularã în 
apel la dumneavoastrã… Dat fiind ecologic ºi economic.mai durabilã, de a contribui la a ne îndrepta spre direcþia bunã. Este derulare este „Let's Be ECO!", ce 
faptul cã anul 2018 este ANUL realizarea obiectivelor privind clima ºi necesar sã se mobilizeze ºi sectorul  În acelaºi timp, PNGD contribuie la constã într-o competiþie dedicatã 
CENTENARULUI, sã lãsãm apartenenþa de a conserva resursele lumii, de a privat, autoritãþile locale, centrale, îndeplinirea uneia dintre unitãþilor de învãþãmânt din mediul 
politicã ºi sã ne gândim la crea locuri de muncã locale ºi a genera oraºele ºi cetãþenii. condiþionalitãþile ex-ante pentru rural. Scopul proiectului este 
responsabilitate. Haideþi sã contribuim avantaje concurenþiale pentru Europa accesarea fondurilor europene în Pachetul economiei circulare, Planul susþinerea comunitãþilor din mediul 
la îmbunãtãþirea vieþii generaþiilor într-o lume aflatã într-o continuã domeniul deºeurilor. Atingerea de acþiune ºi propunerile de directive rural prin reutilizarea resurselor. În 
urmãtoare: Sã respectãm, sã reciclãm, schimbare. obiectivelor strategice stabilite în care vor ajuta la implementarea cadrul proiectului vor fi distribuite 
sã inovãm!PNGD vor contribui la realizarea pe În ianuarie 2018, Comisia Europeanã a conceptului economiei circulare, vor peste 280 de birouri ºi alocate în urma 

termen lung a procesului de publicat un cadru de monitorizare presupune pentru România, ca ºi Vã mulþumesc!"disponibilizãrii aproximativ 600 de 

n Declaraþie Politicã

Deputatul PMP Cãlãraºi, Cristian George 
Sefer a susþinut marþi, 13 februarie, în 
ºedinþa de plen a Camerei Deputaþilor o 
Declaraþie politicã susþinând cã "Abordarea 
autoritãþilor privind protecþia mediului ºi 
colectarea selectivã a deºeurilor trebuie 
revizuitã.".

Iatã mai jos textul integral al acestei 
declaraþii:

„Domnule preºedinte

Stimaþi colegi

Abordarea autoritãþilor privind protecþia 
mediului ºi colectarea selectivã a deºeurilor 
trebuie revizuitã.

Situaþia mai mult decât îngrijorãtoare 
privind gradul scãzut de reciclare ºi 
încãrcare excesivã a gropilor de gunoi autoritãþile legislative ºi executive dar ºi 
impune gãsirea de soluþii viabile pentru reprezentaþi ai asociaþiilor de proprietari ºi a 
remedierea situaþiei actuale. firmelor de salubritate pentru identificarea 

de soluþii tehnice viabile care sã permitã în Deºi România are o reglementare ce impune 
mod real o colectare selectivã a deºeurilor populaþiei obligaþii de colectare selectivã la 
generate de populaþie.un nivel mult peste cel existent în 

majoritatea þãrilor UE, respectiv sancþiuni Sunt convins cã fiecare dintre noi ne dorim 
drastice în caz de neconformare, gradul de pentru noi ºi copiii noºtri un mediu sãnãtos 
colectare ºi reciclare tinde în mod nesufocat de gunoi fiind dispuºi sã facem un 
îngrijorãtor spre zero. efort pentru aceasta, dar efortul nostru al 

indivizilor trebuie sã întâlneascã efortul Simpla stipulare în legislaþie a obligaþiei 
autoritãþilor pentru a fi eficient."populaþiei de a-ºi colecta selectiv deºeurile ºi 

impunerea unor amenzi drastice în caz de 
Declaraþie politicã susþinutã în ºedinþa de 

neconformare nu este soluþia. Înainte de a 
plen a Camerei Deputaþilor din data de 

obliga ºi sancþiona trebuie sprijinit ºi 
13.02.2018.

stimulat.
Biroul de presã al domnului Se impune demararea în regim de urgenþã 

de consultãri între toþi factorii implicaþi, atât deputat Cristian George Sefer

n PNL Cãlãraºi

Rãzboiul ascunde ºi mize de... milioane!

n PMP Cãlãraºi

Cr. Sefer: Abordarea autoritãþilor privind 
protecþia mediului ºi colectarea selectivã 

a deºeurilor trebuie revizuitã

Miniºtrii Eugen Teodorovici 
ºi Radu Oprea vor fi 

prezenþi, vineri, la Cãlãraºi

n PNL Cãlãraºi

D. Drãgulin: Încã din acest an vom stabili 
lista cu candidaþii noºtri pentru primãrii

Preºedintele PNL Cãlãraºi, Dan Drãgulin a trecutã, pot sã vã spun cã toþi cei cu care am 
prezentat recent programul politic al stat de vorbã manifestã interes ºi chiar ºi-au 
organizaþiei judeþene pentru acest an luat angajamentul ca într-o perioadã destul 
susþinând cã prioritãþile sale sunt reevaluarea de scurtã, ºi asta o vom discuta în Biroul 
bazei de date cu membrii ºi simpatizaþii PNL Judeþean care va avea loc joia viitoare, sã-mi 
precum ºi stabilirea listei cu candidaþii dea datele de desfãºurare, astfel încât sã 
partidului pentru funcþia de primar în avem câte un reprezentant în fiecare 
perspectiva alegerilor locale din 2020. Drãgulin organizaþie din teritoriu." a spus Drãgulin.
a precizat cã a demarat deja discuþiile cu liderii 

Dacã în localitãþile conduse deja de primai 
organizaþiilor locale urmând ca în perioada 

liberaliL, oferta partidului va fi reprezentatã 
urmãtoare sã fie finalizate alegerile în cadrul 

chiar de edilii în funcþie, în celelalte localitãþi 
structurilor locale de tineret, femei ºi persoane 

se vor desfãºura sondaje pentru identificarea 
vârstnice. 

celui mai bun candidat dintr-o listã formatã din 
cel puþin 2-3 pretendenþi. 

"Încercãm, de asemenea, ca acolo unde nu 
avem candidaþi pentru primãrie sã ne 
structurãm o listã cu 2-3 membri pe care sã-i 
avem în vedere în realizarea unui sondaj în 
urma cãruia sã avem cea mai bunã alegere.

Sper ca pânã la sfârºitul lunii iunie sau iulie sã 
realizîm toate aceste activitãþi de naturã 
organizatoricã pentru a avea o bazã de date 
cu membrii ºi simpatizanþii noºtri dar ºi cu 
potenþialii candidaþi la primãrie. Acolo unde 
nu avem primari în funcþie vom realiza 
sondaje ca sã identificãm cea mai bunã 
soluþie. Desigur, în localitãþile conduse de 

„Din aceastã lunã am început discuþiile cu primarii noºtri, vom merge în alegeri cu ei.
toþii preºedinþi orhanizaþiilor locale PNL 
având ca scop în primul rând verificarea bazei Încercãm sã stabilim lista cu candidaþii la 
de date cu membrii partidului. Acolo unde nu primãrie încã de pe acum pentru cã 2019 va fi 
avem încã structuri le vom înfiinþa în un an cu 2 evenimente politice deosebite: 
perioada urmãtoare ºi mã refer la alegerile europarlamentare ºi prezidenþiale. 
organizaþiile de tineret, de femei ºi persoane Gândul nostru este sã obþinem rezultate 
vârstnice. În perplul meu de sãptãmâna bune." a conchis Drãgulin.

Senatorul PSD Cãlãraºi, Roxana Paþurcã împrejurimi ºi în limita posibilitãþilor 
a anunþat pe contul personal de legale voi încerca sã identific ºi soluþiile 
facebook cã în curând îºi va deschide un pentru problemele semnalate. 
cabinet senatorial ºi în oraºul Fundulea Audienþele se vor desfãºura între orele 
încercând astfel sã suplimenteze 15.00 - 19.00." a fost mesajul transmis 
posibilitãþile de dialog cu cetãþenii din de parlamentarul cãlãrãºean.
acea localitate ºi din împrejurimi. "Îmi În municipiul reºedinþã de judeþ 
face mare plãcere sã anunþ cã, funcþioneazã deja un birou, audienþele 
începând de sãptãmâna viitoare fiind programate vinerea între orele 09-
28.02.2018 voi putea fi ºi mai aproape 14.00. "De asemenea, în fiecare zi de 
de cãlãrãºenii din judeþ. În urma vineri, uºa biroului meu din sediul 
consultãrilor cu domnul primar Dorel organizaþiei judeþene PSD Cãlãraºi este 
Dorobanþu, dar ºi cu doamna vice deschisã pentru audienþe, între orele 
primar Ligia Bivol voi deschide al doilea 09.00 - 14.00. Pentru înscrieri la 
cabinet senatorial în oraºul Fundulea, audienþe, aveþi la dispoziþie numerele 
în sediul Primãriei, situat pe B-dul 22 de telefon: 0749313491 ºi 0342108374 
Decembrie 1918, nr. 151. Astfel, în ,precum ºi o adresã de mail: 
fiecare zi de miercuri voi putea dialoga senatorroxanapaturca@gmail.com." a 
cu cetãþenii din Fundulea, dar ºi din mai precizat senatorul Roxana Paþurcã.

Senatorul PSD Cãlãraºi, Roxana Paþurcã a trecut echivalentul a 300 euro. Se va introduce salariul 
în evidenþã o serie de mãsuri întreprinse de minim pentru cei cu studii superioare. Acesta se 
guvernarea PSD – ALDE în 2017 cu privire la va majora, anual, cu 150 lei, net." a susþinut 
creºterea veniturilor românilor, subliniind cã Roxana Paþurcã, aceasta continuând "Punctul de 
pentru 2018 – 2020, obiectivul majoe este ca pensie va creºte în urmãtorii 3 ani;  în 2018  va fi 
peste 1 milion de români sã aibã un salariu brut 1.100 lei, în 2019  1.265 lei, iar în 2020 punctul 
lunar mai mare de 1000 de euro. „Vã reamintesc de pensie va fi 1.775 lei. Pentru vârstnici va 
cã anul trecut creºterea veniturilor românilor a creºte alocarea de la 1.400 lei/luna/persoanã 
fost ºi rezultatul creºterii salariului minim. În pentru cazarea în locuinþe, cãmine, pensiuni 
2017 acesta a fost majorat la 1450 lei/brut, pentru bãtrâni administrate privat, începând cu 
pentru ca de la la 1 ianuarie 2018 sã ajungã la 2019. Începând cu 2020 aceastã sumã va fi egalã 
1900 de lei brut. Odatã cu creºterea salariilor s- cu valoarea punctului de pensie, dar nu mai 
au majorat ºi pensiile. Valoarea punctului de micã de 1400 lei. În primul an se vor acorda 
pensie în 2017 a ajuns la 1000 de lei. De la 1 aceste sume pentru 50.000 locuri de cazare ºi  
iulie 2018 va fi o nouã creºtere de 10% ºi va creºte cu câte 50.000 anual, pânã la 200.000. 
punctul de pensie va fi 1.100 lei. Pensionarii au Cazarea se va face în camerã/locuinþe cu confort 
avut în 2017 venituri mai consistente ºi urmare ridicat, stabilit prin lege. (Maxim 2 persoane în 
a eliminãrii CASS pentru toþi pensionarii ºi a camerã/locuinþe). Pentru pensionarii cu 
eliminãrii impozitului pe venit pentru pensiile handicap ºi cei trecuþi de 75 ani suma va fi 
mai mici de 2.000 lei. Pensia minimã a crescut majoratã cu 50%."
anul trecut de la 400 lei la 520 lei ºi va fi 

În altã ordine de idei, senatorul Roxana Paþurcã a majoratã la 640 de lei de la 1 Iulie 201." a 
precizat cã, deºi Opoziþia nu scoate un cuvânt pe declarat pentru www.arenamedia.ro, 
acest subiect, "au fost create peste 250.000 de parlamerntarul cãlãrãºean care a mai precizat 
noi locuri de muncã cu normã întreagã. "2017 a fost anul adoptãrii legii salarizãrii unice 
Comisarul european Marianne Thyssen, pe ºi a creºterilor de salarii.  Medicii, profesorii, 
probleme de muncã, ne-a felicitat pentru politiºtii au avut principalii beneficiari. Pe 

ansamblu cheltuielile cu salariile bugetarilor au mãsurile pe care le-am luat în acest an, în 
fost mai mari cu 9 miliarde de lei, în întreg anul special pentru faptul cã am depãºit þinta de 
2017." ocupare stabilitã pentru România pentru anul 

2020. Am ajuns deja la 70,5% ocupare a Pentru perioada 2018 – 2020, obiectivele majore 
populaþiei active ºi noi aveam prevãzut sã ale Guvernãrii PSD – ALDE vizeazã creºterea 
atingem o þintã de 70% în 2020. Iar scãderea salariului minim net pânã la 300 de euro în 2020 
ºomajului a ajuns la cel mai scãzut nivel din iar punctual de pensie ar urma sã creascã la 
ultimii 20 de ani. În România, rata ºomajului a 1.775 lei, în 2020. "Programul de guvernare 
ajuns la aproape 5 la sutã, cel mai scãzut nivel prevede ca peste 1 milion de români sã aibã 
din ultimii 20 de ani. Datele Eurostat aratã cã salariul brut mai mare de 1000 de euro, în 2020. 
România este sub media din UE." a conchis Salariul minim net va creºte anual cu 100 lei, 
Paþurcã.astfel încât în 2020 acesta sã fie mai mare decât 

Roxana Paþurcã: Economia Circularã în România

„Programul de guvernare prevede creºteri 
considerabile ale veniturilor românilor“

Cabinet senatorial la Fundulea
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Vineri, 23 februarie, organizaþia judeþeanã PSD Cãlãraºi va avea 
oaspeþi de seamã. În prima parte a zilei va fi prezent la Cãlãraºi 
ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat, 
ªtefan Radu Oprea, scopul principal al vizitei fiind promovarea 
Programului Start – up Nation, Ediþia 2018. În acest sens, Radu 
Oprea va dialoga cu studenþii Facultãþii de Management, 
Inginerie Economicã în Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã din 
cadrul USAMV Bucureºti , cu elevi ai liceelor cu profil 
tehnologic, dar ºi cu cei ce vor dori sã participe la dezbatere. 
Dupã-amiazã se va alãtura ministrului Radu Oprea ºi ministrul 
Finanþelor Publice, Eugen Teodorovici.Domnii miniºtri se vor 
întâlni cu reprezentanþi ai mediului de afaceri din municipiul ºi 
judeþul Cãlãraºi, subiectele abordate fiind strâns legate de 
legislaþia fiscalã în vigoare. „Salut prezenþa domnilor miniºtri 
Radu Oprea ºi Eugen Teodorovici la Cãlãraºi. Sunt convinsã cã 
întâlnirile cu studenþii, cu elevii din liceele cu profil 
tehnologic ce iºi construiesc firme de exerciþiu dar ºi 
dezbaterile cu oamenii de afaceri din municipiul ºi judeþul 
Cãlãraºi vor fi de bun augur. Dialogurile vor aduce o serie de 
lãmuriri atât în ceea ce priveºte implementarea Programului 
Start – up Nation, ediþia 2018 cât ºi Codul Fiscal. În agendã va 
fi ºi o întâlnire a domnului ministru Teodorovici cu primarii 
din judeþul Cãlãraºi pentru clarificãri în ceea ce priveºte 
bugetul 2018." a fost mesajul transmis pe contul personal de 
facebook de Roxana Paþurcã, senator.

Biroul de presã PSD Cãlãraºi

Ora 11:00 - Întâlnirea ministrului pentru Mediul de Afaceri, 
Comerþ ºi Antreprenoriat, ªtefan Radu Oprea cu studenþii 
Facultãþii de Management, Inginerie Economicã în Agriculturã 
ºi Dezvoltare Ruralã din cadrul USAMV Bucureºti , cu elevi ai 
liceelor cu profil tehnologic, dar ºi cu cei ce vor dori sã 
participe la dezbaterea a cãrei temã de discuþie o va 
reprezenta programul Start-Up Nation, ediþia 2018
Ora 14:00 - Miniºtrii Stefan Radu Oprea ºi Eugen Teodorovici se 
vor întâlni cu agenþii economici în sala de ºedinþe a Consiliului 
Judeþean Cãlãraºi-discuþii privitoare la legislaþia fiscalã în 
vigoare.
Ora 17:00 - Conferinþã de presã la sediul Partidului Social 
Democrat Cãlãraºi
Ora 18:00 - Întâlnire cu primarii la sediul Prefecturii Judeþului 
Cãlãraºi

Programul vizitei de lucru

Dar cum s-a ajuns la aceastã „stare de înþeles niciodatã!Dupã o perioadã, relativ scurtã 
bucurie"? În al doilea rând, eliminarea lui Iliuþã ar de acalmie, generatã poate ºi de 
Mai întâi, l-a pârât din nou pe rivalul sãu însemna ºi acces mai confortabil la sãrbãtorile de iarnã, domnul 
de „moarte" lui Orban, spunându-i resursele financiare ale Consiliului 

senator Rãducu Filipescu a acestuia cã vrea sã demitã de la Judeþean. Imaginaþi-vã cã din acest an 
reaprins scânteia rãzboiului, conducerea unei instituþii subordonate încep proiectele de infrastructurã pe 
reluând cu ºi mai multã Consiliului Judeþean, în speþã DGASPC, o PNDL 2 care însumeazã peste 60 de 

profesionistã ºi bineînþeles membrã PNL milioane de euro. Fãrã Iliuþã în fruntea CJ, însufleþire, ofensiva asupra 
(cum altfel? Cã doar în PNL sunt valori de nu s-ar fi pricopsit judeþul cu atâtea veºnicului sãu inamic, Vasile 
talie planetarã!). Ba mai mult ca sã fie proiecte bãnoase  pe PNDL, pe Iliuþã. convingãtor, Filipescu a dus-o chiar de infrastructurã! Pe de altã parte, 
mânã pe Doiniþa Tudor în biroul lui menþinerea controlului la DGASPC De data asta, domnul Filipescu e convins 
Orban, uitând fãrã îndoialã cã în urmã cu genereazã ºi de aici alte resurse bugetare cã va avea ºi câºtig de cauzã, mai ales 
câþiva ani, când a demis-o pe Camelia generoase (ar fi vorba cam de 40% din dupã ce a primit ºi vestea cã asupra lui 
Ghiveciu, tot membrã chiar de marcã a bugetul de investiþii anual al Consiliului Iliuþã s-a început urmãrirea penalã. 
partidului chiar de la ºefia aceleiaºi Judeþean). O astfel de perspectivã Argument suficient în opinia sa cu care sã 
instituþii, nimeni din partid nu s-a dus la financiarã extrem de atractivã, pe care o meargã în BPN ºi sã susþinã retragerea 
Bucureºti sã se plângã preºedintelui de cunoaºte destul de bine, nu poate sã-i sprijinului politic pentru preºedintele CJ 
atunci al partidului. Dar domnia sa a aducã lui Filipescu decât ºi mai multã Cãlãraºi. Acum, nu ºtiu pe ce se bazeazã 
putut atunci, poate ºi acum forþã ºi influenþã în partid. Iar alegerile domnul Rãducu Filipescu însã prevederile 
comportându-se ca un veritabil lider de din 2019 ºi mai ales cele din 2020 trebuie Statutului PNL relevã altceva. 
organizaþie judeþeanã! câºtigate cu orice preþ.„Retragerea sprijinului politic pentru 

În opinia mea, astfel s-ar explica ºi reprezentanþii PNL care deþin funcþii La scurt timp dupã aceastã ispravã, a 
virulenþa noului atac declanºat de câteva numite în administraþia publicã localã ºi venit ºi vestea care l-a umplut de bucurie. 
zile, mai ales în plan mediatic.centralã împotriva cãrora a început Potrivit calculelor sale, Vasile Iliuþã 

urmãrirea penalã. Sancþiunea va fi trebuie sã plece acasã odatã cu De-a lungul timpului Rãducu Filipescu a 
aplicatã de cãtre forul de conducere retragerea sprijinului politic. Între noi fie dovedit cã este un politician extrem de 
competent cu privire la funcþia ocupatã vorba dacã Iliuþã va fi decapitat de la calculat, bine informat, cu fler peste 
de cãtre membrul PNL în cauzã" este Centru în acelaºi malaxor vor intra ºi cei mãsurã care alege în general tabãra 
chiar conþinutul art. 26, lit d). Vasile Iliuþã 6-8 consilieri judeþeni fideli lui Iliuþã. O câºtigãtoare. Dupã ce în 2008, Tãriceanu 
deþine o funcþie în administraþia publicã mãsurã preventivã pe care o va lua l-a umplut de bani cu ajutorul cãrora a 
localã însã ea este una aleasã ºi nu domnul Filipescu cu mâna lui Drãgulin ca câºtigat alegerile pentru ºefia CJ, un an 
numitã. Consiliul Judeþean este rodul sã nu aibã surprize la alegerea mai târziu l-a pãrãsit alegându-l pe Crin 
unor alegeri iar potrivit noilor prevederi succesorului lui Iliuþã. ªi cel mai probabil, Antonescu. ªi aºa a devenit unul din 
preºedintele este la rândul sãu ales de acesta va fi vicepreºedintele Valentin oamenii sãi de încredere care l-au fãcut 
cãtre consilierii judeþeni. Altfel spus, Barbu, un om extrem de apropiat de imbatabil în 2012 atât la locale cât ºi la 
sancþiunea respectivã nu „îl afecteazã" pe Filipescu. Dacã-mi permiteþi o parlamentare.
Iliuþã. Pe de altã parte, infracþiunea comparaþie, respectând desigur ºi 

În 2014, a mutat, ce-i drept, puþin mai sãvârºitã de Iliuþã nu e una de corupþie proporþiile, tandemul Filipescu – Barbu ar 
prost dar ºi-a revenit cât de cât. Anul sau conexã corupþiei, gen abuz în serviciu. semãna perfect cu „cuplul" Dragnea – 
trecut a optat pentru Ludovic Orban pe Dãncilã.

Oricum cheia problemei e la Ludovic care se pregãteºte evident sã-l lase din 
De ce insistã domnul Filipescu acum cu Orban, preºedintele partidului, aflat ºi el braþe dacã actualul preºedinte va pierde 
„decaparea" lui Iliuþã? A crezut ºi în într-o situaþie delicatã. Dumnealui a fost la ultima instanþã. Cartea câºtigãtoare ar 
august anul trecut când a venit Orban trimis în judecatã, achitat de prima fi senatorul Iulian Dumitrescu, un bun special la Cãlãraºi cã va scãpa de Iliuþã, instanþã ºi aºteaptã acum ºi rezultatul de coleg de partid cu care a „construit" doar cã…socoteala n-a ieºit bine deloc. În la cea de-a doua instanþã. atâtea lucruri bune în perioada 2012-primul rând va rezolva o problemã 

2016, în judeþ.În faþa unei astfel de situaþii, domnul personalã, mai degrabã de orgoliu. Va ieºi 
Filipescu pare sã þopãie de fericire În nota-i obiºnuitã, Filipescu a înþeles ºi învingãtor dintr-o bãtãlie pe care a 
anunþând chiar cã zilele lui Iliuþã în de data asta cam de unde bate vântul... „încurajat-o" deºi ºtia cã Vasile Iliuþã nu-i 
fruntea CJ Cãlãraºi ºi în partid sunt schimbãrii. ªi voi, desigur, aþi priceput genul de coleg - subaltern care sã nu-i 
numãrate. iasã din cuvânt. De fapt, cei doi nu s-au încotro se poziþioneazã!

privind economia circularã, plan ce are transformare a economiei liniare în Senatorul PSD Cãlãraºi, 
ca scop mãsurarea progresului cãtre o economie circularã, având la bazã 

Roxana Paþurcã a susþinut economie circularã într-un mod care promovarea reutilizãrii materiilor 
cuprinde dimensiunile resurselor, prime secundare. miercuri în Parlament o 
produselor ºi serviciilor. Prin acest De asemenea, realizarea obiectivelor Declaraþie politicã cu privire 
cadru se stabilesc 10 indicatori grupaþi incluse în PNGD va contribui la o la un subiect sensibil ºi astfel: gestionare adecvatã a deºeurilor, 
- Producþie ºi consumextrem de important pentru conducând, astfel, la conservarea pe 
- Managementul deºeurilor termen lung a resurselor naturale ºi, în þara noastrã: Economia 

acelaºi timp, va crea oportunitãþi - Materiile prime secundare
Circularã. pentru apartiþia unor noi locuri de - Competitivitate ºi inovare

muncã în sectoare specifice (reciclare, 
Iatã mai jos textul integral al acestui valorificare, reutilizare deºeuri, De la viziune la realitatedocument: cercetare ºi inovare, investiþii verzi, 
„Economia circularã este un concept Pentru a transforma aceastã viziune în etc). PNGD va permite continuarea 
de dezvoltare sustenabilã pentru a realitate, România ºi-a propus sã investiþiilor locale în instalaþii necesare 
diminua cât mai mult risipa. Acest urmeze un set de mãsuri cu impact asigurãrii unui management 
lucru este realizabil prin consumul socioeconomic semnificativ. Tranziþia performant al deºeurilor ºi, totodatã, 
raþional de resurse. Odatã cu tranziþia spre economia circularã, cu accent pe le va da posibilitatea autoritãþilor 
la o economie circularã, accentul se pentru celelalte state membre UE, o calculatoare/laptop-uri. Cele mai eficienþa resurselor are în centru publice locale sã propunã noi investiþii 
mutã pe refolosirea, repararea, restructurare a economiei, începând implicate 40 de ºcoli vor primi managementul deºeurilor, fãrã însã a în acest sector, în funcþie de 
recondiþionarea ºi reciclarea de la faza de proiectare a produselor, aproximativ 15 calculatoare/laptop-uri se rezuma doar la asta. Pentru þara necesitãþile fiecãrui judeþ.
materialelor ºi a produselor existente. astfel încât sã li se asigure o duratã de ºi 7 birouri. Proiectul este organizat de noastrã, creºterea procentului de Eforturile care trebuie depuse vor fi 
Ceea ce se considerã drept „deºeu" se viaþã cât mai mare, un grad de „Let's Do It, România!", în parteneriat colectare selectivã ºi a gradului de mari ºi vor presupune implicarea 
poate transforma într-o resursã. reparabilitate mare, astfel încât sã fie cu Garda Naþionalã de Mediu. Se vor reciclare ºi valorificare presupune activã, atât a administraþiei publice 
Conceptul de economie circularã a fost asiguratã reutilizarea lor cu uºurinþã ºi înfiinþa ateliere de reutilizare creativã implicarea, atât a autoritãþilor locale centrale: Ministerul Mediului, 
lansat de Comisia Europeanã în anul de a recupera ºi recicla materialele ºi creaþie în care elevii sunt invitaþi sã responsabile pentru gestionarea Ministerul Apelor ºi Pãdurilor, 
2015 ºi presupune restructurarea conþinute. creeze obiecte din materiale reciclabile deºeurilor municipale, cât ºi a Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi 
actualei economii de consum, cu ºi lucrãri precum machete, planºe, cetãþenilor ºi depunerea unui efort Administraþiei Publice, Ministerul 
accent pe investiþiile în zona verde, desene etc. Aceste activitãþi au scopul susþinut, nu atât pentru îndeplinirea Omul ºi puterea Economiei, Ministerul pentru Mediul 
prin refolosirea a cât mai multor responsabilizãrii elevilor pentru angajamentelor pe care România ºi le- de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat, exempluluimaterii recuperate din deºeuri. protejarea mediului înconjurãtor ºi a asumat faþã de Comisia Europeanã, Ministerul Consultãrii Publice ºi Dialog 

însuºirea corectã a conceptului de Importanþa economiei circulare a fost cât mai ales pentru prevenirea Pe lângã acestea este necesarã Social, cât ºi fiecãruia dintre noi.
deºeu. subliniatã recent în Strategia politicã generãrii deºeurilor, promovarea schimbarea mentalitãþii Observãm cã România depune efort industrialã a Uniunii Europene.  Planul utilizãrii durabile a resurselor, a La data de 20 decembrie 2017 a fost consumatorilor. Oamenii trebuie sã susþinut menit sã conducã la de acþiune privind economia circularã calitãþii mediului înconjurãtor ºi a adoptat prin Hotãrâre de Guvern, punã accent, atât pe sãnãtatea îndeplinirea obiectivelor asumate faþã este gândit astfel încât sã ajute la sãnãtãþii umane. "Planul Naþional de Gestionare a populaþiei, cât ºi pe calitatea mediului. de Comisia Europeanã ºi sã promoveze implementarea conceptului la nivelul Deºeurilor" (PNGD). Planul creeazã Regândirea ºi îmbunãtãþirea În luna octombrie 2017, Ministerul utilizarea durabilã a resurselor, a fiecãrui stat membru al UE. cadrul necesar pentru dezvoltarea ºi funcþionãrii unui lanþ valoric complex Mediului a organizat la Bucureºti calitãþii mediului înconjurãtor ºi a implementarea unui sistem integrat de Tranziþia cãtre economia circularã este necesitã eforturi ºi o bunã cooperare conferinþa "Economia circularã în sãnãtãþii umane.gestionare a deºeurilor la nivel o oportunitate excepþionalã de a între toþi actorii. Este nevoie de România!" 

Dragi colegi, în loc de încheiere fac un naþional, eficient din punct de vedere transforma economia ºi de a o face inovare ºi de o viziune comunã pentru Un alt proiect de economie circularã în 
apel la dumneavoastrã… Dat fiind ecologic ºi economic.mai durabilã, de a contribui la a ne îndrepta spre direcþia bunã. Este derulare este „Let's Be ECO!", ce 
faptul cã anul 2018 este ANUL realizarea obiectivelor privind clima ºi necesar sã se mobilizeze ºi sectorul  În acelaºi timp, PNGD contribuie la constã într-o competiþie dedicatã 
CENTENARULUI, sã lãsãm apartenenþa de a conserva resursele lumii, de a privat, autoritãþile locale, centrale, îndeplinirea uneia dintre unitãþilor de învãþãmânt din mediul 
politicã ºi sã ne gândim la crea locuri de muncã locale ºi a genera oraºele ºi cetãþenii. condiþionalitãþile ex-ante pentru rural. Scopul proiectului este 
responsabilitate. Haideþi sã contribuim avantaje concurenþiale pentru Europa accesarea fondurilor europene în Pachetul economiei circulare, Planul susþinerea comunitãþilor din mediul 
la îmbunãtãþirea vieþii generaþiilor într-o lume aflatã într-o continuã domeniul deºeurilor. Atingerea de acþiune ºi propunerile de directive rural prin reutilizarea resurselor. În 
urmãtoare: Sã respectãm, sã reciclãm, schimbare. obiectivelor strategice stabilite în care vor ajuta la implementarea cadrul proiectului vor fi distribuite 
sã inovãm!PNGD vor contribui la realizarea pe În ianuarie 2018, Comisia Europeanã a conceptului economiei circulare, vor peste 280 de birouri ºi alocate în urma 

termen lung a procesului de publicat un cadru de monitorizare presupune pentru România, ca ºi Vã mulþumesc!"disponibilizãrii aproximativ 600 de 

n Declaraþie Politicã

Deputatul PMP Cãlãraºi, Cristian George 
Sefer a susþinut marþi, 13 februarie, în 
ºedinþa de plen a Camerei Deputaþilor o 
Declaraþie politicã susþinând cã "Abordarea 
autoritãþilor privind protecþia mediului ºi 
colectarea selectivã a deºeurilor trebuie 
revizuitã.".

Iatã mai jos textul integral al acestei 
declaraþii:

„Domnule preºedinte

Stimaþi colegi

Abordarea autoritãþilor privind protecþia 
mediului ºi colectarea selectivã a deºeurilor 
trebuie revizuitã.

Situaþia mai mult decât îngrijorãtoare 
privind gradul scãzut de reciclare ºi 
încãrcare excesivã a gropilor de gunoi autoritãþile legislative ºi executive dar ºi 
impune gãsirea de soluþii viabile pentru reprezentaþi ai asociaþiilor de proprietari ºi a 
remedierea situaþiei actuale. firmelor de salubritate pentru identificarea 

de soluþii tehnice viabile care sã permitã în Deºi România are o reglementare ce impune 
mod real o colectare selectivã a deºeurilor populaþiei obligaþii de colectare selectivã la 
generate de populaþie.un nivel mult peste cel existent în 

majoritatea þãrilor UE, respectiv sancþiuni Sunt convins cã fiecare dintre noi ne dorim 
drastice în caz de neconformare, gradul de pentru noi ºi copiii noºtri un mediu sãnãtos 
colectare ºi reciclare tinde în mod nesufocat de gunoi fiind dispuºi sã facem un 
îngrijorãtor spre zero. efort pentru aceasta, dar efortul nostru al 

indivizilor trebuie sã întâlneascã efortul Simpla stipulare în legislaþie a obligaþiei 
autoritãþilor pentru a fi eficient."populaþiei de a-ºi colecta selectiv deºeurile ºi 

impunerea unor amenzi drastice în caz de 
Declaraþie politicã susþinutã în ºedinþa de 

neconformare nu este soluþia. Înainte de a 
plen a Camerei Deputaþilor din data de 

obliga ºi sancþiona trebuie sprijinit ºi 
13.02.2018.

stimulat.
Biroul de presã al domnului Se impune demararea în regim de urgenþã 

de consultãri între toþi factorii implicaþi, atât deputat Cristian George Sefer

n PNL Cãlãraºi

Rãzboiul ascunde ºi mize de... milioane!

n PMP Cãlãraºi

Cr. Sefer: Abordarea autoritãþilor privind 
protecþia mediului ºi colectarea selectivã 

a deºeurilor trebuie revizuitã

Miniºtrii Eugen Teodorovici 
ºi Radu Oprea vor fi 

prezenþi, vineri, la Cãlãraºi

n PNL Cãlãraºi

D. Drãgulin: Încã din acest an vom stabili 
lista cu candidaþii noºtri pentru primãrii

Preºedintele PNL Cãlãraºi, Dan Drãgulin a trecutã, pot sã vã spun cã toþi cei cu care am 
prezentat recent programul politic al stat de vorbã manifestã interes ºi chiar ºi-au 
organizaþiei judeþene pentru acest an luat angajamentul ca într-o perioadã destul 
susþinând cã prioritãþile sale sunt reevaluarea de scurtã, ºi asta o vom discuta în Biroul 
bazei de date cu membrii ºi simpatizaþii PNL Judeþean care va avea loc joia viitoare, sã-mi 
precum ºi stabilirea listei cu candidaþii dea datele de desfãºurare, astfel încât sã 
partidului pentru funcþia de primar în avem câte un reprezentant în fiecare 
perspectiva alegerilor locale din 2020. Drãgulin organizaþie din teritoriu." a spus Drãgulin.
a precizat cã a demarat deja discuþiile cu liderii 

Dacã în localitãþile conduse deja de primai 
organizaþiilor locale urmând ca în perioada 

liberaliL, oferta partidului va fi reprezentatã 
urmãtoare sã fie finalizate alegerile în cadrul 

chiar de edilii în funcþie, în celelalte localitãþi 
structurilor locale de tineret, femei ºi persoane 

se vor desfãºura sondaje pentru identificarea 
vârstnice. 

celui mai bun candidat dintr-o listã formatã din 
cel puþin 2-3 pretendenþi. 

"Încercãm, de asemenea, ca acolo unde nu 
avem candidaþi pentru primãrie sã ne 
structurãm o listã cu 2-3 membri pe care sã-i 
avem în vedere în realizarea unui sondaj în 
urma cãruia sã avem cea mai bunã alegere.

Sper ca pânã la sfârºitul lunii iunie sau iulie sã 
realizîm toate aceste activitãþi de naturã 
organizatoricã pentru a avea o bazã de date 
cu membrii ºi simpatizanþii noºtri dar ºi cu 
potenþialii candidaþi la primãrie. Acolo unde 
nu avem primari în funcþie vom realiza 
sondaje ca sã identificãm cea mai bunã 
soluþie. Desigur, în localitãþile conduse de 

„Din aceastã lunã am început discuþiile cu primarii noºtri, vom merge în alegeri cu ei.
toþii preºedinþi orhanizaþiilor locale PNL 
având ca scop în primul rând verificarea bazei Încercãm sã stabilim lista cu candidaþii la 
de date cu membrii partidului. Acolo unde nu primãrie încã de pe acum pentru cã 2019 va fi 
avem încã structuri le vom înfiinþa în un an cu 2 evenimente politice deosebite: 
perioada urmãtoare ºi mã refer la alegerile europarlamentare ºi prezidenþiale. 
organizaþiile de tineret, de femei ºi persoane Gândul nostru este sã obþinem rezultate 
vârstnice. În perplul meu de sãptãmâna bune." a conchis Drãgulin.

Senatorul PSD Cãlãraºi, Roxana Paþurcã împrejurimi ºi în limita posibilitãþilor 
a anunþat pe contul personal de legale voi încerca sã identific ºi soluþiile 
facebook cã în curând îºi va deschide un pentru problemele semnalate. 
cabinet senatorial ºi în oraºul Fundulea Audienþele se vor desfãºura între orele 
încercând astfel sã suplimenteze 15.00 - 19.00." a fost mesajul transmis 
posibilitãþile de dialog cu cetãþenii din de parlamentarul cãlãrãºean.
acea localitate ºi din împrejurimi. "Îmi În municipiul reºedinþã de judeþ 
face mare plãcere sã anunþ cã, funcþioneazã deja un birou, audienþele 
începând de sãptãmâna viitoare fiind programate vinerea între orele 09-
28.02.2018 voi putea fi ºi mai aproape 14.00. "De asemenea, în fiecare zi de 
de cãlãrãºenii din judeþ. În urma vineri, uºa biroului meu din sediul 
consultãrilor cu domnul primar Dorel organizaþiei judeþene PSD Cãlãraºi este 
Dorobanþu, dar ºi cu doamna vice deschisã pentru audienþe, între orele 
primar Ligia Bivol voi deschide al doilea 09.00 - 14.00. Pentru înscrieri la 
cabinet senatorial în oraºul Fundulea, audienþe, aveþi la dispoziþie numerele 
în sediul Primãriei, situat pe B-dul 22 de telefon: 0749313491 ºi 0342108374 
Decembrie 1918, nr. 151. Astfel, în ,precum ºi o adresã de mail: 
fiecare zi de miercuri voi putea dialoga senatorroxanapaturca@gmail.com." a 
cu cetãþenii din Fundulea, dar ºi din mai precizat senatorul Roxana Paþurcã.

Senatorul PSD Cãlãraºi, Roxana Paþurcã a trecut echivalentul a 300 euro. Se va introduce salariul 
în evidenþã o serie de mãsuri întreprinse de minim pentru cei cu studii superioare. Acesta se 
guvernarea PSD – ALDE în 2017 cu privire la va majora, anual, cu 150 lei, net." a susþinut 
creºterea veniturilor românilor, subliniind cã Roxana Paþurcã, aceasta continuând "Punctul de 
pentru 2018 – 2020, obiectivul majoe este ca pensie va creºte în urmãtorii 3 ani;  în 2018  va fi 
peste 1 milion de români sã aibã un salariu brut 1.100 lei, în 2019  1.265 lei, iar în 2020 punctul 
lunar mai mare de 1000 de euro. „Vã reamintesc de pensie va fi 1.775 lei. Pentru vârstnici va 
cã anul trecut creºterea veniturilor românilor a creºte alocarea de la 1.400 lei/luna/persoanã 
fost ºi rezultatul creºterii salariului minim. În pentru cazarea în locuinþe, cãmine, pensiuni 
2017 acesta a fost majorat la 1450 lei/brut, pentru bãtrâni administrate privat, începând cu 
pentru ca de la la 1 ianuarie 2018 sã ajungã la 2019. Începând cu 2020 aceastã sumã va fi egalã 
1900 de lei brut. Odatã cu creºterea salariilor s- cu valoarea punctului de pensie, dar nu mai 
au majorat ºi pensiile. Valoarea punctului de micã de 1400 lei. În primul an se vor acorda 
pensie în 2017 a ajuns la 1000 de lei. De la 1 aceste sume pentru 50.000 locuri de cazare ºi  
iulie 2018 va fi o nouã creºtere de 10% ºi va creºte cu câte 50.000 anual, pânã la 200.000. 
punctul de pensie va fi 1.100 lei. Pensionarii au Cazarea se va face în camerã/locuinþe cu confort 
avut în 2017 venituri mai consistente ºi urmare ridicat, stabilit prin lege. (Maxim 2 persoane în 
a eliminãrii CASS pentru toþi pensionarii ºi a camerã/locuinþe). Pentru pensionarii cu 
eliminãrii impozitului pe venit pentru pensiile handicap ºi cei trecuþi de 75 ani suma va fi 
mai mici de 2.000 lei. Pensia minimã a crescut majoratã cu 50%."
anul trecut de la 400 lei la 520 lei ºi va fi 

În altã ordine de idei, senatorul Roxana Paþurcã a majoratã la 640 de lei de la 1 Iulie 201." a 
precizat cã, deºi Opoziþia nu scoate un cuvânt pe declarat pentru www.arenamedia.ro, 
acest subiect, "au fost create peste 250.000 de parlamerntarul cãlãrãºean care a mai precizat 
noi locuri de muncã cu normã întreagã. "2017 a fost anul adoptãrii legii salarizãrii unice 
Comisarul european Marianne Thyssen, pe ºi a creºterilor de salarii.  Medicii, profesorii, 
probleme de muncã, ne-a felicitat pentru politiºtii au avut principalii beneficiari. Pe 

ansamblu cheltuielile cu salariile bugetarilor au mãsurile pe care le-am luat în acest an, în 
fost mai mari cu 9 miliarde de lei, în întreg anul special pentru faptul cã am depãºit þinta de 
2017." ocupare stabilitã pentru România pentru anul 

2020. Am ajuns deja la 70,5% ocupare a Pentru perioada 2018 – 2020, obiectivele majore 
populaþiei active ºi noi aveam prevãzut sã ale Guvernãrii PSD – ALDE vizeazã creºterea 
atingem o þintã de 70% în 2020. Iar scãderea salariului minim net pânã la 300 de euro în 2020 
ºomajului a ajuns la cel mai scãzut nivel din iar punctual de pensie ar urma sã creascã la 
ultimii 20 de ani. În România, rata ºomajului a 1.775 lei, în 2020. "Programul de guvernare 
ajuns la aproape 5 la sutã, cel mai scãzut nivel prevede ca peste 1 milion de români sã aibã 
din ultimii 20 de ani. Datele Eurostat aratã cã salariul brut mai mare de 1000 de euro, în 2020. 
România este sub media din UE." a conchis Salariul minim net va creºte anual cu 100 lei, 
Paþurcã.astfel încât în 2020 acesta sã fie mai mare decât 

Roxana Paþurcã: Economia Circularã în România

„Programul de guvernare prevede creºteri 
considerabile ale veniturilor românilor“

Cabinet senatorial la Fundulea


	Page 1
	Page 2

