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Institutul Naţional de Statistică arată că efectivul de 
salariaţi din economie a ajuns în luna ianuarie a 
acestui an la 4,888 milioane de persoane, record 
pentru ultimii 20 de ani,  în creştere cu 37.600 de 
salariaţi faţă de luna decembrie a anului trecut. 
“Relansarea economică realizată de Guvernarea 
PSD+ALDE generează locuri de muncă în 
economie. Obiectivul PSD s-a schimbat: de la 
obiectivul „mai multe locuri de muncă” am trecut 
la obiectivul „mai multe locuri de muncă bine 
plătite” a declarat liderul PSD Călăraşi, Ciprian 
Pandea, secretar de stat în cadrul SGG, care a mai 
continuat “Companiile au făcut peste 37.000 de noi 
angajări în prima lună din an, cele mai multe în 
industria prelucrătoare, în servicii administrative, 
în comerţ şi în IT&C. Se face, astfel, dovada că 
salariul minim crescut - de 1.900 de lei brut lunar, 
în niciun caz nu este sperietoare, motiv pentru 
angajatori-investitori să nu mai angajeze; numărul 
record de angajaţi ne arată că decizia PSD de a 
majora salariul minim a fost corectă şi a transferat 
creşterea economică în buzunarul cetăţenilor.”

“De altfel, guvernarea PSD-ALDE, prin rezultatele 
de excepţie privind creşterea economică şi 
menţinerea echilibrelor macroeconomice, asigură 
un climat propice dezvoltării afacerilor şi oferă 
garanţii puternice investitorilor străini. Un 
exemplu recent este cel al investiţiei gigant pe care 
Bosh se pregăteşte s-o facă la Simeria: 110 
milioane de euro, într-o fabrică de maşini de 
spălat, care va aduce înfiinţarea a cel puţin 700 de 
noi locuri de muncă” a conchis Pandea.

pe deplin deficitul comercial mai mare. 
Pur şi simplu, atunci când produci mai 
mult, ai nevoie de mai multe materii 
prime, materiale, utilaje, echipamente, 
etc, iar multe dintre acestea sunt luate 
din import. Prin urmare, deficitul 
comercial mai mare, de 1,65 miliarde de 
euro este în acest caz efectul dezvoltării 
accelerate a industriei, pe fondul creşterii 
economice de anul trecut. Pe măsură ce 
produsele industriale se vor realiza şi vor 
fi valorificate la export balanţa de plăţi 
externe a ţării se va reechilibra. E un 
fenomen firesc, specific oricărei perioade 
de avânt economic.”

Cea mai consistentă creştere este cea din 
industria bunurilor de capital +21,8%.  
Această evoluţie este relevantă pentru 
încrederea în economia României şi 
perspectivele sale pentru că industria 
bunurilor de capital este cea a bunurilor 
care se folosesc în procesul de producţie şi 
a căror durată de viaţă este de cel puţin 
un an, precum maşini-unelte, 
echipamente sau chiar clădiri. Urmează 
industria bunurilor intermediare cu o 
creştere de +19,1%,  industria  bunurilor  
de  folosinţă îndelungată cu +9,8%  şi  

Conform INS, în primele două luni ale primele două luni ale acestui an, industria  bunurilor de uz curent +4,5%.
acestui an, comenzile noi din industria comenzile noi din industrie au crescut cu 

“De altfel, ritmul susţinut de creştere prelucrătoare au crescut în termeni 19%. Dezvoltarea accelerată a industriei 
industrială se vede şi în evoluţia cifrei de nominali cu 19,1%, comparativ cu confirmă două aspecte esenţiale pentru 
afaceri. În februarie 2018 cifra de afaceri perioada similară din 2017. Liderul PSD economie. Pe de o parte, creşterea 
din industrie a crescut în termeni Călăraşi, Ciprian Pandea, secretar de stat economică are o bază sănătoasă iar pe de 
nominali cu 11,9% faţă de aceeaşi în cadrul SGG susţine că dezvoltarea altă parte, investitorii au încredere în 
perioada a anului trecut. Sunt date industriei confirmă două aspect esenţiale economia românească şi în programul de 
oficiale puse la dispoziţie de INS.” a pentru economie. “Recent, Institutul guvernare” a declarat Pandea care a 

Naţional de Statistică a arătat că în continuat “Creşterea comenzilor justifică conchis Ciprian Pandea.

Liderul PSD Călăraşi, Ciprian regulament al sporurilor 15% până la 25% din salariul 153/2017 care prevede că, la 
Pandea, secretar de stat în elimină arbitrariul şi brut; pentru condiţii grele - de nivelul unui ordonator de 
cadrul Secretariatului General subiectivismul şi stabileşte la 10% până la 15%; pentru credite, totalul sporurilor nu 
al Guvernului a declarat că a condiţii şi criterii clare pentru personalul care lucrează în poate depăşi 30% din fondul 
fost adoptat de către Guvern acordarea bonificaţiilor.” a unităţi sanitare aflate în total de salarii. “Acest 
regulamentul sporurilor din afirmat Ciprian Pandea care a localităţi izolate sporurile regulament de acordare a 
sistemul medical care permite mai precizat că “Practic ajung până la 20%, iar pentru sporurilor a fost discutat cu 
creşterea veniturilor primeşte sporuri cine merită, 

cei care îşi desfăşoară partenerii sociali şi aduce 
salariaţilor din sănătate în nu oricine! Iată şi exemple: 

activitatea în unităţi de echitatea şi normalitatea funcţie de criterii precise, pentru locurile de muncă cu 
asistenţă socială pentru care retribuirii în sistemul sanitar, oneste şi transparente. “Este o condiţii deosebit de 
există sau nu cazare – în concordanţă cu principiile atitudine firească şi periculoase se acordă sporuri 
sporurile sunt de la 7,5% până care au guvernat şi elaborarea consecventă a guvernării PSD- de la 35% până la 85% din 
la 75%.” şi aplicarea legii salarizării ALDE  care şi-a asumat salariul brut; acolo unde 

unitare.” a conchis liderul PSD angajamentul de a opri exodul condiţiile sunt doar Toate aceste sporuri se acordă 
Călăraşimedicilor din ţară. Noul periculoase sporurile  sunt de în condiţiile aplicării Legii 

Liderul PSD Călăraşi, Ciprian Pandea, secretar beneficiază de scutirea de impozit pe venit: persoanele cu dizabilităţi şi femeile adoptarea monedei Euro
de stat în cadrul SGG, a declarat că Guvernul a însărcinate- angajaţii din domeniul IT
dat publicităţii bilanţul privind măsurile  Reducerea stagiului minim de cotizare la - angajaţii din cercetare-dezvoltare şi inovare
adoptate în perioada ianuarie – martie 2018. asigurarea socială pentru a beneficia de - salariaţii sezonieri

medicamente şi produse sanitare gratuite  de 
„Guvernul a făcut bilanţul esenţial al primului - angajaţii cu handicap grav. 1. Drumul expres Piteşti-Craiova: A fost la 6 luni la  1 lună.
trimestru al anului 2018, în faţa Comitetului 3. Reducerea birocraţiei pentru persoanele lansată procedura de achiziţie publică pentru 7. Reducerea accizei la motorină pentru Executiv Naţional al PSD. Este un demers cu venituri independente execuţia lucrărilor; În trimestrul II se vor transportatori cu -10%.responsabil necesar, înţeles şi asumat atât de semna contractele pentru cel puţin 2 din 4  Declaraţiile fiscale s-au redus de la 7 la 1 8. Implementarea noului sistem electronic de membrii cabinetului cât şi de liderii coaliţiei loturi  Termene scadente s-au redus de la 5 la 1 achiziţii publice SICAP, care este funcţional PSD-ALDE, pentru evaluarea aplicării 2. Spitalul Republican şi Spitalul  Plătile se fac online din 2019 din 2 Aprilie.programului de guvernare." a spus Metropolitan: S-a transferat către Primăria  Angajaţii nu mai plătesc CASS pentru 9. Dezvoltarea companiilor naţionale:preşedintele organizaţiei judeţene PSD Bucureşti a terenului pentru Spitalul drepturile de proprietate intelectuală Călăraşi Transelectrica – investitii de 400 de milioane Metropolitan; S-a finalizat cadrul legal pentru 

4. Simplificarea procedurii de restituire a de lei –inel 400 KVA – Reşiţa - PancevoTop 10 măsuri Guvern – Primul trimestru licitaţia privind Spitalul Republican
taxei auto 2018. Transgaz – investiţii de 670 de milioane de lei 3. Extinderea platformei Aeroportului Henri 
 S-a eliminat obligaţia de a  anexa la cererea – BRUA şi Ungheni-Chişinău1. Aplicarea Legii salarizării Coandă: S-a finalizat proiectul tehnic; 
de restituire documentele privind plata taxei, Achiziţia VestMoldTransgaz – operator de gaz  Creşterea salariilor profesorilor cu 20% de la 1 Urmează licitaţia pentru execuţia lucrărilor.
certificatul de înmatriculare şi cartea de din Republica Moldovamartie;  din decembrie până în prezent, 4. Construcţia a trei stadioane noi în vederea 
identitate a maşiniisalariile profesorilor au crescut cu 40%. Achiziţia Santierului Naval Mangalia Euro 2020 – Steaua, Rapid,  Arcul de Triumf: 
5. Eliminarea plăţii CASS pentru mame Din aprilie 2016, salariile nete ale medicilor s- 10. Înfiinţarea Consiliului de Progamare S-au aprobat indicatorii tehnicoeconomici ai 

au dublat  Nu se mai plăteşte  CASS pentru indemnizaţia Economică care are ca obiective esenţiale obiectivelor de investiţii
de creştere a copilului, indemnizaţia de  Reglarea situaţiilor specifice  Coordonarea schemelor de ajutor de stat, a 5. Investiţii PNDL – realizate în trim I 2018: 
concediu de acomodare în urma unei adopţii Parteneriatelor Public-Privat-urilor şi a 2. Măsuri pentru menţinerea veniturilor la Conducte apă şi canal – 308 km; Locuinţe – 84 
sau pentru  venitul minim garantat proiectelor majore de investiţii acelaşi nivel în urma transferului de unităţi; Drumuri judeţene şi comunale – 
6. Accesul la medicamente pentru contribuţiilor pentru salariaţii care 419 km; Şcoli, creşe şi grădiniţe – 6 Coordonarea Comisiei Naţionale pentru 
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b) Guvernul PSD-ALDE – aşteaptă o Miercuri, 25 aprilie de la tribuna la 4,4% la 5,1%, cu 0,7% mai aproape de 
reevaluare a estimării FMI până va atinge procentul de 5,5% pe care guvernul PSD-Senatului, Roxana Paţurcă, senator PSD 
estimarea de creştere a PIB cu 5,5% în 2018, ALDE l-a luat în calcul la elaborarea Călăraşi a susţinut o Declaraţie Politică 
aşa cum au estimat analiştii noştri. bugetului pe 2018.având ca temă FMI confirmă 
Astfel, FMI si-a  revizuit prognozele de performanţele economiei româneşti. Stimate Colege, Stimaţi Colegi,creştere economică urcând spre estimările Economia României va înregistra în 
guvernului PSD-ALDE. Salutăm această atitudine a FMI de a acest an cea mai mare creştere 
Ne-am obişnuit după 1990 ca analizele şi corecta pozitiv estimările privind dinamica economică din Uniunea Europeană, 
estimările FMI să corecteze în sens negativ economiei româneşti pe 2018, nu după Malta. Iată textul integral al prognozele guvernelor României cu privire întâmplător. 

Declaraţiei: la creşterea economică. Aproape tot ce 
Vă reamintim că anul trecut a fost necesară venea dinspre estimările şi re-evaluările Doamnelor si domnilor, o solicitare a premierului României pentru 
ca prognoza FMI să fie ajustată corect, după Încă de la prezentarea Programului de 
ce dăduse, în două rânduri, estimări Guvernare, am avut parte de o continuă 
consistent mai mici decât rezultatele discreditare, atât din partea Opoziţiei cât şi 
economice naţionale.din partea anumitor grupuri de interese. 

Însă, dezvoltarea României trebuie să fie Din punct de vedere al evoluţiei economiei 
mai presus de lupta politică, de interesele europene, raportul FMI consemnează faptul 
politice ale opoziţiei şi de interesele că România şi Malta vor înregistra în acest 
personale. Nu a ţinut nimeni cont de faptul an cea mai mare creştere economică din 
că Programul nostru de Guvernare, al Europa, cu aproape de două ori mai mare 
Partidului Social Democrat, a fost cel mai decât media Uniunii Europene. Mai mult, 
bun Program de guvernare din 1990 până în menţinerea unui decalaj consistent între 
prezent. Din punctul meu de vedere, creşterea economică a României şi creşterea 
elementul cheie, care îi acordă titlul de cel economică medie din UE   ne va permite să 
mai bun program de guvernare din 1990 reducem în continuare decalajele de 
până în prezent, este reprezentat de nevoile dezvoltare faţă de media europeană. Astfel, 
cetăţenilor, ele fiind la baza tuturor putem să reducem decalajele dintre 
măsurilor cuprinse în Programul de veniturile românilor şi celelalte venituri din 
Guvernare. Acest program a generat anul UE. Vreau să vă spun, că în 2017, creşterea 

FMI, constituia fie un semnal de alarmă, fie trecut cea mai mare creştere economică din economică s-a văzut în buzunarele o atragere a atenţiei, fie o neconcordanţă Uniunea Europeană, iar acest succes pune românilor aşa cum s-a promis în campania ori o greşeală a guvernelor României. în evidenţă eficienţa şi soliditatea 
electorală, iar puterea de cumpărare a Declaraţiile FMI deveniseră aproape programului de guvernare pe care îl 
românilor a depăşit pentru prima data sinonime cu revizuirile negative ori cu implementăm acum în Romania. În perioada 
nivelul de 60% din media puterii de estimări care nu concordau cu cele ale în care Partidul Social Democrat  va fi la 
cumpărare din UE ajungând la aproape 62%.guvernelor şi instituţiilor publice româneşti.guvernare, creşterea economică medie va fi 

de peste 5%, iar acest lucru este confirmat şi Aşa cum am văzut din Raportul semestrial al În anii următori, programul nostru de 
de ultimele analize şi estimări ale FMI. FMI, după primul trimestru al anului 2018, guvernare va genera creştere de putere de 

s-a produs un eveniment ce pare că Opoziţia cumpărare pentru populaţia României, ca Doresc să semnalez, în cele ce urmează, o 
aproape că nu îşi doreşte să se fi întâmplat. până în anul  2020 să ajungem la atitudine pozitivă rară a FMI faţă de 

România: corectarea din proprie iniţiativă a Şi asta nu pentru că Opoziţia are neapărat aproximativ 68% din media puterii de 
estimărilor privind creşterea economiei ceva cu creşterea economică remarcată cumpărare din UE.
româneşti pe 2018. până şi de instituţiile financiare 

Un alt aspect, demn de menţionat care se 
internaţionale pentru România, ci pentru că FMI confirmă performanţele economiei regăseşte în Raportul FMI, se referă la rata 
Opoziţia are ceva cu performanţele romaneşti, cu atât mai mult cu cât anul şomajului. Şi în acest caz, estimările FMI s-
guvernării PSD-ALDE, care a reuşit să trecut, atitudinea privind recunoaşterea au îmbunătăţit semnificativ, urmând ca în 
integreze România în trendul de creştere al propriilor erori în estimările referitoare la acest an rata şomajului să scadă cu mai mult 
PIB-ului mondial.România, a fost puţin altfel. de jumătate de punct procentual faţă de 
După ce a crescut cu 3,8% în 2017, PIB-ul Analizele realizate de FMI în ultimele 4 luni estimarea anterioară. Mai mult decât atât, 
mondial ar urma să ajungă la 3,9% în acest în scopul evaluării economiei româneşti au în 2017, în perioada de guvernare a PSD, 
an şi în 2019 - un ritm neschimbat în raport necesitat un proces de reevaluare ce pune România a reuşit să ajungă la o rată a 
cu precedenta previziune.în evidenţă tendinţele de creştere a şomajului înregistrat  de 4%, aceasta fiind 
Aşa cum reiese din datele Raportului, FMI a estimărilor pentru  economia românească. cea mai scăzută rată a şomajului din UE şi 
majorat estimările de creştere pe 2018 cea mai scăzută rată a şomajului pe care Astfel, în  Ianuarie 2018
pentru Statele Unite (2,9%), pentru zona România a înregistrat-o. a) Guvernul PSD-ALDE a construit un buget euro (2,4%), dar şi pentru Brazilia.

pe o estimare de creştere a economiei În încheiere, vreau să vă spun că toate China şi Japonia apar în Raport cu o 
româneşti de 5,5% iar aceste performanţe ale economiei performanţa economică solidă, previziunile 

româneşti, evidenţiate şi de FMI, trebuie b) FMI estima o creştere a economiei de creştere fiind neschimbate în raport cu 
continuate astfel încât Romania să ajungă la româneşti de 4,4%. ianuarie 2018: 1,2% şi, respectiv, 6,6%.
un nivel de trai comparabil cu cel al ţărilor La sfârşitul trimestrului I – aprilie 2018 În Raportul trimestrial privind conjunctura 
dezvoltate.

mondială, Fondul Monetar Internaţional a a) FMI corectează pozitiv estimarea de la 
revizuit pozitiv perspectiva de creştere Senator,începutul anului, urcând procentul de 
economică a României pentru anul 2018, de Roxana – Natalia  Paţurcăcreştere la 5,1%.

INS a dat publicităţii faptul că în 2017 rata de ocupare 
a populaţiei în vârstă de muncă ( 16-54 de ani) a fost 
de 63,9%, în creştere cu 2,3 % faţă de anul anterior. 
Altfel spus românii au avut la dispoziţie mai multe 
oportunităţi de muncă cărora le-au dat curs efectiv. 
Senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, membru al 
Comisiei de buget finanţe susţine că “Numărul 
locurilor de muncă în 2017 a crescut cu aproape 190 
000 faţă de anul anterior. Astfel, pe lângă 
angajamentul de a aduce mai mulţi bani în 
buzunarele PSD-ALDE a reuşit să determine 
creşterea numărului de locuri de muncă şi implicit 
scăderea şomajului.”

Populaţia activă a României a fost în 2017 de 9,12 
milioane de persoane, din care 8,67 milioane de 
persoane reprezintă populaţia ocupată – respectiv 
95% - ceea mai mare parte, 73,7%, fiind salariaţii. Tot 
în 2017 a  scăzut numărul personalului din 
administraţie publică şi apărare cu 10 000 de 
persoane. “Este evident din aceste date că 
programul de guvernare produse efecte benefice în 
plan social-economic.” a mai adăugat Roxana 
Paţurcă.

Creşterea salariilor n-a afectat 
competitivitatea economiei naţionale

Productivitatea orară a muncii în România este de cel 
puţin două ori mai mare decât costul salarial mediu 
orar. Prin urmare creşterea salariilor are deplin temei 
şi acoperire economică fără efecte negative în planul 
competitivităţii. “Este limpede că productivitatea 
orară în România a crescut mai accentuat faţă de 
costul orar al forţei de muncă, ceea ce atestă că 
există resursele economice necesare care justifică şi 
acoperă creşterile salariale. Astfel productivitatea 
orară a muncii s-a majorat de la 27,4 lei în 2008 la 
47 de lei în 2017 (+71%), în timp ce costul salarial 
orar a crescut de la 13,3 lei în 2008 la aproximativ 
23,4 lei în 2017 (+75%). În termeni absoluţi deşi în 
2017 au fost cele mai consistente majorări de salarii, 
diferenţa între productivitate si cost orar se menţine 
relativ constantă, faţă de 2016 (0,4 în 2017 vs 0,5 în 
2016)” precizează senatorul PSD, Roxana Paţurcă.

Interesantă este comparaţia privind repartiţia valorii 
adăugate. În România, 38% din valoarea adăugată 
brută merge către muncă şi 62% către capital. În 
Uniunea Europeană, 52 % din valoarea adăugată 
brută merge către muncă şi 48 către capital. În 
Statele Unite, raportul este 56% către muncă şi 44% 
către capital. “Este evident că munca în României 
este sub-plătită faţă de media din UE sau SUA. În 
condiţiile în care productivitatea orară a muncii din 
România a fost/este de aproximativ două ori mai 
mare comparativ cu costul salarial mediu orar, în 
toată perioada 2012-2017, dinamica creşterilor 
salariale din ultimii trei ani nu este în măsură să 
afecteze negativ competitivitatea economiei 
româneşti.” a conchis parlamentarul călărăşean.

n PSD Călăraşi

Astfel, atât operatorii economici, cât şi Portalul www.prevenire.gov.ro 
persoanele fizice au acces direct, dedicat informării publice în ceea 
nediscriminatoriu şi transparent la ce priveşte mecanismul de 
informaţii despre drepturile şi obligaţiile funcţionare a prevenirii, instituit 
persoanelor supuse activităţilor de prin Legea prevenirii şi gestionat de 
control, precum şi atribuţiile 

Ministerul pentru Mediul de autorităţilor care constată contravenţiile 
Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a şi aplică sancţiunile.
devenit operaţional. 

Portalul asigură mecanismul de 
funcţionare al prevenirii, oferind „Portalul www.prevenire.gov.ro este 
totodată autorităţilor cu atribuţii de instrumentul care adună toate 
control, constatare şi sancţionare a principiile Legii prevenirii, o lege foarte 
contravenţiilor accesul la platforma aşteptată de mediul de afaceri, prin care 
comună de popularizare a materialelor vrem să schimbăm percepţia asupra 
documentare şi ghidurilor de bună relaţiei antreprenor - stat. Nu ne aflăm 
practică din domeniile menţionate pe poziţii antagonice. Suntem parteneri, 
anterior.iar această lege este doar un prim pas în 

modernizarea actului de control, Contravenţiile incluse, în număr de 
creşterea gradului de educare aproximativ 400, reglementate prin 70 
antreprenorială şi conformarea de acte normative, vizează sfera de 
colaborativă. Prin crearea şi gestionarea responsabilitate a 11 ministere, precum 
acestei platforme Ministerul pentru şi a unor instituţii publice cu atribuţii de 
Mediul de Afaceri, Comerţ şi reglementare şi control ce se regăsesc în 
Antreprenoriat îşi consolidează rolul de subordinea şi coordonarea acestora. 
partener al antreprenorilor români şi Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 
străini, oferindu-le cele mai bune soluţii Comerţ şi Antreprenoriat este integrator 
de dezvoltare a afacerilor în România", a al acestor propuneri de contravenţii. 
declarat ministrul Ştefan Radu Oprea, la 
lansarea platformei de informare asupra Biroul de Presă al Ministerului pentru
contravenţiilor care intră sub incidenţa Mediul de Afaceri, Comerţ şi 
Legii prevenirii. Antreprenoriat

Iridex Gropul Import – Export SRL, în calitate de în baza cărora să se adopte varianta acceptabilă 
din punctul de vedere al Consiliului Judeţean”.lider al asocierii Iridex Group Import – Export 

SRL – Iridex Group Salubrizare SRL – Servicii Potrivit lui Stănescu „Solicitările operatorului de 
Salubritate Bucureşti SA, având calitatea de modificare a redevenţei sunt fundamentate pe 

neîndeplinirea parametrilor pe care firma IRIDEX operator în cadrul Contractului de delegare a 
a licitat. Cantităţile prevăzute în caietul de sarcini operării centrului pentru anagementul 
nu sunt îndeplinite în special la componentele deşeurilor de la Ciocăneşti şi a staţiilor de 
reciclabile generatoare de venituri care cumulat transfer de la Lehliu Gară, Olteniţa, Călăraşi 
sunt mai mari decât redevenţa ce trebuie plătită precum şi transportul deşeurilor de la staţiile de 
Consiliului Judeţean”.transfer către  centrul de management integrat 
Dacă iniţial demersurile vizau problema de la ciocăneşti cu ADI Ecomanagement Salubris 
redevenţei, uterior, în urma analizelor financiare a Călăraşi a transmis încă din 18 aprilie o notificare 
rezultat şi necesitatea modificării şi a tarifelor. de reziliere a contractului la expirarea 
„Prin adresele transmise, IRIDEX propune 3 termenului de 30 de zile, adică pe 18 mai.
variante de tarif care au la bază negocierea şi o 
variantă rezultată din aplicarea mecanică a Prezent joi, 26 aprilie într-o şedinţă ordinară a 
Ordinului nr. 109 / 2007 privind aprobarea Consiliului Judeţean, directorul executiv al ADI 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau Ecomanagement Salubris, Ionel Stănescu a 
modificare a tarifelor pentru activităţi specific afirmat că „au apărut probleme generate de 
serviciului de salubrizare a localităţilor. Varianta solicitările operatorului de a modifica valoarea 
din urmă ar conduce la rezultate neaplicabile în redevenţei respectiv a tarifelor practicate pe zona 
realizarea serviciului iar negocierile ar presupune de depozitare şi selectare care exced competenţei 
micşorarea redevenţei, variantă care presupune de soluţionare a aconducerii executive a 
avizul Oficiului Concurenţei.” a continuat asociaţiei” solicitând consilierilor judeţeni 
directorul executiv al asociaţiei, Ionel Stănescu.stabilirea unei date pentru convocarea unei 

şedinţe extraordinare în cadrul căreia să fie Şedinţa extraordinară în care va fi dezbătută 
prezentate „aspectatele şi implicaţiile financiare această chestiune va avea loc miercuri, 9 mai.

Guvernul a majorat plafonul de venit privind 
acordarea ajutorului de 200 de euro pentru achiziţia 
unui calculator de către elevii şi studenţii cu venituri 
mici. Astfel plafonul pe membru de familie pentru 
stabilirea elevilor/studenţilor care pot beneficia de 
acest ajutor a fost majorat de la 150 lei la 250 lei. 
Este prima actualizare din 2004 când a fost introdus 
programul Euro 200. Pentru anul 2018 sunt estimaţi 
peste 13.500 de beneficiari ai acestui program. 
„Guvernul PSD aplică politici social-democrate în 
Educaţie şi ia măsuri concrete pentru creşterea 
accesului la educaţie pentru elevii şi studenţii din 
familiile cu venituri mici.” a declarat senatorul PSD 
Călăraşi, Roxana Paţurcă.

Iridex Group, notificare de reziliere a 
Contractului de delegare a operării centrului 
pentru managementul integrat al deşeurilor

A fost lansat portalul www.prevenire.gov.ro

Sprijin de la Guvern 
pentru elevi şi studenţi

Ciprian Pandea: 
La începutul anului numărul 

salariaţilor a ajuns la 4,88 
miloane de persoane

A fost adoptat regulamentul sporurilor din sănătate

C. Pandea: Dezvoltarea accelerată a industriei 
confirmă două aspecte esenţiale pentru economie

Bilanţ trimestrial Guvern: ianuarie - martie 2018

R. Paţurcă: Potrivit INS, în 
2017, numărul locurilor de 

muncă a crescut cu aproape 
190 000 faţă de anul anterior

R. Paţurcă: Economia României va înregistra, în acest an, 
cea mai mare creştere economică din UE, după Malta
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Institutul Naţional de Statistică arată că efectivul de 
salariaţi din economie a ajuns în luna ianuarie a 
acestui an la 4,888 milioane de persoane, record 
pentru ultimii 20 de ani,  în creştere cu 37.600 de 
salariaţi faţă de luna decembrie a anului trecut. 
“Relansarea economică realizată de Guvernarea 
PSD+ALDE generează locuri de muncă în 
economie. Obiectivul PSD s-a schimbat: de la 
obiectivul „mai multe locuri de muncă” am trecut 
la obiectivul „mai multe locuri de muncă bine 
plătite” a declarat liderul PSD Călăraşi, Ciprian 
Pandea, secretar de stat în cadrul SGG, care a mai 
continuat “Companiile au făcut peste 37.000 de noi 
angajări în prima lună din an, cele mai multe în 
industria prelucrătoare, în servicii administrative, 
în comerţ şi în IT&C. Se face, astfel, dovada că 
salariul minim crescut - de 1.900 de lei brut lunar, 
în niciun caz nu este sperietoare, motiv pentru 
angajatori-investitori să nu mai angajeze; numărul 
record de angajaţi ne arată că decizia PSD de a 
majora salariul minim a fost corectă şi a transferat 
creşterea economică în buzunarul cetăţenilor.”

“De altfel, guvernarea PSD-ALDE, prin rezultatele 
de excepţie privind creşterea economică şi 
menţinerea echilibrelor macroeconomice, asigură 
un climat propice dezvoltării afacerilor şi oferă 
garanţii puternice investitorilor străini. Un 
exemplu recent este cel al investiţiei gigant pe care 
Bosh se pregăteşte s-o facă la Simeria: 110 
milioane de euro, într-o fabrică de maşini de 
spălat, care va aduce înfiinţarea a cel puţin 700 de 
noi locuri de muncă” a conchis Pandea.

pe deplin deficitul comercial mai mare. 
Pur şi simplu, atunci când produci mai 
mult, ai nevoie de mai multe materii 
prime, materiale, utilaje, echipamente, 
etc, iar multe dintre acestea sunt luate 
din import. Prin urmare, deficitul 
comercial mai mare, de 1,65 miliarde de 
euro este în acest caz efectul dezvoltării 
accelerate a industriei, pe fondul creşterii 
economice de anul trecut. Pe măsură ce 
produsele industriale se vor realiza şi vor 
fi valorificate la export balanţa de plăţi 
externe a ţării se va reechilibra. E un 
fenomen firesc, specific oricărei perioade 
de avânt economic.”

Cea mai consistentă creştere este cea din 
industria bunurilor de capital +21,8%.  
Această evoluţie este relevantă pentru 
încrederea în economia României şi 
perspectivele sale pentru că industria 
bunurilor de capital este cea a bunurilor 
care se folosesc în procesul de producţie şi 
a căror durată de viaţă este de cel puţin 
un an, precum maşini-unelte, 
echipamente sau chiar clădiri. Urmează 
industria bunurilor intermediare cu o 
creştere de +19,1%,  industria  bunurilor  
de  folosinţă îndelungată cu +9,8%  şi  

Conform INS, în primele două luni ale primele două luni ale acestui an, industria  bunurilor de uz curent +4,5%.
acestui an, comenzile noi din industria comenzile noi din industrie au crescut cu 

“De altfel, ritmul susţinut de creştere prelucrătoare au crescut în termeni 19%. Dezvoltarea accelerată a industriei 
industrială se vede şi în evoluţia cifrei de nominali cu 19,1%, comparativ cu confirmă două aspecte esenţiale pentru 
afaceri. În februarie 2018 cifra de afaceri perioada similară din 2017. Liderul PSD economie. Pe de o parte, creşterea 
din industrie a crescut în termeni Călăraşi, Ciprian Pandea, secretar de stat economică are o bază sănătoasă iar pe de 
nominali cu 11,9% faţă de aceeaşi în cadrul SGG susţine că dezvoltarea altă parte, investitorii au încredere în 
perioada a anului trecut. Sunt date industriei confirmă două aspect esenţiale economia românească şi în programul de 
oficiale puse la dispoziţie de INS.” a pentru economie. “Recent, Institutul guvernare” a declarat Pandea care a 

Naţional de Statistică a arătat că în continuat “Creşterea comenzilor justifică conchis Ciprian Pandea.

Liderul PSD Călăraşi, Ciprian regulament al sporurilor 15% până la 25% din salariul 153/2017 care prevede că, la 
Pandea, secretar de stat în elimină arbitrariul şi brut; pentru condiţii grele - de nivelul unui ordonator de 
cadrul Secretariatului General subiectivismul şi stabileşte la 10% până la 15%; pentru credite, totalul sporurilor nu 
al Guvernului a declarat că a condiţii şi criterii clare pentru personalul care lucrează în poate depăşi 30% din fondul 
fost adoptat de către Guvern acordarea bonificaţiilor.” a unităţi sanitare aflate în total de salarii. “Acest 
regulamentul sporurilor din afirmat Ciprian Pandea care a localităţi izolate sporurile regulament de acordare a 
sistemul medical care permite mai precizat că “Practic ajung până la 20%, iar pentru sporurilor a fost discutat cu 
creşterea veniturilor primeşte sporuri cine merită, 

cei care îşi desfăşoară partenerii sociali şi aduce 
salariaţilor din sănătate în nu oricine! Iată şi exemple: 

activitatea în unităţi de echitatea şi normalitatea funcţie de criterii precise, pentru locurile de muncă cu 
asistenţă socială pentru care retribuirii în sistemul sanitar, oneste şi transparente. “Este o condiţii deosebit de 
există sau nu cazare – în concordanţă cu principiile atitudine firească şi periculoase se acordă sporuri 
sporurile sunt de la 7,5% până care au guvernat şi elaborarea consecventă a guvernării PSD- de la 35% până la 85% din 
la 75%.” şi aplicarea legii salarizării ALDE  care şi-a asumat salariul brut; acolo unde 

unitare.” a conchis liderul PSD angajamentul de a opri exodul condiţiile sunt doar Toate aceste sporuri se acordă 
Călăraşimedicilor din ţară. Noul periculoase sporurile  sunt de în condiţiile aplicării Legii 

Liderul PSD Călăraşi, Ciprian Pandea, secretar beneficiază de scutirea de impozit pe venit: persoanele cu dizabilităţi şi femeile adoptarea monedei Euro
de stat în cadrul SGG, a declarat că Guvernul a însărcinate- angajaţii din domeniul IT
dat publicităţii bilanţul privind măsurile  Reducerea stagiului minim de cotizare la - angajaţii din cercetare-dezvoltare şi inovare
adoptate în perioada ianuarie – martie 2018. asigurarea socială pentru a beneficia de - salariaţii sezonieri

medicamente şi produse sanitare gratuite  de 
„Guvernul a făcut bilanţul esenţial al primului - angajaţii cu handicap grav. 1. Drumul expres Piteşti-Craiova: A fost la 6 luni la  1 lună.
trimestru al anului 2018, în faţa Comitetului 3. Reducerea birocraţiei pentru persoanele lansată procedura de achiziţie publică pentru 7. Reducerea accizei la motorină pentru Executiv Naţional al PSD. Este un demers cu venituri independente execuţia lucrărilor; În trimestrul II se vor transportatori cu -10%.responsabil necesar, înţeles şi asumat atât de semna contractele pentru cel puţin 2 din 4  Declaraţiile fiscale s-au redus de la 7 la 1 8. Implementarea noului sistem electronic de membrii cabinetului cât şi de liderii coaliţiei loturi  Termene scadente s-au redus de la 5 la 1 achiziţii publice SICAP, care este funcţional PSD-ALDE, pentru evaluarea aplicării 2. Spitalul Republican şi Spitalul  Plătile se fac online din 2019 din 2 Aprilie.programului de guvernare." a spus Metropolitan: S-a transferat către Primăria  Angajaţii nu mai plătesc CASS pentru 9. Dezvoltarea companiilor naţionale:preşedintele organizaţiei judeţene PSD Bucureşti a terenului pentru Spitalul drepturile de proprietate intelectuală Călăraşi Transelectrica – investitii de 400 de milioane Metropolitan; S-a finalizat cadrul legal pentru 

4. Simplificarea procedurii de restituire a de lei –inel 400 KVA – Reşiţa - PancevoTop 10 măsuri Guvern – Primul trimestru licitaţia privind Spitalul Republican
taxei auto 2018. Transgaz – investiţii de 670 de milioane de lei 3. Extinderea platformei Aeroportului Henri 
 S-a eliminat obligaţia de a  anexa la cererea – BRUA şi Ungheni-Chişinău1. Aplicarea Legii salarizării Coandă: S-a finalizat proiectul tehnic; 
de restituire documentele privind plata taxei, Achiziţia VestMoldTransgaz – operator de gaz  Creşterea salariilor profesorilor cu 20% de la 1 Urmează licitaţia pentru execuţia lucrărilor.
certificatul de înmatriculare şi cartea de din Republica Moldovamartie;  din decembrie până în prezent, 4. Construcţia a trei stadioane noi în vederea 
identitate a maşiniisalariile profesorilor au crescut cu 40%. Achiziţia Santierului Naval Mangalia Euro 2020 – Steaua, Rapid,  Arcul de Triumf: 
5. Eliminarea plăţii CASS pentru mame Din aprilie 2016, salariile nete ale medicilor s- 10. Înfiinţarea Consiliului de Progamare S-au aprobat indicatorii tehnicoeconomici ai 

au dublat  Nu se mai plăteşte  CASS pentru indemnizaţia Economică care are ca obiective esenţiale obiectivelor de investiţii
de creştere a copilului, indemnizaţia de  Reglarea situaţiilor specifice  Coordonarea schemelor de ajutor de stat, a 5. Investiţii PNDL – realizate în trim I 2018: 
concediu de acomodare în urma unei adopţii Parteneriatelor Public-Privat-urilor şi a 2. Măsuri pentru menţinerea veniturilor la Conducte apă şi canal – 308 km; Locuinţe – 84 
sau pentru  venitul minim garantat proiectelor majore de investiţii acelaşi nivel în urma transferului de unităţi; Drumuri judeţene şi comunale – 
6. Accesul la medicamente pentru contribuţiilor pentru salariaţii care 419 km; Şcoli, creşe şi grădiniţe – 6 Coordonarea Comisiei Naţionale pentru 

Top 5 Investiţii – Evoluţii 
trimestrul 1 2018

b) Guvernul PSD-ALDE – aşteaptă o Miercuri, 25 aprilie de la tribuna la 4,4% la 5,1%, cu 0,7% mai aproape de 
reevaluare a estimării FMI până va atinge procentul de 5,5% pe care guvernul PSD-Senatului, Roxana Paţurcă, senator PSD 
estimarea de creştere a PIB cu 5,5% în 2018, ALDE l-a luat în calcul la elaborarea Călăraşi a susţinut o Declaraţie Politică 
aşa cum au estimat analiştii noştri. bugetului pe 2018.având ca temă FMI confirmă 
Astfel, FMI si-a  revizuit prognozele de performanţele economiei româneşti. Stimate Colege, Stimaţi Colegi,creştere economică urcând spre estimările Economia României va înregistra în 
guvernului PSD-ALDE. Salutăm această atitudine a FMI de a acest an cea mai mare creştere 
Ne-am obişnuit după 1990 ca analizele şi corecta pozitiv estimările privind dinamica economică din Uniunea Europeană, 
estimările FMI să corecteze în sens negativ economiei româneşti pe 2018, nu după Malta. Iată textul integral al prognozele guvernelor României cu privire întâmplător. 

Declaraţiei: la creşterea economică. Aproape tot ce 
Vă reamintim că anul trecut a fost necesară venea dinspre estimările şi re-evaluările Doamnelor si domnilor, o solicitare a premierului României pentru 
ca prognoza FMI să fie ajustată corect, după Încă de la prezentarea Programului de 
ce dăduse, în două rânduri, estimări Guvernare, am avut parte de o continuă 
consistent mai mici decât rezultatele discreditare, atât din partea Opoziţiei cât şi 
economice naţionale.din partea anumitor grupuri de interese. 

Însă, dezvoltarea României trebuie să fie Din punct de vedere al evoluţiei economiei 
mai presus de lupta politică, de interesele europene, raportul FMI consemnează faptul 
politice ale opoziţiei şi de interesele că România şi Malta vor înregistra în acest 
personale. Nu a ţinut nimeni cont de faptul an cea mai mare creştere economică din 
că Programul nostru de Guvernare, al Europa, cu aproape de două ori mai mare 
Partidului Social Democrat, a fost cel mai decât media Uniunii Europene. Mai mult, 
bun Program de guvernare din 1990 până în menţinerea unui decalaj consistent între 
prezent. Din punctul meu de vedere, creşterea economică a României şi creşterea 
elementul cheie, care îi acordă titlul de cel economică medie din UE   ne va permite să 
mai bun program de guvernare din 1990 reducem în continuare decalajele de 
până în prezent, este reprezentat de nevoile dezvoltare faţă de media europeană. Astfel, 
cetăţenilor, ele fiind la baza tuturor putem să reducem decalajele dintre 
măsurilor cuprinse în Programul de veniturile românilor şi celelalte venituri din 
Guvernare. Acest program a generat anul UE. Vreau să vă spun, că în 2017, creşterea 

FMI, constituia fie un semnal de alarmă, fie trecut cea mai mare creştere economică din economică s-a văzut în buzunarele o atragere a atenţiei, fie o neconcordanţă Uniunea Europeană, iar acest succes pune românilor aşa cum s-a promis în campania ori o greşeală a guvernelor României. în evidenţă eficienţa şi soliditatea 
electorală, iar puterea de cumpărare a Declaraţiile FMI deveniseră aproape programului de guvernare pe care îl 
românilor a depăşit pentru prima data sinonime cu revizuirile negative ori cu implementăm acum în Romania. În perioada 
nivelul de 60% din media puterii de estimări care nu concordau cu cele ale în care Partidul Social Democrat  va fi la 
cumpărare din UE ajungând la aproape 62%.guvernelor şi instituţiilor publice româneşti.guvernare, creşterea economică medie va fi 

de peste 5%, iar acest lucru este confirmat şi Aşa cum am văzut din Raportul semestrial al În anii următori, programul nostru de 
de ultimele analize şi estimări ale FMI. FMI, după primul trimestru al anului 2018, guvernare va genera creştere de putere de 

s-a produs un eveniment ce pare că Opoziţia cumpărare pentru populaţia României, ca Doresc să semnalez, în cele ce urmează, o 
aproape că nu îşi doreşte să se fi întâmplat. până în anul  2020 să ajungem la atitudine pozitivă rară a FMI faţă de 

România: corectarea din proprie iniţiativă a Şi asta nu pentru că Opoziţia are neapărat aproximativ 68% din media puterii de 
estimărilor privind creşterea economiei ceva cu creşterea economică remarcată cumpărare din UE.
româneşti pe 2018. până şi de instituţiile financiare 

Un alt aspect, demn de menţionat care se 
internaţionale pentru România, ci pentru că FMI confirmă performanţele economiei regăseşte în Raportul FMI, se referă la rata 
Opoziţia are ceva cu performanţele romaneşti, cu atât mai mult cu cât anul şomajului. Şi în acest caz, estimările FMI s-
guvernării PSD-ALDE, care a reuşit să trecut, atitudinea privind recunoaşterea au îmbunătăţit semnificativ, urmând ca în 
integreze România în trendul de creştere al propriilor erori în estimările referitoare la acest an rata şomajului să scadă cu mai mult 
PIB-ului mondial.România, a fost puţin altfel. de jumătate de punct procentual faţă de 
După ce a crescut cu 3,8% în 2017, PIB-ul Analizele realizate de FMI în ultimele 4 luni estimarea anterioară. Mai mult decât atât, 
mondial ar urma să ajungă la 3,9% în acest în scopul evaluării economiei româneşti au în 2017, în perioada de guvernare a PSD, 
an şi în 2019 - un ritm neschimbat în raport necesitat un proces de reevaluare ce pune România a reuşit să ajungă la o rată a 
cu precedenta previziune.în evidenţă tendinţele de creştere a şomajului înregistrat  de 4%, aceasta fiind 
Aşa cum reiese din datele Raportului, FMI a estimărilor pentru  economia românească. cea mai scăzută rată a şomajului din UE şi 
majorat estimările de creştere pe 2018 cea mai scăzută rată a şomajului pe care Astfel, în  Ianuarie 2018
pentru Statele Unite (2,9%), pentru zona România a înregistrat-o. a) Guvernul PSD-ALDE a construit un buget euro (2,4%), dar şi pentru Brazilia.

pe o estimare de creştere a economiei În încheiere, vreau să vă spun că toate China şi Japonia apar în Raport cu o 
româneşti de 5,5% iar aceste performanţe ale economiei performanţa economică solidă, previziunile 

româneşti, evidenţiate şi de FMI, trebuie b) FMI estima o creştere a economiei de creştere fiind neschimbate în raport cu 
continuate astfel încât Romania să ajungă la româneşti de 4,4%. ianuarie 2018: 1,2% şi, respectiv, 6,6%.
un nivel de trai comparabil cu cel al ţărilor La sfârşitul trimestrului I – aprilie 2018 În Raportul trimestrial privind conjunctura 
dezvoltate.

mondială, Fondul Monetar Internaţional a a) FMI corectează pozitiv estimarea de la 
revizuit pozitiv perspectiva de creştere Senator,începutul anului, urcând procentul de 
economică a României pentru anul 2018, de Roxana – Natalia  Paţurcăcreştere la 5,1%.

INS a dat publicităţii faptul că în 2017 rata de ocupare 
a populaţiei în vârstă de muncă ( 16-54 de ani) a fost 
de 63,9%, în creştere cu 2,3 % faţă de anul anterior. 
Altfel spus românii au avut la dispoziţie mai multe 
oportunităţi de muncă cărora le-au dat curs efectiv. 
Senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, membru al 
Comisiei de buget finanţe susţine că “Numărul 
locurilor de muncă în 2017 a crescut cu aproape 190 
000 faţă de anul anterior. Astfel, pe lângă 
angajamentul de a aduce mai mulţi bani în 
buzunarele PSD-ALDE a reuşit să determine 
creşterea numărului de locuri de muncă şi implicit 
scăderea şomajului.”

Populaţia activă a României a fost în 2017 de 9,12 
milioane de persoane, din care 8,67 milioane de 
persoane reprezintă populaţia ocupată – respectiv 
95% - ceea mai mare parte, 73,7%, fiind salariaţii. Tot 
în 2017 a  scăzut numărul personalului din 
administraţie publică şi apărare cu 10 000 de 
persoane. “Este evident din aceste date că 
programul de guvernare produse efecte benefice în 
plan social-economic.” a mai adăugat Roxana 
Paţurcă.

Creşterea salariilor n-a afectat 
competitivitatea economiei naţionale

Productivitatea orară a muncii în România este de cel 
puţin două ori mai mare decât costul salarial mediu 
orar. Prin urmare creşterea salariilor are deplin temei 
şi acoperire economică fără efecte negative în planul 
competitivităţii. “Este limpede că productivitatea 
orară în România a crescut mai accentuat faţă de 
costul orar al forţei de muncă, ceea ce atestă că 
există resursele economice necesare care justifică şi 
acoperă creşterile salariale. Astfel productivitatea 
orară a muncii s-a majorat de la 27,4 lei în 2008 la 
47 de lei în 2017 (+71%), în timp ce costul salarial 
orar a crescut de la 13,3 lei în 2008 la aproximativ 
23,4 lei în 2017 (+75%). În termeni absoluţi deşi în 
2017 au fost cele mai consistente majorări de salarii, 
diferenţa între productivitate si cost orar se menţine 
relativ constantă, faţă de 2016 (0,4 în 2017 vs 0,5 în 
2016)” precizează senatorul PSD, Roxana Paţurcă.

Interesantă este comparaţia privind repartiţia valorii 
adăugate. În România, 38% din valoarea adăugată 
brută merge către muncă şi 62% către capital. În 
Uniunea Europeană, 52 % din valoarea adăugată 
brută merge către muncă şi 48 către capital. În 
Statele Unite, raportul este 56% către muncă şi 44% 
către capital. “Este evident că munca în României 
este sub-plătită faţă de media din UE sau SUA. În 
condiţiile în care productivitatea orară a muncii din 
România a fost/este de aproximativ două ori mai 
mare comparativ cu costul salarial mediu orar, în 
toată perioada 2012-2017, dinamica creşterilor 
salariale din ultimii trei ani nu este în măsură să 
afecteze negativ competitivitatea economiei 
româneşti.” a conchis parlamentarul călărăşean.

n PSD Călăraşi

Astfel, atât operatorii economici, cât şi Portalul www.prevenire.gov.ro 
persoanele fizice au acces direct, dedicat informării publice în ceea 
nediscriminatoriu şi transparent la ce priveşte mecanismul de 
informaţii despre drepturile şi obligaţiile funcţionare a prevenirii, instituit 
persoanelor supuse activităţilor de prin Legea prevenirii şi gestionat de 
control, precum şi atribuţiile 

Ministerul pentru Mediul de autorităţilor care constată contravenţiile 
Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a şi aplică sancţiunile.
devenit operaţional. 

Portalul asigură mecanismul de 
funcţionare al prevenirii, oferind „Portalul www.prevenire.gov.ro este 
totodată autorităţilor cu atribuţii de instrumentul care adună toate 
control, constatare şi sancţionare a principiile Legii prevenirii, o lege foarte 
contravenţiilor accesul la platforma aşteptată de mediul de afaceri, prin care 
comună de popularizare a materialelor vrem să schimbăm percepţia asupra 
documentare şi ghidurilor de bună relaţiei antreprenor - stat. Nu ne aflăm 
practică din domeniile menţionate pe poziţii antagonice. Suntem parteneri, 
anterior.iar această lege este doar un prim pas în 

modernizarea actului de control, Contravenţiile incluse, în număr de 
creşterea gradului de educare aproximativ 400, reglementate prin 70 
antreprenorială şi conformarea de acte normative, vizează sfera de 
colaborativă. Prin crearea şi gestionarea responsabilitate a 11 ministere, precum 
acestei platforme Ministerul pentru şi a unor instituţii publice cu atribuţii de 
Mediul de Afaceri, Comerţ şi reglementare şi control ce se regăsesc în 
Antreprenoriat îşi consolidează rolul de subordinea şi coordonarea acestora. 
partener al antreprenorilor români şi Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 
străini, oferindu-le cele mai bune soluţii Comerţ şi Antreprenoriat este integrator 
de dezvoltare a afacerilor în România", a al acestor propuneri de contravenţii. 
declarat ministrul Ştefan Radu Oprea, la 
lansarea platformei de informare asupra Biroul de Presă al Ministerului pentru
contravenţiilor care intră sub incidenţa Mediul de Afaceri, Comerţ şi 
Legii prevenirii. Antreprenoriat

Iridex Gropul Import – Export SRL, în calitate de în baza cărora să se adopte varianta acceptabilă 
din punctul de vedere al Consiliului Judeţean”.lider al asocierii Iridex Group Import – Export 

SRL – Iridex Group Salubrizare SRL – Servicii Potrivit lui Stănescu „Solicitările operatorului de 
Salubritate Bucureşti SA, având calitatea de modificare a redevenţei sunt fundamentate pe 

neîndeplinirea parametrilor pe care firma IRIDEX operator în cadrul Contractului de delegare a 
a licitat. Cantităţile prevăzute în caietul de sarcini operării centrului pentru anagementul 
nu sunt îndeplinite în special la componentele deşeurilor de la Ciocăneşti şi a staţiilor de 
reciclabile generatoare de venituri care cumulat transfer de la Lehliu Gară, Olteniţa, Călăraşi 
sunt mai mari decât redevenţa ce trebuie plătită precum şi transportul deşeurilor de la staţiile de 
Consiliului Judeţean”.transfer către  centrul de management integrat 
Dacă iniţial demersurile vizau problema de la ciocăneşti cu ADI Ecomanagement Salubris 
redevenţei, uterior, în urma analizelor financiare a Călăraşi a transmis încă din 18 aprilie o notificare 
rezultat şi necesitatea modificării şi a tarifelor. de reziliere a contractului la expirarea 
„Prin adresele transmise, IRIDEX propune 3 termenului de 30 de zile, adică pe 18 mai.
variante de tarif care au la bază negocierea şi o 
variantă rezultată din aplicarea mecanică a Prezent joi, 26 aprilie într-o şedinţă ordinară a 
Ordinului nr. 109 / 2007 privind aprobarea Consiliului Judeţean, directorul executiv al ADI 
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau Ecomanagement Salubris, Ionel Stănescu a 
modificare a tarifelor pentru activităţi specific afirmat că „au apărut probleme generate de 
serviciului de salubrizare a localităţilor. Varianta solicitările operatorului de a modifica valoarea 
din urmă ar conduce la rezultate neaplicabile în redevenţei respectiv a tarifelor practicate pe zona 
realizarea serviciului iar negocierile ar presupune de depozitare şi selectare care exced competenţei 
micşorarea redevenţei, variantă care presupune de soluţionare a aconducerii executive a 
avizul Oficiului Concurenţei.” a continuat asociaţiei” solicitând consilierilor judeţeni 
directorul executiv al asociaţiei, Ionel Stănescu.stabilirea unei date pentru convocarea unei 

şedinţe extraordinare în cadrul căreia să fie Şedinţa extraordinară în care va fi dezbătută 
prezentate „aspectatele şi implicaţiile financiare această chestiune va avea loc miercuri, 9 mai.

Guvernul a majorat plafonul de venit privind 
acordarea ajutorului de 200 de euro pentru achiziţia 
unui calculator de către elevii şi studenţii cu venituri 
mici. Astfel plafonul pe membru de familie pentru 
stabilirea elevilor/studenţilor care pot beneficia de 
acest ajutor a fost majorat de la 150 lei la 250 lei. 
Este prima actualizare din 2004 când a fost introdus 
programul Euro 200. Pentru anul 2018 sunt estimaţi 
peste 13.500 de beneficiari ai acestui program. 
„Guvernul PSD aplică politici social-democrate în 
Educaţie şi ia măsuri concrete pentru creşterea 
accesului la educaţie pentru elevii şi studenţii din 
familiile cu venituri mici.” a declarat senatorul PSD 
Călăraşi, Roxana Paţurcă.

Iridex Group, notificare de reziliere a 
Contractului de delegare a operării centrului 
pentru managementul integrat al deşeurilor

A fost lansat portalul www.prevenire.gov.ro

Sprijin de la Guvern 
pentru elevi şi studenţi

Ciprian Pandea: 
La începutul anului numărul 

salariaţilor a ajuns la 4,88 
miloane de persoane

A fost adoptat regulamentul sporurilor din sănătate

C. Pandea: Dezvoltarea accelerată a industriei 
confirmă două aspecte esenţiale pentru economie

Bilanţ trimestrial Guvern: ianuarie - martie 2018

R. Paţurcă: Potrivit INS, în 
2017, numărul locurilor de 

muncă a crescut cu aproape 
190 000 faţă de anul anterior

R. Paţurcă: Economia României va înregistra, în acest an, 
cea mai mare creştere economică din UE, după Malta
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