
În cadrul programului de guvernare foarte importantã, care împreunã cu 
PSD – ALDE aferent perioadei 2018 – FSDI va genera peste 300.000 de noi 
2020, crearea de noi locuri de muncã locuri de muncã în economie, o 
reprezintã o prioritate, obiectivul reprezintã fondurile europene." a 
fiind atingerea cifrei de 640 de mii. spus parlamentarul cãlãrãºean care a 

continuat "Datele prezentate recent 
Senatorul PSD Cãlãraºi, Roxana de Comisia Naþionalã de Prognozã 
Paþurcã a prezentat pentru susþin previziunile noastre. În 2016, 
www.arenamedia.ro ºi mijloacele numãrul mediu de salariaþi conform 
prin care poate fi realizat acest AMIGO a fost de 6.200,6 mii 
deziderat precizând cã datele persoane. Anul trecut, acesta s-a 
prezentate recent de Comisia mãrit la 6.430 mii persoane iar în 
Naþionalã de Prognozã susþin 2018 va ajunge la 6.675 mii. De 

cele 9 mari spitale ce vor fi construite previziunile guvernanþilor. "Crearea asemenea câºtigul salarial mediu pânã în 2020, dar ºi prin deblocarea de noi locuri de muncã reprezintã o brut a cunoscut creºteri în ultimii ani. tuturor posturilor de medici din toatã altã prioritate a Programului de Astfel în 2016, acest câºtig s-a cifrat þara ºi scoaterea lor la concurs. ªi în guvernare 2018 – 2020. Avem în la 2.809 lei pentru ca anul trecut sã industrie vom avea sectoare cu zeci vedere peste 640 de mii de noi locuri 
fie de 3.230 lei. Rezultã aºadar o de mii de angajaþi în plus: industria de muncã. Ca urmare a reducerii TVA 
creºtere semnificativã de 15%. În extractivã, industria prelucrãtoare, pentru vânzarea de locuinþe (5% 
2018, prognoza este de 4.162 lei, industria auto, industria procesãrii pentru locuinþele cu o suprafaþã mai 
ceea ce înseamnã iarãºi o creºtere de agroalimentare, industria micã de 120 mp), estimãm cã vor 
15% faþã de anul trecut. ªi câºtigul siderurgicã, industria de armament ºi apãrea în jur de 50 de mii de noi 
salarial mediu net lunar a cunoscut o de apãrare. Mãsurile de încurajare a locuri de muncã. Alte 30.000 - 40.000 

industriei þin de reducerea TVA-ului, majorare în ultimuu 2 ani. Dacã în în industria IT, pentru care Guvernul 
dar ºi de alocarea resurselor din FSDI 2016, acesta era de 2.046 lei, anul PSD-ALDE a extins neimpozitarea 
pentru acest tip de companii, trecut, câºtigul salarial mediu net a veniturilor pentru toþi IT-ºtii. Peste 
concomitent cu creºterea salariului fost de 2.355 lei iar în 2018 este 50.000 de noi locuri de muncã vor fi 
minim pe þarã. O altã sursã bugetarã estimat, conform CNP, la 2.614 lei."create în domeniul sãnãtate, prin 

pentru autoritãþile statului de a oferi 
posibilitatea plãþii online a taxelor va 

Programul de guvernare pentru anii de taxe." a spus parlamentarul fi însoþitã ºi de obligativitatea 
2018 – 2020 prevede printre altele ºi cãlãrãºean care a prezentat ºi o parte acceptãrii tuturor documentelor care 
simplificare birocraþiei prin reducerea din mãsurile ce vor fi întreprinse, în sunt transmise online de cãtre 
masivã a numãrului de impozite ºi acest sens, în perioada urmãtoare. contribuabili, dar ºi de reducerea 
taxe. Senatorul PSD Cãlãraºi, Roxana "Începând cu 1 ianuarie 2019 numãrului de formulare solicitate de 
Paþurcã a declarat pentru numãrul taxelor, tarifelor si ANAF. Pentru IMM-uri nu vor exista 
www.arenamedia.ro cã comisioanelor (cu aplicare generala) decât 5 formulare de completat pe debirocratizarea ºi respectul faþã de în România nu va fi mai mare de 50. 

an iar pentru cei care au venituri cetãþeni, de contribuabili sunt douã Pentru populaþie vor exista cel mult 
independente doar unul. De elemente extrem de importante ce 10 taxe, generale, dintre care CASS, 
asemenea, toate procedurile din vor fi avute în vedere de Guvernul CAS, impozitul pe venit, impozitul pe 
interiorul unei instituþii publice se PSD – ALDE. "Modificãrile propuse în teren, impozitul pe bunuri imobile, 
vor simplifica ºi se vor face Codul Economic al României vizeazã, impozitul pe maºinã, etc. Toate 
electronic în proporþie de cel puþin cu prioritate, creºterea respectului celelalte taxe, tarife si comisioane 
90%. (folosire semnãturã de care trebuie sã se bucure cei care vor fi eliminate sau comasate. 
electronicã). Toate aceste obiective desfãºoarã o activitate economicã în Pentru agentii economici numãrul 
vor prinde contur în beneficiul România din partea statului român. taxelor fiscale ºi nefiscale (cu 

De aceea, vom simplifica birocraþia cetãþeanului, al contribuabilului aplicare generalã), va fi de maxim 
prin reducerea masivã a numãrului român." a conchis senatorul PSD.40. Introducerea obligativitãþii 
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În ultimile 2-3 sãptãmâni, nu mai puþin de 3 
miniºtri din Cabinetul Dãncilã s-au aflat în 
vizite de lucru la Cãlãraºi. 

Dupã Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri 
ºi Eugen Teodorovici, ministrul Finanþelor Publice, ºi 
ministrul Sãnãtãþii, Sorina Pintea a onorat invitaþia 
lansatã de liderii organizaþiei judeþene PSD Cãlãraºi, 
Ciprian Pandea ºi Roxana Paþurcã, vizitând, sâmbãtã, 
Spitalul Judeþean de Urgenþã din Cãlãraºi ºi Spitalul 
Municipal din Olteniþa unde a dialogat cu managerii 
celor douã unitãþi spitaliceºti precum ºi cu 
reprezentanþii autoritãþilor judeþene ºi locale, 
angrenate în buna desfãºurare a activitãþii în cadrul 
acestora. 
"Salut prezenþa doamnei ministru, Sorina Pintea la 
Cãlãraºi. A fost o vizitã necesarã ºi utilã. Am 
participat împreunã cu domnia sa dar ºi cu alþi colegi 
din partid la întâlnirile doamnei ministru cu 
managerii celor douã spitale, cel Judeþean de 
Urgenþã din Cãlãraºi, respectiv Municipal din 
Olteniþa. Problemele în ambele pãrþi au fost în, 
primul rând, legate de resursele umane. Sã ºtiþi cã nu 
este un avantaj faptul cã suntem aproape de 
Bucureºti pentru cã toatã resursa umanã tinde cãtre 
capitalã. Însã am fost foarte plãcut impresionat de 
faptul cã ambii manageri împreunã cu aparatul 
medical au fost foarte deschiºi în ceea ce priveºte 
operativitatea spitalelor, a serviciilor medicale ºi 
totodatã sufletul ºi munca pe care dânºii o depun 
pentru pacienþi." a declarat pentru 
www.arenamedia.ro ºeful social – democraþilor 
cãlãrãºeni, Ciprian Pandea care a mai adãugat cã în 
perioada urmãtoare ºi alþi miniºtri vor vizita Cãlãraºiul 
avânsând, în acest sens ºi douã nume. „Am început cu 
domnul Eugen Teodorovici ºi cu domnul Radu Oprea, 
continuãm cu doamna Sorina Pintea, am avut o 
discuþie cu domnul vicepremier Paul Stãnescu, 
ministrul Dezvoltãrii care a mai fost la Cãlãraºi dar aº 
vrea sã mai vinã încã o datã pentru cã vreau sã 
lãmurim foarte clar aspectele legate de bugetul 
Unitãþilor Administrativ Teritoriale. În viitorul 
apropiat sper sã vinã ºi doamna ministru al 
Tineretului ºi Sportului, Ioana Bran. Vom avea ºi alþi 
invitaþi de marcã."

Liderul PSD Cãlãraºi a explicat ºi motivele care stau la 
baza acestor vizite. „Asta înseamnã cã Organizaþia 
judeþeanã PSD Cãlãraºi creºte ºi începe sã conteze la 
nivel naþional. Vã reamintesc cã preºedintele 
Dragnea m-a cooptat în echipa de organizare a 
congresului, sunt printre cei mai vechi secretari de 
stat în cadrul Secretariatului de General al Guvernului 
(SGG) României. Împreunã cu doamna senator 
Roxana Paþurcã ºi cu domnul deputat Sorin Vrãjitoru 
considerãm cã facem o echipã imbatabilã la Cãlãraºi, 
motiv pentru care din ce în ce mai mulþi miniºtri vor 
fi prezenþi la Cãlãraºi." a conchis Ciprian Pandea.

programe care finanþeazã suficient ca sã vã calificaþi ºi sã 
agricultura dar, în schimb, primiþi acea sumã de bani.
Start-up Nation poate Acea sumã de bani nu vã 
dezvolta afaceri conexe în duceþi sã v-o dea cineva în 
agricultura. Vã dau un mânã ci vã duceþi în baza unui 
exemplu, ºi dumneavoastrã proiect ºi în urma unei 
trebuie sã vã gândiþi la ce evaluãri." a spus Vrãjitoru care 
afaceri vreþi sã faceþi ºi sã i-a îndemnat pe studenþi sã 
veniþi cu exemple. Mã uitam iniþieze proiecte în baza acestui 
în ziarele locale sãptãmâna program Start-up Nation, 
trecutã ºi vedeam cã se Varianta 2018 solicitând 
înfiinþeazã ferme agricole. informaþiile necesare dar ºi 
Cine vrea sã producã ouã, vã sprijinul aferent inclusiv 
dau un singur exemplu, are parlamentarilor PSD. 
nevoie de niºte cartoane în "De aceea avem toatã 
care sã le ambaleze. Ei, deschiderea cãtre 
dumneavoastrã prin dumneavoastrã, de aceea Deputatul PSD Cãlãraºi, Sorin Paþurcã, subliniind în 
Programul Start-up Nation, cu domnul ministru, domnul Vrãjitoru a participat recent la intervenþia sa cã Programul 
o maºinã puteþi face aceste secretar de stat, domnul întâlnirea ministrului pentru Start-up Nation, Varianta 2018 
cartoane. Este un exemplu. preºedinte Pandea, domnul Mediul de Afaceri, Radu Oprea poate susþine dezvoltarea unor 
Poate nu este relevant dar prefect, doamna senator, toþi ºi a secretarului din stat din afaceri conexe cu agricultura. 
gândiþi-vã ce sã faceþi ca sã suntem aici în faþa acelaºi minister, Adrian Dobre „Aº dori sã vã spun cã provin 
puteþi accesa acest Program ºi dumneavoastrã ºi vã stãm la cu studenþii din cadrul din mediul de afaceri dinainte 
sã aveþi succes cu acest dispoziþie ori de câte ori este Facultãþii de Management, sã fac politicã. Acest judeþ 
program spre producþie. Sã necesar ºi cu toate Inginerie Economicã în este unul preponderent 
tindeþi, sã vã orientaþi paleta informaþiile pe care Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã agricol. Afaceri multe sunt în 
dumnevoastrã de gândire spre dumneavoastrã doriþi sã le din cadrul USAMV Bucucureºti, acest domeniu. Start-up 
producþie astfel încât sã aflaþi de la noi." a conchis mijlocitã de colega sa de Nation nu finanþeazã 
obþineþi un punctaj necesar ºi deputatul social – democrat.partid, senatorul, Roxana agricultura, sunt alte 

Dupã Eugen Teodorovici ºi Radu Oprea un alt ministru din 
Cabinetul Dãncilã a fost în vizitã de lucru la Cãlãraºi. La invitaþia 
liderilor PSD Cãlãraºi, Ciprian Pandea, secretar de stat în cadrul 
SGG ºi Roxana Paþurcã, senator, Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãþii a 
vizitat sâmbãtã Spitalul Judeþean de Urgenþã din Cãlãraºi ºi 
Spitalul municipal din Olteniþa. 

La Cãlãraºi, Pintea a purtat discuþii cu managerul SJUC, Valentin 
Emanoil ºi Vasile Iliuþã, preºedintele CJ Cãlãraºi, instituþie care 
susþine financiar o mare parte din investiþiile spitalului.

La Olteniþa, gazdã a fost primarul Petre Þone, Primãria ºi Consiliul 
Local Olteniþa contribuind financiar la buna funcþionare a 
spitalului care deserveºte mai bine de 30% din populaþia judeþului. 

„Suntem de fiecare datã alãturi de cãlãrãºeni ºi problemele lor. 
Sãnãtatea este un domeniu care mã preocupã îndeaproape, atât 
pe mine cât ºi pe colegii mei din PSD. Doamna Sorina Pintea, 
ministrul Sãnãtãþii s-a aflat la Cãlãraºi, la invitaþia pe care i-am 
lansat-o împreunã cu domnul preºedinte, Ciprian Pandea." a scris 
senatorul Roxana Paþurcã pe pagina personalã de facebook, 
continuând „În prima parte a zilei, împreunã cu doamna ministru 
am vizitat câteva secþii din cadrul Spitalului Judeþean de Urgenþã 
Cãlãraºi. Am inventariat împreunã cu managerul spitalului, 
domnul Valentin Emanoil, problemele majore cu care se confruntã 
aceastã unitate spitaliceascã foarte importantã din judeþ, 
identificând împreunã ºi o parte din soluþii pentru remedierea lor. 
Tot sâmbãtã, doamna ministru s-a deplasat ºi la Olteniþa unde ne-
am întâlnit cu o parte din cadrele medicale ale Spitalului 
municipal. La discuþii a fost prezent ºi domnul primar Petre Þone, 
primãria ºi Consiliul Local Olteniþa asigurând finanþarea în bune 
condiþii a spitalului.

Una din concluziile majore pe care le-am desprins astãzi este cã 
avem nevoie de medici ºi sunt convinsã cã decizia Guvernului de a 
majora salariile acestora, începând cu 1 martie, este de bun augur 
pentru însãnãtoºirea sistemului de sãnãtate din România. Doamna 
ministru Pintea ne-a asigurat de tot sprijinul sãu ºi sper ca în 
perioada imediat urmãtoare lucrurile sã se îmbunãtãþeascã." 

Numele preºedintelui organizaþiei judeþene miniºtri prezenþi al Cãlãraºi. ne-au votat. Sã nu credeþi cã va fi un Congres 
PSD Cãlãraºi, Ciprian Pandea este vehiculat uºor! Vor fi oameni nemulþumiþi, dar î ªi vor mai veni, în viitorul apropiat alþi 
potrivit unor surse media pentru a ocupa nemulþumirile dacã s-ar transforma în forþa doi…

motrice sã dovedeascã cã într-adevãr sunt una din funcþiile de vicepreºedinte al E mare lucru sã ai posibilitatea sã-þi expui 
buni ºi cã într-adevãr vor avea rezultate partidului dupã Congresul Extraordinar ideile, proiectele înainte de a le depune la un 
extraordinare, e benefic pentru partid.programat sâmbãtã, 10 martie, în Bucureºti, minister sau altul. ªi sã ai o susþinere. E mare 

la Sala Palatului. Vicepreºedintele E rãu însã dacã cumva apar facþiuni. Pee noi lucru, cineva sã te asculte. Pânã acum eram 
organizaþiei judeþene, Petre Þone, primarul ne-au omorât. Dumnevoastrã ºtiþi cã eu sunt obligaþi sã ne ducem la Bucureºti sã rupem 
municipiului Olteniþa s-a arãtat încântat de de foarte mulþi ani în partidul ãsta. Eu am clanþele la ministere ºi de foarte multe ori nu 
aceastã "nominalizare" susþinând cã ea ar fi eram primiþi. prins cu durere mare când s-a rupt partidul în 

2000 iar APR-ul a luat la localele din 2000 un extreme de beneficã pentru partid. ªi acum sã-þi vinã la tine în judeþ, la tine 
scor foarte mare. Cu toate acestea, noi am În altã ordine de idei, Petre Þone sperã ca acasã ministrul. ªi de regulã un ministru nu 
câºtigat la modul extraordinar în toatã þara.vine singur. Nu ºtiu dacã aþi vãzut, domnul dupã Congres, PSD sã devinã ºi mai puternic 

Stãnescu a venit, atunci în decembrie, cu astfel încât sã-ºi assume în continuare La Cãlãraºi dacã vã mai aduceþi aminte am 
secretarul de stat specializat pe PNDL. E mare obiectivele stabilite în Programul de câºtigat ºi preºedinþia Consiliului Judeþean, 
lucru. La fel domnul ministru Teodorovici ºi amândoi vicepreºedinþi, primar pe Þuþuianu, guvernare, în beneficiul românilor.
domnul ministru Radu Oprea de la IMM-uri. la Cãlãraºi, prefectul, subprefectul. În sã fie bãrbaþi ºi tot 8, femei.
Ai cu cine sã vorbeºti ºi am vãzut cã tot teritoriu, la Olteniþa, am avut primar î Domnule primar, sâmbãtã, 10 martie, va Ne onoreazã! Eu sper din tot sufletul sã nu-l timpul îºi luau notiþe la ce spuneam. viceprimar ºi 12 consilieri din 21. Iertaþi-mã avea loc Congresul Extraordinar al Partidului facem de ruºine pentru cã la anul avem douã 
î I-am vãzut destul de deschiºi ºi dar am avut majoritate absolutã! Deci am Social Democrat. Pe surse a apãrut rânduri de alegeri ºi el va trebui sã 
tranparenþi... avut rezultate extraordinare dar nu pot sã informaþia potrivit cãreia preºedintele demonstreze prin fapte, conducând aceastã 

trec ºi peste momentul 2005 când au plecat Nu uitaþi cã domnii miniºtri Oprea ºi organizaþiei judeþene PSD Cãlãraºi, Ciprian organizaþie, sã avem realizãri cel puþin la 
foarte mulþi la PC, soluþia imoralã ºi s-au Teodorovici au stat în Cãlãraºi 12 ore. Pãi un Pandea, ar figura pe o listã de nivelul anului 2014 la europarlamentare ºi cu 
coagulat în jurul  PNL. ministru sã piardã 12 ore doar într-un judeþ, vicepreºedinþi. Ce puteþi spune despre asta? totul altele la prezidenþiale.

doar în capitala unui judeþ... Iertaþi-mã dar e Deci am prins niºte momente din acestea de Poate e o întrebare capcanã dar mã bucur cã Vedeþi dumneavoastrã, nu e suficient cineva 
un lucru absolut deosebit.mi-aþi pus-o. Eu când am avut ceva de zis, am rupturã pe care nu le mai vreau cã nu sunt sã te propunã, mai trebuie sã ºi meriþi. Dupã 
î Ce aºteptãri aveþi de la PSD dupã acest zis. Acum, sincer vã spun cã ne onoreazã benefice pentru partid. E adevãrat cã PSD-ul pãrerea mea el meritã pentru cã s-a bãtut 
Congres?aceastã prezenþã a lui pe o listã de viitori are o putere de regenerare extraordinarã. Eu foarte mult pentru acest judeþ ºi dacã 

vicepreºedinþi, la nivel naþional, adicã sã fie ce sã vã spun dacã de 24 de ani am stat dumneavoastrã urmãriþi, ºi o faceþi cu mare Poate sã devenim puþin mai radicali. Cred cã 
unul din cei 8 la nivel naþional. ªtiþi cã se numai aici? Eu voi pleca acasã când va fi sã atenþie, viaþa politicã din judeþul Cãlãraºi, trebuie sã ne asumãm speranþele pe care 
intenþioneazã ca din cei 16 vicepreºedinþi 8 numai în ultimele douã sãptãmâni am avut 3 oamenii le-au pus în noi în momentul în care plec. Sub nicio formã nu plec în altã parte.

Organizaþia judeþeanã PSD Considerãm cã nu este judeþene ºi a preºedinþilor de 
Cãlãraºi a aprobat, la finele necesar ca dumnealui sã îºi sectoare. Dacã în Statutul 
sãptãmânii trecute, în cadrul depunã mandatul acum având actual erau aleºi de cãtre toþi 
unei Conferinþe Extraordinare, în vedere cã în 2019 se membrii de partid, conform 
propunerile de modificare a împlinesc cei 4 ani de zile propunerii noastre ºi a 
Statului partidului precum ºi statutari. Anul viitor va fi unul majoritãþii organizaþiilor 
lista celor 42 de delegaþi care electoral, cu atât mai mult, dorim ca preºedinþii de 
vor participa la Congresul motiv pentru care având în organizaþii judeþene sã fie 
Extraordinar, programat pe 10 vedere rezultatele pe care le- aleºi de cãtre delegaþi." a 
martie la Bucureºti, la Sala am avut sub conducerea conchis Pandea. 
Palatului. domnului Dragnea, În cadrul Congresului vor fi 

considerãm cã ne poate Cei prezenþi au adoptat ºi o aleºi preºedintele executive, 
conduce pânã cel puþin în rezoluþie prin care îºi reafirmã secretarul general ºi cei 16 
2020." a declarat pentru încrederea ºi sprijinul pentru vicepreºedinþi (câte doi pentru 
www.arenamedia.ro, preºedintele Liviu Dragnea. fiecare regiune). Redefinirea ºi 
preºedintele organizaþiei "Vineri a fost convocat relansarea programului de 
judeþene, Ciprian Pandea care Comitetul Executiv urmat apoi guvernare se vor afla de 
s-a referit ºi la propunerile de de o Conferinþã Extraordinarã asemenea pe agenda 
modificare a Statutului în care am stabilit delegaþii congresului. Pe 14 februarie, 
partidului. "Am avut o singurã care vor participa la Congresul Liviu Dragnea afirma cã la 
propunere în ceea ce priveºte Extraordinar al PSD. Totodatã Congres nu va fi stabilit 
modificarea Statutului, ea se am adoptat ºi o rezoluþie prin candidatul la prezidenþiale al 
referã la alegerea care îl susþinem pe domnul PSD, el motivând cã "este mult 
preºedinþilor de organizaþii preºedinte Liviu Dragnea. prea devreme".

Congresul Extraordinar al PSD se 
va desfãºura sâmbãtã, 10 
martie, la Sala Palatului din 
Capitalã. Din echipa de 
organizare a fãcut parte ºi 
liderul interimar al organizaþiei 
judeþene PSD Cãlãraºi, Ciprian 
Pandea, secretar de stat în 
cadrul SGG. „Dupã ce se va 
modifica Statutul, cu siguranþã, 
vor avea loc alegeri la nivelul 
conducerii organizaþiei 
judeþene PSD Cãlãraºi. Se va 
lua astfel o piatrã de moarã de 
pe sufletul meu" a susþinut 
liderul interimar al organizaþiei 
locale care a figurat în aceste 
zile pe o listã a viitorilor posibili 
vicepreºedinþi lai partidului la 
nivel naþional.

1. Numãr referinþã: Cod SMIS 111570, contract de Regionalã Sud Muntenia Valoarea totalã a contractului de finanþare este de 
finanþare nr. 1133/09.02.2018 5. Loc de implementare: PUNCT NET RO&MA SRL va 1.287.223,63 lei din care valoarea eligibilã a 
2. Finanþat din Programul Operaþional Regional 2014- implementa în Municipiul Cãlãraºi, Judeþul Cãlãraºi. proiectului este de 1.071.281,78 lei, unde 728.471,61 
2020, Axa prioritarã 2 – Îmbunãtãþirea 6. Perioada de implementare a proiectului este din lei reprezintã finanþare FEDR, iar suma de 128.553,81 
competitivitãþii întreprinderilor mici ºi mijlocii", 09/02/2018 pânã la data de 30/11/2018. lei reprezintã finanþare din bugetul naþional.
Prioritatea de investiþii 2.1 – Promovarea spiritului Obiectivul general al proiectului constã în 
antreprenorial, în special prin facilitarea exploatãrii Consolidarea pozitiei companiei prin dezvoltarea 
economice a ideilor noi ºi prin încurajarea creãrii de activitãþii de lucrãri de pregãtire a terenului în 
noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri vederea creºterii capacitãþii companiei de a presta 
3. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltãrii servicii de lucrãri prin dotarea acesteia cu utilaje 
Regionale si Administraþiei Publice tehnice necesare ºi creºterea competitivitãþii PUNCT 
4. Organism Intermediar: Agenþia pentru Dezvoltare NET RO&MA SRL pe piaþa de profil.

Cãlãraºi, 09 martie 2018

PUNCT NET RO&MA pregãteºte terenul!

PUNCT NET RO&MA SRL
Adresa: Dobrogei, nr. 46, etaj 1, camera 5, 

Municipiul Cãlãraºi, judeþul Cãlãraºi
Telefon: 0721.272.347; 

E-mail:punctnetroma@gmail.com

n PSD

P. Þone: Ne onoreazã aceastã prezenþã pe o listã de posibili vicepreºedinþi

n PSD Cãlãraºi

C. Pandea: Vor mai veni 
ºi alþi miniºtri la Cãlãraºi!

Cooptat în echipa de 
organizare a Congresului 

Extraordinar al PSD

PSD Cãlãraºi merge în continuare pe mâna lui Liviu Dragnea

Sorin Vrãjitoru: Start-up Nation poate 
susþine dezvoltarea unor afaceri conexe

Ministrul Sãnãtãþii a vizitat 
spitalele din Cãlãraºi ºi Olteniþa

„Debirocratizare ºi respect pentru cetãþeni“

n PSD Cãlãraºi

R. Paþurcã: Datele prezentate de Comisia 
Naþionalã de Prognozã susþin previziunile noastre



În cadrul programului de guvernare foarte importantã, care împreunã cu 
PSD – ALDE aferent perioadei 2018 – FSDI va genera peste 300.000 de noi 
2020, crearea de noi locuri de muncã locuri de muncã în economie, o 
reprezintã o prioritate, obiectivul reprezintã fondurile europene." a 
fiind atingerea cifrei de 640 de mii. spus parlamentarul cãlãrãºean care a 

continuat "Datele prezentate recent 
Senatorul PSD Cãlãraºi, Roxana de Comisia Naþionalã de Prognozã 
Paþurcã a prezentat pentru susþin previziunile noastre. În 2016, 
www.arenamedia.ro ºi mijloacele numãrul mediu de salariaþi conform 
prin care poate fi realizat acest AMIGO a fost de 6.200,6 mii 
deziderat precizând cã datele persoane. Anul trecut, acesta s-a 
prezentate recent de Comisia mãrit la 6.430 mii persoane iar în 
Naþionalã de Prognozã susþin 2018 va ajunge la 6.675 mii. De 

cele 9 mari spitale ce vor fi construite previziunile guvernanþilor. "Crearea asemenea câºtigul salarial mediu pânã în 2020, dar ºi prin deblocarea de noi locuri de muncã reprezintã o brut a cunoscut creºteri în ultimii ani. tuturor posturilor de medici din toatã altã prioritate a Programului de Astfel în 2016, acest câºtig s-a cifrat þara ºi scoaterea lor la concurs. ªi în guvernare 2018 – 2020. Avem în la 2.809 lei pentru ca anul trecut sã industrie vom avea sectoare cu zeci vedere peste 640 de mii de noi locuri 
fie de 3.230 lei. Rezultã aºadar o de mii de angajaþi în plus: industria de muncã. Ca urmare a reducerii TVA 
creºtere semnificativã de 15%. În extractivã, industria prelucrãtoare, pentru vânzarea de locuinþe (5% 
2018, prognoza este de 4.162 lei, industria auto, industria procesãrii pentru locuinþele cu o suprafaþã mai 
ceea ce înseamnã iarãºi o creºtere de agroalimentare, industria micã de 120 mp), estimãm cã vor 
15% faþã de anul trecut. ªi câºtigul siderurgicã, industria de armament ºi apãrea în jur de 50 de mii de noi 
salarial mediu net lunar a cunoscut o de apãrare. Mãsurile de încurajare a locuri de muncã. Alte 30.000 - 40.000 

industriei þin de reducerea TVA-ului, majorare în ultimuu 2 ani. Dacã în în industria IT, pentru care Guvernul 
dar ºi de alocarea resurselor din FSDI 2016, acesta era de 2.046 lei, anul PSD-ALDE a extins neimpozitarea 
pentru acest tip de companii, trecut, câºtigul salarial mediu net a veniturilor pentru toþi IT-ºtii. Peste 
concomitent cu creºterea salariului fost de 2.355 lei iar în 2018 este 50.000 de noi locuri de muncã vor fi 
minim pe þarã. O altã sursã bugetarã estimat, conform CNP, la 2.614 lei."create în domeniul sãnãtate, prin 

pentru autoritãþile statului de a oferi 
posibilitatea plãþii online a taxelor va 

Programul de guvernare pentru anii de taxe." a spus parlamentarul fi însoþitã ºi de obligativitatea 
2018 – 2020 prevede printre altele ºi cãlãrãºean care a prezentat ºi o parte acceptãrii tuturor documentelor care 
simplificare birocraþiei prin reducerea din mãsurile ce vor fi întreprinse, în sunt transmise online de cãtre 
masivã a numãrului de impozite ºi acest sens, în perioada urmãtoare. contribuabili, dar ºi de reducerea 
taxe. Senatorul PSD Cãlãraºi, Roxana "Începând cu 1 ianuarie 2019 numãrului de formulare solicitate de 
Paþurcã a declarat pentru numãrul taxelor, tarifelor si ANAF. Pentru IMM-uri nu vor exista 
www.arenamedia.ro cã comisioanelor (cu aplicare generala) decât 5 formulare de completat pe debirocratizarea ºi respectul faþã de în România nu va fi mai mare de 50. 

an iar pentru cei care au venituri cetãþeni, de contribuabili sunt douã Pentru populaþie vor exista cel mult 
independente doar unul. De elemente extrem de importante ce 10 taxe, generale, dintre care CASS, 
asemenea, toate procedurile din vor fi avute în vedere de Guvernul CAS, impozitul pe venit, impozitul pe 
interiorul unei instituþii publice se PSD – ALDE. "Modificãrile propuse în teren, impozitul pe bunuri imobile, 
vor simplifica ºi se vor face Codul Economic al României vizeazã, impozitul pe maºinã, etc. Toate 
electronic în proporþie de cel puþin cu prioritate, creºterea respectului celelalte taxe, tarife si comisioane 
90%. (folosire semnãturã de care trebuie sã se bucure cei care vor fi eliminate sau comasate. 
electronicã). Toate aceste obiective desfãºoarã o activitate economicã în Pentru agentii economici numãrul 
vor prinde contur în beneficiul România din partea statului român. taxelor fiscale ºi nefiscale (cu 

De aceea, vom simplifica birocraþia cetãþeanului, al contribuabilului aplicare generalã), va fi de maxim 
prin reducerea masivã a numãrului român." a conchis senatorul PSD.40. Introducerea obligativitãþii 
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În ultimile 2-3 sãptãmâni, nu mai puþin de 3 
miniºtri din Cabinetul Dãncilã s-au aflat în 
vizite de lucru la Cãlãraºi. 

Dupã Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri 
ºi Eugen Teodorovici, ministrul Finanþelor Publice, ºi 
ministrul Sãnãtãþii, Sorina Pintea a onorat invitaþia 
lansatã de liderii organizaþiei judeþene PSD Cãlãraºi, 
Ciprian Pandea ºi Roxana Paþurcã, vizitând, sâmbãtã, 
Spitalul Judeþean de Urgenþã din Cãlãraºi ºi Spitalul 
Municipal din Olteniþa unde a dialogat cu managerii 
celor douã unitãþi spitaliceºti precum ºi cu 
reprezentanþii autoritãþilor judeþene ºi locale, 
angrenate în buna desfãºurare a activitãþii în cadrul 
acestora. 
"Salut prezenþa doamnei ministru, Sorina Pintea la 
Cãlãraºi. A fost o vizitã necesarã ºi utilã. Am 
participat împreunã cu domnia sa dar ºi cu alþi colegi 
din partid la întâlnirile doamnei ministru cu 
managerii celor douã spitale, cel Judeþean de 
Urgenþã din Cãlãraºi, respectiv Municipal din 
Olteniþa. Problemele în ambele pãrþi au fost în, 
primul rând, legate de resursele umane. Sã ºtiþi cã nu 
este un avantaj faptul cã suntem aproape de 
Bucureºti pentru cã toatã resursa umanã tinde cãtre 
capitalã. Însã am fost foarte plãcut impresionat de 
faptul cã ambii manageri împreunã cu aparatul 
medical au fost foarte deschiºi în ceea ce priveºte 
operativitatea spitalelor, a serviciilor medicale ºi 
totodatã sufletul ºi munca pe care dânºii o depun 
pentru pacienþi." a declarat pentru 
www.arenamedia.ro ºeful social – democraþilor 
cãlãrãºeni, Ciprian Pandea care a mai adãugat cã în 
perioada urmãtoare ºi alþi miniºtri vor vizita Cãlãraºiul 
avânsând, în acest sens ºi douã nume. „Am început cu 
domnul Eugen Teodorovici ºi cu domnul Radu Oprea, 
continuãm cu doamna Sorina Pintea, am avut o 
discuþie cu domnul vicepremier Paul Stãnescu, 
ministrul Dezvoltãrii care a mai fost la Cãlãraºi dar aº 
vrea sã mai vinã încã o datã pentru cã vreau sã 
lãmurim foarte clar aspectele legate de bugetul 
Unitãþilor Administrativ Teritoriale. În viitorul 
apropiat sper sã vinã ºi doamna ministru al 
Tineretului ºi Sportului, Ioana Bran. Vom avea ºi alþi 
invitaþi de marcã."

Liderul PSD Cãlãraºi a explicat ºi motivele care stau la 
baza acestor vizite. „Asta înseamnã cã Organizaþia 
judeþeanã PSD Cãlãraºi creºte ºi începe sã conteze la 
nivel naþional. Vã reamintesc cã preºedintele 
Dragnea m-a cooptat în echipa de organizare a 
congresului, sunt printre cei mai vechi secretari de 
stat în cadrul Secretariatului de General al Guvernului 
(SGG) României. Împreunã cu doamna senator 
Roxana Paþurcã ºi cu domnul deputat Sorin Vrãjitoru 
considerãm cã facem o echipã imbatabilã la Cãlãraºi, 
motiv pentru care din ce în ce mai mulþi miniºtri vor 
fi prezenþi la Cãlãraºi." a conchis Ciprian Pandea.

programe care finanþeazã suficient ca sã vã calificaþi ºi sã 
agricultura dar, în schimb, primiþi acea sumã de bani.
Start-up Nation poate Acea sumã de bani nu vã 
dezvolta afaceri conexe în duceþi sã v-o dea cineva în 
agricultura. Vã dau un mânã ci vã duceþi în baza unui 
exemplu, ºi dumneavoastrã proiect ºi în urma unei 
trebuie sã vã gândiþi la ce evaluãri." a spus Vrãjitoru care 
afaceri vreþi sã faceþi ºi sã i-a îndemnat pe studenþi sã 
veniþi cu exemple. Mã uitam iniþieze proiecte în baza acestui 
în ziarele locale sãptãmâna program Start-up Nation, 
trecutã ºi vedeam cã se Varianta 2018 solicitând 
înfiinþeazã ferme agricole. informaþiile necesare dar ºi 
Cine vrea sã producã ouã, vã sprijinul aferent inclusiv 
dau un singur exemplu, are parlamentarilor PSD. 
nevoie de niºte cartoane în "De aceea avem toatã 
care sã le ambaleze. Ei, deschiderea cãtre 
dumneavoastrã prin dumneavoastrã, de aceea Deputatul PSD Cãlãraºi, Sorin Paþurcã, subliniind în 
Programul Start-up Nation, cu domnul ministru, domnul Vrãjitoru a participat recent la intervenþia sa cã Programul 
o maºinã puteþi face aceste secretar de stat, domnul întâlnirea ministrului pentru Start-up Nation, Varianta 2018 
cartoane. Este un exemplu. preºedinte Pandea, domnul Mediul de Afaceri, Radu Oprea poate susþine dezvoltarea unor 
Poate nu este relevant dar prefect, doamna senator, toþi ºi a secretarului din stat din afaceri conexe cu agricultura. 
gândiþi-vã ce sã faceþi ca sã suntem aici în faþa acelaºi minister, Adrian Dobre „Aº dori sã vã spun cã provin 
puteþi accesa acest Program ºi dumneavoastrã ºi vã stãm la cu studenþii din cadrul din mediul de afaceri dinainte 
sã aveþi succes cu acest dispoziþie ori de câte ori este Facultãþii de Management, sã fac politicã. Acest judeþ 
program spre producþie. Sã necesar ºi cu toate Inginerie Economicã în este unul preponderent 
tindeþi, sã vã orientaþi paleta informaþiile pe care Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã agricol. Afaceri multe sunt în 
dumnevoastrã de gândire spre dumneavoastrã doriþi sã le din cadrul USAMV Bucucureºti, acest domeniu. Start-up 
producþie astfel încât sã aflaþi de la noi." a conchis mijlocitã de colega sa de Nation nu finanþeazã 
obþineþi un punctaj necesar ºi deputatul social – democrat.partid, senatorul, Roxana agricultura, sunt alte 

Dupã Eugen Teodorovici ºi Radu Oprea un alt ministru din 
Cabinetul Dãncilã a fost în vizitã de lucru la Cãlãraºi. La invitaþia 
liderilor PSD Cãlãraºi, Ciprian Pandea, secretar de stat în cadrul 
SGG ºi Roxana Paþurcã, senator, Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãþii a 
vizitat sâmbãtã Spitalul Judeþean de Urgenþã din Cãlãraºi ºi 
Spitalul municipal din Olteniþa. 

La Cãlãraºi, Pintea a purtat discuþii cu managerul SJUC, Valentin 
Emanoil ºi Vasile Iliuþã, preºedintele CJ Cãlãraºi, instituþie care 
susþine financiar o mare parte din investiþiile spitalului.

La Olteniþa, gazdã a fost primarul Petre Þone, Primãria ºi Consiliul 
Local Olteniþa contribuind financiar la buna funcþionare a 
spitalului care deserveºte mai bine de 30% din populaþia judeþului. 

„Suntem de fiecare datã alãturi de cãlãrãºeni ºi problemele lor. 
Sãnãtatea este un domeniu care mã preocupã îndeaproape, atât 
pe mine cât ºi pe colegii mei din PSD. Doamna Sorina Pintea, 
ministrul Sãnãtãþii s-a aflat la Cãlãraºi, la invitaþia pe care i-am 
lansat-o împreunã cu domnul preºedinte, Ciprian Pandea." a scris 
senatorul Roxana Paþurcã pe pagina personalã de facebook, 
continuând „În prima parte a zilei, împreunã cu doamna ministru 
am vizitat câteva secþii din cadrul Spitalului Judeþean de Urgenþã 
Cãlãraºi. Am inventariat împreunã cu managerul spitalului, 
domnul Valentin Emanoil, problemele majore cu care se confruntã 
aceastã unitate spitaliceascã foarte importantã din judeþ, 
identificând împreunã ºi o parte din soluþii pentru remedierea lor. 
Tot sâmbãtã, doamna ministru s-a deplasat ºi la Olteniþa unde ne-
am întâlnit cu o parte din cadrele medicale ale Spitalului 
municipal. La discuþii a fost prezent ºi domnul primar Petre Þone, 
primãria ºi Consiliul Local Olteniþa asigurând finanþarea în bune 
condiþii a spitalului.

Una din concluziile majore pe care le-am desprins astãzi este cã 
avem nevoie de medici ºi sunt convinsã cã decizia Guvernului de a 
majora salariile acestora, începând cu 1 martie, este de bun augur 
pentru însãnãtoºirea sistemului de sãnãtate din România. Doamna 
ministru Pintea ne-a asigurat de tot sprijinul sãu ºi sper ca în 
perioada imediat urmãtoare lucrurile sã se îmbunãtãþeascã." 

Numele preºedintelui organizaþiei judeþene miniºtri prezenþi al Cãlãraºi. ne-au votat. Sã nu credeþi cã va fi un Congres 
PSD Cãlãraºi, Ciprian Pandea este vehiculat uºor! Vor fi oameni nemulþumiþi, dar î ªi vor mai veni, în viitorul apropiat alþi 
potrivit unor surse media pentru a ocupa nemulþumirile dacã s-ar transforma în forþa doi…

motrice sã dovedeascã cã într-adevãr sunt una din funcþiile de vicepreºedinte al E mare lucru sã ai posibilitatea sã-þi expui 
buni ºi cã într-adevãr vor avea rezultate partidului dupã Congresul Extraordinar ideile, proiectele înainte de a le depune la un 
extraordinare, e benefic pentru partid.programat sâmbãtã, 10 martie, în Bucureºti, minister sau altul. ªi sã ai o susþinere. E mare 

la Sala Palatului. Vicepreºedintele E rãu însã dacã cumva apar facþiuni. Pee noi lucru, cineva sã te asculte. Pânã acum eram 
organizaþiei judeþene, Petre Þone, primarul ne-au omorât. Dumnevoastrã ºtiþi cã eu sunt obligaþi sã ne ducem la Bucureºti sã rupem 
municipiului Olteniþa s-a arãtat încântat de de foarte mulþi ani în partidul ãsta. Eu am clanþele la ministere ºi de foarte multe ori nu 
aceastã "nominalizare" susþinând cã ea ar fi eram primiþi. prins cu durere mare când s-a rupt partidul în 

2000 iar APR-ul a luat la localele din 2000 un extreme de beneficã pentru partid. ªi acum sã-þi vinã la tine în judeþ, la tine 
scor foarte mare. Cu toate acestea, noi am În altã ordine de idei, Petre Þone sperã ca acasã ministrul. ªi de regulã un ministru nu 
câºtigat la modul extraordinar în toatã þara.vine singur. Nu ºtiu dacã aþi vãzut, domnul dupã Congres, PSD sã devinã ºi mai puternic 

Stãnescu a venit, atunci în decembrie, cu astfel încât sã-ºi assume în continuare La Cãlãraºi dacã vã mai aduceþi aminte am 
secretarul de stat specializat pe PNDL. E mare obiectivele stabilite în Programul de câºtigat ºi preºedinþia Consiliului Judeþean, 
lucru. La fel domnul ministru Teodorovici ºi amândoi vicepreºedinþi, primar pe Þuþuianu, guvernare, în beneficiul românilor.
domnul ministru Radu Oprea de la IMM-uri. la Cãlãraºi, prefectul, subprefectul. În sã fie bãrbaþi ºi tot 8, femei.
Ai cu cine sã vorbeºti ºi am vãzut cã tot teritoriu, la Olteniþa, am avut primar î Domnule primar, sâmbãtã, 10 martie, va Ne onoreazã! Eu sper din tot sufletul sã nu-l timpul îºi luau notiþe la ce spuneam. viceprimar ºi 12 consilieri din 21. Iertaþi-mã avea loc Congresul Extraordinar al Partidului facem de ruºine pentru cã la anul avem douã 
î I-am vãzut destul de deschiºi ºi dar am avut majoritate absolutã! Deci am Social Democrat. Pe surse a apãrut rânduri de alegeri ºi el va trebui sã 
tranparenþi... avut rezultate extraordinare dar nu pot sã informaþia potrivit cãreia preºedintele demonstreze prin fapte, conducând aceastã 

trec ºi peste momentul 2005 când au plecat Nu uitaþi cã domnii miniºtri Oprea ºi organizaþiei judeþene PSD Cãlãraºi, Ciprian organizaþie, sã avem realizãri cel puþin la 
foarte mulþi la PC, soluþia imoralã ºi s-au Teodorovici au stat în Cãlãraºi 12 ore. Pãi un Pandea, ar figura pe o listã de nivelul anului 2014 la europarlamentare ºi cu 
coagulat în jurul  PNL. ministru sã piardã 12 ore doar într-un judeþ, vicepreºedinþi. Ce puteþi spune despre asta? totul altele la prezidenþiale.

doar în capitala unui judeþ... Iertaþi-mã dar e Deci am prins niºte momente din acestea de Poate e o întrebare capcanã dar mã bucur cã Vedeþi dumneavoastrã, nu e suficient cineva 
un lucru absolut deosebit.mi-aþi pus-o. Eu când am avut ceva de zis, am rupturã pe care nu le mai vreau cã nu sunt sã te propunã, mai trebuie sã ºi meriþi. Dupã 
î Ce aºteptãri aveþi de la PSD dupã acest zis. Acum, sincer vã spun cã ne onoreazã benefice pentru partid. E adevãrat cã PSD-ul pãrerea mea el meritã pentru cã s-a bãtut 
Congres?aceastã prezenþã a lui pe o listã de viitori are o putere de regenerare extraordinarã. Eu foarte mult pentru acest judeþ ºi dacã 

vicepreºedinþi, la nivel naþional, adicã sã fie ce sã vã spun dacã de 24 de ani am stat dumneavoastrã urmãriþi, ºi o faceþi cu mare Poate sã devenim puþin mai radicali. Cred cã 
unul din cei 8 la nivel naþional. ªtiþi cã se numai aici? Eu voi pleca acasã când va fi sã atenþie, viaþa politicã din judeþul Cãlãraºi, trebuie sã ne asumãm speranþele pe care 
intenþioneazã ca din cei 16 vicepreºedinþi 8 numai în ultimele douã sãptãmâni am avut 3 oamenii le-au pus în noi în momentul în care plec. Sub nicio formã nu plec în altã parte.

Organizaþia judeþeanã PSD Considerãm cã nu este judeþene ºi a preºedinþilor de 
Cãlãraºi a aprobat, la finele necesar ca dumnealui sã îºi sectoare. Dacã în Statutul 
sãptãmânii trecute, în cadrul depunã mandatul acum având actual erau aleºi de cãtre toþi 
unei Conferinþe Extraordinare, în vedere cã în 2019 se membrii de partid, conform 
propunerile de modificare a împlinesc cei 4 ani de zile propunerii noastre ºi a 
Statului partidului precum ºi statutari. Anul viitor va fi unul majoritãþii organizaþiilor 
lista celor 42 de delegaþi care electoral, cu atât mai mult, dorim ca preºedinþii de 
vor participa la Congresul motiv pentru care având în organizaþii judeþene sã fie 
Extraordinar, programat pe 10 vedere rezultatele pe care le- aleºi de cãtre delegaþi." a 
martie la Bucureºti, la Sala am avut sub conducerea conchis Pandea. 
Palatului. domnului Dragnea, În cadrul Congresului vor fi 

considerãm cã ne poate Cei prezenþi au adoptat ºi o aleºi preºedintele executive, 
conduce pânã cel puþin în rezoluþie prin care îºi reafirmã secretarul general ºi cei 16 
2020." a declarat pentru încrederea ºi sprijinul pentru vicepreºedinþi (câte doi pentru 
www.arenamedia.ro, preºedintele Liviu Dragnea. fiecare regiune). Redefinirea ºi 
preºedintele organizaþiei "Vineri a fost convocat relansarea programului de 
judeþene, Ciprian Pandea care Comitetul Executiv urmat apoi guvernare se vor afla de 
s-a referit ºi la propunerile de de o Conferinþã Extraordinarã asemenea pe agenda 
modificare a Statutului în care am stabilit delegaþii congresului. Pe 14 februarie, 
partidului. "Am avut o singurã care vor participa la Congresul Liviu Dragnea afirma cã la 
propunere în ceea ce priveºte Extraordinar al PSD. Totodatã Congres nu va fi stabilit 
modificarea Statutului, ea se am adoptat ºi o rezoluþie prin candidatul la prezidenþiale al 
referã la alegerea care îl susþinem pe domnul PSD, el motivând cã "este mult 
preºedinþilor de organizaþii preºedinte Liviu Dragnea. prea devreme".

Congresul Extraordinar al PSD se 
va desfãºura sâmbãtã, 10 
martie, la Sala Palatului din 
Capitalã. Din echipa de 
organizare a fãcut parte ºi 
liderul interimar al organizaþiei 
judeþene PSD Cãlãraºi, Ciprian 
Pandea, secretar de stat în 
cadrul SGG. „Dupã ce se va 
modifica Statutul, cu siguranþã, 
vor avea loc alegeri la nivelul 
conducerii organizaþiei 
judeþene PSD Cãlãraºi. Se va 
lua astfel o piatrã de moarã de 
pe sufletul meu" a susþinut 
liderul interimar al organizaþiei 
locale care a figurat în aceste 
zile pe o listã a viitorilor posibili 
vicepreºedinþi lai partidului la 
nivel naþional.

1. Numãr referinþã: Cod SMIS 111570, contract de Regionalã Sud Muntenia Valoarea totalã a contractului de finanþare este de 
finanþare nr. 1133/09.02.2018 5. Loc de implementare: PUNCT NET RO&MA SRL va 1.287.223,63 lei din care valoarea eligibilã a 
2. Finanþat din Programul Operaþional Regional 2014- implementa în Municipiul Cãlãraºi, Judeþul Cãlãraºi. proiectului este de 1.071.281,78 lei, unde 728.471,61 
2020, Axa prioritarã 2 – Îmbunãtãþirea 6. Perioada de implementare a proiectului este din lei reprezintã finanþare FEDR, iar suma de 128.553,81 
competitivitãþii întreprinderilor mici ºi mijlocii", 09/02/2018 pânã la data de 30/11/2018. lei reprezintã finanþare din bugetul naþional.
Prioritatea de investiþii 2.1 – Promovarea spiritului Obiectivul general al proiectului constã în 
antreprenorial, în special prin facilitarea exploatãrii Consolidarea pozitiei companiei prin dezvoltarea 
economice a ideilor noi ºi prin încurajarea creãrii de activitãþii de lucrãri de pregãtire a terenului în 
noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri vederea creºterii capacitãþii companiei de a presta 
3. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltãrii servicii de lucrãri prin dotarea acesteia cu utilaje 
Regionale si Administraþiei Publice tehnice necesare ºi creºterea competitivitãþii PUNCT 
4. Organism Intermediar: Agenþia pentru Dezvoltare NET RO&MA SRL pe piaþa de profil.

Cãlãraºi, 09 martie 2018

PUNCT NET RO&MA pregãteºte terenul!

PUNCT NET RO&MA SRL
Adresa: Dobrogei, nr. 46, etaj 1, camera 5, 

Municipiul Cãlãraºi, judeþul Cãlãraºi
Telefon: 0721.272.347; 

E-mail:punctnetroma@gmail.com

n PSD

P. Þone: Ne onoreazã aceastã prezenþã pe o listã de posibili vicepreºedinþi

n PSD Cãlãraºi

C. Pandea: Vor mai veni 
ºi alþi miniºtri la Cãlãraºi!

Cooptat în echipa de 
organizare a Congresului 

Extraordinar al PSD

PSD Cãlãraºi merge în continuare pe mâna lui Liviu Dragnea

Sorin Vrãjitoru: Start-up Nation poate 
susþine dezvoltarea unor afaceri conexe

Ministrul Sãnãtãþii a vizitat 
spitalele din Cãlãraºi ºi Olteniþa

„Debirocratizare ºi respect pentru cetãþeni“

n PSD Cãlãraºi

R. Paþurcã: Datele prezentate de Comisia 
Naþionalã de Prognozã susþin previziunile noastre
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