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Programele naţionale de finanţare a mediului de 
afaceri din România, pe anul 2018,  vor debuta în 
curând, după ce schemele de implementare au fost 
publicate pentru dezbatere publică astăzi, pe site-
ul Agenţiei pentru Implementarea Programelor şi 
Proiectelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii 
(AIPPIMM). Preşedintele PSD Călăraşi, Ciprian 
Pandea spune că una din preiorităţile Guvernului 
este să sprijine afacerile debutante atât din mediul 
urban cât şi rural. “Guvernul continuă să sprijine 
afacerile debutante din mediul urban şi rural. Este 
o prioritate care urmăreşte să aducă tot mai mulţi 
români să ajungă în clasa de mijloc. În egală 
măsură programele de sprijin a noilor afaceri se 
adresează românilor plecaţi, pentru a-i determina / 
încuraja să revină acasă.” a spus Pandea care a mai 
adăugat că în cursul acestui an peste 10 mii de 
antreprenori vor solicita finanţare nerambursabilă, 
suma alocată de Guvern fiind de peste 20 de 
miliarde de lei pentru cele 6 programe naţionale. 
“Peste zece mii de antreprenori vor putea solicita, 
în cursul acestui an, finanţare nerambursabilă prin 
una din aceste scheme de finanţare. Anul acesta 
guvernul a alocat peste 20 de miliarde de lei, cel 
mai mare buget de până acum, pentru cele şase 
programe naţionale. E vorba de Programul Start-up 
Nation România, Programul Femeia Manager, 
Programul de microindustrializare, Programul 
Comerţ şi Servicii, Programul pentru Meşteşuguri şi 
Programul EMPRETEC”. a conchis liderul PSD 
Călăraşi, Ciprian Pandea.

cererea unică de plată. Informaţiile le 
găsesc online pe site-ul ministrului 
Agriculturii. În acest an sunt peste 2,6 
miliarde de euro, bani disponibili pentru 
proiectele fermierilor destinate 
dezvoltării rurale.”

Pentru acest an, Ministerul Agriculturii are 
ca prioritate şi creşterea absorbţiei 
fondurilor europene, care în 2017, au 
atins 3,33 miliarde de euro. 

Liderul social – democraţilor călărăşeni s-a 
referit şi la Programul “Tomate 
româneşti”, iniţiat anul trecut subliniind că 
programul şi-a dovedit beneficiile pentru 
români. “Programul ”Tomate româneşti” 
are până acum aproape 11.000 de 
beneficiari înscrişi în ciclul 1, mai mulţi cu 
15% decât anul trecut. Potrivit datelordin 
teren, programul creşte, si-a dovedit 
utilitatea şi beneficiile pentru români. A 
livrat  produse  proaspete in extrasezon, a  
permis un ritm regulat şi coerent de 
aprovizionare. În  2017 finanţarea 
programului a fost de  28,5 milioane euro 
pentru  9.500 beneficiari; s-a obţinut o 
producţie suplimentară de 50.000 tone Începând cu data de 1 martie, Ministerul fermierii protestau că nu li se dădeau la 
roşii şi o extinderea a suprafeţelor de Agriculturii invită fermierii să solicite timp subvenţiile. Pentru 2018 sunt 
sere şi solarii cu 1.000 ha etc.” a mai spus plăţile unice compensatorii de dezvoltare premise temeinice pentru performanţe 
Ciprian Pandea.rurală dar şi subvenţiile. “Totul este record.” a declarat preşedintele PSD 

pregătit la Ministerul Agriculturii înainte Călăraşi, Ciprian Pandea, secretar de stat În altă ordine de idei, în ceea ce priveşte 
de termenul prevăzut, ca procedură, în cadrul SGG care a precizat “Începând cu Programul de colectare şi depozitarea 

1 martie orice fermier îndreptăţit poate finanţare şi aplicare de măsuri vitale lânii, pentru 2018 se aşteaptă colectarea a 
depune la APIA solicitarea pentru plata pentru agricultură. Este o diferenţă peste 36.000 tone fiind înscrişi peste 
compensatorie de dezvoltare rurală prin radicală faţă de Guvernarea Cioloş când 32.000 beneficiari.

“Trebuie să înceteze manipularea cetăţenilor români: 
Pilonul II nici nu se naţionalizează, nici nu se 
desfiinţează.” declară liderul PSD Călăraşi, Ciprian 
Pandea care a continuat “Nu se naţionalizează pentru 
că fondurile nu sunt private – sunt fonduri publice. 
Doar administratorii fondurilor sunt privaţi, nu şi 
fondurile. Deci nu poţi naţionaliza ceva ce nu este 
privat. Nu se desfiinţează pentru că acolo sunt banii 
românilor şi nu poţi desfiinţa ceva care este în 
proprietatea altcuiva. Discuţiile care se poartă acum 
cu administratorii privaţi ai fondurilor de pensii au în 
vedere identificarea unor soluţii viabile care să 
asigure o pensie mai bună pentru cetăţeni care 
depun bani în Pilonul II. De asemenea, Guvernul are 
în vedere eliminarea deficitului la Pilonul I care 
există de multă vreme şi care se completează în 
fiecare an din banii de la Bugetul de stat. Una din 
cauzele acestui deficit este transferul de fonduri din 
Pilonul I către Pilonul II.”
Surse guvernamentale relevă că s-au identificat soluţii 
agreate între guvern şi administratorii privaţi şi 
asociaţiile depunătorilor în Pilonul II pentru rezolvarea 
acestor obiective şi se lucrează acum la mecanismele 
pentru transpunerea în practică a acestor soluţii.

Nota de adoptare tacită, pentru proiectul la care termenul 441.730 lei. În cazul în care valoarea estimată a achiziţiei 
de dezbatere şi vot s-a împlinit pe 3 aprilie, a fost citită în este mai mică de 10.000 lei, fără TVA, autoritatea 
plen de preşedintele de şedinţă, senatorul Adrian Ţuţuianu. contractantă are dreptul de achiziţiona produsele, serviciile 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea sau lucrările pe bază de document justificativ, fără utilizarea 
Legii 98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru sistemului electronic de achiziţii publice".
completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale a Referitor la determinarea ofertei celei mai avantajoase din 
fost iniţiată de un grup de parlamentari PSD, UDMR şi ALDE. punct de vedere economic, proiectul stipulează că 
"Prezenta propunere legislativă propune soluţii la "autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre 
problemele semnalate de autorităţi ale administraţiei următoarele criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate-
publice, şi anume: definirea unui prag pentru achiziţii preţ sau calitate-cost care se determină în baza unor factori 
directe având în vedere nenumăratele situaţii imposibil de de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau 

Senatul a adoptat tacit, în şedinţa plenului de prevăzut la momentul stabilirii planului actual de achiziţii sociale şi criteriul rentabilităţii".
marţi, o propunere legislativă prin care se publice, cum ar fi defecţiuni minore la instalaţii, maşini, "În cazul în care valoarea estimată a achiziţiei directe este 

echipamente, mobilier", explică iniţiatorii în expunerea de mai mică de 1.000 de lei fără TVA, autoritatea contractantă introduce un prag valoric sub care o autoritate 
motive a actului normativ adoptat tacit marţi de Senat. are dreptul de achiziţiona produsele, serviciile sau lucrările poate achiziţiona direct produse, servicii sau 
Potrivit proiectului de lege, "autoritatea contractantă are pe bază de document justificativ, fără utilizarea sistemului lucrări, se renunţă la criteriul preţului cel mai 
dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul electronic de achiziţii publice", se mai arată în proiectul de scăzut şi se elimină obligativitatea utilizării 
în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai lege.

sistemului electronic de achiziţii sub o anumită mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care Actul normativ va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, 
valoare estimată a achiziţiei. valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de cu rol decizional în acest caz.

acest domeniu, inclusiv componenta 
offset a contractelor militare externe  
este încă în curs de implementare – 
efectele economice se vor vedea în 
timp, implicit influențele în balanța 
comercială. 

Remarcabil este faptul că deficitul din 
În lunile ianuarie şi februarie ale dezvoltare economică. Pe de o parte, luni din acest an exportul s-a majorat transport (+14,8%) şi articole primele două luni ale anului este cel 

ș cu 11,6% faţă de 9,2% în primele manufacturate diverse (+15,1%). acestui an, deficitul balantei România exportă mai mult  dar i mai scăzut din martie 2017 și până-n 
două luni din 2017 şi numai 4,1% în Aceste două grupe reprezintă comerciale este mai mare cu importă mai mult, mai ales pentru a prezent. Pentru comparaţie, în 
primele două luni 2016. aproximativ 50% din importurile aproximativ 400 de milioane de euro produce dar și pentru consumul permanenţă începând cu luna martie 

realizate în primele două luni.  Se decât în aceeași perioadă a anului populației. Peste 80% din export reprezintă 2017 deficitele comerciale lunare au 
adaugă materiale necesare producţiei trecut. Astfel, în perioada aferentă maşini, echipamente şi alte produse Plusul de deficit (circa 400 mil euro) depăşit 1 miliard de euro. Corelat cu autohtone (din fier, oţel, cauciuc, lunilor ianuarie şi februarie 2017, manufacturate, deci produse din primele două luni reprezintă doar producţia industrială deficitele materiale de construcţii) care deţin o industriale a căror fabricare necesită deficitul commercial a fost cifrat la 3,6% din valoarea lunară a exportului comerciale arată că sunt deplin pondere de 20% în importuri.importuri de materiale şi 1,259 miliarde de euro iar în 2018, românesc, adică echivalentul a DOUĂ sustenabile. semifabricate, fapt naturat care a 3. Cheltuielile cu înzestrarea pentru aceeaşi perioadă, deficitul ZILE DE EXPORT. Deci, realitatea este 

condus la creşterea importului și militară. Prin comparaţie, SUA au în prezent comercial s-a ridicat la 1,657 miliarde departe de a fi îngrijorătoare!  
implicit a deficitului comercial. cel mai ridicat deficit comercial din de euro.  În procente este mai ridicat Guvernarea PSD-ALDE a alocat 2% din Sunt trei argumente esențiale care au 

ultimii 9 ani, dar economia americană cu 30%. 2. Importul de bunuri de capital PIB pentru armată, pentru achiziții de determinat un deficit comercial mai 
pentru investiţiile publice şi private. tehnică militară și merge mai bine decât oricând și consistent:Ar trebui să fim îngrijoraţi? Ei bine, 

repornirea/retehnologizarea încrederea este la cele mai înalte cote Au crescut peste medie importurile 1. Dinamica şi structura exportului. deficitul comercial este un fenomen 
industriei de apărare. Investițiile în din ultimii 17 ani.de maşini şi echipamente de firesc pentru această perioadă de România exportă!  În primele două 

În 2017 costul cu forța de muncă Danemarca cu 75%. De altfel în arată că acele majorări au fost Ca urmare a politicilor salariale 
în România a crescut cu 17,1%, în ultimii 7 ani România conduce perfect sustenabile, iar echilibrul implementate în baza 
medie, față de 2,3% în UE, relevă detașat în clasamentul creșterii macroeconomic a fost menținut și programului de guvernare, 
datele statistice. „Creșterea productivității ( + 135%). Există chiar consolidat. “Cheltuielile cu românii au un nivel de trai mai 
economică se regăsește în ridicat decât în urmă cu un an. 
buzunarele românilor. În salarii și Comparativ cu luna februarie a 
pensii mai mari! Este o evidență anului precedent, câştigul salarial 
constatată de Eurostat care mediu nominal net a crescut cu 
comunică avansul consistent al 11,2%. Indicele câştigului salarial 
creșterilor de salarii din România real faţă de aceeaşi perioadă a 
comparativ cu media anului precedent a fost de 
europeană.” susţine senatorul 106,2%. Atlfel spus, cu aceeași 
PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, valoare cu care anul trecut s-ar fi 
membru al Comisiei de buget, cumpărat 100 de pâini acum se 
finanţe din Camera Superioară a pot cumpăra cu șase pâini în 
Parlamentului. plus. Dacă BNR şi-ar fi adaptat 
În pofida acestei creșteri politica monetară la măsurile din 
remarcabile, un român este plătit programul de guvernare şi dacă 
cu doar 6,3 euro brut/oră, adică la şi-ar fi atins ţinta de inflaţie, 
mai puțin de un sfert față de un creşterea puterii de cumpărare ar 
european, care câștigă 27 de euro fi fost mai substanţială pentru că, 
în fiecare oră. Diferența foarte potrivit datelor INS, salariul 
mare – practic în Europa forța de mediu net a crescut în ultimul an 
muncă este cu peste 400% mai 

cu peste 11 procente.” susţine 
deci toate argumentele și salariile bugetarilor din România scumpă – face ca România să 

Roxana Paţurcă.justificările economice pentru ca sunt mult mai scăzute față de rămână un paradis investițional 
forța de muncă să fie plătită mai media Uniunii Europene. Există din perspectiva costului cu Senatorul călărăşean a comentat 
bine, fapt care se produce personalului. “În egală măsură, se deci spațiu suficient pentru şi scăderea câştigului salarial 
asumat și sistematic potrivit justifică și se impune continuarea susținerea creșterilor viitoare de mediu net în sistemul de sănătate 
programului de guvernare PSD-politicii PSD de reducere a salarii până în 2022, prevăzute în şi asistenţă socială comparativ cu 
ALDE.” a mai adăugat decalajului și de majorare a Legea salarizării unitare.” luna ianuarie, potrivit datelor 
parlamentarul călărăşean. salariilor, inclusiv a salariului apreciază senatorul călărăşean, furnizate de INS. “Această scădere 

minim. De la preluarea Roxana Paţurcă. se explică prin faptul că, în luna 
Creșterile sunt  guvernării, în ianuarie 2017, februarie, numărul zilelor 

INS: Puterea de salariul minim al românilor a sustenabile. Echilibrul nelucrătoare (opt) a fost mai mic 
crescut de 2 ori, pentru a ajunge cumpărare a românilor     decât în luna ianuarie (11). În macroeconomic nu e azi la 1900 de lei brut. Creșterea sănătate și asistență socială zilele afectat a crescutsalariilor românilor este o nelucrătoare, care se acoperă 
necesitate perfect sustenabilă prin gărzi și continuitate, se Institutul Naţional de Statistică a Chiar după majorările salariale din economic. Este deja lucru bine plătesc cu un spor de până la confirmat recent că, în ciuda 2017, România are o cotă mult știut că România are cea mai 100% din salariul de bază. Astfel, inflaţiei scăpate de sub control de mai scăzută decât media UE în ce ridicat randament al muncii din 

în luna ianuarie au fost libere BNR, în ciuda devalorizării leului, privește ponderea în PIB a Uniunea Europeană– 232% - 
prin lege zilele de 1,2 și 24 puterea reală de cumpărare a cheltuielilor cu personalul calculat ca raport între 
ianuarie, cărora li se adaugă opt românilor a crescut în ultimul an bugetar. În 2017, cheltuielile cu productivitatea obținută și 
zile de week-end, față de cu peste 6 procente. “Datele INS personalul bugetar au reprezentat salariile plătite. Pe locul doi este 
februarie, când au fost libere demască minciuna potrivit 8,11% din PIB. Datorită creșterii Polonia cu 209%, urmată de 
doar cele opt zile de week-end.” căreia, în ciuda majorărilor economice, majorările de anul Bulgaria cu 207%. Ultimele 
a conchis Roxana Paţurcă, senator salariale, puterea de cumpărare a trecut nu au crescut ca pondere în clasate în privința clasamentului 
PSD Călăraşi.românilor a scăzut. Din contră. PIB (în 2016 au fost 8,2%), ceea ce muncii sunt Finlanda cu 82% și 

“Inflația reală în luna martie a fost de doar 0,3%. Doar cu 
atât au crescut prețurile în mod real în martie 2018, iar 
cele mai multe prețuri au rămas la același nivel, iar unele 
chiar au scăzut. Din acest punct de vedere, inflația din 
România e mai mică decât cea din Europa.” susţine 
senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, membru al 
Comisiei de buget, finanţe din Camera Superioară a 
Parlamentului care a continuat “Inflația de 5% este o 
inflație falsă, pentru că reprezintă diferența de prețuri 
dintre martie 2018, față martie 2017, dar asta nu 
înseamnă că prețurile au crescut în martie – au crescut la 
finalul anului trecut pe baza unor factori externi.”
Factorii care au determinat creșterea prețurilor de anul 
trecut sunt de ordin extern sau nu țin de decizia de 
guvernare: creșterea prețului internațional al petrolului, 
inflația din Euro, criza unor alimente pe plan european 
(unt, ouă, legume-fructe), liberalizarea pieței de energie. 
Influența acțiunii guvernamentale (revenirea accizei la 
nivelul din 2016) a fost de doar 0,3 puncte procentuale.
“Raportarea inflației de la an este o inflație falsă. Pentru 
că în cazul de față prețurile au crescut la finalul anului 
trecut, iar de atunci au rămas aproape neschimbate 
(variație de maxim 1%). Însă raportarea lunii din anul 
curent, la luna din anul precedent creează impresia falsă 
a creșterii continue a prețurilor, deși ele rămân 
neschimbate. Deci chiar dacă prețurile vor rămâne 
neschimbate de acum încolo, această raportare falsă a 
inflației va indica procente între 4-5% mai mari față de 
lunile corespondente de anul trecut.” a mai adăugat 
Roxana Paţurcă.

Evoluția inflației depinde mai mult de alte instituții, decât 
de Guvern. “Principalul responsabil este BNR care are ca 
sarcină principală controlul asupra inflației. BNR admite 
că în acest an nu își poate îndeplini sarcina de a ține 
inflația sub 2,5%. Apoi este Consiliul Concurenței care 
trebuie să se asigure că firmele din piață nu cresc 
artificial prețurile pe baza unor înțelegeri ilegale.De 
asemenea au un rol important autoritățile de 
reglementare, în special în domeniul energie.” consideră 
parlamentarul călărăşean.
În realitate multe prețuri nu s-au schimbat sau chiar au 
scăzut
Institutul Naţional de Statistică precizează că prețurilor de 
consum au avut în martie o variația de numai 0,3% față 
de februarie 2018. Creșterea de 0,3% este însă doar o 
influență sezonieră a creșterii prețurilor la fructe 
proapete, citrice sau cartofi – așa se întâmplă în fiecare 
primăvară. De asemenea sunt însă multe prețuri care au 
scăzut în martie: zahăr, ulei, ouă, unt, vin. Iar alte prețuri 
au rămas neschimbate: făină, pâine, carne, lapte, articole 
de igienă, îmbracăminte

În realitate inflația din România este mai mică decât cea 
din Uniunea Europeană. “Propaganda împotriva 
guvernului speculează metodele diferite de calcul al 
inflației pentru a inocula ideea că prețurile cresc în mod 
exagerat.” consideră parlamentarul călărăşean care şi 
explică “Metoda oficială a Comisiei Europene după care 
se analizează inflația în statele membre din Uniunea 
Europeană este cea a indicelui ARMONIZAT al prețurilor 
de consum (IAPC), care reflectă în mod real ceea ce 
resimt cetățenii în evoluția prețurilor. Pe acest model de 
calcul, practicat și de Eurostat, România a avut în 
februarie 2018 o inflație sub media Uniunii Europene, 
respectiv de doar 1,6% față de anul trecut și de doar 
0,3% față de luna ianuarie. Inflația de 4,95% a fost 
stabilită printr-un calcul depășit, care nu se mai practică 
în UE pentru că nu reflectă în moc corect realitate. Este 
modelul indicelui prețurilor de consum (IPC), care nu 
armonizează ponderea acestora în consumul real al 
populației.” a conchis Roxana Paţurcă.

Cine e responsabil de creșterea inflației

Inflația din România, mai mică decât în 
Uniunea Europeană

În primele două luni ale anului, deficitul din contribuţiile de asigurări cu 28,3%. De “În ciuda minciunilor susţinute de opoziţie, 
bugetar a fost de 0,59%, provocând reacţii asemenea au crescut semnificativ veniturile cea mai importantă creştere a fost la 
negative în rândul economiştilor Opoziţiei. din TVA, din impozite și taxe, ajungându-se cheltuielile pentru investiţii. Acestea au 
“Deficitul bugetar nu este cauzat de în total la o valoare de 42,3 miliarde de lei crescut în primele două luni ale anului cu 
majorarea salariilor şi nu depăşeşte pentru primele două luni din 2018, în 441% faţă de aceeași perioadă a anului 
estimările bugetare. Toate măsurile care au creștere cu 21,3%, faţă de perioada similară precedent, ajungând acum la 3,3 mld lei. 
condus la acest deficit sunt prevăzute în din 2017. În acelaşi timp, cheltuielile de Componenta covârșitoare a acestor 
programul de guvernare şi vizează personal au crescut doar cu 18,8%. Dacă investiţii este dată de achiziţiile pentru 
impulsionarea creşterii economice prin facem diferenţa rezultă un plus de 1,2 apărare, care se ridică la 2,4 mld lei. Chiar 
majorarea investiţiilor şi prin sprijinul miliarde de lei la buget, în numai două luni. și excluzând total investiţiile militare din 
acordat agriculturii. “ susţine senatorul PSD, Unde a fost repartizat surplusul de venituri acest an, rezultă o creștere a cheltuielilor 
Roxana Paţurcă, membru în Comisia de pentru investiţii cu 47% faţă de aceeași Încasările suplimentare au permis plata în 
buget, finanţe. perioadă a anului precedent, ceea ce avans a subvenţiilor pentru agricultură. 
Astfel, creșterea salariilor, atât în mediul demontează minciunile opoziţiei Aceste cheltuieli se vor amortiza în 
privat (prin majorarea salariului minim) cât referitoare la lipsa de investiţii şi la momentul în care se vor deconta banii la 
și în administraţia publică, precum și creşterea economică bazată doar pe Uniunea Europeană.  Însă plata la timp a 
creșterea numărului locurilor de muncă, au consum.” a conchis parlamentarul subvenţiilor va impulsiona agricultura exact 
dus la o creștere semnificativă a încasărilor călărăşean. cum s-a întâmplat și în anul precedent. 

Plusul de deficit comercial pe primele două luni 
ale anului, echivalentul a două zile de export

R. Paţurcă: Inflaţia 
reală în luna martie a 

fost de doar 0,3%

R. Paţurcă: Deficitul bugetar la două luni 
arată susţinerea agriculturii şi a investiţiilor

n PSD Călăraşi

R. Paţurcă: România a înregistrat cea mai 
accelerată creştere a salariilor din Europa

Pentru campania agricolă din 2017, Guvernul a 
plătit fermierilor suma totală de 2,5 miliarde euro. 
(În perioada 16 octombrie 2017 – 10 aprilie 2018) 
iar până acum, au primit subvenţiile 98,25% dintre 
fermierii care au acest drept. Pentru diferenţa de 
1,75% (adică 13.309 fermieri) dosare sunt în lucru, 
având diverse aspecte particulare care trebuie 
lămurite. “Guvernarea PSD+ALDE este prima care 
respectă la zi  sau chiar în avans calendarul pentru 
plata subvenţiilor. Fermierii își primesc banii la 
timp, nu mai plătesc sume suplimentare pe 
dobânzile bancare și au astfel șanse mai bune în 
realizarea produselor agricole. Este pentru prima 
oară când fermierii sunt mulţumiţi și nu mai 
protestează pentru întârzierea subvenţiilor.” a 
declarat liderul PSD Călăraşi, Ciprian Pandea care a 
mai precizat că “Pentru campania pentru anul 
2018, Ministerul Agriculturii a procesat deja 
aproape 400.000 de cereri de plată, în perioada 1 
martie – 10 aprilie 2018. Cererile de plată din 
partea fermierilor pentru campania din 2018 pot fi 
depuse până pe 15 martie.”

Senat: Pragul stabilit pentru achiziţiile publice directe, 
adoptat tacit. Camera Deputaţilor, for decizional

C. Pandea: Ministerul 
Agriculturii e la zi cu 

plata subvenţiilor

Ciprian Pandea: Peste 10 
mii de antreprenori vor 

putea solicita, în acest an, 
finanţare nerambursabilă

n PSD

C. Pandea: Pentru 2018 sunt premise 
temeinice pentru performanţe record!

C. Pandea: Pilonul II de pensii nu se desfiinţează!

În spaţiul public există o acţiune prin care se insinuează că „există o gaură de 
1,1 miliarde euro la Pilonul II, pe motiv că nu s-ar fi virat banii în acest fond 
prin nerespectarea legii. „Este o ştire falsă şi o manipulare grosolană. La 
Pilonul II de pensii s-au virat toţi banii prevăzuţi de lege. Legea a fost 
respectată întocmai. Modificarea procentelor anuale privind banii viraţi în 
Pilonul II a fost mereu aprobată prin lege. Practic legea 411 din 2004 a fost 
modificată de 8 ori în 14 ani. În aceste condiţii, afirmaţia că nu s-a  
respectat legea, este o mare minciună! Falsul deficit s-a calculat 
manipulator, folosindu-se procentele prevăzute în legea iniţială, din 2004 şi 
salariile din prezent. Altfel spus, se compară un prezumtiv calcul rezultat 
din legea iniţială, cu banii viraţi efectiv, fără să se ţină cont că din 2004 
legea a fost modificată în fiecare an. În mod manipulator se afirmă că, prin 
încălcarea legii, banii nu ar fi fost viraţi în Pilonul II.” a spus Ciprian Pandea 
care a continuat “Ultima modificare, operată de guvernul PSD, a avut la 
bază creşterea salariului brut ca urmare a transferului contribuţiilor. Astfel, 
deşi procentul virat la Pilonul II s-a diminuat, prin raportarea la o bază 
salarială mai mare, sumele transferate au fost la fel ca cele din 2017. Odată 
cu majorările salariale din martie 2018, contribuţiile la Pilonul II, au crescut 
în termeni reali, chiar dacă în termeni procentuali s-a înregistrat o scădere. 
Prin urmare: nu e nicio gaură la Pilonul II, este fals că nu s-au virat banii în 
Pilonul II şi e o minciună că nu s-a respectat legea. Aşa cum e la modă 
acum: e FAKE NEWS!”

Manipularea că nu s-au virat 
banii în Pilonul II de pensii
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Programele naţionale de finanţare a mediului de 
afaceri din România, pe anul 2018,  vor debuta în 
curând, după ce schemele de implementare au fost 
publicate pentru dezbatere publică astăzi, pe site-
ul Agenţiei pentru Implementarea Programelor şi 
Proiectelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii 
(AIPPIMM). Preşedintele PSD Călăraşi, Ciprian 
Pandea spune că una din preiorităţile Guvernului 
este să sprijine afacerile debutante atât din mediul 
urban cât şi rural. “Guvernul continuă să sprijine 
afacerile debutante din mediul urban şi rural. Este 
o prioritate care urmăreşte să aducă tot mai mulţi 
români să ajungă în clasa de mijloc. În egală 
măsură programele de sprijin a noilor afaceri se 
adresează românilor plecaţi, pentru a-i determina / 
încuraja să revină acasă.” a spus Pandea care a mai 
adăugat că în cursul acestui an peste 10 mii de 
antreprenori vor solicita finanţare nerambursabilă, 
suma alocată de Guvern fiind de peste 20 de 
miliarde de lei pentru cele 6 programe naţionale. 
“Peste zece mii de antreprenori vor putea solicita, 
în cursul acestui an, finanţare nerambursabilă prin 
una din aceste scheme de finanţare. Anul acesta 
guvernul a alocat peste 20 de miliarde de lei, cel 
mai mare buget de până acum, pentru cele şase 
programe naţionale. E vorba de Programul Start-up 
Nation România, Programul Femeia Manager, 
Programul de microindustrializare, Programul 
Comerţ şi Servicii, Programul pentru Meşteşuguri şi 
Programul EMPRETEC”. a conchis liderul PSD 
Călăraşi, Ciprian Pandea.

cererea unică de plată. Informaţiile le 
găsesc online pe site-ul ministrului 
Agriculturii. În acest an sunt peste 2,6 
miliarde de euro, bani disponibili pentru 
proiectele fermierilor destinate 
dezvoltării rurale.”

Pentru acest an, Ministerul Agriculturii are 
ca prioritate şi creşterea absorbţiei 
fondurilor europene, care în 2017, au 
atins 3,33 miliarde de euro. 

Liderul social – democraţilor călărăşeni s-a 
referit şi la Programul “Tomate 
româneşti”, iniţiat anul trecut subliniind că 
programul şi-a dovedit beneficiile pentru 
români. “Programul ”Tomate româneşti” 
are până acum aproape 11.000 de 
beneficiari înscrişi în ciclul 1, mai mulţi cu 
15% decât anul trecut. Potrivit datelordin 
teren, programul creşte, si-a dovedit 
utilitatea şi beneficiile pentru români. A 
livrat  produse  proaspete in extrasezon, a  
permis un ritm regulat şi coerent de 
aprovizionare. În  2017 finanţarea 
programului a fost de  28,5 milioane euro 
pentru  9.500 beneficiari; s-a obţinut o 
producţie suplimentară de 50.000 tone Începând cu data de 1 martie, Ministerul fermierii protestau că nu li se dădeau la 
roşii şi o extinderea a suprafeţelor de Agriculturii invită fermierii să solicite timp subvenţiile. Pentru 2018 sunt 
sere şi solarii cu 1.000 ha etc.” a mai spus plăţile unice compensatorii de dezvoltare premise temeinice pentru performanţe 
Ciprian Pandea.rurală dar şi subvenţiile. “Totul este record.” a declarat preşedintele PSD 

pregătit la Ministerul Agriculturii înainte Călăraşi, Ciprian Pandea, secretar de stat În altă ordine de idei, în ceea ce priveşte 
de termenul prevăzut, ca procedură, în cadrul SGG care a precizat “Începând cu Programul de colectare şi depozitarea 

1 martie orice fermier îndreptăţit poate finanţare şi aplicare de măsuri vitale lânii, pentru 2018 se aşteaptă colectarea a 
depune la APIA solicitarea pentru plata pentru agricultură. Este o diferenţă peste 36.000 tone fiind înscrişi peste 
compensatorie de dezvoltare rurală prin radicală faţă de Guvernarea Cioloş când 32.000 beneficiari.

“Trebuie să înceteze manipularea cetăţenilor români: 
Pilonul II nici nu se naţionalizează, nici nu se 
desfiinţează.” declară liderul PSD Călăraşi, Ciprian 
Pandea care a continuat “Nu se naţionalizează pentru 
că fondurile nu sunt private – sunt fonduri publice. 
Doar administratorii fondurilor sunt privaţi, nu şi 
fondurile. Deci nu poţi naţionaliza ceva ce nu este 
privat. Nu se desfiinţează pentru că acolo sunt banii 
românilor şi nu poţi desfiinţa ceva care este în 
proprietatea altcuiva. Discuţiile care se poartă acum 
cu administratorii privaţi ai fondurilor de pensii au în 
vedere identificarea unor soluţii viabile care să 
asigure o pensie mai bună pentru cetăţeni care 
depun bani în Pilonul II. De asemenea, Guvernul are 
în vedere eliminarea deficitului la Pilonul I care 
există de multă vreme şi care se completează în 
fiecare an din banii de la Bugetul de stat. Una din 
cauzele acestui deficit este transferul de fonduri din 
Pilonul I către Pilonul II.”
Surse guvernamentale relevă că s-au identificat soluţii 
agreate între guvern şi administratorii privaţi şi 
asociaţiile depunătorilor în Pilonul II pentru rezolvarea 
acestor obiective şi se lucrează acum la mecanismele 
pentru transpunerea în practică a acestor soluţii.

Nota de adoptare tacită, pentru proiectul la care termenul 441.730 lei. În cazul în care valoarea estimată a achiziţiei 
de dezbatere şi vot s-a împlinit pe 3 aprilie, a fost citită în este mai mică de 10.000 lei, fără TVA, autoritatea 
plen de preşedintele de şedinţă, senatorul Adrian Ţuţuianu. contractantă are dreptul de achiziţiona produsele, serviciile 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea sau lucrările pe bază de document justificativ, fără utilizarea 
Legii 98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru sistemului electronic de achiziţii publice".
completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale a Referitor la determinarea ofertei celei mai avantajoase din 
fost iniţiată de un grup de parlamentari PSD, UDMR şi ALDE. punct de vedere economic, proiectul stipulează că 
"Prezenta propunere legislativă propune soluţii la "autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre 
problemele semnalate de autorităţi ale administraţiei următoarele criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate-
publice, şi anume: definirea unui prag pentru achiziţii preţ sau calitate-cost care se determină în baza unor factori 
directe având în vedere nenumăratele situaţii imposibil de de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau 

Senatul a adoptat tacit, în şedinţa plenului de prevăzut la momentul stabilirii planului actual de achiziţii sociale şi criteriul rentabilităţii".
marţi, o propunere legislativă prin care se publice, cum ar fi defecţiuni minore la instalaţii, maşini, "În cazul în care valoarea estimată a achiziţiei directe este 

echipamente, mobilier", explică iniţiatorii în expunerea de mai mică de 1.000 de lei fără TVA, autoritatea contractantă introduce un prag valoric sub care o autoritate 
motive a actului normativ adoptat tacit marţi de Senat. are dreptul de achiziţiona produsele, serviciile sau lucrările poate achiziţiona direct produse, servicii sau 
Potrivit proiectului de lege, "autoritatea contractantă are pe bază de document justificativ, fără utilizarea sistemului lucrări, se renunţă la criteriul preţului cel mai 
dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul electronic de achiziţii publice", se mai arată în proiectul de scăzut şi se elimină obligativitatea utilizării 
în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai lege.

sistemului electronic de achiziţii sub o anumită mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care Actul normativ va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, 
valoare estimată a achiziţiei. valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de cu rol decizional în acest caz.

acest domeniu, inclusiv componenta 
offset a contractelor militare externe  
este încă în curs de implementare – 
efectele economice se vor vedea în 
timp, implicit influențele în balanța 
comercială. 

Remarcabil este faptul că deficitul din 
În lunile ianuarie şi februarie ale dezvoltare economică. Pe de o parte, luni din acest an exportul s-a majorat transport (+14,8%) şi articole primele două luni ale anului este cel 

ș cu 11,6% faţă de 9,2% în primele manufacturate diverse (+15,1%). acestui an, deficitul balantei România exportă mai mult  dar i mai scăzut din martie 2017 și până-n 
două luni din 2017 şi numai 4,1% în Aceste două grupe reprezintă comerciale este mai mare cu importă mai mult, mai ales pentru a prezent. Pentru comparaţie, în 
primele două luni 2016. aproximativ 50% din importurile aproximativ 400 de milioane de euro produce dar și pentru consumul permanenţă începând cu luna martie 

realizate în primele două luni.  Se decât în aceeași perioadă a anului populației. Peste 80% din export reprezintă 2017 deficitele comerciale lunare au 
adaugă materiale necesare producţiei trecut. Astfel, în perioada aferentă maşini, echipamente şi alte produse Plusul de deficit (circa 400 mil euro) depăşit 1 miliard de euro. Corelat cu autohtone (din fier, oţel, cauciuc, lunilor ianuarie şi februarie 2017, manufacturate, deci produse din primele două luni reprezintă doar producţia industrială deficitele materiale de construcţii) care deţin o industriale a căror fabricare necesită deficitul commercial a fost cifrat la 3,6% din valoarea lunară a exportului comerciale arată că sunt deplin pondere de 20% în importuri.importuri de materiale şi 1,259 miliarde de euro iar în 2018, românesc, adică echivalentul a DOUĂ sustenabile. semifabricate, fapt naturat care a 3. Cheltuielile cu înzestrarea pentru aceeaşi perioadă, deficitul ZILE DE EXPORT. Deci, realitatea este 

condus la creşterea importului și militară. Prin comparaţie, SUA au în prezent comercial s-a ridicat la 1,657 miliarde departe de a fi îngrijorătoare!  
implicit a deficitului comercial. cel mai ridicat deficit comercial din de euro.  În procente este mai ridicat Guvernarea PSD-ALDE a alocat 2% din Sunt trei argumente esențiale care au 

ultimii 9 ani, dar economia americană cu 30%. 2. Importul de bunuri de capital PIB pentru armată, pentru achiziții de determinat un deficit comercial mai 
pentru investiţiile publice şi private. tehnică militară și merge mai bine decât oricând și consistent:Ar trebui să fim îngrijoraţi? Ei bine, 

repornirea/retehnologizarea încrederea este la cele mai înalte cote Au crescut peste medie importurile 1. Dinamica şi structura exportului. deficitul comercial este un fenomen 
industriei de apărare. Investițiile în din ultimii 17 ani.de maşini şi echipamente de firesc pentru această perioadă de România exportă!  În primele două 

În 2017 costul cu forța de muncă Danemarca cu 75%. De altfel în arată că acele majorări au fost Ca urmare a politicilor salariale 
în România a crescut cu 17,1%, în ultimii 7 ani România conduce perfect sustenabile, iar echilibrul implementate în baza 
medie, față de 2,3% în UE, relevă detașat în clasamentul creșterii macroeconomic a fost menținut și programului de guvernare, 
datele statistice. „Creșterea productivității ( + 135%). Există chiar consolidat. “Cheltuielile cu românii au un nivel de trai mai 
economică se regăsește în ridicat decât în urmă cu un an. 
buzunarele românilor. În salarii și Comparativ cu luna februarie a 
pensii mai mari! Este o evidență anului precedent, câştigul salarial 
constatată de Eurostat care mediu nominal net a crescut cu 
comunică avansul consistent al 11,2%. Indicele câştigului salarial 
creșterilor de salarii din România real faţă de aceeaşi perioadă a 
comparativ cu media anului precedent a fost de 
europeană.” susţine senatorul 106,2%. Atlfel spus, cu aceeași 
PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, valoare cu care anul trecut s-ar fi 
membru al Comisiei de buget, cumpărat 100 de pâini acum se 
finanţe din Camera Superioară a pot cumpăra cu șase pâini în 
Parlamentului. plus. Dacă BNR şi-ar fi adaptat 
În pofida acestei creșteri politica monetară la măsurile din 
remarcabile, un român este plătit programul de guvernare şi dacă 
cu doar 6,3 euro brut/oră, adică la şi-ar fi atins ţinta de inflaţie, 
mai puțin de un sfert față de un creşterea puterii de cumpărare ar 
european, care câștigă 27 de euro fi fost mai substanţială pentru că, 
în fiecare oră. Diferența foarte potrivit datelor INS, salariul 
mare – practic în Europa forța de mediu net a crescut în ultimul an 
muncă este cu peste 400% mai 

cu peste 11 procente.” susţine 
deci toate argumentele și salariile bugetarilor din România scumpă – face ca România să 

Roxana Paţurcă.justificările economice pentru ca sunt mult mai scăzute față de rămână un paradis investițional 
forța de muncă să fie plătită mai media Uniunii Europene. Există din perspectiva costului cu Senatorul călărăşean a comentat 
bine, fapt care se produce personalului. “În egală măsură, se deci spațiu suficient pentru şi scăderea câştigului salarial 
asumat și sistematic potrivit justifică și se impune continuarea susținerea creșterilor viitoare de mediu net în sistemul de sănătate 
programului de guvernare PSD-politicii PSD de reducere a salarii până în 2022, prevăzute în şi asistenţă socială comparativ cu 
ALDE.” a mai adăugat decalajului și de majorare a Legea salarizării unitare.” luna ianuarie, potrivit datelor 
parlamentarul călărăşean. salariilor, inclusiv a salariului apreciază senatorul călărăşean, furnizate de INS. “Această scădere 

minim. De la preluarea Roxana Paţurcă. se explică prin faptul că, în luna 
Creșterile sunt  guvernării, în ianuarie 2017, februarie, numărul zilelor 

INS: Puterea de salariul minim al românilor a sustenabile. Echilibrul nelucrătoare (opt) a fost mai mic 
crescut de 2 ori, pentru a ajunge cumpărare a românilor     decât în luna ianuarie (11). În macroeconomic nu e azi la 1900 de lei brut. Creșterea sănătate și asistență socială zilele afectat a crescutsalariilor românilor este o nelucrătoare, care se acoperă 
necesitate perfect sustenabilă prin gărzi și continuitate, se Institutul Naţional de Statistică a Chiar după majorările salariale din economic. Este deja lucru bine plătesc cu un spor de până la confirmat recent că, în ciuda 2017, România are o cotă mult știut că România are cea mai 100% din salariul de bază. Astfel, inflaţiei scăpate de sub control de mai scăzută decât media UE în ce ridicat randament al muncii din 

în luna ianuarie au fost libere BNR, în ciuda devalorizării leului, privește ponderea în PIB a Uniunea Europeană– 232% - 
prin lege zilele de 1,2 și 24 puterea reală de cumpărare a cheltuielilor cu personalul calculat ca raport între 
ianuarie, cărora li se adaugă opt românilor a crescut în ultimul an bugetar. În 2017, cheltuielile cu productivitatea obținută și 
zile de week-end, față de cu peste 6 procente. “Datele INS personalul bugetar au reprezentat salariile plătite. Pe locul doi este 
februarie, când au fost libere demască minciuna potrivit 8,11% din PIB. Datorită creșterii Polonia cu 209%, urmată de 
doar cele opt zile de week-end.” căreia, în ciuda majorărilor economice, majorările de anul Bulgaria cu 207%. Ultimele 
a conchis Roxana Paţurcă, senator salariale, puterea de cumpărare a trecut nu au crescut ca pondere în clasate în privința clasamentului 
PSD Călăraşi.românilor a scăzut. Din contră. PIB (în 2016 au fost 8,2%), ceea ce muncii sunt Finlanda cu 82% și 

“Inflația reală în luna martie a fost de doar 0,3%. Doar cu 
atât au crescut prețurile în mod real în martie 2018, iar 
cele mai multe prețuri au rămas la același nivel, iar unele 
chiar au scăzut. Din acest punct de vedere, inflația din 
România e mai mică decât cea din Europa.” susţine 
senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, membru al 
Comisiei de buget, finanţe din Camera Superioară a 
Parlamentului care a continuat “Inflația de 5% este o 
inflație falsă, pentru că reprezintă diferența de prețuri 
dintre martie 2018, față martie 2017, dar asta nu 
înseamnă că prețurile au crescut în martie – au crescut la 
finalul anului trecut pe baza unor factori externi.”
Factorii care au determinat creșterea prețurilor de anul 
trecut sunt de ordin extern sau nu țin de decizia de 
guvernare: creșterea prețului internațional al petrolului, 
inflația din Euro, criza unor alimente pe plan european 
(unt, ouă, legume-fructe), liberalizarea pieței de energie. 
Influența acțiunii guvernamentale (revenirea accizei la 
nivelul din 2016) a fost de doar 0,3 puncte procentuale.
“Raportarea inflației de la an este o inflație falsă. Pentru 
că în cazul de față prețurile au crescut la finalul anului 
trecut, iar de atunci au rămas aproape neschimbate 
(variație de maxim 1%). Însă raportarea lunii din anul 
curent, la luna din anul precedent creează impresia falsă 
a creșterii continue a prețurilor, deși ele rămân 
neschimbate. Deci chiar dacă prețurile vor rămâne 
neschimbate de acum încolo, această raportare falsă a 
inflației va indica procente între 4-5% mai mari față de 
lunile corespondente de anul trecut.” a mai adăugat 
Roxana Paţurcă.

Evoluția inflației depinde mai mult de alte instituții, decât 
de Guvern. “Principalul responsabil este BNR care are ca 
sarcină principală controlul asupra inflației. BNR admite 
că în acest an nu își poate îndeplini sarcina de a ține 
inflația sub 2,5%. Apoi este Consiliul Concurenței care 
trebuie să se asigure că firmele din piață nu cresc 
artificial prețurile pe baza unor înțelegeri ilegale.De 
asemenea au un rol important autoritățile de 
reglementare, în special în domeniul energie.” consideră 
parlamentarul călărăşean.
În realitate multe prețuri nu s-au schimbat sau chiar au 
scăzut
Institutul Naţional de Statistică precizează că prețurilor de 
consum au avut în martie o variația de numai 0,3% față 
de februarie 2018. Creșterea de 0,3% este însă doar o 
influență sezonieră a creșterii prețurilor la fructe 
proapete, citrice sau cartofi – așa se întâmplă în fiecare 
primăvară. De asemenea sunt însă multe prețuri care au 
scăzut în martie: zahăr, ulei, ouă, unt, vin. Iar alte prețuri 
au rămas neschimbate: făină, pâine, carne, lapte, articole 
de igienă, îmbracăminte

În realitate inflația din România este mai mică decât cea 
din Uniunea Europeană. “Propaganda împotriva 
guvernului speculează metodele diferite de calcul al 
inflației pentru a inocula ideea că prețurile cresc în mod 
exagerat.” consideră parlamentarul călărăşean care şi 
explică “Metoda oficială a Comisiei Europene după care 
se analizează inflația în statele membre din Uniunea 
Europeană este cea a indicelui ARMONIZAT al prețurilor 
de consum (IAPC), care reflectă în mod real ceea ce 
resimt cetățenii în evoluția prețurilor. Pe acest model de 
calcul, practicat și de Eurostat, România a avut în 
februarie 2018 o inflație sub media Uniunii Europene, 
respectiv de doar 1,6% față de anul trecut și de doar 
0,3% față de luna ianuarie. Inflația de 4,95% a fost 
stabilită printr-un calcul depășit, care nu se mai practică 
în UE pentru că nu reflectă în moc corect realitate. Este 
modelul indicelui prețurilor de consum (IPC), care nu 
armonizează ponderea acestora în consumul real al 
populației.” a conchis Roxana Paţurcă.

Cine e responsabil de creșterea inflației

Inflația din România, mai mică decât în 
Uniunea Europeană

În primele două luni ale anului, deficitul din contribuţiile de asigurări cu 28,3%. De “În ciuda minciunilor susţinute de opoziţie, 
bugetar a fost de 0,59%, provocând reacţii asemenea au crescut semnificativ veniturile cea mai importantă creştere a fost la 
negative în rândul economiştilor Opoziţiei. din TVA, din impozite și taxe, ajungându-se cheltuielile pentru investiţii. Acestea au 
“Deficitul bugetar nu este cauzat de în total la o valoare de 42,3 miliarde de lei crescut în primele două luni ale anului cu 
majorarea salariilor şi nu depăşeşte pentru primele două luni din 2018, în 441% faţă de aceeași perioadă a anului 
estimările bugetare. Toate măsurile care au creștere cu 21,3%, faţă de perioada similară precedent, ajungând acum la 3,3 mld lei. 
condus la acest deficit sunt prevăzute în din 2017. În acelaşi timp, cheltuielile de Componenta covârșitoare a acestor 
programul de guvernare şi vizează personal au crescut doar cu 18,8%. Dacă investiţii este dată de achiziţiile pentru 
impulsionarea creşterii economice prin facem diferenţa rezultă un plus de 1,2 apărare, care se ridică la 2,4 mld lei. Chiar 
majorarea investiţiilor şi prin sprijinul miliarde de lei la buget, în numai două luni. și excluzând total investiţiile militare din 
acordat agriculturii. “ susţine senatorul PSD, Unde a fost repartizat surplusul de venituri acest an, rezultă o creștere a cheltuielilor 
Roxana Paţurcă, membru în Comisia de pentru investiţii cu 47% faţă de aceeași Încasările suplimentare au permis plata în 
buget, finanţe. perioadă a anului precedent, ceea ce avans a subvenţiilor pentru agricultură. 
Astfel, creșterea salariilor, atât în mediul demontează minciunile opoziţiei Aceste cheltuieli se vor amortiza în 
privat (prin majorarea salariului minim) cât referitoare la lipsa de investiţii şi la momentul în care se vor deconta banii la 
și în administraţia publică, precum și creşterea economică bazată doar pe Uniunea Europeană.  Însă plata la timp a 
creșterea numărului locurilor de muncă, au consum.” a conchis parlamentarul subvenţiilor va impulsiona agricultura exact 
dus la o creștere semnificativă a încasărilor călărăşean. cum s-a întâmplat și în anul precedent. 

Plusul de deficit comercial pe primele două luni 
ale anului, echivalentul a două zile de export

R. Paţurcă: Inflaţia 
reală în luna martie a 

fost de doar 0,3%

R. Paţurcă: Deficitul bugetar la două luni 
arată susţinerea agriculturii şi a investiţiilor

n PSD Călăraşi

R. Paţurcă: România a înregistrat cea mai 
accelerată creştere a salariilor din Europa

Pentru campania agricolă din 2017, Guvernul a 
plătit fermierilor suma totală de 2,5 miliarde euro. 
(În perioada 16 octombrie 2017 – 10 aprilie 2018) 
iar până acum, au primit subvenţiile 98,25% dintre 
fermierii care au acest drept. Pentru diferenţa de 
1,75% (adică 13.309 fermieri) dosare sunt în lucru, 
având diverse aspecte particulare care trebuie 
lămurite. “Guvernarea PSD+ALDE este prima care 
respectă la zi  sau chiar în avans calendarul pentru 
plata subvenţiilor. Fermierii își primesc banii la 
timp, nu mai plătesc sume suplimentare pe 
dobânzile bancare și au astfel șanse mai bune în 
realizarea produselor agricole. Este pentru prima 
oară când fermierii sunt mulţumiţi și nu mai 
protestează pentru întârzierea subvenţiilor.” a 
declarat liderul PSD Călăraşi, Ciprian Pandea care a 
mai precizat că “Pentru campania pentru anul 
2018, Ministerul Agriculturii a procesat deja 
aproape 400.000 de cereri de plată, în perioada 1 
martie – 10 aprilie 2018. Cererile de plată din 
partea fermierilor pentru campania din 2018 pot fi 
depuse până pe 15 martie.”

Senat: Pragul stabilit pentru achiziţiile publice directe, 
adoptat tacit. Camera Deputaţilor, for decizional

C. Pandea: Ministerul 
Agriculturii e la zi cu 

plata subvenţiilor

Ciprian Pandea: Peste 10 
mii de antreprenori vor 

putea solicita, în acest an, 
finanţare nerambursabilă

n PSD

C. Pandea: Pentru 2018 sunt premise 
temeinice pentru performanţe record!

C. Pandea: Pilonul II de pensii nu se desfiinţează!

În spaţiul public există o acţiune prin care se insinuează că „există o gaură de 
1,1 miliarde euro la Pilonul II, pe motiv că nu s-ar fi virat banii în acest fond 
prin nerespectarea legii. „Este o ştire falsă şi o manipulare grosolană. La 
Pilonul II de pensii s-au virat toţi banii prevăzuţi de lege. Legea a fost 
respectată întocmai. Modificarea procentelor anuale privind banii viraţi în 
Pilonul II a fost mereu aprobată prin lege. Practic legea 411 din 2004 a fost 
modificată de 8 ori în 14 ani. În aceste condiţii, afirmaţia că nu s-a  
respectat legea, este o mare minciună! Falsul deficit s-a calculat 
manipulator, folosindu-se procentele prevăzute în legea iniţială, din 2004 şi 
salariile din prezent. Altfel spus, se compară un prezumtiv calcul rezultat 
din legea iniţială, cu banii viraţi efectiv, fără să se ţină cont că din 2004 
legea a fost modificată în fiecare an. În mod manipulator se afirmă că, prin 
încălcarea legii, banii nu ar fi fost viraţi în Pilonul II.” a spus Ciprian Pandea 
care a continuat “Ultima modificare, operată de guvernul PSD, a avut la 
bază creşterea salariului brut ca urmare a transferului contribuţiilor. Astfel, 
deşi procentul virat la Pilonul II s-a diminuat, prin raportarea la o bază 
salarială mai mare, sumele transferate au fost la fel ca cele din 2017. Odată 
cu majorările salariale din martie 2018, contribuţiile la Pilonul II, au crescut 
în termeni reali, chiar dacă în termeni procentuali s-a înregistrat o scădere. 
Prin urmare: nu e nicio gaură la Pilonul II, este fals că nu s-au virat banii în 
Pilonul II şi e o minciună că nu s-a respectat legea. Aşa cum e la modă 
acum: e FAKE NEWS!”

Manipularea că nu s-au virat 
banii în Pilonul II de pensii
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