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adăugat “Vor fi înlăturate astfel trei 
bariere majore care blocau investiţiile 
în România. Astfel, se înlătură bariera 
abuzului de contestaţii, prin 
introducerea unei cauţiuni la 
depunerea contestaţii. Se mai  înlătură 
bariera care ţinea pe loc un proiect 
contestat până la pronunţarea 
definitivă şi irevocabilă. Contractul se 
va putea semna imediat după verdictul 
primei instanţe. Nu în ultimul rând, se 
înlătură bariera controlului ex-ante, 
prin simplificarea drastică a acestei 
proceduri care se desfăşoară înainte 
de atribuirea proiectului. În plus, se 
simplifică achiziţiile directe, după 
modelul Comisiei Europene.”
Odată cu modificările aduse legii, se va 
înfiinţa Oficiul Naţional pentru Achiziţii 
Centralizate, unde se vor cumpăra 
produsele necesare pentru toate 
autorităţile publice. “Se obţin două 
avantaje majore. Unu: Se termină 
harababura cu diferenţele dintre 
preţurile de achiziţie pentru aceleaşi 
produse, cumpărate în locuri diferite. 
Şi doi: va scădea preţul de achiziţie, 
pentru că se va negocia un volum 
mare de produse, deci vom face 
economii importante la buget. Cea mai 

Este a doua mare intervenţie a Joi trecută s-a aprobat unul importantă va fi scăderea preţului de 
Guvernului în deblocarea investiţiilor, achiziţie la medicamentele necesare dintre cele mai importante acte 
după ce a modificat Legea unităţile medicale din România. Din normative din acest an, o 
Parteneriatului Public-Privat. “Legea economiile făcute vom putea cumpăra 

măsură aşteptată mare interes, achiziţiilor publice s-a modificat. mai multe medicamente şi de o 
de autorităţile locale, de Guvernul face un pas major în calitate mai bună. Tot în acest sistem 

deblocarea investiţiilor. Se modifică investitori şi de cetăţeni în centralizat se vor mai achiziţiona, 
radical legea achiziţiilor publice prin carburanţi, autovehicule, echipamente general care îşi doresc investiţii 
care vor fi înlăturate cele mai mari IT&C şi birotică-papetărie.” a mai în dezvoltarea României. 
barierele care au frânat până acum precizat Ciprian Pandea, secretar de 

Guvernul va modifica Legea dezvoltarea României.” susţine liderul stat în cadrul Secretariatului General al 
achiziţiilor publice. PSD Călăraşi, Ciprian Pandea care a mai Guvernului.

Faţă de anul precedent a 
crescut atât numărul cererilor 
– sunt peste 855 de cereri 
unice de plată pentru o 
suprafaţă de 9,7 milioane de România este prima ţară care a acordarea subvenţiilor practic înseamnă acordarea la 
ha – mai mult cu 250 de mii de încheiat oficial campania de –subvenţiile s-au dat de timp a subvenţiilor agricole – 
ha faţă de anul trecut. În 2018 depunere a cererilor de plată a  fiecare dată la timp sau chiar premisă esenţială a obţinerii 
APIA a autorizat deja la plată subvenţiilor pentru 2018, deși în avans. Deși este statul cu unor rezultate cel puţin la fel 
o sumă mai mare cu 700 de are cel mai mare număr de cel mai mare număr de ferme, de bune ca anul trecut, când 
milioane de euro decât anul ferme din UE, deţinând 36% România este prima ţară care au fost producţii record.” a 
trecut – 2,665 miliarde de din exploataţiile din Uniunea a finalizat depunerea cererilor menţionat preşedintele PSD 
euro faţă de 1,95 miliarde de Europeană. “Guvernarea PSD la UE pentru subvenţiile din Călăraşi, Ciprian Pandea, 
euro.a readus normalitatea în 2018. Este o performanţă care secretar de stat în cadrul SGG.

Vicepremierul Viorel Ştefan a afirmat, industriale va contribui semnificativ la 
săptămâna trecută, că în 2018 creşterea creşterea economică.”
economică "îşi va schimba motoarele", 
precizând că Guvernul îşi doreşte ca în 
acest an "motorul principal să îl Investiţii străine directe 
reprezinte investiţiile". “Creşterea au crescut cu 57%economică are o bază sănătoasă, iar 

La finele trimestrului I al acestui an, producţia industrial poate susţine 
investiţiile străine directe, au crescut cu majorările de venituri în buzunarele 
57%. "Investiţiile străine directe, dacă ne românilor.” declară senatorul, Roxana 
comparăm cu primul trimestru din anul Paţurcă, membru al Comisiei de Buget – 
2016, au crescut la finalul trimestrului I finanţe care a mai adăugat “Cifra de 
2018 cu 57%, deci de la 0,88 miliarde de afaceri în industrie a crescut în 2018 
euro la 1.380.000.000 de euro. În 2017, trimestrul I faţă de trimestrul I 2017, cu 
investiţiile au fost cifrate la 13,7%. Aceasta indică o consolidare în 
1.140.000.000 de euro. Dinamica zona industrială, ceea ce creează 
investiţiilor străine în România premisele unei creşteri robuste, 
dovedeşte încrederea în economie şi în sustenabile. Un indicator la fel de 
programul de guvernare al PSD-ALDE.” important îl reprezintă comenzile din 
spune Roxana Paţurcă, parlamentarul industrie care arată practic perspectiva 
călărăşean reliefând şi modalităţile prin de viitor. Dacă au crescut comenzile 

milioane de euro respectiv pentru cele care se va stimula în continuare creşterea astăzi, atunci cu siguranţă mâine va 
de peste 5 milioane de euro; înfiinţarea investiţiilor directe. „Avem în vedere cel creşte producţia industrială şi implicit 
Agenţiei Investiţiilor Străine directe puţin 4 modalităţi: legea Parteneriatul economia. În România, în primul 
pentru proiecte care vizează domeniile Public Privat; modificarea Legii trimestru comenzile în industrie au 
strategice ale economiei” a conchis achiziţiilor Publice; schemele  de ajutor crescut cu 15,8% ceea ce înseamnă că 
Roxana Paţurcă.de stat pentru investiţiile de peste 10 viitoarea creştere a producţiei 

Marţi, 29 mai, Comisia Europeană a prezentat 
propunerea sa privind bugetul Uniunii Europene 
alocat în perioada 2021 – 2027, viitorul cadru 
financiar multianual, pentru dezvoltare regională şi 
politică de coeziune. „Dintr-un buget de 373 de 
miliarde de euro în angajament, România ar urma să 
primească 30.765.592.532 de euro în perioada mai 
sus – menţionată, potrivit unei decizii a Colegiului 
Comisiei Europene prezentate de comisarul pentru 
politică regională, doamna Corona Creţu.” a scris, joi, 
pe contul personal de facebook senatorul PSD 
Călăraşi, Roxana Paţurcă, membriu al Comisiei de 
Buget – finanţe care a continuat „Astfel, România va 
avea cel de al patrulea cel mai mare buget alocat 
pentru coeziune, fiind devansată de Polonia (72,7 
miliarde euro), Italia (34, 4 miliarde euro) şi Spania 
(38,3 miliarde euro). Ţara noastră va beneficia de o 
creştere cu peste 7 miliarde de euro a finanţărilor din 
cadrul politicii de coeziune. În perioada actuală de 
programare financiară, România beneficiază de 23 de 
miliarde de euro din fondurile de coeziune dintr-un 
total de 31 de miliarde (sunt incluse şi cele 
aproximativ 8 miliarde de euro pentru politica 
agricolă comună).”

Propunerea particularizată pe viitoarea politică de 
coeziune survine în contextul în care bugetul propus 
de executivul european în plenul Parlamentului 
European şi care se ridică la 1.279 de miliarde de 
euro, luând în calcul inflaţia, surprindea o o reducere 
de 7% a finanţării pentru politica de coeziune, 
comparativ cu Cadrul Financiar Multianual precedent 
(2014-2020), când suma alocată pentru Politica de 
Coeziune se ridica la 351,8 miliarde de euro.

Propunerea de 1.279 de miliarde de euro pentru 
bugetul 2021-2027 este orientată către şapte rubrici 
prioritare: 1) piaţa unică, inovaţie şi piaţa digitală 
(187,4 miliarde) ; 2) coeziune şi valori (442,4 miliarde); 
3) resurse naturale şi mediu (378,9 miliarde); 4) 
migraţie şi gestiunea frontierelor (34,9 miliarde); 5) 
securitate şi apărare (27,5 miliarde); 6) vecinătatea şi 
politica globală (123 miliarde); 7) administraţia 
publică europeană (85,3 miliarde).

Deputatul PMP Călăraşi, Cristian hidrotehnice din zona oraşului 
Sefer a adresat la sfârşitul lunii martie Budeşti, construcţie care face parte 
o întrebare ministrului din proiectul Canalului Dunăre – 
Transporturilor, Lucian Şova, Bucureşti,  şi dacă această lucrare 
solicitându-i detalii în legătura cu poate fi avută în vedere pentru 
situaţia localităţilor izolate de lipsa realizarea traversării râului Argeş.   
infrastructurii de traversare a râului Vă asigur de toată consideraţia mea.”
Argeş. Răspunsul MT îi puteţi citi mai Deputat Cristian George Sefer
jos.
Iată mai jos textul integral al 

Răspunsul venit din partea întrebării:
Ministerului Transporturilor„Stimate domnule ministru,

Referitor la întrebarea Creşterea cotelor râului Argeş are 
dumneavoastră, formulată în şedinţa drept efect, în fiecare an, izolarea 
Camerei Deputaţilor, înregistrată la localităţilor Crivăţ şi Radovanu din 
Ministerul pentru Relaţia cu judeţul Călăraşi.

reprezentanţii Consiliului Judeţean Parlamentul (…) în data de 29 martie În momentul actual legătura acestor 
Călăraşi şi de la primăriile localităţilor 2018, având ca obiect “Situaţie două localităţi cu DN 4 se face prin 
respective.localităţi izolate de lipsa intermediul a două traversări prin 

infrastructurii de traversare a râului Cât priveşte situaţia lucrării vad, traversări fără siguranţă în 
Argeş”, vă transmitem următoarele: hidrotehnice din zona oraşului timpul anului şi neutilizabile la fiecare 

Budeşti, nu este de competenţa creştere a nivelului  râului Argeş. „Legătura dintre localităţlie 
Ministerului Transporturilor de a menţionate şi DN 4 se face pe Vă rog domnule ministru să îmi 
iniţia proiecte de traversare / drumuri care nu sunt în administrarea comunicaţi dacă Ministerul 
tranzitare a obiectivelor Transportului are în vedere situaţia Companiei Naţionale de Administrare 
hidroenergetice.”celor două localităţi. a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA. 

Ion IordăchescuDate despre aceste drumuri de De asemenea, vă rog să îmi 
legătură locale se pot obţine de la Secretar de Statcomunicaţi situaţia lucrării 

Organizaţia municipală ALDE Călăraşi riscă 
să devină o anexă a Partidului Naţional 
Liberal Călăraşi, după ce George Vlase a fost 
instalat, interimar, în funcţia de lider al 
filialei locale. 

“Organizaţia municipală A.L.D.E.  Călărași  are un 
nou şef interimar. George Vlase este propunerea 
președintelui organizației județene A.L.D.E. 
Călărași – Laurențiu State, pentru ocuparea 
funcției de președinte al organizației municipale 
A.L.D.E Călărași. George Vlase a primit și  
misiunea de a forma un grup de lucru , cu 
ajutorul căruia  să revigoreze activitatea 
partidului în municipiu și să organizeze noi 
alegeri pentru structurile de conducere.” susţine 
www.realitateadincalarasi.ro.

Fost membru PSD şi UNPR, ba chiar a deţinut şi 
funcţia de preşedinte interimar al organizaţiei 
judeţene, George Vlase este perceput ca un 
apropiat al primarului Dan Drăgulin, preşedintele 
filialei judeţene PNL Călăraşi încă din vremea în 
care cei doi se aflau în partidul prezidat de 
Gabriel Oprea. Ar putea fi catalogat lejer ca un 
“reportofon” al liberalilor într-un partid care se 
află într-o alianţă de guvernare cu PSD. Acum 
rămâne de văzut în ce măsură George Vlase 
poate fi considerat un partener local de 
încredere pentru Ciprian Pandea&Co, având în 
vedere trecutul său discutabil.

Altfel, ALDE Călăraşi şi la nivel judeţean pare un 
partener care nu inspiră încredere pentru social - 
democraţi. Liderul interimar, Laurenţiu State, cel 
care în 2012 era susţinut pentru Primăria Crivăţ 
de defunctul PDL, a intrat de mult în conflict cu 
primarul Olteniţei, Petre Ţone, vicepreşedinte 
judeţean al PSD Călăraşi, “colportând” o serie de 
fake – news-uri la adresa sa. Preocupat mai 
degrabă să deţină funcţia de subprefect al 
judeţului deşi ar fi trebuit să ştie că pentru a 
ocupa o asemenea “poziţie”, calitatea de 
funcţionar public era absolut necesară, Laurenţiu 
State are în partid o putere mai mult simbolică. 
Organizaţia de la Olteniţa, cea mai puternică din 
judeţ după rezultatele de la localele din urmă cu 
2 ani, n-a controlat-o niciodată, aceasta fiind, 
toată lumea ştie, o simplă “jucărie” aflată în 
mâinile fostului primar Costinel Milescu.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a dat recent 
startul campaniei de irigat pentru anul 2017 la 
amenajarea de irigaţii Pietroiu-Ştefan cel Mare, din 
judeţul Ialomiţa.

Cu aceasta ocazie au fost prezentate şi o serie de 
detalii cu privire la Programul Naţional de Reabilitare 
a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România. 
Investiţiile în cadrul acestui program se ridică la 
1,015 miliarde euro, conform Legii nr. 269/2016 şi 
aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 793/2016. 
“Sistemul naţional de irigaţii renaște în guvernarea 
PSD, în beneficiul fermierilor români care și în acest 
an vor avea gratis apa necesară irigaţiilor. Tot mai 
multe instalaţii sunt puse în funcţiune pentru o 
suprafaţă tot mai mare. Investiţiile sunt consistente 
și se vor ridica până la finalul anului 2020 la peste 1 
miliard de euro.” a declarat senatorul PSD Călăraşi, 
Roxana Paţurcă. 

Până acum s-au umplut cu apă canale în lungime 
totală de peste 1.100 de km. În final, în 2018, se va 
ajunge la 2000 de km. Zeci de amenajări, 
abandonate în ultimii 20 de ani, au fost readuse la 
viaţă. “Fermierii vor primi gratis, și în acest an, apa 
pentru irigaţii. 1,2 milioane de ha este suprafaţa 
pregătită de irigaţii sistematice în 2018, mai mare 
cu aproape 380 de mii de ha decât anul trecut. Sunt 
deja semnate contracte de irigaţii pentru mai mult 
de 800 de mii de ha.” a mai precizat parlamentarul 
călărăşean, membru al Comisiei de Buget – finanţe 
din Senat.

Prin intermediul Programului Naţional de Reabilitare 
a Infrastructurii Principale de Irigaţii se vor reabilita 
obiective de pe o suprafaţă totală de 2.006.941 
hectare, din 86 de amenajări de irigaţii viabile care 
includ următoarele obiective: 110 staţii de pompare 
de bază, 137 de staţii de repompare; 2.525 m de 
conducte de refulare; 1.997.481 m de canale de 
aducţiune; 2.885.073 m de canale de distribuţie; 
4.995 construcţii hidrotehnice.

“Inflaţia reală din luna martie a fost de doar 0,5%” susţine Inflaţia reală şi puterea de cumpărare
senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, membru al Comisiei de 

“Ceea ce contează cel mai mult e că veniturile au crescut mult Buget – finanţe care a continuat. “Doar cu atât au crescut 
mai mult decât inflaţia, ceea ce înseamnă o creştere efectivă a preţurile în mod real, iar cele mai multe preţuri au rămas la 
puterii de cumpărare foarte consistentă, de peste 15%.” acelaşi nivel sau chiar au scăzut. Inflaţia de 5,2% este falsă 
continuă Roxana Paţurcă.pentru că nu reflectă impactul resimţit de populaţie.”
În mod real, românii resimt doar creşterea de 0,5% din luna Raportarea inflaţiei din prezent cu cea de anul trecut este falsă, 
aprilie, faţă de luna martie. Sunt însă multe produse de bază la pentru că nu reflectă impactul efectiv resimţit de cetăţeni. Deşi 
care preţurile au scăzut în ultima lună: făină, ulei, ouă, zahăr, moneda s-a devalorizat în ultimul an, asta nu înseamnă că 
brânză, fasole, citrice, iar la multe altele au rămas la fel.cetăţenii au resimţit această devalorizare doar în aprilie 2018. Ea 
De unde vine creşterea de inflaţie de anul trecut?avut loc treptat. “Faptul că în prima jumătate a anului trecut 
Factorii care au determinat creşterea preţurilor de anul trecut inflaţia a fost foarte scăzută, dar a crescut accelerat în a doua 
sunt de ordin extern sau nu ţin de decizia de guvernare, fapt parte a anului 2017, orice raportare a preţurilor din primul 
admis şi de oficialii BNR. “Creşterea preţului internaţional al semestru 2018 va părea mare faţă de cea de anul trecut. 
petrolului, inflaţia din Euro, criza unor alimente pe plan Practic, chiar dacă preţurile ar rămâne nemodificate în 
european (unt, ouă, legume-fructe), liberalizarea pieţei de următoarele 3-4 luni, prin raportare la luna din anul precedent 
energie. Influenţa acţiunii guvernamentale (revenirea accizei la ar părea că inflaţia e peste 4-5%, ceea ce evident ar fi fals, 
nivelul din 2016) a fost de doar 0,3 puncte procentuale.” a pentru că preţurile nu s-au modificat.” a mai explicat 
conchis senatorul PSD, Roxana Paţurcă.parlamentarul călărăşean.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat electorală privind reindustrializarea 
recent că Guvernul vizează un României şi crearea de locuri de 
parteneriat strategic real cu marile muncă.”
companii care vor să investească în În afară de schema lansată pentru 
România, urmând ca în scurt timp să se investiţiile mai mari de 10 milioane 
deschidă schema de ajutor de stat euro, în scurt timp va fi lansată o altă 
pentru investiţiile private mai mari de schemă de ajutor de stat cu granturi de 
10 milioane de euro pentru deschiderea până la 5 milioane euro pentru firmele 
sau extinderea capacităţilor de care creează locuri de muncă în 
producţie. “Guvernul a lansat schema judeţele cu şomaj mai mare de 5%.  
de ajutor de stat despre care s-a “Alte măsuri similare privind ajutoarele 
discutat în Biroul Politic Naţional al de stat sunt: Schemă de ajutor de stat 
PSD, destinată investiţiilor mai mari de pentru industria cinematografică şi în 
10 milioane de euro, care vor genera domeniul inovării; Schemă de ajutor 
investiţii în economie de circa 900 de stat pentru grădiniţele şi locuinţele 
milioane – 1 miliard euro şi vor crea de serviciu şi Schemă de ajutor de stat 
mii sau zeci de mii de locuri de muncă, Comisiei de buget – finanţe, continuând pentru construcţia de rezidenţe pentru 
bine plătite.” subliniază senatorul PSD “Este un pas important în realizarea seniori de 5 stele.” a conchis 
Călăraşi, Roxana Paţurcă, membru al obiectivului politic asumat în campania parlamentarul călărăşean. 

Ministerul Finanțelor a început să public, devine realitate și face viața contribuabililor scrisori personalizate 
trimită contribuabililor scrisori mai ușoară românilor și se reduce care conțin toate datele necesare 
personalizate care conțin toate datele birocrația.” este mesajul transmis de înrolării în SPV. “Vor avea o reducere de 
necesare înrolării în Spațiului Privat senatorul PSD Călărași, Roxana Pațurcă. 5% din suma datorată statului cei care 
Virtual (SPV), astfel încât declarația depun online  Declarația Unică până pe 
unică să poată fi depusă și online, fără a Declarația unică se depune online prin 15 iulie 2018 și plătesc integral pâna la 
fi necesară deplasarea la ghișeele ANAF. intermediul Spațiului Privat Virtual 15 martie 2019. Se acordă o reducere 
„Guvernarea PSD aduce ANAF în epoca (SPV), care este furnizat GRATUIT de suplimentară, de încă 5%, dacă 
modernă. PSD respectă promisiunea de Ministerul Finanțelor. Pentru obligațiile sunt achitate integral  până 
a reduce birocrația. Contribuabilii pot înregistrarea în SPV nu este necesară la 15 decembrie 2018.” a mai precizat 
depune ONLINE declarația unică de deplasarea la ghișeele ANAF. Ministerul Roxana Pațurcă, membru în Comisia de 
venit. Încă un angajament asumat Finanțelor a trimis/trimite prin poștă Buget – finanțe a Senatului.

R. Paţurcă: Investiţiile din 
sistemul naţional de irigaţii se 
vor ridica la 1 miliard de euro 

până în 2020

Inflaţia reală din luna martie a fost de doar 0,5%

R. Paţurcă: Guvernul a lansat schema de ajutor 
de stat care va aduce investiţii de 1 miliard de euro

Mai mulţi bani pentru 
România din fondurile 

de coeziune

Declarația unică de venit se poate depune online

Roxana Paţurcă: Cifra de afaceri în industrie 
a crescut în  trimestrul I al acestui an cu 13,7%

Guvernul a aprobat, recent, ordonanţa de urgenţă privind 
modificările la Legea salarizării convenite cu sindicatele de care 
vor beneficia angajaţi din Sănătate şi Educaţie. 

“Niciun venit net, adică salariu plus sporuri, în mână, din 
sistemul bugetar, nu va fi mai mic față de luna februarie 2018.” 
declară preşedintele PSD Călăraşi, Ciprian Pandea.

În toate situațiile punctuale privind anumite categorii de bugetari 
care, în luna martie au cunoscut scăderi de venituri 
(salarii+sporuri) ca urmare a limitării sporurilor la maxim 30% pe 
unitate, vor primi o sumă compensatorie care va acoperi integral 
diferența. Prin urmare nu vor mai fi cazuri, nici măcar izolate, de 
bugetari care să reclame scăderi de venituri. Există o singură 
excepție, cea a bugetarilor de lux, ale căror venituri erau mult 
prea mari înainte de intrarea Legii salarizării în vigoare și care nu 
încăpeau în niciun fel în grila de salarizare programată pentru 
2022. “De asemenea, se rezolvă toate problemele punctuale din 
sănătate. Astfel, gărzile nu vor mai fi incluse în calculul pentru 
stabilirea plafonului de 30% pentru sporuri. La spitalele mono-
specialitate și la serviciile de ambulanță se va putea admite 
depășirea plafonului de 30% în situații bine fundamentate. 
Activitatea moașelor va fi asimilată celei a asistentelor, ceea ce 
va însemna și o salarizare similară.” a mai spus Ciprian Pandea, 
secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

În domeniul educaţiei OUG prevede, între altele, "acordarea 
indemnizaţiei de hrană şi pentru personalul din cadrul 
învăţământului superior care a beneficiat de tichete de masă în 
anul 2017, majorarea gradului I pentru funcţia de contabil-şef din 
învăţământul preuniversitar şi corelarea nivelului de salarizare 
pentru funcţia director casa corpului didactic cu cel pentru 
funcţia de inspector şcolar".

Guvernul a aprobat 
modificările la Legea salarizării

n PMP Călăraşi

Cr. Sefer, întrebare pentru ministrul Transporturilor: 
Care este situaţia localităţilor izolate de lipsa 

infrastructurii de traversare a râului Argeş

Fost lider UNPR, 
numit şef interimar 
peste ALDE Călăraşi

România, prima ţară care a finalizat depunerea
la UE a cererilor de subvenţii în agricultură

C. Pandea: S-a modificat 
legea achiziţiilor publice
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adăugat “Vor fi înlăturate astfel trei 
bariere majore care blocau investiţiile 
în România. Astfel, se înlătură bariera 
abuzului de contestaţii, prin 
introducerea unei cauţiuni la 
depunerea contestaţii. Se mai  înlătură 
bariera care ţinea pe loc un proiect 
contestat până la pronunţarea 
definitivă şi irevocabilă. Contractul se 
va putea semna imediat după verdictul 
primei instanţe. Nu în ultimul rând, se 
înlătură bariera controlului ex-ante, 
prin simplificarea drastică a acestei 
proceduri care se desfăşoară înainte 
de atribuirea proiectului. În plus, se 
simplifică achiziţiile directe, după 
modelul Comisiei Europene.”
Odată cu modificările aduse legii, se va 
înfiinţa Oficiul Naţional pentru Achiziţii 
Centralizate, unde se vor cumpăra 
produsele necesare pentru toate 
autorităţile publice. “Se obţin două 
avantaje majore. Unu: Se termină 
harababura cu diferenţele dintre 
preţurile de achiziţie pentru aceleaşi 
produse, cumpărate în locuri diferite. 
Şi doi: va scădea preţul de achiziţie, 
pentru că se va negocia un volum 
mare de produse, deci vom face 
economii importante la buget. Cea mai 

Este a doua mare intervenţie a Joi trecută s-a aprobat unul importantă va fi scăderea preţului de 
Guvernului în deblocarea investiţiilor, achiziţie la medicamentele necesare dintre cele mai importante acte 
după ce a modificat Legea unităţile medicale din România. Din normative din acest an, o 
Parteneriatului Public-Privat. “Legea economiile făcute vom putea cumpăra 

măsură aşteptată mare interes, achiziţiilor publice s-a modificat. mai multe medicamente şi de o 
de autorităţile locale, de Guvernul face un pas major în calitate mai bună. Tot în acest sistem 

deblocarea investiţiilor. Se modifică investitori şi de cetăţeni în centralizat se vor mai achiziţiona, 
radical legea achiziţiilor publice prin carburanţi, autovehicule, echipamente general care îşi doresc investiţii 
care vor fi înlăturate cele mai mari IT&C şi birotică-papetărie.” a mai în dezvoltarea României. 
barierele care au frânat până acum precizat Ciprian Pandea, secretar de 

Guvernul va modifica Legea dezvoltarea României.” susţine liderul stat în cadrul Secretariatului General al 
achiziţiilor publice. PSD Călăraşi, Ciprian Pandea care a mai Guvernului.

Faţă de anul precedent a 
crescut atât numărul cererilor 
– sunt peste 855 de cereri 
unice de plată pentru o 
suprafaţă de 9,7 milioane de România este prima ţară care a acordarea subvenţiilor practic înseamnă acordarea la 
ha – mai mult cu 250 de mii de încheiat oficial campania de –subvenţiile s-au dat de timp a subvenţiilor agricole – 
ha faţă de anul trecut. În 2018 depunere a cererilor de plată a  fiecare dată la timp sau chiar premisă esenţială a obţinerii 
APIA a autorizat deja la plată subvenţiilor pentru 2018, deși în avans. Deși este statul cu unor rezultate cel puţin la fel 
o sumă mai mare cu 700 de are cel mai mare număr de cel mai mare număr de ferme, de bune ca anul trecut, când 
milioane de euro decât anul ferme din UE, deţinând 36% România este prima ţară care au fost producţii record.” a 
trecut – 2,665 miliarde de din exploataţiile din Uniunea a finalizat depunerea cererilor menţionat preşedintele PSD 
euro faţă de 1,95 miliarde de Europeană. “Guvernarea PSD la UE pentru subvenţiile din Călăraşi, Ciprian Pandea, 
euro.a readus normalitatea în 2018. Este o performanţă care secretar de stat în cadrul SGG.

Vicepremierul Viorel Ştefan a afirmat, industriale va contribui semnificativ la 
săptămâna trecută, că în 2018 creşterea creşterea economică.”
economică "îşi va schimba motoarele", 
precizând că Guvernul îşi doreşte ca în 
acest an "motorul principal să îl Investiţii străine directe 
reprezinte investiţiile". “Creşterea au crescut cu 57%economică are o bază sănătoasă, iar 

La finele trimestrului I al acestui an, producţia industrial poate susţine 
investiţiile străine directe, au crescut cu majorările de venituri în buzunarele 
57%. "Investiţiile străine directe, dacă ne românilor.” declară senatorul, Roxana 
comparăm cu primul trimestru din anul Paţurcă, membru al Comisiei de Buget – 
2016, au crescut la finalul trimestrului I finanţe care a mai adăugat “Cifra de 
2018 cu 57%, deci de la 0,88 miliarde de afaceri în industrie a crescut în 2018 
euro la 1.380.000.000 de euro. În 2017, trimestrul I faţă de trimestrul I 2017, cu 
investiţiile au fost cifrate la 13,7%. Aceasta indică o consolidare în 
1.140.000.000 de euro. Dinamica zona industrială, ceea ce creează 
investiţiilor străine în România premisele unei creşteri robuste, 
dovedeşte încrederea în economie şi în sustenabile. Un indicator la fel de 
programul de guvernare al PSD-ALDE.” important îl reprezintă comenzile din 
spune Roxana Paţurcă, parlamentarul industrie care arată practic perspectiva 
călărăşean reliefând şi modalităţile prin de viitor. Dacă au crescut comenzile 

milioane de euro respectiv pentru cele care se va stimula în continuare creşterea astăzi, atunci cu siguranţă mâine va 
de peste 5 milioane de euro; înfiinţarea investiţiilor directe. „Avem în vedere cel creşte producţia industrială şi implicit 
Agenţiei Investiţiilor Străine directe puţin 4 modalităţi: legea Parteneriatul economia. În România, în primul 
pentru proiecte care vizează domeniile Public Privat; modificarea Legii trimestru comenzile în industrie au 
strategice ale economiei” a conchis achiziţiilor Publice; schemele  de ajutor crescut cu 15,8% ceea ce înseamnă că 
Roxana Paţurcă.de stat pentru investiţiile de peste 10 viitoarea creştere a producţiei 

Marţi, 29 mai, Comisia Europeană a prezentat 
propunerea sa privind bugetul Uniunii Europene 
alocat în perioada 2021 – 2027, viitorul cadru 
financiar multianual, pentru dezvoltare regională şi 
politică de coeziune. „Dintr-un buget de 373 de 
miliarde de euro în angajament, România ar urma să 
primească 30.765.592.532 de euro în perioada mai 
sus – menţionată, potrivit unei decizii a Colegiului 
Comisiei Europene prezentate de comisarul pentru 
politică regională, doamna Corona Creţu.” a scris, joi, 
pe contul personal de facebook senatorul PSD 
Călăraşi, Roxana Paţurcă, membriu al Comisiei de 
Buget – finanţe care a continuat „Astfel, România va 
avea cel de al patrulea cel mai mare buget alocat 
pentru coeziune, fiind devansată de Polonia (72,7 
miliarde euro), Italia (34, 4 miliarde euro) şi Spania 
(38,3 miliarde euro). Ţara noastră va beneficia de o 
creştere cu peste 7 miliarde de euro a finanţărilor din 
cadrul politicii de coeziune. În perioada actuală de 
programare financiară, România beneficiază de 23 de 
miliarde de euro din fondurile de coeziune dintr-un 
total de 31 de miliarde (sunt incluse şi cele 
aproximativ 8 miliarde de euro pentru politica 
agricolă comună).”

Propunerea particularizată pe viitoarea politică de 
coeziune survine în contextul în care bugetul propus 
de executivul european în plenul Parlamentului 
European şi care se ridică la 1.279 de miliarde de 
euro, luând în calcul inflaţia, surprindea o o reducere 
de 7% a finanţării pentru politica de coeziune, 
comparativ cu Cadrul Financiar Multianual precedent 
(2014-2020), când suma alocată pentru Politica de 
Coeziune se ridica la 351,8 miliarde de euro.

Propunerea de 1.279 de miliarde de euro pentru 
bugetul 2021-2027 este orientată către şapte rubrici 
prioritare: 1) piaţa unică, inovaţie şi piaţa digitală 
(187,4 miliarde) ; 2) coeziune şi valori (442,4 miliarde); 
3) resurse naturale şi mediu (378,9 miliarde); 4) 
migraţie şi gestiunea frontierelor (34,9 miliarde); 5) 
securitate şi apărare (27,5 miliarde); 6) vecinătatea şi 
politica globală (123 miliarde); 7) administraţia 
publică europeană (85,3 miliarde).

Deputatul PMP Călăraşi, Cristian hidrotehnice din zona oraşului 
Sefer a adresat la sfârşitul lunii martie Budeşti, construcţie care face parte 
o întrebare ministrului din proiectul Canalului Dunăre – 
Transporturilor, Lucian Şova, Bucureşti,  şi dacă această lucrare 
solicitându-i detalii în legătura cu poate fi avută în vedere pentru 
situaţia localităţilor izolate de lipsa realizarea traversării râului Argeş.   
infrastructurii de traversare a râului Vă asigur de toată consideraţia mea.”
Argeş. Răspunsul MT îi puteţi citi mai Deputat Cristian George Sefer
jos.
Iată mai jos textul integral al 

Răspunsul venit din partea întrebării:
Ministerului Transporturilor„Stimate domnule ministru,

Referitor la întrebarea Creşterea cotelor râului Argeş are 
dumneavoastră, formulată în şedinţa drept efect, în fiecare an, izolarea 
Camerei Deputaţilor, înregistrată la localităţilor Crivăţ şi Radovanu din 
Ministerul pentru Relaţia cu judeţul Călăraşi.

reprezentanţii Consiliului Judeţean Parlamentul (…) în data de 29 martie În momentul actual legătura acestor 
Călăraşi şi de la primăriile localităţilor 2018, având ca obiect “Situaţie două localităţi cu DN 4 se face prin 
respective.localităţi izolate de lipsa intermediul a două traversări prin 

infrastructurii de traversare a râului Cât priveşte situaţia lucrării vad, traversări fără siguranţă în 
Argeş”, vă transmitem următoarele: hidrotehnice din zona oraşului timpul anului şi neutilizabile la fiecare 

Budeşti, nu este de competenţa creştere a nivelului  râului Argeş. „Legătura dintre localităţlie 
Ministerului Transporturilor de a menţionate şi DN 4 se face pe Vă rog domnule ministru să îmi 
iniţia proiecte de traversare / drumuri care nu sunt în administrarea comunicaţi dacă Ministerul 
tranzitare a obiectivelor Transportului are în vedere situaţia Companiei Naţionale de Administrare 
hidroenergetice.”celor două localităţi. a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA. 

Ion IordăchescuDate despre aceste drumuri de De asemenea, vă rog să îmi 
legătură locale se pot obţine de la Secretar de Statcomunicaţi situaţia lucrării 

Organizaţia municipală ALDE Călăraşi riscă 
să devină o anexă a Partidului Naţional 
Liberal Călăraşi, după ce George Vlase a fost 
instalat, interimar, în funcţia de lider al 
filialei locale. 

“Organizaţia municipală A.L.D.E.  Călărași  are un 
nou şef interimar. George Vlase este propunerea 
președintelui organizației județene A.L.D.E. 
Călărași – Laurențiu State, pentru ocuparea 
funcției de președinte al organizației municipale 
A.L.D.E Călărași. George Vlase a primit și  
misiunea de a forma un grup de lucru , cu 
ajutorul căruia  să revigoreze activitatea 
partidului în municipiu și să organizeze noi 
alegeri pentru structurile de conducere.” susţine 
www.realitateadincalarasi.ro.

Fost membru PSD şi UNPR, ba chiar a deţinut şi 
funcţia de preşedinte interimar al organizaţiei 
judeţene, George Vlase este perceput ca un 
apropiat al primarului Dan Drăgulin, preşedintele 
filialei judeţene PNL Călăraşi încă din vremea în 
care cei doi se aflau în partidul prezidat de 
Gabriel Oprea. Ar putea fi catalogat lejer ca un 
“reportofon” al liberalilor într-un partid care se 
află într-o alianţă de guvernare cu PSD. Acum 
rămâne de văzut în ce măsură George Vlase 
poate fi considerat un partener local de 
încredere pentru Ciprian Pandea&Co, având în 
vedere trecutul său discutabil.

Altfel, ALDE Călăraşi şi la nivel judeţean pare un 
partener care nu inspiră încredere pentru social - 
democraţi. Liderul interimar, Laurenţiu State, cel 
care în 2012 era susţinut pentru Primăria Crivăţ 
de defunctul PDL, a intrat de mult în conflict cu 
primarul Olteniţei, Petre Ţone, vicepreşedinte 
judeţean al PSD Călăraşi, “colportând” o serie de 
fake – news-uri la adresa sa. Preocupat mai 
degrabă să deţină funcţia de subprefect al 
judeţului deşi ar fi trebuit să ştie că pentru a 
ocupa o asemenea “poziţie”, calitatea de 
funcţionar public era absolut necesară, Laurenţiu 
State are în partid o putere mai mult simbolică. 
Organizaţia de la Olteniţa, cea mai puternică din 
judeţ după rezultatele de la localele din urmă cu 
2 ani, n-a controlat-o niciodată, aceasta fiind, 
toată lumea ştie, o simplă “jucărie” aflată în 
mâinile fostului primar Costinel Milescu.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a dat recent 
startul campaniei de irigat pentru anul 2017 la 
amenajarea de irigaţii Pietroiu-Ştefan cel Mare, din 
judeţul Ialomiţa.

Cu aceasta ocazie au fost prezentate şi o serie de 
detalii cu privire la Programul Naţional de Reabilitare 
a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România. 
Investiţiile în cadrul acestui program se ridică la 
1,015 miliarde euro, conform Legii nr. 269/2016 şi 
aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 793/2016. 
“Sistemul naţional de irigaţii renaște în guvernarea 
PSD, în beneficiul fermierilor români care și în acest 
an vor avea gratis apa necesară irigaţiilor. Tot mai 
multe instalaţii sunt puse în funcţiune pentru o 
suprafaţă tot mai mare. Investiţiile sunt consistente 
și se vor ridica până la finalul anului 2020 la peste 1 
miliard de euro.” a declarat senatorul PSD Călăraşi, 
Roxana Paţurcă. 

Până acum s-au umplut cu apă canale în lungime 
totală de peste 1.100 de km. În final, în 2018, se va 
ajunge la 2000 de km. Zeci de amenajări, 
abandonate în ultimii 20 de ani, au fost readuse la 
viaţă. “Fermierii vor primi gratis, și în acest an, apa 
pentru irigaţii. 1,2 milioane de ha este suprafaţa 
pregătită de irigaţii sistematice în 2018, mai mare 
cu aproape 380 de mii de ha decât anul trecut. Sunt 
deja semnate contracte de irigaţii pentru mai mult 
de 800 de mii de ha.” a mai precizat parlamentarul 
călărăşean, membru al Comisiei de Buget – finanţe 
din Senat.

Prin intermediul Programului Naţional de Reabilitare 
a Infrastructurii Principale de Irigaţii se vor reabilita 
obiective de pe o suprafaţă totală de 2.006.941 
hectare, din 86 de amenajări de irigaţii viabile care 
includ următoarele obiective: 110 staţii de pompare 
de bază, 137 de staţii de repompare; 2.525 m de 
conducte de refulare; 1.997.481 m de canale de 
aducţiune; 2.885.073 m de canale de distribuţie; 
4.995 construcţii hidrotehnice.

“Inflaţia reală din luna martie a fost de doar 0,5%” susţine Inflaţia reală şi puterea de cumpărare
senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, membru al Comisiei de 

“Ceea ce contează cel mai mult e că veniturile au crescut mult Buget – finanţe care a continuat. “Doar cu atât au crescut 
mai mult decât inflaţia, ceea ce înseamnă o creştere efectivă a preţurile în mod real, iar cele mai multe preţuri au rămas la 
puterii de cumpărare foarte consistentă, de peste 15%.” acelaşi nivel sau chiar au scăzut. Inflaţia de 5,2% este falsă 
continuă Roxana Paţurcă.pentru că nu reflectă impactul resimţit de populaţie.”
În mod real, românii resimt doar creşterea de 0,5% din luna Raportarea inflaţiei din prezent cu cea de anul trecut este falsă, 
aprilie, faţă de luna martie. Sunt însă multe produse de bază la pentru că nu reflectă impactul efectiv resimţit de cetăţeni. Deşi 
care preţurile au scăzut în ultima lună: făină, ulei, ouă, zahăr, moneda s-a devalorizat în ultimul an, asta nu înseamnă că 
brânză, fasole, citrice, iar la multe altele au rămas la fel.cetăţenii au resimţit această devalorizare doar în aprilie 2018. Ea 
De unde vine creşterea de inflaţie de anul trecut?avut loc treptat. “Faptul că în prima jumătate a anului trecut 
Factorii care au determinat creşterea preţurilor de anul trecut inflaţia a fost foarte scăzută, dar a crescut accelerat în a doua 
sunt de ordin extern sau nu ţin de decizia de guvernare, fapt parte a anului 2017, orice raportare a preţurilor din primul 
admis şi de oficialii BNR. “Creşterea preţului internaţional al semestru 2018 va părea mare faţă de cea de anul trecut. 
petrolului, inflaţia din Euro, criza unor alimente pe plan Practic, chiar dacă preţurile ar rămâne nemodificate în 
european (unt, ouă, legume-fructe), liberalizarea pieţei de următoarele 3-4 luni, prin raportare la luna din anul precedent 
energie. Influenţa acţiunii guvernamentale (revenirea accizei la ar părea că inflaţia e peste 4-5%, ceea ce evident ar fi fals, 
nivelul din 2016) a fost de doar 0,3 puncte procentuale.” a pentru că preţurile nu s-au modificat.” a mai explicat 
conchis senatorul PSD, Roxana Paţurcă.parlamentarul călărăşean.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat electorală privind reindustrializarea 
recent că Guvernul vizează un României şi crearea de locuri de 
parteneriat strategic real cu marile muncă.”
companii care vor să investească în În afară de schema lansată pentru 
România, urmând ca în scurt timp să se investiţiile mai mari de 10 milioane 
deschidă schema de ajutor de stat euro, în scurt timp va fi lansată o altă 
pentru investiţiile private mai mari de schemă de ajutor de stat cu granturi de 
10 milioane de euro pentru deschiderea până la 5 milioane euro pentru firmele 
sau extinderea capacităţilor de care creează locuri de muncă în 
producţie. “Guvernul a lansat schema judeţele cu şomaj mai mare de 5%.  
de ajutor de stat despre care s-a “Alte măsuri similare privind ajutoarele 
discutat în Biroul Politic Naţional al de stat sunt: Schemă de ajutor de stat 
PSD, destinată investiţiilor mai mari de pentru industria cinematografică şi în 
10 milioane de euro, care vor genera domeniul inovării; Schemă de ajutor 
investiţii în economie de circa 900 de stat pentru grădiniţele şi locuinţele 
milioane – 1 miliard euro şi vor crea de serviciu şi Schemă de ajutor de stat 
mii sau zeci de mii de locuri de muncă, Comisiei de buget – finanţe, continuând pentru construcţia de rezidenţe pentru 
bine plătite.” subliniază senatorul PSD “Este un pas important în realizarea seniori de 5 stele.” a conchis 
Călăraşi, Roxana Paţurcă, membru al obiectivului politic asumat în campania parlamentarul călărăşean. 

Ministerul Finanțelor a început să public, devine realitate și face viața contribuabililor scrisori personalizate 
trimită contribuabililor scrisori mai ușoară românilor și se reduce care conțin toate datele necesare 
personalizate care conțin toate datele birocrația.” este mesajul transmis de înrolării în SPV. “Vor avea o reducere de 
necesare înrolării în Spațiului Privat senatorul PSD Călărași, Roxana Pațurcă. 5% din suma datorată statului cei care 
Virtual (SPV), astfel încât declarația depun online  Declarația Unică până pe 
unică să poată fi depusă și online, fără a Declarația unică se depune online prin 15 iulie 2018 și plătesc integral pâna la 
fi necesară deplasarea la ghișeele ANAF. intermediul Spațiului Privat Virtual 15 martie 2019. Se acordă o reducere 
„Guvernarea PSD aduce ANAF în epoca (SPV), care este furnizat GRATUIT de suplimentară, de încă 5%, dacă 
modernă. PSD respectă promisiunea de Ministerul Finanțelor. Pentru obligațiile sunt achitate integral  până 
a reduce birocrația. Contribuabilii pot înregistrarea în SPV nu este necesară la 15 decembrie 2018.” a mai precizat 
depune ONLINE declarația unică de deplasarea la ghișeele ANAF. Ministerul Roxana Pațurcă, membru în Comisia de 
venit. Încă un angajament asumat Finanțelor a trimis/trimite prin poștă Buget – finanțe a Senatului.

R. Paţurcă: Investiţiile din 
sistemul naţional de irigaţii se 
vor ridica la 1 miliard de euro 

până în 2020

Inflaţia reală din luna martie a fost de doar 0,5%

R. Paţurcă: Guvernul a lansat schema de ajutor 
de stat care va aduce investiţii de 1 miliard de euro

Mai mulţi bani pentru 
România din fondurile 

de coeziune

Declarația unică de venit se poate depune online

Roxana Paţurcă: Cifra de afaceri în industrie 
a crescut în  trimestrul I al acestui an cu 13,7%

Guvernul a aprobat, recent, ordonanţa de urgenţă privind 
modificările la Legea salarizării convenite cu sindicatele de care 
vor beneficia angajaţi din Sănătate şi Educaţie. 

“Niciun venit net, adică salariu plus sporuri, în mână, din 
sistemul bugetar, nu va fi mai mic față de luna februarie 2018.” 
declară preşedintele PSD Călăraşi, Ciprian Pandea.

În toate situațiile punctuale privind anumite categorii de bugetari 
care, în luna martie au cunoscut scăderi de venituri 
(salarii+sporuri) ca urmare a limitării sporurilor la maxim 30% pe 
unitate, vor primi o sumă compensatorie care va acoperi integral 
diferența. Prin urmare nu vor mai fi cazuri, nici măcar izolate, de 
bugetari care să reclame scăderi de venituri. Există o singură 
excepție, cea a bugetarilor de lux, ale căror venituri erau mult 
prea mari înainte de intrarea Legii salarizării în vigoare și care nu 
încăpeau în niciun fel în grila de salarizare programată pentru 
2022. “De asemenea, se rezolvă toate problemele punctuale din 
sănătate. Astfel, gărzile nu vor mai fi incluse în calculul pentru 
stabilirea plafonului de 30% pentru sporuri. La spitalele mono-
specialitate și la serviciile de ambulanță se va putea admite 
depășirea plafonului de 30% în situații bine fundamentate. 
Activitatea moașelor va fi asimilată celei a asistentelor, ceea ce 
va însemna și o salarizare similară.” a mai spus Ciprian Pandea, 
secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

În domeniul educaţiei OUG prevede, între altele, "acordarea 
indemnizaţiei de hrană şi pentru personalul din cadrul 
învăţământului superior care a beneficiat de tichete de masă în 
anul 2017, majorarea gradului I pentru funcţia de contabil-şef din 
învăţământul preuniversitar şi corelarea nivelului de salarizare 
pentru funcţia director casa corpului didactic cu cel pentru 
funcţia de inspector şcolar".

Guvernul a aprobat 
modificările la Legea salarizării

n PMP Călăraşi

Cr. Sefer, întrebare pentru ministrul Transporturilor: 
Care este situaţia localităţilor izolate de lipsa 

infrastructurii de traversare a râului Argeş

Fost lider UNPR, 
numit şef interimar 
peste ALDE Călăraşi

România, prima ţară care a finalizat depunerea
la UE a cererilor de subvenţii în agricultură

C. Pandea: S-a modificat 
legea achiziţiilor publice
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