
ce anume pot fi folosiţi banii acelaşi cod CAEN activ precm cel locuri de muncă nou create, etc. Un prevăzute în plan. Mai puţin Senatorul PSD Călăraşi, 
obtinuţi. Cheltuielile includ: dotări pentru care cere fonduri. criteriu important: ca printre consultanţa.Roxana Paţurcă a postat pe 
cu echipamente şi software, angajaţi să fie absolvenţi de Al doilea pas: elaborarea Planului Banii se primesc doar când bunul pagina oficială de facebook 
achiziţia de mobilier, birotică, plata învăţământ obligatoriu după 1 ian de afaceri. (nou) a fost livrat şi poate fi procedura şi paşii de urmat salariilor pentru angajaţi maxim 1 2013. Deci - bonus tineri! Finanţarea nerambursabilă se cere certificat/văzut de un ofiţer de 

în accesarea unui proiect în Absolvenţii pot să fie chiar asociaţii proiect. El trebuie să fie nou, la 
în firmă şi să fie şi angajaţi.cadrul Programului Start – sediul afacerii şi să corespundă cu 
Al treilea pas: depunerea Planului up Nation 2018. ce era scris în planul de afaceri. 
de Afaceri, online Abia atunci se dă bun de plată.
Planul se încarcă online în timpul La sfârşitul lunii februarie, ministrul Pentru a avea bunul disponibil, 
sesiunii de depunere. În 2017 IMM-urilor, Radu Oprea s-a aflat antreprenorul poate:
sesiunea a fost în vară - iunie - iulie. într-o vizită de lucru la Călăraşi la - fie să semneze contract cu 
Cam o lună a durat sesiunea.invitaţia Roxanei Paţurcă, furnizorul, acela îi facturează cu 

explicându-le studenţilor de la Programe Naţionale 2017 termene de plată şi, în termenul de 
Facultatea de Management, În 2017, primul an de derulare a plată, ofiţerul de proiect vine, 
Inginerie Economică în Agricultură programului, 19 296 de firme au verifică, dă OK-ul, se virează banii 
şi Dezvoltare Rurală din cadrul fost create şi au depus plan de de la stat la antreprenor şi 
USAMV Bucureşti avantajele afaceri în vederea obţinerii antreprenorul către firmă, în 
acestui Program prin intermediul fondurilor. termenul facturii. Această variantă 
căruia vor putea fi bugetat în acest a mers şi merge dacă găseşti Al patrulea pas - evaluarea/ an nu mai puţin de 10 mii de furnizori dispuşi să accepte plata la selectarea planurilor de afaceri afaceri noi. Finanţarea termen, nu înainte. Cei care au pe baza unui plan de afaceri. câştigătoare. Acesta e pasul care nu an, plata chiriei pentru maxim 1 an, nerambursabilă acordată este de găsit astfel de furnizori au luat deja Acesta este documentul care se realizarea unui site, achiziţia unui place antreprenorilor, să aşteptemaxim 200 de mii de lei. banii de la stat.depune în vederea selectării autovehicol pentru afacere, Agenţiile regionale pentru IMM fac "Programul Start Up-Nation 

afacerii, însoţit de alte documente - fie să ia un credit punte, care îi Primul pas este înfiinţarea unei noi o evaluare a planurilor şi mai cer România a făcut parte din 
statutare ale firmei. oferă cash-ul ca să îşi plătească firme. Conform ordonanţei programul de guvernare şi vizează clarificări firmelor. Ele trebuie să fie 

furnizorul, până verifică ofiţerul de Planul de afaceri este tip, este 10/2017 în cadrul SUN pot depune încurajarea antreprenoriatului, foarte atente şi să răspundă în 
proiect bunul. Creditul punte se ia relativ simplu, modelul este proiecte firme înfiinţate după 30 crearea de noi afaceri şi noi locuri maxim 5 zile lucrătoare. În 2017 

disponibil în word. de la una din cele 3 bănci ianuarie 2017.în România. Programul oferă evaluarea a durat cam 3-4 luni. 
partenere - BT, CEC, BCR. Creditul e La final acesta are un buget.Domeniile de activitate eligibile practic posibilitatea obţinerii unui După evaluarea din 2017, au fost 
garantat de stat în proportţe de sunt foarte variate. Excluse sunt grant de la stat - adică o finanţare Important în această etapă - selectate 10.000 (realmente, după 
80%, contra unui comision. În 2017 domenii cum ar fi cele vizând nerambursabilă - de maxim Estimează-ţi punctajul! diverse retrageri şi renunţări, eu 
cei care au optat pentru credit agricultura şi piscicultura, jocurile 200.000 lei. Ajutorul poate acoperi Maximizează-l! ştiu că sunt mai puţine, acum 9.000 
punte au avut mai mult de de noroc, producţia şi chiar 100% din total cheltuieli La finalul modelului de plan de aproximativ putem să zicem)
aşteptat, a durat procesarea comercializarea de tutun şi alcool.eligibile. Programul este legiferat afaceri există o grilă de Al cincilea pas - semnarea dosarelor la bănci şi la fondul de pentru a fi derulat anual în Atenţie: firma va trebui să creeze evaluare/punctare care arată ce contractelor de finanţare garantare şi contragarantare;perioada 2017-2020. Anual el este obligatoriu minim 1 loc de muncă. punctaj vei obţine (maxim 100). 

Al şaselea pas - realizarea a ceea ce bugetat pentru a susţine finanţarea Cu norma de 8 ore, nedeterminat. - fie în sistem ramburs - Este foarte important să estimezi 
scrie în planul de afaceri, obţinerea a circa 10.000 de noi afaceri. Acesta poate fi chiar asociatul în antreprenorul achită bunurile din punctajul conform grilei şi să faci în 
banilor nerambursabilifirma/antreprenorul. resurse proprii şi apoi primeşte Programul are un ghid. Acolo pot fi aşa fel încât să fie cât mai aproape 

găsite detaliat mai multe de maxim. Printre criterii: domeniul Atenţie! - Până nu semnează rambursarea de la stat." a scris Atenţie: asociatul în firmă să nu 
informaţii, inclusiv care sunt de activitate (producţia şi IT au contractul de finanţare firma nu parlamentarul călărăşean pe mai fi avut în anul anterior 
cheltuielile eligibile. Adică pentru maxim, vei vedea), numărul de face niciuna din cheltuielile pagina personală de facebook.înfiinţării firmei o altă societate cu 
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Secretarul executiv interimar al 
PSD Călăraşi, George Chiriţă a 
anunţat miercuri în cadrul unei 
conferinţe de presă că până la 
finele acestui an va fi stabilit în 
urma unor sondaje şi candidatul 
partidului pentru Primăria 
municipiului reşedinţă de judeţ, la 
alegerile din 2020. În acest 
moment, ar exista potrivit lui 
Chiriţă cel puţin 5 pretendenţi 
însă numele acestora nu a fost 
încă divulgat. „Candidatul PSD la 
alegerile locale pentru Primăria 
Călăraşi o să fie acea persoană 
dintre noi care va sta cel mai bine 
în sondajele pe care le vom face 
până la finalul anului. Numele 
candidatului va fi dat publicităţii 
la începutul anului viitor” a 
declarat Chiriţă, „provocat” să-şi 
exprime opinia şi în legătură cu 
declaraţia făcută recent de liderul 
PNL Călăraşi, Dan Drăgulin care a 
anunţat că domnia sa se va înscrie 
în competiţie şi în 2020. „Cred că-i 
o hotărâre înţeleaptă din punctul 
meu de vedere. E normal ca 
primarul în funcţie să fie 
candidatul partidului. Are cele 
mai mari şanse” a conchis Chiriţă.

n PSD Călăraşi

termene de plată fixe.” a continuat Paţurcă.

De asemenea, Roxana Paţurcă a trecut în 
revistă şi modalităţile de depunere a 
Declaraţiei unice subliniind că în acest sens se 
prefigurează şi câteva avantaje pentru 
contribuabil. „În ceea ce priveşte Modalităţile 
de depunere a Declaraţiei şi aici apar câteva 
avantaje. În noul sistem, depunerea se va face Luni, 12 martie, senatorii PSD s-au menţionate anterior vor genera până la urmă 
prin sisteme electronice de transmitere la comasarea celor 7 declaraţii (D200, D201, întâlnit, într-o şedinţă de grup, cu distanţă – SPV (se va utiliza sistemul de D220, D221, D600, D604 ŞI D605) într-una ministrul Finanţelor Publice, Eugen identificare prin utilizator şi parolă) Măsurile singură.Teodorovici, subiectul dezbătut fiind Noul prevăd transmiterea către contribuabil prin 

În ceea ce priveşte termenul de depunere şi mecanism fiscal care permite poştă a parolei de înrolare în SPV. Persoanele 
aici va fi vorba de o comasare. Dacă în 2017, înrolate în SPV pot solicita prin acest sistem, simplificarea modului de efectuare a 
existau două termene de depunere 31 ianuarie precompletarea declaraţiei unice şi plăţii impozitului pe venit şi contribuţiilor şi 25 mai, în 2018 va fi un termen de transmiterea acesteia de către ANAF. O altă sociale.  Reglementarea a făcut parte depunere, 15 iulie (definitivare an fiscal 2017 măsură se referă la transmiterea prin SPV a dintr-o ordonanţă de urgenţă adoptată și estimare 2018). Începând cu 2019, termenul formularului precompletat. Declaraţia unică se 

de Guvern joi, 15 martie, prin care se de depunere va fi 15 MARTIE (definitivare an va descărca şi completa cu celelate informaţii 
fiscal precedent și estimare an curent). Anul urmăreşte simplificarea şi reducerea de către contribuabil şi se transmite prin SPV, 
acesta se mai acceptă şi varianta scrisă pentru birocraţiei în relaţia contribuabililor cu urmând a fi semnată cu certificatul calificat al 
depunere. Din 2019, depunerea se va face on-fiscul, obiectiv asumat prin Programul de MFP.
line – SPV.” A declarat parlamentarul Guvernare. De asemenea depunerea se va face prin călărăşean care a continuat menţionând că în 

mijloace electronice e-guvernare. (semnătură acest an se va introduce şi un sistem de 
electronică bazată pe certificat calificat). Prezentă la întâlnire, senatorul Roxana Paţurcă, bonificaţii pentru contribuabilii care vor achita 
Contribuabilul va putea să opteze pentru membră a Comsiliei de Buget – finanţe a anticipat obligaţiile fiscale estimate datorate. 
pentru descărcarea şi completarea unui prezentat pentru www.arenamedia.ro care „Pentru anul 2018 se află în analiză 
formular inteligent gol (neprecompletat) de pe sunt noutăţile care au fost introduse prin posibilitatea introducerii unui sistem de 
portalul ANAF şi depunerea lui electronică prin intermediul acestui Nou mecanism fiscal. bonificaţii pentru contribuabilii care achită 
sistemul e-guvernare cu semnătura „Principalele obiective urmărite sunt anticipat obligaţiile fiscale estimate datorate. E 
electronică. O altă măsură vizează completarea generoase şi ele vizează în primul rând vorba de 5% dacă Declarația unică se depune 
cu asistenţa ANAF şi a Primăriei a formularului simplificarea obligațiilor declarative, prin prin sisteme electronice de transmitere la 
unic inteligent şi transmiterea acestuia la ANAF depunerea unei singure declarații. Prin distanţă (SPV/semnătură electronică bazată pe 
de pe calculatorul Primăriei sau ANAF, fie prin comparaţie, în 2017, se depuneau 7 Declaraţii. certificat calificat) până la 15 iulie 2018. 
SPV, fie prin e-guvernare. În fine doar pentru Prin noul mecanism fiscal se va avea în vedere Bonificaţia se acordă din obligațiile fiscale 
2018 se mai acceptă depunerea pe suport un singur termen de plată, la 15 martie anul anuale datorate achitate integral până la 15 
hârtie.” a conchis senatorul PSD Călăraşi,l următor celui în care se realizează veniturile. martie 2019. O altă bonificaţie va fi tot de5% 
Roxana Paţurcă.Posibilitatea de a efectua plăți pentru din obligațiile fiscale anuale estimate, dacă 

impozitul pe venit la venitul estimat pentru acestea sunt achitate integral până la 15 Potrivit noilor modificări dacă în 2017 erau nu 
anul curent este un alt obiectiv pe care-l decembrie 2018. mai puţin de 5 termene de plată (4 Plăţi 
urmărim. anticipate (Decizie de impunere ANAF): 25 Avantajele pentru o persoană fizică sunt: Un 
În al 4-lea rând evaluarea  pentru încadrarea ca martie, 25 iunie, 25 septembrie, 21 decembrie singur termen de plată, Libera alegere a 
plătitor CAS și CASS se va face în funcție de iar Plata regularizare an Impozit pe venit, CAS contribuabilului de a efectua plăţi oricând în 
venitul estimat pentru anul curent. În fine, un și CASS (Decizie de impunere ANAF): 60 de zile timpul anului şi Posibilitatea utilizării resursele 
al 5-lea obiectiv urmărit se referă la de la comunicarea deciziilor de impunere) din financiare în cursul anului în funcţie de 
posibilitatea de rectificare a declarației până la 2018 va fi un singur termen de plată: 15 martie necesităţile proprii ale contribuabilului – 
termenul de plată. Toate aceste obiective al anului următor realizării veniturilor.necondiţionarea de existenţa unor sume şi 

R. Paţurcă: Iată pașii de urmat în accesarea unui start-up

n PSD Călăraşi

George Chiriţă: 
Candidatul pentru 
Primăria Călăraşi 

va fi stabilit, 
dintre noi, în urma 
unor sondaje până 

la finele anului

n Noul mecanism fiscal

Roxana Paţurcă: Şapte declaraţii 
vor fi comasate într-una singură!

Pe 13 martie, senatorul liberal, donul Răducu Filipescu a împlinit 
vârsta de 62 de ani, aniversând-o cum era şi firesc la locul de 
muncă, adică la Senat. Însă asta nu l-a împiedicat să primească 
foarte multe daruri, chiar şi mai târziu, de la colegii şi...adversarii 
săi din partid.
Un „cadou” pe care nu-l va uita multă vreme a venit chiar din 
partea preşedintelui organizaţiei judeţene PNL Călăraşi. Domnul 
Dan Drăgulin, fostul său colaborator din Executivul Consiliului 
Judeţean (2004 – 2012), a anunţat joi că va mai candida pentru 
un nou mandat de primar al municipiului Călăraşi. Dacă-l va 
câştiga peste 2 ani şi 3 luni, ar fi al 3-lea pentru dpmnul Dan 
Drăgulin. Şi consecutiv!
Acest „dar” e tot ce-şi dorea domnul Răducu Filipescu! Pentru că 
are, mai degrabă, menirea de a-i umple sufletul de supărare 
fostului şef al partidului care s-a străduit cât a putut până acum 
să-l convingă pe domnul Drăgulin că nu mai e omul potrivit 
pentru o astfel de responsabilitate şi în consecinţă să lase loc 
altora. I-a dat mesaje directe şi indirecte prin presă. Degeaba s-a 
chinuit să-i reamintească de trecutul său „uneperist”! Domnul 
Drăgulin a fost de neclintit iar joi, mai mult în serios decât în 
glumă, a spus cu subiect şi predicat că va reprezenta pentru a 3-
a oară partidul în competiţia pentru câştigarea funcţiei de 
primar al municipiului reşedinţă de judeţ.
Şi totuşi, printre îmbrăţişări, pupături şi pahare de şampanie 
care se vor goli cu prietenii dragi, „darul” de la domnul Drăgulin 
va fi pus la loc de cinste. Pentru că domnul Filipescu e un om 
sensibil şi chiar sentimental care apreciază lucrurile de valoare. 
Şi apoi, nu în fiecare zi (mă rog an!), şeful tău de partid te poate 
gratula cu un astfel de cadou mai ales că i-a fost oferit din inimă!

Deputatul PMP Călăraşi, Cristian Sefer cursurilor, cât și prin studiu individual, studenților în vederea desfășurării 
a dresat recent o întrebare ministrului un factor important reprezentând procesului educațional, BCU a instituit 
Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, studiul fondului de carte, deținut de o taxă de acces pentru studenți. 
solicitând detalii în legătură cu bibliotecile publice.  Din aceste considerente, vă rog, 
oportunitatea taxei percepute de la Prin Regulamentul de organizare şi domnule ministru, să îmi comunicați 
studenţi pentru accesul la Biblioteca funcţionare a Bibliotecii Centrale procentul taxelor încasate de la 
Centrală Universitară “Carol I”. Iată mai Universitare "Carol I", aprobat prin  studenți din bugetul total al BCU, 
jos textul integral al acestei solicitări: Ordinul Ministerului Educației respectiv necesitatea și motivația 
„Stimate domnule ministru, Naționale nr. 3039/2014, s-a instituirii unei taxe de acces la 

reglementat metodologia de finanțare resursele bibliotecii impuse studenților.Un element esențial în acumularea de 
din alte surse decât din  bugetul de cunoștințe de către studenți este Vă asigur de toată consideraţia mea. 
stat, respectiv taxele ce pot fi colectate accesul la informație, atât ca și Solicit răspuns în scris.
de la utilizatorii BCU.informație primită prin intermediul Deputat 

cadrului didactic universitar în timpul În contradicție cu necesitatea sprijinirii Cristian George SEFER”

Deputatul  PMP Călăraşi, autorizate, pe bază de 
Cristian Sefer s-a adresat parteneriat, în sumă 
ministrului muncii şi justiţiei echivalentă cu suma 
sociale, Olguţa Vasilescu datorată la bugetul de stat, 
solicitând lămuriri în sumă ce putea fi scăzută din 
legătură cu eficacitatea OUG obligaţia de plată datorată 
60 / 2017 în ceea ce bugetului de stat.
priveşte numărul de unităţi Motivaţia ce a fost invocată 
protejate aflate în activitate la luarea acestei măsuri a 
înainte şi după apariţia fost faptul că persoanele 
ordonanţei de urgenţă. juridice utilizează această 
„Stimată Doamnă Ministru, posibilitate în detrimentul 

angajării efective a Prin Ordonanţa de Urgenţă 
persoanelor cu handicap.nr. 60/2017 pentru 

modificarea şi completarea Mai multe organizaţii 
Legii nr.448/2006 privind neguvernamentale ne-au 
protecţia şi promovarea semnalat faptul că scopul 
drepturilor persoanelor cu OUG nr. 60/2017 în această 
handicap a fost eliminată privinţă nu a fost atins, 
posibilitatea autorităţilor şi singurul efect fiind acela al 
instituţiilor publice, desființării mai multor 
persoanelor juridice, publice unităţi protejate.
sau private, care nu În vederea clarificării 
angajează persoane cu acestor aspecte vă rog, 
handicap în condiţiile doamna ministru, să mă 
prevăzute lege să informaţi cu privire la 
achiziţioneze produse sau numărul de unităţi protejate Vă asigur de toată numărul de persoane cu 
servicii realizate prin propria aflate în activitate înainte şi consideraţia mea.handicap angajate înaintea 
activitate a persoanelor cu după apariţia ordonanţei de adoptării OUG nr. 60/2017 
handicap angajate în urgenţă. Deputat şi cele angajate la 
unităţile protejate momentul actual, respectiv Solicit răspuns în scris. Cristian George SEFER”

Preşedintele organizaţiei judeţene PNL Călăraşi, Dan Drăgulin, a 
anunţat recent că până la finele anului 2019, vor fi achitate 
datoriile pe care filiala locală le are faţă de organizaţia naţională, 
acestea fiind estimate la circa 2 miliarde de lei vechi. „S-a stabilit 
ca fiecare organizaţie să-şi achite datoriile financiare faţă de 
organizaţia naţională până la sfârşitul anului 2019. Călăraşiul are 
de achitat circa 2 miliarde de lei veci reprezentând şi datorii 
generate din campaniile electorale precedente pe care le-am 
preluat în calitate de preşedinte. Eu cred că putem să le achităm, 
mobilizându-ne în acest sens, cu ajutorul cotizaţiilor şi al 
donaţiilor” a spus Drăgulin care a mai precizat. „Vom stabili în 
forurile noastre de conducere cuantumul acestor cotizaţii pentru 
parlamentari, primari, aleşi judeţeni şi locale, membri, etc.”

În vara anului trecut, liberalii aveau de plătit, la nivel de 
organizaţie naţională, datorii de aproximativ 4,5 milioane de euro, 
mare parte făcute în campaniile din 2009 şi 2012. Pentru plata lor, 
conducerea PNL a reuşit să obţină eşalonarea datoriilor, iar în 
prezent Biroul Executiv încearcă să găsească un sistem de cotizaţii 
cât mai eficient pentru ca până la alegerile din 2020 partidul să 
scape de ele.

Liderul PNL Călăraşi, Dan Drăgulin, a Cuantumul indemnizaţiei pentru 
fost întrebat recent dacă susţine limită de vârstă se suportă din 
proiectul de lege privind pensiile bugetele locale a unităţilor 
speciale ale aleşilor locali, susţinut administrativ teritoriale şi se plăteşte 

Începând cu 1 ianuarie 2019, primarii, iniţial de parlamentari de la toate de către acestea, se arată în proiectul 
viceprimarii, preşedinţii şi partidele cu excepţia USR. „„E vorba de lege.
vicepreşedinţii care îndeplinesc de circa 1000 de lei pentru 3 mandate Nu beneficiată de indemnizaţia 
condiţiile vârstei standard de complete. Mie mi se pare corect, pentru limită de vârstă aleşii care au 
pensionare din Legea 263/2010 legat de aceste pensii speciale: ori fost condamnaţi definitiv pentru 
privind sistemul unitar de pensii toţi, ori nici unul. Nici parlamentarii comiterea unei infracţiuni de corupţie 
publice sau ale vârstei standard să nu aibă pensii speciale. (...) Mă prevăzute la art. 289-291 şi la art. 
reduse în conformitate cu legea au abţin să fac o apreciere cu privire la 254-257 din Codul Penal.
dreptul, la încetarea mandatului, la acest proiect de lege. Oricum sunt 

Nu sunt îndreptăţi să primească indemnizaţie specială pentru limită convins că va fi atacat. Poziţia oficială 
pensie specială nici aleşii urmăriţi de vârstă, dacă sunt realeşi pentru un a PNL este, clar, că nu va vota acest 
penal sau trimişi în judecată pentru nou mandat”, potrivit unui proiect proiect. Eu nu pot să fiu altfel decât 
comiterea, în execritarea funcţiei, a care modifică Legea 393/2004 privind alături de cei care susţin acest lucru.”  
unor infracţiuni de corupţie. În cazul Statul aleşilor locali.a declarat recent Drăgulin.
achitării, aceştia pot obţine 

Deputatul PNL Corneliu Olaru, Indemnizaţia pentru limită de vârstă indemnizaţia de vârstă.
iniţiatorul proiectului de lege privind se cumulează cu orice tip de pensie şi 

Nivelul redus al pensiilor pentru pensiile speciale ale aleşilor locali, a cu orice alte venituri realizate. 
limită de vârstă de care beneficiază anunţat că PNL îşi retrage Cuantumul indemnizaţiei pentru 
primarii, viceprimarii, preşedinţii şi semnăturile, afirmând că liberalii limită de vârstă se acordă în limita a 3 
vicepreşedinţii CJ generează profunde susţin oricum majorarea pensiilor mandate complete şi se calculează ca 
inechităţi între pensiile primite de mici. Deputatul a anunţat că el îşi produs al numărului de mandate cu 
aceştia şi cele primite de unii retrage semnătura, dar totuşi va vota 0,25 din salariul de bază minim brut 
subodonaţi ai acestora, susţin proiectul, deoarece nu îl lasă sufletul garantat în plată. (475 lei la nivelul 
iniţiatorii în expunerea de motive.să fie împotriva aleşilor locali. prezent al salariului minim brut, de 
Parlamentarii care au depus proiectul 1900 lei - n.r.). Indemnizaţia pentru Olaru a declarat că PNL nu mai 
de lege au precizat că au avut în limită de vârstă se actualizează ori de susţine proiectul, dar va reveni cu 
vedere criticile formulate de CCR, câte ori se majorează sau se unul nou. El a mai spus că nu 
Decizia 581/2016 şi au „asumat indexează salariul de bază minim brut consideră proiectul o greşeală, 
observaţiile formulate” de CCR.garantat în plată”, potrivit sursei afirmând că, totuşi, iniţiativa nu va fi 

citate.retrasă în totalitate. Senatul este for decizional.

Preşedintele organizaţiei judeţene PNL Călăraşi, Dan Drăgulin, 
primar al municipiului reşedinţă de judeţ a declarat recent că atât 
proiectele demarate prin  Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală 1 cât şi prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2, 
iniţiate de Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării 
Regionale nu vor avea finalitate din cauza insuficienţei resurselor 
financiare. „Am spus-o şi o voi spune: Programelor PNDL 1 şi 
PNDL 2, mai ales, nu le văf o finalitate. Sunt proiecte în derulare 
pe PNDL 1 şi nu ne-au dat banii. Din discuţiile purtate cu domnul 
vicepremier, Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării, nu s-au 
semnat contractele. Ceea ce mă face să cred că n-o să fie o 
finalitate” a declarat Drăgulin care s-a referit şi la 
“impedimentele” întâmpinate în accesarea proiectelor pe Axa 4.1 
din cadrul Programului Operaţional Regional (POR). “Au început 
proiectele pe Axa 4.1 pe carfe se bat toţi. Deja sunt probleme cu 
Ghidul Solicitantului. Sunt probleme mai ales că noi nu ne-am 
adaptat căile de rulare: drumuri, şosele, la nivel european. Ei ne 
cer anumite lucruri pe care noi le îndeplinim cum putem”. a mai 
precizat Drăgulin.
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 1 a fost adoptat prin 
OU în aprilie 2013 şi s-a desfăşurat în perioada 2014 – 2016. 
Suma alocată de la buget pentru finanţarea proiectelor a fost de 
5, 5 miliarde lei.
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2 are la bază principiul 
conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat 
un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, 
educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv 
iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, 
locuire și sport. PNDL 2 finanțează 9.500 de obiective de 
investiții, dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 
5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru 
aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde 
de lei credite de angajament.

Drăgulin, despre pensiile speciale ale aleşilor 
locali: Nu mă voi situa în afara partidului! Drăgulin, sceptic: PNDL 1 şi 

PNDL 2 nu vor avea finalitate

n PNL 

Ce conţine 
proiectul de lege

Ce cadou „frumos” i-a făcut 
Drăgulin lui Filipescu de ziua lui!

n PNL Călăraşi 

Datoriile vor fi achitate 
până la finele anului 2019

n PMP Călăraşi

Cristian Sefer, interesat de oportunitatea taxei percepute de la  
studenți pentru accesul la Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”

n PMP Călăraşi

Cr. Sefer, întrebare adresată ministrului 
muncii: Care este eficacitatea OUG 60 / 2017?



ce anume pot fi folosiţi banii acelaşi cod CAEN activ precm cel locuri de muncă nou create, etc. Un prevăzute în plan. Mai puţin Senatorul PSD Călăraşi, 
obtinuţi. Cheltuielile includ: dotări pentru care cere fonduri. criteriu important: ca printre consultanţa.Roxana Paţurcă a postat pe 
cu echipamente şi software, angajaţi să fie absolvenţi de Al doilea pas: elaborarea Planului Banii se primesc doar când bunul pagina oficială de facebook 
achiziţia de mobilier, birotică, plata învăţământ obligatoriu după 1 ian de afaceri. (nou) a fost livrat şi poate fi procedura şi paşii de urmat salariilor pentru angajaţi maxim 1 2013. Deci - bonus tineri! Finanţarea nerambursabilă se cere certificat/văzut de un ofiţer de 

în accesarea unui proiect în Absolvenţii pot să fie chiar asociaţii proiect. El trebuie să fie nou, la 
în firmă şi să fie şi angajaţi.cadrul Programului Start – sediul afacerii şi să corespundă cu 
Al treilea pas: depunerea Planului up Nation 2018. ce era scris în planul de afaceri. 
de Afaceri, online Abia atunci se dă bun de plată.
Planul se încarcă online în timpul La sfârşitul lunii februarie, ministrul Pentru a avea bunul disponibil, 
sesiunii de depunere. În 2017 IMM-urilor, Radu Oprea s-a aflat antreprenorul poate:
sesiunea a fost în vară - iunie - iulie. într-o vizită de lucru la Călăraşi la - fie să semneze contract cu 
Cam o lună a durat sesiunea.invitaţia Roxanei Paţurcă, furnizorul, acela îi facturează cu 

explicându-le studenţilor de la Programe Naţionale 2017 termene de plată şi, în termenul de 
Facultatea de Management, În 2017, primul an de derulare a plată, ofiţerul de proiect vine, 
Inginerie Economică în Agricultură programului, 19 296 de firme au verifică, dă OK-ul, se virează banii 
şi Dezvoltare Rurală din cadrul fost create şi au depus plan de de la stat la antreprenor şi 
USAMV Bucureşti avantajele afaceri în vederea obţinerii antreprenorul către firmă, în 
acestui Program prin intermediul fondurilor. termenul facturii. Această variantă 
căruia vor putea fi bugetat în acest a mers şi merge dacă găseşti Al patrulea pas - evaluarea/ an nu mai puţin de 10 mii de furnizori dispuşi să accepte plata la selectarea planurilor de afaceri afaceri noi. Finanţarea termen, nu înainte. Cei care au pe baza unui plan de afaceri. câştigătoare. Acesta e pasul care nu an, plata chiriei pentru maxim 1 an, nerambursabilă acordată este de găsit astfel de furnizori au luat deja Acesta este documentul care se realizarea unui site, achiziţia unui place antreprenorilor, să aşteptemaxim 200 de mii de lei. banii de la stat.depune în vederea selectării autovehicol pentru afacere, Agenţiile regionale pentru IMM fac "Programul Start Up-Nation 

afacerii, însoţit de alte documente - fie să ia un credit punte, care îi Primul pas este înfiinţarea unei noi o evaluare a planurilor şi mai cer România a făcut parte din 
statutare ale firmei. oferă cash-ul ca să îşi plătească firme. Conform ordonanţei programul de guvernare şi vizează clarificări firmelor. Ele trebuie să fie 

furnizorul, până verifică ofiţerul de Planul de afaceri este tip, este 10/2017 în cadrul SUN pot depune încurajarea antreprenoriatului, foarte atente şi să răspundă în 
proiect bunul. Creditul punte se ia relativ simplu, modelul este proiecte firme înfiinţate după 30 crearea de noi afaceri şi noi locuri maxim 5 zile lucrătoare. În 2017 

disponibil în word. de la una din cele 3 bănci ianuarie 2017.în România. Programul oferă evaluarea a durat cam 3-4 luni. 
partenere - BT, CEC, BCR. Creditul e La final acesta are un buget.Domeniile de activitate eligibile practic posibilitatea obţinerii unui După evaluarea din 2017, au fost 
garantat de stat în proportţe de sunt foarte variate. Excluse sunt grant de la stat - adică o finanţare Important în această etapă - selectate 10.000 (realmente, după 
80%, contra unui comision. În 2017 domenii cum ar fi cele vizând nerambursabilă - de maxim Estimează-ţi punctajul! diverse retrageri şi renunţări, eu 
cei care au optat pentru credit agricultura şi piscicultura, jocurile 200.000 lei. Ajutorul poate acoperi Maximizează-l! ştiu că sunt mai puţine, acum 9.000 
punte au avut mai mult de de noroc, producţia şi chiar 100% din total cheltuieli La finalul modelului de plan de aproximativ putem să zicem)
aşteptat, a durat procesarea comercializarea de tutun şi alcool.eligibile. Programul este legiferat afaceri există o grilă de Al cincilea pas - semnarea dosarelor la bănci şi la fondul de pentru a fi derulat anual în Atenţie: firma va trebui să creeze evaluare/punctare care arată ce contractelor de finanţare garantare şi contragarantare;perioada 2017-2020. Anual el este obligatoriu minim 1 loc de muncă. punctaj vei obţine (maxim 100). 

Al şaselea pas - realizarea a ceea ce bugetat pentru a susţine finanţarea Cu norma de 8 ore, nedeterminat. - fie în sistem ramburs - Este foarte important să estimezi 
scrie în planul de afaceri, obţinerea a circa 10.000 de noi afaceri. Acesta poate fi chiar asociatul în antreprenorul achită bunurile din punctajul conform grilei şi să faci în 
banilor nerambursabilifirma/antreprenorul. resurse proprii şi apoi primeşte Programul are un ghid. Acolo pot fi aşa fel încât să fie cât mai aproape 

găsite detaliat mai multe de maxim. Printre criterii: domeniul Atenţie! - Până nu semnează rambursarea de la stat." a scris Atenţie: asociatul în firmă să nu 
informaţii, inclusiv care sunt de activitate (producţia şi IT au contractul de finanţare firma nu parlamentarul călărăşean pe mai fi avut în anul anterior 
cheltuielile eligibile. Adică pentru maxim, vei vedea), numărul de face niciuna din cheltuielile pagina personală de facebook.înfiinţării firmei o altă societate cu 

ACTUALITATE4 5ACTUALITATE

Secretarul executiv interimar al 
PSD Călăraşi, George Chiriţă a 
anunţat miercuri în cadrul unei 
conferinţe de presă că până la 
finele acestui an va fi stabilit în 
urma unor sondaje şi candidatul 
partidului pentru Primăria 
municipiului reşedinţă de judeţ, la 
alegerile din 2020. În acest 
moment, ar exista potrivit lui 
Chiriţă cel puţin 5 pretendenţi 
însă numele acestora nu a fost 
încă divulgat. „Candidatul PSD la 
alegerile locale pentru Primăria 
Călăraşi o să fie acea persoană 
dintre noi care va sta cel mai bine 
în sondajele pe care le vom face 
până la finalul anului. Numele 
candidatului va fi dat publicităţii 
la începutul anului viitor” a 
declarat Chiriţă, „provocat” să-şi 
exprime opinia şi în legătură cu 
declaraţia făcută recent de liderul 
PNL Călăraşi, Dan Drăgulin care a 
anunţat că domnia sa se va înscrie 
în competiţie şi în 2020. „Cred că-i 
o hotărâre înţeleaptă din punctul 
meu de vedere. E normal ca 
primarul în funcţie să fie 
candidatul partidului. Are cele 
mai mari şanse” a conchis Chiriţă.

n PSD Călăraşi

termene de plată fixe.” a continuat Paţurcă.

De asemenea, Roxana Paţurcă a trecut în 
revistă şi modalităţile de depunere a 
Declaraţiei unice subliniind că în acest sens se 
prefigurează şi câteva avantaje pentru 
contribuabil. „În ceea ce priveşte Modalităţile 
de depunere a Declaraţiei şi aici apar câteva 
avantaje. În noul sistem, depunerea se va face Luni, 12 martie, senatorii PSD s-au menţionate anterior vor genera până la urmă 
prin sisteme electronice de transmitere la comasarea celor 7 declaraţii (D200, D201, întâlnit, într-o şedinţă de grup, cu distanţă – SPV (se va utiliza sistemul de D220, D221, D600, D604 ŞI D605) într-una ministrul Finanţelor Publice, Eugen identificare prin utilizator şi parolă) Măsurile singură.Teodorovici, subiectul dezbătut fiind Noul prevăd transmiterea către contribuabil prin 

În ceea ce priveşte termenul de depunere şi mecanism fiscal care permite poştă a parolei de înrolare în SPV. Persoanele 
aici va fi vorba de o comasare. Dacă în 2017, înrolate în SPV pot solicita prin acest sistem, simplificarea modului de efectuare a 
existau două termene de depunere 31 ianuarie precompletarea declaraţiei unice şi plăţii impozitului pe venit şi contribuţiilor şi 25 mai, în 2018 va fi un termen de transmiterea acesteia de către ANAF. O altă sociale.  Reglementarea a făcut parte depunere, 15 iulie (definitivare an fiscal 2017 măsură se referă la transmiterea prin SPV a dintr-o ordonanţă de urgenţă adoptată și estimare 2018). Începând cu 2019, termenul formularului precompletat. Declaraţia unică se 

de Guvern joi, 15 martie, prin care se de depunere va fi 15 MARTIE (definitivare an va descărca şi completa cu celelate informaţii 
fiscal precedent și estimare an curent). Anul urmăreşte simplificarea şi reducerea de către contribuabil şi se transmite prin SPV, 
acesta se mai acceptă şi varianta scrisă pentru birocraţiei în relaţia contribuabililor cu urmând a fi semnată cu certificatul calificat al 
depunere. Din 2019, depunerea se va face on-fiscul, obiectiv asumat prin Programul de MFP.
line – SPV.” A declarat parlamentarul Guvernare. De asemenea depunerea se va face prin călărăşean care a continuat menţionând că în 

mijloace electronice e-guvernare. (semnătură acest an se va introduce şi un sistem de 
electronică bazată pe certificat calificat). Prezentă la întâlnire, senatorul Roxana Paţurcă, bonificaţii pentru contribuabilii care vor achita 
Contribuabilul va putea să opteze pentru membră a Comsiliei de Buget – finanţe a anticipat obligaţiile fiscale estimate datorate. 
pentru descărcarea şi completarea unui prezentat pentru www.arenamedia.ro care „Pentru anul 2018 se află în analiză 
formular inteligent gol (neprecompletat) de pe sunt noutăţile care au fost introduse prin posibilitatea introducerii unui sistem de 
portalul ANAF şi depunerea lui electronică prin intermediul acestui Nou mecanism fiscal. bonificaţii pentru contribuabilii care achită 
sistemul e-guvernare cu semnătura „Principalele obiective urmărite sunt anticipat obligaţiile fiscale estimate datorate. E 
electronică. O altă măsură vizează completarea generoase şi ele vizează în primul rând vorba de 5% dacă Declarația unică se depune 
cu asistenţa ANAF şi a Primăriei a formularului simplificarea obligațiilor declarative, prin prin sisteme electronice de transmitere la 
unic inteligent şi transmiterea acestuia la ANAF depunerea unei singure declarații. Prin distanţă (SPV/semnătură electronică bazată pe 
de pe calculatorul Primăriei sau ANAF, fie prin comparaţie, în 2017, se depuneau 7 Declaraţii. certificat calificat) până la 15 iulie 2018. 
SPV, fie prin e-guvernare. În fine doar pentru Prin noul mecanism fiscal se va avea în vedere Bonificaţia se acordă din obligațiile fiscale 
2018 se mai acceptă depunerea pe suport un singur termen de plată, la 15 martie anul anuale datorate achitate integral până la 15 
hârtie.” a conchis senatorul PSD Călăraşi,l următor celui în care se realizează veniturile. martie 2019. O altă bonificaţie va fi tot de5% 
Roxana Paţurcă.Posibilitatea de a efectua plăți pentru din obligațiile fiscale anuale estimate, dacă 

impozitul pe venit la venitul estimat pentru acestea sunt achitate integral până la 15 Potrivit noilor modificări dacă în 2017 erau nu 
anul curent este un alt obiectiv pe care-l decembrie 2018. mai puţin de 5 termene de plată (4 Plăţi 
urmărim. anticipate (Decizie de impunere ANAF): 25 Avantajele pentru o persoană fizică sunt: Un 
În al 4-lea rând evaluarea  pentru încadrarea ca martie, 25 iunie, 25 septembrie, 21 decembrie singur termen de plată, Libera alegere a 
plătitor CAS și CASS se va face în funcție de iar Plata regularizare an Impozit pe venit, CAS contribuabilului de a efectua plăţi oricând în 
venitul estimat pentru anul curent. În fine, un și CASS (Decizie de impunere ANAF): 60 de zile timpul anului şi Posibilitatea utilizării resursele 
al 5-lea obiectiv urmărit se referă la de la comunicarea deciziilor de impunere) din financiare în cursul anului în funcţie de 
posibilitatea de rectificare a declarației până la 2018 va fi un singur termen de plată: 15 martie necesităţile proprii ale contribuabilului – 
termenul de plată. Toate aceste obiective al anului următor realizării veniturilor.necondiţionarea de existenţa unor sume şi 

R. Paţurcă: Iată pașii de urmat în accesarea unui start-up

n PSD Călăraşi

George Chiriţă: 
Candidatul pentru 
Primăria Călăraşi 

va fi stabilit, 
dintre noi, în urma 
unor sondaje până 

la finele anului

n Noul mecanism fiscal

Roxana Paţurcă: Şapte declaraţii 
vor fi comasate într-una singură!

Pe 13 martie, senatorul liberal, donul Răducu Filipescu a împlinit 
vârsta de 62 de ani, aniversând-o cum era şi firesc la locul de 
muncă, adică la Senat. Însă asta nu l-a împiedicat să primească 
foarte multe daruri, chiar şi mai târziu, de la colegii şi...adversarii 
săi din partid.
Un „cadou” pe care nu-l va uita multă vreme a venit chiar din 
partea preşedintelui organizaţiei judeţene PNL Călăraşi. Domnul 
Dan Drăgulin, fostul său colaborator din Executivul Consiliului 
Judeţean (2004 – 2012), a anunţat joi că va mai candida pentru 
un nou mandat de primar al municipiului Călăraşi. Dacă-l va 
câştiga peste 2 ani şi 3 luni, ar fi al 3-lea pentru dpmnul Dan 
Drăgulin. Şi consecutiv!
Acest „dar” e tot ce-şi dorea domnul Răducu Filipescu! Pentru că 
are, mai degrabă, menirea de a-i umple sufletul de supărare 
fostului şef al partidului care s-a străduit cât a putut până acum 
să-l convingă pe domnul Drăgulin că nu mai e omul potrivit 
pentru o astfel de responsabilitate şi în consecinţă să lase loc 
altora. I-a dat mesaje directe şi indirecte prin presă. Degeaba s-a 
chinuit să-i reamintească de trecutul său „uneperist”! Domnul 
Drăgulin a fost de neclintit iar joi, mai mult în serios decât în 
glumă, a spus cu subiect şi predicat că va reprezenta pentru a 3-
a oară partidul în competiţia pentru câştigarea funcţiei de 
primar al municipiului reşedinţă de judeţ.
Şi totuşi, printre îmbrăţişări, pupături şi pahare de şampanie 
care se vor goli cu prietenii dragi, „darul” de la domnul Drăgulin 
va fi pus la loc de cinste. Pentru că domnul Filipescu e un om 
sensibil şi chiar sentimental care apreciază lucrurile de valoare. 
Şi apoi, nu în fiecare zi (mă rog an!), şeful tău de partid te poate 
gratula cu un astfel de cadou mai ales că i-a fost oferit din inimă!

Deputatul PMP Călăraşi, Cristian Sefer cursurilor, cât și prin studiu individual, studenților în vederea desfășurării 
a dresat recent o întrebare ministrului un factor important reprezentând procesului educațional, BCU a instituit 
Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, studiul fondului de carte, deținut de o taxă de acces pentru studenți. 
solicitând detalii în legătură cu bibliotecile publice.  Din aceste considerente, vă rog, 
oportunitatea taxei percepute de la Prin Regulamentul de organizare şi domnule ministru, să îmi comunicați 
studenţi pentru accesul la Biblioteca funcţionare a Bibliotecii Centrale procentul taxelor încasate de la 
Centrală Universitară “Carol I”. Iată mai Universitare "Carol I", aprobat prin  studenți din bugetul total al BCU, 
jos textul integral al acestei solicitări: Ordinul Ministerului Educației respectiv necesitatea și motivația 
„Stimate domnule ministru, Naționale nr. 3039/2014, s-a instituirii unei taxe de acces la 

reglementat metodologia de finanțare resursele bibliotecii impuse studenților.Un element esențial în acumularea de 
din alte surse decât din  bugetul de cunoștințe de către studenți este Vă asigur de toată consideraţia mea. 
stat, respectiv taxele ce pot fi colectate accesul la informație, atât ca și Solicit răspuns în scris.
de la utilizatorii BCU.informație primită prin intermediul Deputat 

cadrului didactic universitar în timpul În contradicție cu necesitatea sprijinirii Cristian George SEFER”

Deputatul  PMP Călăraşi, autorizate, pe bază de 
Cristian Sefer s-a adresat parteneriat, în sumă 
ministrului muncii şi justiţiei echivalentă cu suma 
sociale, Olguţa Vasilescu datorată la bugetul de stat, 
solicitând lămuriri în sumă ce putea fi scăzută din 
legătură cu eficacitatea OUG obligaţia de plată datorată 
60 / 2017 în ceea ce bugetului de stat.
priveşte numărul de unităţi Motivaţia ce a fost invocată 
protejate aflate în activitate la luarea acestei măsuri a 
înainte şi după apariţia fost faptul că persoanele 
ordonanţei de urgenţă. juridice utilizează această 
„Stimată Doamnă Ministru, posibilitate în detrimentul 

angajării efective a Prin Ordonanţa de Urgenţă 
persoanelor cu handicap.nr. 60/2017 pentru 

modificarea şi completarea Mai multe organizaţii 
Legii nr.448/2006 privind neguvernamentale ne-au 
protecţia şi promovarea semnalat faptul că scopul 
drepturilor persoanelor cu OUG nr. 60/2017 în această 
handicap a fost eliminată privinţă nu a fost atins, 
posibilitatea autorităţilor şi singurul efect fiind acela al 
instituţiilor publice, desființării mai multor 
persoanelor juridice, publice unităţi protejate.
sau private, care nu În vederea clarificării 
angajează persoane cu acestor aspecte vă rog, 
handicap în condiţiile doamna ministru, să mă 
prevăzute lege să informaţi cu privire la 
achiziţioneze produse sau numărul de unităţi protejate Vă asigur de toată numărul de persoane cu 
servicii realizate prin propria aflate în activitate înainte şi consideraţia mea.handicap angajate înaintea 
activitate a persoanelor cu după apariţia ordonanţei de adoptării OUG nr. 60/2017 
handicap angajate în urgenţă. Deputat şi cele angajate la 
unităţile protejate momentul actual, respectiv Solicit răspuns în scris. Cristian George SEFER”

Preşedintele organizaţiei judeţene PNL Călăraşi, Dan Drăgulin, a 
anunţat recent că până la finele anului 2019, vor fi achitate 
datoriile pe care filiala locală le are faţă de organizaţia naţională, 
acestea fiind estimate la circa 2 miliarde de lei vechi. „S-a stabilit 
ca fiecare organizaţie să-şi achite datoriile financiare faţă de 
organizaţia naţională până la sfârşitul anului 2019. Călăraşiul are 
de achitat circa 2 miliarde de lei veci reprezentând şi datorii 
generate din campaniile electorale precedente pe care le-am 
preluat în calitate de preşedinte. Eu cred că putem să le achităm, 
mobilizându-ne în acest sens, cu ajutorul cotizaţiilor şi al 
donaţiilor” a spus Drăgulin care a mai precizat. „Vom stabili în 
forurile noastre de conducere cuantumul acestor cotizaţii pentru 
parlamentari, primari, aleşi judeţeni şi locale, membri, etc.”

În vara anului trecut, liberalii aveau de plătit, la nivel de 
organizaţie naţională, datorii de aproximativ 4,5 milioane de euro, 
mare parte făcute în campaniile din 2009 şi 2012. Pentru plata lor, 
conducerea PNL a reuşit să obţină eşalonarea datoriilor, iar în 
prezent Biroul Executiv încearcă să găsească un sistem de cotizaţii 
cât mai eficient pentru ca până la alegerile din 2020 partidul să 
scape de ele.

Liderul PNL Călăraşi, Dan Drăgulin, a Cuantumul indemnizaţiei pentru 
fost întrebat recent dacă susţine limită de vârstă se suportă din 
proiectul de lege privind pensiile bugetele locale a unităţilor 
speciale ale aleşilor locali, susţinut administrativ teritoriale şi se plăteşte 

Începând cu 1 ianuarie 2019, primarii, iniţial de parlamentari de la toate de către acestea, se arată în proiectul 
viceprimarii, preşedinţii şi partidele cu excepţia USR. „„E vorba de lege.
vicepreşedinţii care îndeplinesc de circa 1000 de lei pentru 3 mandate Nu beneficiată de indemnizaţia 
condiţiile vârstei standard de complete. Mie mi se pare corect, pentru limită de vârstă aleşii care au 
pensionare din Legea 263/2010 legat de aceste pensii speciale: ori fost condamnaţi definitiv pentru 
privind sistemul unitar de pensii toţi, ori nici unul. Nici parlamentarii comiterea unei infracţiuni de corupţie 
publice sau ale vârstei standard să nu aibă pensii speciale. (...) Mă prevăzute la art. 289-291 şi la art. 
reduse în conformitate cu legea au abţin să fac o apreciere cu privire la 254-257 din Codul Penal.
dreptul, la încetarea mandatului, la acest proiect de lege. Oricum sunt 

Nu sunt îndreptăţi să primească indemnizaţie specială pentru limită convins că va fi atacat. Poziţia oficială 
pensie specială nici aleşii urmăriţi de vârstă, dacă sunt realeşi pentru un a PNL este, clar, că nu va vota acest 
penal sau trimişi în judecată pentru nou mandat”, potrivit unui proiect proiect. Eu nu pot să fiu altfel decât 
comiterea, în execritarea funcţiei, a care modifică Legea 393/2004 privind alături de cei care susţin acest lucru.”  
unor infracţiuni de corupţie. În cazul Statul aleşilor locali.a declarat recent Drăgulin.
achitării, aceştia pot obţine 

Deputatul PNL Corneliu Olaru, Indemnizaţia pentru limită de vârstă indemnizaţia de vârstă.
iniţiatorul proiectului de lege privind se cumulează cu orice tip de pensie şi 

Nivelul redus al pensiilor pentru pensiile speciale ale aleşilor locali, a cu orice alte venituri realizate. 
limită de vârstă de care beneficiază anunţat că PNL îşi retrage Cuantumul indemnizaţiei pentru 
primarii, viceprimarii, preşedinţii şi semnăturile, afirmând că liberalii limită de vârstă se acordă în limita a 3 
vicepreşedinţii CJ generează profunde susţin oricum majorarea pensiilor mandate complete şi se calculează ca 
inechităţi între pensiile primite de mici. Deputatul a anunţat că el îşi produs al numărului de mandate cu 
aceştia şi cele primite de unii retrage semnătura, dar totuşi va vota 0,25 din salariul de bază minim brut 
subodonaţi ai acestora, susţin proiectul, deoarece nu îl lasă sufletul garantat în plată. (475 lei la nivelul 
iniţiatorii în expunerea de motive.să fie împotriva aleşilor locali. prezent al salariului minim brut, de 
Parlamentarii care au depus proiectul 1900 lei - n.r.). Indemnizaţia pentru Olaru a declarat că PNL nu mai 
de lege au precizat că au avut în limită de vârstă se actualizează ori de susţine proiectul, dar va reveni cu 
vedere criticile formulate de CCR, câte ori se majorează sau se unul nou. El a mai spus că nu 
Decizia 581/2016 şi au „asumat indexează salariul de bază minim brut consideră proiectul o greşeală, 
observaţiile formulate” de CCR.garantat în plată”, potrivit sursei afirmând că, totuşi, iniţiativa nu va fi 

citate.retrasă în totalitate. Senatul este for decizional.

Preşedintele organizaţiei judeţene PNL Călăraşi, Dan Drăgulin, 
primar al municipiului reşedinţă de judeţ a declarat recent că atât 
proiectele demarate prin  Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală 1 cât şi prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2, 
iniţiate de Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării 
Regionale nu vor avea finalitate din cauza insuficienţei resurselor 
financiare. „Am spus-o şi o voi spune: Programelor PNDL 1 şi 
PNDL 2, mai ales, nu le văf o finalitate. Sunt proiecte în derulare 
pe PNDL 1 şi nu ne-au dat banii. Din discuţiile purtate cu domnul 
vicepremier, Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării, nu s-au 
semnat contractele. Ceea ce mă face să cred că n-o să fie o 
finalitate” a declarat Drăgulin care s-a referit şi la 
“impedimentele” întâmpinate în accesarea proiectelor pe Axa 4.1 
din cadrul Programului Operaţional Regional (POR). “Au început 
proiectele pe Axa 4.1 pe carfe se bat toţi. Deja sunt probleme cu 
Ghidul Solicitantului. Sunt probleme mai ales că noi nu ne-am 
adaptat căile de rulare: drumuri, şosele, la nivel european. Ei ne 
cer anumite lucruri pe care noi le îndeplinim cum putem”. a mai 
precizat Drăgulin.
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 1 a fost adoptat prin 
OU în aprilie 2013 şi s-a desfăşurat în perioada 2014 – 2016. 
Suma alocată de la buget pentru finanţarea proiectelor a fost de 
5, 5 miliarde lei.
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2 are la bază principiul 
conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat 
un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, 
educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv 
iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, 
locuire și sport. PNDL 2 finanțează 9.500 de obiective de 
investiții, dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 
5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru 
aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde 
de lei credite de angajament.

Drăgulin, despre pensiile speciale ale aleşilor 
locali: Nu mă voi situa în afara partidului! Drăgulin, sceptic: PNDL 1 şi 

PNDL 2 nu vor avea finalitate

n PNL 

Ce conţine 
proiectul de lege

Ce cadou „frumos” i-a făcut 
Drăgulin lui Filipescu de ziua lui!

n PNL Călăraşi 

Datoriile vor fi achitate 
până la finele anului 2019

n PMP Călăraşi

Cristian Sefer, interesat de oportunitatea taxei percepute de la  
studenți pentru accesul la Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”

n PMP Călăraşi

Cr. Sefer, întrebare adresată ministrului 
muncii: Care este eficacitatea OUG 60 / 2017?
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