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Preşedintele Klaus Iohannis a Dimpotrivă, FSDI va sprijini 
anunţat săptămâna aceasta că a achizițiile de companii din 
sesizat Curtea Constituţională cu domenii strategice.” a declarat 
privire la proiectul de înfiinţare a Pandea.
Fondului Suveran de Dezvoltare şi 

Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii. Iohannis reclamă faptul 
Investiţii a fost înfiinţat oficial, va că Fondul trebuia instituit de 
cuprinde 33 de companii de stat către Guvern, nu de Parlament, 
şi va avea un capital social total că FSDI nu se va supune 
de 9 miliarde de lei.supravegherii sau monitorizării şi 

că unele companii strategice vor Cele 33 de companii care vor 
putea fi înstrăinate în totalitate. forma FSDI sunt: Electrica, Delgaz 

Grid SA, E.ON Energie România, “Contestarea la CCR a Legii FSDI 
Chimcomplex, OMV Petrom, arată intenția clară a 

președintelui Iohannis de a bloca Telekom România, Antibiotice SA, 
cu orice preț realizarea Compania Naţională pentru prevede că FSDI în Monitorul FSDI, atat̂  individual, cat̂  si̧ la nivel 
programului de guvernare pe Controlul Cazanelor, Instalaţiilor Oficial și pe pagina web a colectiv, in̂  conformitate cu 
care PSD și l-a asumat în fața de Ridicat şi Recipientelor sub Ministerului Finanțelor rapoarte procedura prevaz̆ ută in̂  
cetățenilor. Din calcule pur Presiune, Loteria Română, IAR semestriale și anuale. Iar Ordonanta̧  de urgenta̧ ̆ a 
electorale – dezavantajarea PSD – SA, Oil Terminal, Cuprumin, conducere FSDI va fi responsabilă Guvernului nr. 109/2011 privind 
Iohannis atacă legi și măsuri Unifarm, SN Apelor Române, față de Guvern în cazul guvernanta̧  corporativă a 
benefice pentru economia Compania Naţională neîndeplinirii mandatului in̂ treprinderilor publice, aprobată 
națională, care pot aduce Administraţia Porturilor Dunării acordat. Ministerul Finanțelor va cu modificar̆ i si̧  completar̆ i prin 
prosperitate pentru cetățeni.” Maritime, Romgaz, monitoriza în permanență. Legea nr. 111/2016, cu 
susţine liderul PSD Călăraşi, 

modificar̆ ile ulterioare. Hidroelectrica, CN Aeroporturi De asemenea preşedintele Ciprian Pandea care a 
Bucureşti, Nuclearelectrica, susţine că există neclarităţi cu Nu în ultimul rând Iohannis “demontat” punct cu punct 
Imprimeria Naţională, Compania privire la criteriile de selecţie a pretinde că statul pierde acuzaţiile preşedintelui ţării.
Naţională Administraţia conducerii. Condițiile sunt foarte controlul asupra companiilor pe 

“Preşedintele Iohannis susţine că clar exprimate chiar în textul pierdere și companiile strategice Porturilor Maritime, Conpet, 
FSDI trebuia înființat prin HG, nu criticat de Iohannis: Art. 6, alin. pot fi înstrăinate în totalitate. Complexul Energetic Oltenia, 
prin lege. Actul normativ de (2) Membrii Consiliului de Proiectul inițial propus de guvern CFR, Societatea Naţională de 
înființare a FSDI, criticat de Supraveghere sunt desemnati̧ de prevedea că FSDI să nu poată Radiocomunicaţii, Poşta Română, 
Iohannis, prevede în mai multe Adunarea Generală a Acti̧ onarilor, înstrăina acțiunile societăților Aeroportul Traian Vuia Timişoara, 
locuri, derogarea de la anumite pe baza a cel puti̧ n urmat̆oarelor dacă prin aceasta pierdea Uzina Termoelectrică Midia, 
legi în vigoare. Astfel de derogări criterii de selecti̧ e: expertiza ̆ in̂  calitatea de acționar majoritar. Telecomunicaţii CFR, Societatea nu se pot face decât prin lege. Ar domeniul financiar-bancar Eurostat a avut însă obiecții de Tratament Balnear Recuperare fi fost ilegal ca o hotărâre de necesară in̂ deplinirii asupra acestei reglementări, a Capacităţii de Muncă TBRCM guvern să prevadă derogări de la responsabilitat̆ i̧ lor specifice FSDI, considerând că astfel se reduce SA, Compania Naţională legi, care reprezintă acte experienta̧ ̆ in̂  administrarea de din puterea Consiliului de 

Administraţia Canalelor normative de rang superior. societat̆ i̧ , integritate profesională, administrație. Practica va 
Navigabile SA şi Compania O altă critică se referă la faptul că bună reputati̧ e, cunosţintȩ , demonstra însă că FSDI nu va 
Naţională Administraţia activitatea FSDI nu poate fi aptitudini si̧  experienta̧ ̆ adecvate pierde calitatea de acționar 
Porturilor Dunării Fluviale.supravegheată. Art. 6  alin. 4-7 complexitat̆i̧ i activitat̆ i̧ i specifice majoritar la nicio societate. 

Proiectul Codului Administrativ al României a fost 
adoptat luni de plenul Camerei Deputaţilor cu 175 de 
voturi „pentru”, 33 „împotrivă” şi 15 „abţineri”. Proiectul 
a fost deja adoptat de Senat.
Dezbaterile generale asupra acestui proiect s-au 
desfăşurat săptămâna trecută iar luni au avut loc 
dezbateri pe articole şi votul final.
Camera Deputaţilor este for decizional pentru această 
iniţiativă care a fost adoptată deja de Senat. „Codul 
administrativ cuprinde 21 de acte normative Ele vizează 
atât Administraţia publică centrală cât şi cea locală. Este 
document amplu care vine în sprijinul aleşilor locali. 
Acest Cod se bucură de susţinerea unanimă a Asociaţiei 
Comunelor din România, a Asociaţiei Oraşelor, Asociaţiei 
Municipiilor şi Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene 
din România. În opinia mea, acest proiect are toate 
şansele să schimbe în bine modul de a face adminstraţie 
publică în România, devenind maii eficientă dar şi mai 
apropiată de cetăţeni” a declarat deputatul PSD Călăraşi, 
Sorin Vrăjitoru care a mai adăugat că deputaţii PNL au 
votat „împotrivă”. 
În judeţul Călăraşi, PNL conduce prin intermediul 
reprezentanţilor săi 37 de UAT-uri şi are zeci de aleşi 
locali şi judeţeni. Mulţi dintre ei au declarat că la 
viitoarele alegeri europarlamentare şi chiar prezidenţiale, 
de anul viitor, nu vor mai sprijini partidul în campaniile 
electorale, nemulţumiţi fiind de colegii lor parlamentari 
care au votat împotriva adoptării Codului.
Iată mai jos, o parte din principalele reglementări care se 
regăsesc în Codul Administrativ.
n 
- Conflictul de interese – s-a uniformizat cu administraţia 
publică locală (a crescut de la gradul I la gradul II)
- Secretarul General al Guvernului este membru al 
Guvernului, urmând să fie votat de către Parlament o 
dată cu Guvernul (aceasta nu exclude ca acesta să fie 
chiar înalt funcţionar public)
- Prefectul – are funcţie de demnitar, s-a reînfiinţat 
funcţia de Secretar General al Prefectului, care este înalt 
funcţionar public)
- Deconcentratele  - directorii generali vor deveni 
manageri (funcţie asimilată demnitarilor),  a căror 
principală atribuţie va fi implementarea Programului de 
Guvernare
n Administraţia publica locala - Autonomie
- Conflictul de interese – scade de la gradul IV la gradul II
- Validarea mandatelor consilierilor locali şi a consilierilor 
judeţeni se va face de către instanţă 
- Răspunderea pentru actele administrative este 
clarificată, aleşii vor răspunde doar pentru oportunitate
- Administratorul public – are mandat maxim pe perioada 
mandatului primarului/preşedintelui CJ şi va fi numit 
/revocat prin decizie a primarului/preşedintelui CJ
- Arhitectul-şef – nu mai este funcţie de conducere, 
putând fi chiar şi serviciu externalizat
- Serviciul înmatriculări şi permise este descentralizat, 
trece la Consiliul judeţean, cu suportul de specialitate al 
MAI 
- Secretarul UAT va fi în aparatul de specialitate al 
primarului / preşedintelui CJ
- Hotărârile privind vânzarea / cumpărarea au rămas cu 
2/3. Administrarea proprietăţii publice se va face cu 50 
+1 
- Indemnizaţiile primarilor / viceprimarilor, preşedinţilor 
CJ/vicepreşedinţilor CJ – a fost o solicitare expresă a 
ACOR/AOR/AMR – nu beneficiază de acestea cei 
condamnaţi pentru fapte de corupţie şi nu se vor cumula 
cu salariul 
- Cotele de redevenţe se vor împărţi astfel - 40% UAT, 40 
% CJ, 20 % la Buget
- Incompatibilităţi – Primarii pot fi şi persoane fizice 
autorizate sau asociaţii familiale (referitor în primul rând 
la primarii de comune)
- Pragul de 20 % pentru minorităţi NU a fost modificat
n Dreptul de proprietate publică şi privată a UAT-ului
- Procedura de atestare este simplificată –se va face prin 
hotărâre a Consiliului local şi aviz al MDRAP(este astfel 
eliminată vechea procedură, prin HG)
- Procedura cadru privind licitaţia publică pentru 
închirierea bunurilor
- Reglementări privind proprietatea publică sau privată şi 
pentru vânzare
- Darea în administrare este detaliată – conţinut, drepturi 
şi obligaţii
- Reglementari clare privind concesiunea / închirierea / 
darea in folosinţă gratuită
n Funcţia publică
- Avizarea organigramei de către ANFP doar în cazul în 
care se modifică numărul de angajaţi şi funcţiile de 
conducere
- Majorarea vechimii pentru funcţiile de conducere
- Obligaţia doar de a informa ANFP pentru examene şi 
solicitare de reprezentanţi la cerere
- Evaluarea şi testarea funcţionarilor publici este 
clarificată
- Examenul naţional cu 2 etape doar pentru administraţia 
publică centrală

Administraţia publică centrală

Ministrul Finanţelor, Eugen recuperarea prejudiciului de către 
Teodorovici (foto), a declarat că ANAF, ar trebui ca DNA să-l trimită 
preşedintele Klaus Iohannis a încasat pe Iohannis în judecată pentru uz de 
sume necuvenite în valoare de 1,2 fals şi alte infracţiuni conexe cu acest 
milioane lei (aprox. 275.000 euro). În caz. 
momentul în care Statul va fi trecut Faptul că Iohannis nu a returnat încă 
ca proprietar în cartea funciară a banii în cauză, deşi cunoştea foarte 
imobilului, Iohannis va trebui să bine şi suma şi obligaţia de a o plăti, 
returneze sumele necuvenite. arată că preşedintele este un 
Dincolo de aspectul financiar, există contribuabil de rea credinţă.
şi o latură penală a acţiunii lui Sumele încasate ilegal de Iohannis 
Iohannis, care pe baza unui fals şi în arată ipocrizia preşedintelui care se 
calitate de „cumpărător de rea erijează în mare luptător anti-
credinţă”, a încasat ilegal banii care instanţe civile pe baza căruia s-a corupţie, fiind însă chiar el, conform 
s-ar fi cuvenit statului. Este o decizie deschis un dosar penal. propriei terminologii, un „penal” 
definitivă şi irevocabilă a unei Prin urmare, în paralel cu care a fraudat statul.

“Stimate domnule deputat,eputatul PMP Călăraşi, Cristian Sefer 
a adresat în luna martie a acestui an Referitor la întrebarea dumneavoastră, Do întrebare ministrului Educaţiei înregistrată la Camera Deputaţilor cu nr. 

Naţionale, Valentin Popa, solicitând detalii 3480A/2018, având ca obiect 
în legătură cu oportunitatea taxei percepute „Oportunitatea taxei percepute de la 
de la studenţi pentru accesul la Biblioteca studenţi pentru accesul la Biblioteca 
Centrală Universitară “Carol I”. Centrală Universitară Carol I”, vă comunic 

următoarele:Iată mai jos textul integral al acestei 
solicitări: În conformitate cu prevederile Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu „Stimate domnule ministru,
modificările şi completările ulterioare, ale Un element esenţial în acumularea de 
Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cunoştinţe de către studenţi este accesul la 
cu modificările şi completările ulterioare şi informaţie, atât ca şi informaţie primită prin 
ale HG nr. 26/2017perivind organizarea şi intermediul cadrului didactic universitar în 
funcţionarea Ministerului Educaţiei timpul cursurilor, cât şi prin studiu 
Naţionale- Anexa 4a Biblioteca Centrală individual, un factor important reprezentând 
Universitară „Carol I”(BCU) este o instituţie studiul fondului de carte, deţinut de 
de drept public, de interes naţional, cu bibliotecile publice.  
personalitate juridică, aflată în subordinea biblioteci pentru servicii speciale şi din 

Prin Regulamentul de organizare şi Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), contravaloarea taxelor poştale pentru 
funcţionare a Bibliotecii Centrale finanţată integral de la bugetul de stat, cu împrumutul bibliotecar intern şi 
Universitare "Carol I", aprobat prin  Ordinul drept de a realiza venituri proprii din internaţional.”
Ministerului Educaţiei Naţionale nr. obiectul de activitate. De asemenea, la art. 3 din Legea nr. 3039/2014, s-a reglementat metodologia de 

La BCU „Carol I” au acces următoarele 205/2001 pentru aprobarea Ordonanţei finanţare din alte surse decât din  bugetul 
categorii de utilizatori: cadre didactice, din Guvernului nr. 84/1998 privind constituirea de stat, respectiv taxele ce pot fi colectate 
instituţiile de învăţământ superior de stat şi Fondului de susţinere a bibliotecilor din de la utilizatorii BCU.
particular, din învăţământul superior din învăţământ se prevede: „Susţinerea 

În contradicţie cu necesitatea sprijinirii străinătate şi din învăţământul bibliotecilor din învăţământ se poate realiza 
studenţilor în vederea desfăşurării preuniversitar, studenţi, masteranzii şi şi din alte venituri provenind din:
procesului educaţional, BCU a instituit o doctoranzi din instituţiile de învăţământ a) tarife percepute de la utilizatorii prevăzuţi taxă de acces pentru studenţi. superior de stat şi particular, studenţi, în regulamentele proprii de organizare şi 
Din aceste considerente, vă rog, domnule masteranzi şi doctoranzi străini cuprinşi în funcţionare de către bibliotecile centrale 
ministru, să îmi comunicaţi procentul programe şi proiecte educaţionale; universitare, bibliotecile din învăţământul 
taxelor încasate de la studenţi din bugetul cercetători din instituţiile de învăţământ superior...
total al BCU, respectiv necesitatea şi superior de stat şi particular, cercetători 

Menţionăm că procentul taxelor încasate de motivaţia instituirii unei taxe de acces la care nu fac parte din reţeaua MEN; elevi de 
la utilizatori, pentru toate serviciile oferite resursele bibliotecii impuse studenţilor. liceu; specialişti din diferite domenii ale 
de bibliotecă, reprezintă 12% din bugetul culturii şi ştiinţei; alte categorii de utilizatori.Vă asigur de toată consideraţia mea.” total al BCU „Carol I”.

 Astfel, în conformitate cu art. 70 alin. (4) Deputat Mulţumindu-vă pentru colaborare, vă sigur, din Legea bibliotecilor nr. 334/2002: 
Cristian George SEFER” stimate domnule deputat, de toată „Susţinerea financiară şi logistică a 

consideraţia mea.”bibliotecilor se poate realiza şi din alte 
venituri provenite de la utilizatori, din tarife Valentin PopaIată şi răspunsul oferit de ministrul 
stabilite anual de conducere fiecărei Educaţiei Naţionale, Valentin Popa Ministru

De la 1 iulie, valoarea punctului de pensie s-a majorat 
cu 10%, devenind 1.100 lei. Punctul de pensie se 
utilizează în calcularea pensiei, al cărei cuantum se 
determină prin înmulţirea punctajului mediu anual 
realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie. “A 
intrat în vigoare a treia majorare a punctului de pensie 
de când PSD a câştigat alegerile, în nov 2016. Punctul 
de pensie se majorează cu 10% şi ajunge la 1100 de lei. 
Pensionarii au în PSD un partener social de încredere, 
poate singurul din întreg spectrul politic românesc.” 
susţine senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă.
Tot de la 1 iulie, indemnizaţia socială pentru pensionari 
va avea valoarea de 640 lei, până pe 31 decembrie 
2018. La ora actuală, aceasta este de 520 lei, iar ultima 
creştere a avut loc la 1 martie 2017 (de la 400 lei). 
“Pensia minimă garantată creşte 23%, de la 520 la 640 
de lei. Toate acestea sunt câştiguri nete, pentru că 
pensiile de până-n 2000 de lei nu se impozitează – o 
altă măsură benefică pensionarilor, adoptată de 
guvernul PSD.” a mai spus parlamentarul social – 
democrat.

Impactul financiar pentru majorarea cu 10%, de la 1 
Iulie, a celor peste 5 milioane de pensii este 3,5 miliarde 
lei pe anul 2018 şi poate fi acoperit fără probleme de 
creşterea cu 33,5% a veniturilor din contribuţii sociale 
înregistrată în primul trimestru al anului 2018. 
“Guvernarea PSD rămâne deci consecventă şi îşi 
respectă angajamentele de majorare sistematică a 
pensiilor astfel încât pensionarii să simtă realmente că 
puterea lor cumpărare creşte, că pot trăi mai bine.” a 
conchis Roxana Paţurcă.

Suprafaţa ocupată de aceste O.U.A.I. - uri 
este de 49173 Ha Măsura 125 a fost 
accesată de un singur O.U.A.I. - O.U.A.I. 
Vâlcelele Amenajarea Gălăţui Călăraşi are 
o lungime totală de canale de 203482, din 
care :
- lungimea canalelor de aducţiune este de 
- 82150 ml ( secţiunea canalelor pe toată 
această lungime a fost impermeabilizată)
- lungimea canalelor de distribuţie este de 
121332 ml şi sunt impermeabilzate în 
proporţie de 40%.
Punctul de alimentare (priza) al acestei 
amenajări este situat pe Fluviul Dunărea 
la km. 388 şi adăposteşte într-o nisă o 
staţie de pompare plutitoare formată din 
5 unităţi de pompare cu câte 6 grupuri de 
pompe tip DVR 2-87 , cu un debit total 
instalat de 65 mc/s. Amenajarea Gălăţui 
Călăraşi este amplasată pe două trepte de 
pompare.
Staţia de repompare SRP 1 Vlad Ţepeş 
este echipată cu 7 electromotoare 
sincrone de 4 mw (fabricaţie sovietică) cu 

putea accesa fonduri nerambursabile în Deputatul PSD Călăraşi, Sorin un debit instalat de 57 mc/s , şi o înălţime 
proporţii de 100% pentru amenajarea de de pompare de 39 m , refularea se Vrăjitoru, membru al Comisiei 
sisteme de irigaţii aferente atât staţiilor de realizează prin 2 conducte metalice cu Dn pentru Agricultură, a declarat punere sub presiune cât şi staţiilor de 2800 mm montate suprateran . Suprafaţa 

recent că după ce vor fi finalizate pompare şi repompare. ”Mai mult decât alimentată de staţia de repompare SRP 1 
atât Submăsura 4.3.1 pentru irigaţii se va lucrările de repunere în funcţiune Vlad Ţepeş este de 64832 ha.
deschide în următoarele luni şi din câte Alte 2 staţii de repompare din lacuri, sunt a Staţiei de repompare SRP 1 Vlad 
ştiu va fi o alocare financiară majoră. amplasate în amonte de staţia SRP 1 Vlad Ţepeş, estimate la un an şi Sunt proiecte 100% nerambrusabile. Deci Ţepeş acestea fiind: SRP 1 Independenţa 

jumătate, se vor putea iriga în pentru irigaţii, fermierii pot depune care alimentează o suprafaţă de 2493 ha, 
proiecte şi nu-i va costa nici un leu amenajarea Gălăţui – Călăraşi, în şi SRP 2+3 Nicolae Bălcescu care 
achiziţionarea utilajelor necesare” a mai alimentează o suprafaţă de 7872 ha.jur de 74 de mii de hectare.
spus Vrăjitoru care a conchis „Guvernul va 
aduce apa gratuit pe canal, aşa cum ne-„Dacă vom merge acum la staţia de Submăsura 4.3.I - Investiţii pentru am angajat prin Programul de guvernare. irigaţii SPA km 388 de la Ciocăneşti, n-o dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea Mai departe, canalele secundare să fie să vă vină să credeţi ce s-a făcut acolo. infrastructurii agricole şi silvice - date OUAI-urilor, fermierilor în Sunt cu lucrările avansate. SPA km 388 

Componenta infrastructura de IRIGAŢIIadministrare sau concesiune. Din păcate, este o componentă a celorlalte staţii şi 
preşedintele vrea să trimită legea, recent SCOPUL investiţiilor sprijinite în cadrul mă refer la staţia de la Vlad Ţepeş şi spre 
adoptată, la CCR, spunând că nu e acestei submăsuri este de restructurare a Dragalina. Sperăm ca anul acesta, în 
constituţională” modului de administrare şi utilizare a octombrie, să vină primele nave care au 

infrastructurii de acces  şi de adaptare a fost extrase din Dunăre, şi duse la 
infrastructurii de acces la noua structură reparaţii. Astăzi când vorbim, este în Prezentarea Amenajării 

derulare procedura de licitaţie pentru agricolă şi forestieră, precum şi folosirea 
Gălăţui - CălăraşiStaţia de repompare de la Vlad Ţepeş iar eficientă a infrastructurii utilizabile.

când aceasta va fi gata, într-un an şi Amenajarea Gălăţui Călăraşi a fost pusă în OBIECTIVELE submăsurii 4.3.I: 
jumătate, se vor putea iriga 74 de mii de funcţiune în anul 1972 Modernizarea infrastructurii de irigaţii;
ha pe toată amenajarea Gălăţui – Suprafaţa amenajării este de - 75197 Ha BENEFICIARII: Organizaţii/federaţii ale Călăraşi. 11 OUAI-uri au fost înfiinţate Numărul de O.U.A.I. - uri înfiinţate este de utilizatorilor de apă, constituite din aici. Sperăm ca anul viitor, o suprafaţă de - 11 buc, respectiv: OUAI Dragalina cu o proprietari/utilizatori de terenuri agricole 20-22 de mii de hectare să fie irogate şi 

suprafaţă de 2463 ha, OUAI Ciulniţa VI Bis în conformitate cu legislaţia în vigoaresă nu mai stăm la mâna Domnului!” a 
cu o suprafaţă de 1533 ha, OUAI Dragoş spus deputatul Sorin Vrăjitoru. SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 
Vodă cu o suprafaţă de 2653 ha, OUAI 

Parlamentarul călărăşean a mai susţinut 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi 
Independenţa cu o suprafaţă de 5449 ha, 

că odată cu lansarea submăsurii 4.3.1 nu va depăşi:
OUAI Ivăneşti cu o suprafaţă de 2405 ha, 

„Investiţii pentru dezvoltarea, · 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele OUAI Agrorom Ştefan Vodă cu o suprafaţă modernizarea sau adaptarea de irigaţii aferente staţiilor de punere sub de 3425 ha, OUAI Drajna VI cu o suprafaţă infrastructurii agricole şi silvice - presiune(SPP);de 2860 ha, OUAI Ştefan Vodă cu o Componenta infrastructura de IRIGAŢII”, 
suprafaţă de 3267 ha, OUAI Vâlcelele cu o · 1.500.000 Euro/ proiect pentru de către AFIR, organizaţiile şi federaţiile 
suprafaţă de 17043 ha , OUAI Vlad Ţepeş amenajarea sistemelor de irigaţii aferente utilizatorilor de apă, constituite din 
cu o suprafaţă de 5520 ha, OUAI Grădiştea staţiilor de pompare şi repompare(SPA, proprietari / utilizatori de terenuri agricole 
Terasă cu o suprafaţă de 2555 ha. SRP).în conformitate cu legislaţia în vigoare, vor 

S. Vrăjitoru: Codul Administrativ 
se bucură de susţinerea tuturor 
asociaţiilor de primari şi şefi de 

Consilii Judeţene

n PSD 
C. Pandea: Contestarea la CCR a Legii FSDI arată 
intenția clară a președintelui Iohannis de a bloca 
cu orice preț realizarea programului de guvernare

n PMP Călăraşi

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

Ce i-a răspuns ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa!

Ministrul Finanţelor, Eugen “Interferenţa dintre servicii-
Teodorovici, a declarat că parchete-fisc reprezintă unul 
ANAF va înceta colaborarea dintre cele mai abuzive 
atât cu reprezentanţii unor mecanisme prin care structuri 
instituţii ale statului care erau paralele statului puteau 
în poziţii de conducere la controla activităţile economice 
ANAF şi răspundeau de ale oricărei persoane fizice sau 
sesizarea organelor penale, juridice. Mai mult decât atât, 
dar şi cu inspectorii ANAF care percheziţia procurorilor care 
sunt detaşaţi la parchete. necesita un mandat 

judecătoresc a fost înlocuită cu Decizia ANAF reprezintă una 
inspectorii ANAF care puteau dintre cele mai importante 
cerceta documentele acţiuni privind destructurarea 
companiei doar cu legitimaţia statului paralel, care utiliza 
de serviciu, fără niciun mandat Fiscul pentru a accesa datele 
judecătoresc.” susţine liderul financiare ale firmelor şi 
PSD Călăraşi, Ciprian Pandea.cetăţenilor.

Puterea de cumpărare a românilor exprimată în 
echivalent litri de benzină lunari a crescut de la 200 l 
în perioada 2000 – 2004 la 300 l în perioada 2011 – 
2015 la un maxim istoric de 500 de litri din 2017 
încoace. “Este clar, şi din această perspectivă, că 
puterea de cumpărare a românilor a crescut, chiar şi 
în condițiile creşterii preţurilor internaționale ale 
barilului de petrol, proces aflat în afara controlului 
României, şi a creşterii de curs valutar, proces 
controlat exclusiv de BNR.” susţine senatorul PSD 
Călăraşi, Roxana Paţurcă.
În opinia sa “Nivelul de acum al salariului mediu, 
respectiv echivalentul a 500 de litri de benzină - 
reprezintă vârful ultimilor 20 de ani. Acest fapt este 
rezultatul evident al aplicării programului de 
guvernare care a reuşit, aşa cum şi-a propus, să 
aducă mai mulţi bani în buzunarele românilor şi 
implicit să crească putere de cumpărare şi 
bunăstarea.”

S. Vrăjitoru: Pe Amenajarea Gălăţui - 
Călăraşi s-ar putea iriga, într-un an şi 

jumătate, 74 de mii de hectare

Roxana Paţurcă: Peste 5 
milioane de pensionari au 

pensii mai mari cu 10%

R. Paţurcă: Puterea de 
cumpărare a românilor 

a crescut!

ANAF se curăţă 
de securişti

Iohannis a încasat sume necuvenite 
pentru casa obţinută prin fals
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Preşedintele Klaus Iohannis a Dimpotrivă, FSDI va sprijini 
anunţat săptămâna aceasta că a achizițiile de companii din 
sesizat Curtea Constituţională cu domenii strategice.” a declarat 
privire la proiectul de înfiinţare a Pandea.
Fondului Suveran de Dezvoltare şi 

Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii. Iohannis reclamă faptul 
Investiţii a fost înfiinţat oficial, va că Fondul trebuia instituit de 
cuprinde 33 de companii de stat către Guvern, nu de Parlament, 
şi va avea un capital social total că FSDI nu se va supune 
de 9 miliarde de lei.supravegherii sau monitorizării şi 

că unele companii strategice vor Cele 33 de companii care vor 
putea fi înstrăinate în totalitate. forma FSDI sunt: Electrica, Delgaz 

Grid SA, E.ON Energie România, “Contestarea la CCR a Legii FSDI 
Chimcomplex, OMV Petrom, arată intenția clară a 

președintelui Iohannis de a bloca Telekom România, Antibiotice SA, 
cu orice preț realizarea Compania Naţională pentru prevede că FSDI în Monitorul FSDI, atat̂  individual, cat̂  si̧ la nivel 
programului de guvernare pe Controlul Cazanelor, Instalaţiilor Oficial și pe pagina web a colectiv, in̂  conformitate cu 
care PSD și l-a asumat în fața de Ridicat şi Recipientelor sub Ministerului Finanțelor rapoarte procedura prevaz̆ ută in̂  
cetățenilor. Din calcule pur Presiune, Loteria Română, IAR semestriale și anuale. Iar Ordonanta̧  de urgenta̧ ̆ a 
electorale – dezavantajarea PSD – SA, Oil Terminal, Cuprumin, conducere FSDI va fi responsabilă Guvernului nr. 109/2011 privind 
Iohannis atacă legi și măsuri Unifarm, SN Apelor Române, față de Guvern în cazul guvernanta̧  corporativă a 
benefice pentru economia Compania Naţională neîndeplinirii mandatului in̂ treprinderilor publice, aprobată 
națională, care pot aduce Administraţia Porturilor Dunării acordat. Ministerul Finanțelor va cu modificar̆ i si̧  completar̆ i prin 
prosperitate pentru cetățeni.” Maritime, Romgaz, monitoriza în permanență. Legea nr. 111/2016, cu 
susţine liderul PSD Călăraşi, 

modificar̆ ile ulterioare. Hidroelectrica, CN Aeroporturi De asemenea preşedintele Ciprian Pandea care a 
Bucureşti, Nuclearelectrica, susţine că există neclarităţi cu Nu în ultimul rând Iohannis “demontat” punct cu punct 
Imprimeria Naţională, Compania privire la criteriile de selecţie a pretinde că statul pierde acuzaţiile preşedintelui ţării.
Naţională Administraţia conducerii. Condițiile sunt foarte controlul asupra companiilor pe 

“Preşedintele Iohannis susţine că clar exprimate chiar în textul pierdere și companiile strategice Porturilor Maritime, Conpet, 
FSDI trebuia înființat prin HG, nu criticat de Iohannis: Art. 6, alin. pot fi înstrăinate în totalitate. Complexul Energetic Oltenia, 
prin lege. Actul normativ de (2) Membrii Consiliului de Proiectul inițial propus de guvern CFR, Societatea Naţională de 
înființare a FSDI, criticat de Supraveghere sunt desemnati̧  de prevedea că FSDI să nu poată Radiocomunicaţii, Poşta Română, 
Iohannis, prevede în mai multe Adunarea Generală a Acti̧ onarilor, înstrăina acțiunile societăților Aeroportul Traian Vuia Timişoara, 
locuri, derogarea de la anumite pe baza a cel puti̧ n urmat̆oarelor dacă prin aceasta pierdea Uzina Termoelectrică Midia, 
legi în vigoare. Astfel de derogări criterii de selecti̧ e: expertiză in̂  calitatea de acționar majoritar. Telecomunicaţii CFR, Societatea nu se pot face decât prin lege. Ar domeniul financiar-bancar Eurostat a avut însă obiecții de Tratament Balnear Recuperare fi fost ilegal ca o hotărâre de necesară in̂ deplinirii asupra acestei reglementări, a Capacităţii de Muncă TBRCM guvern să prevadă derogări de la responsabilitat̆ i̧ lor specifice FSDI, considerând că astfel se reduce SA, Compania Naţională legi, care reprezintă acte experienta̧ ̆ in̂  administrarea de din puterea Consiliului de 

Administraţia Canalelor normative de rang superior. societat̆ i̧ , integritate profesională, administrație. Practica va 
Navigabile SA şi Compania O altă critică se referă la faptul că bună reputati̧ e, cunosţintȩ , demonstra însă că FSDI nu va 
Naţională Administraţia activitatea FSDI nu poate fi aptitudini si̧  experienta̧ ̆ adecvate pierde calitatea de acționar 
Porturilor Dunării Fluviale.supravegheată. Art. 6  alin. 4-7 complexitat̆ i̧ i activitat̆ i̧ i specifice majoritar la nicio societate. 

Proiectul Codului Administrativ al României a fost 
adoptat luni de plenul Camerei Deputaţilor cu 175 de 
voturi „pentru”, 33 „împotrivă” şi 15 „abţineri”. Proiectul 
a fost deja adoptat de Senat.
Dezbaterile generale asupra acestui proiect s-au 
desfăşurat săptămâna trecută iar luni au avut loc 
dezbateri pe articole şi votul final.
Camera Deputaţilor este for decizional pentru această 
iniţiativă care a fost adoptată deja de Senat. „Codul 
administrativ cuprinde 21 de acte normative Ele vizează 
atât Administraţia publică centrală cât şi cea locală. Este 
document amplu care vine în sprijinul aleşilor locali. 
Acest Cod se bucură de susţinerea unanimă a Asociaţiei 
Comunelor din România, a Asociaţiei Oraşelor, Asociaţiei 
Municipiilor şi Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene 
din România. În opinia mea, acest proiect are toate 
şansele să schimbe în bine modul de a face adminstraţie 
publică în România, devenind maii eficientă dar şi mai 
apropiată de cetăţeni” a declarat deputatul PSD Călăraşi, 
Sorin Vrăjitoru care a mai adăugat că deputaţii PNL au 
votat „împotrivă”. 
În judeţul Călăraşi, PNL conduce prin intermediul 
reprezentanţilor săi 37 de UAT-uri şi are zeci de aleşi 
locali şi judeţeni. Mulţi dintre ei au declarat că la 
viitoarele alegeri europarlamentare şi chiar prezidenţiale, 
de anul viitor, nu vor mai sprijini partidul în campaniile 
electorale, nemulţumiţi fiind de colegii lor parlamentari 
care au votat împotriva adoptării Codului.
Iată mai jos, o parte din principalele reglementări care se 
regăsesc în Codul Administrativ.
n 
- Conflictul de interese – s-a uniformizat cu administraţia 
publică locală (a crescut de la gradul I la gradul II)
- Secretarul General al Guvernului este membru al 
Guvernului, urmând să fie votat de către Parlament o 
dată cu Guvernul (aceasta nu exclude ca acesta să fie 
chiar înalt funcţionar public)
- Prefectul – are funcţie de demnitar, s-a reînfiinţat 
funcţia de Secretar General al Prefectului, care este înalt 
funcţionar public)
- Deconcentratele  - directorii generali vor deveni 
manageri (funcţie asimilată demnitarilor),  a căror 
principală atribuţie va fi implementarea Programului de 
Guvernare
n Administraţia publica locala - Autonomie
- Conflictul de interese – scade de la gradul IV la gradul II
- Validarea mandatelor consilierilor locali şi a consilierilor 
judeţeni se va face de către instanţă 
- Răspunderea pentru actele administrative este 
clarificată, aleşii vor răspunde doar pentru oportunitate
- Administratorul public – are mandat maxim pe perioada 
mandatului primarului/preşedintelui CJ şi va fi numit 
/revocat prin decizie a primarului/preşedintelui CJ
- Arhitectul-şef – nu mai este funcţie de conducere, 
putând fi chiar şi serviciu externalizat
- Serviciul înmatriculări şi permise este descentralizat, 
trece la Consiliul judeţean, cu suportul de specialitate al 
MAI 
- Secretarul UAT va fi în aparatul de specialitate al 
primarului / preşedintelui CJ
- Hotărârile privind vânzarea / cumpărarea au rămas cu 
2/3. Administrarea proprietăţii publice se va face cu 50 
+1 
- Indemnizaţiile primarilor / viceprimarilor, preşedinţilor 
CJ/vicepreşedinţilor CJ – a fost o solicitare expresă a 
ACOR/AOR/AMR – nu beneficiază de acestea cei 
condamnaţi pentru fapte de corupţie şi nu se vor cumula 
cu salariul 
- Cotele de redevenţe se vor împărţi astfel - 40% UAT, 40 
% CJ, 20 % la Buget
- Incompatibilităţi – Primarii pot fi şi persoane fizice 
autorizate sau asociaţii familiale (referitor în primul rând 
la primarii de comune)
- Pragul de 20 % pentru minorităţi NU a fost modificat
n Dreptul de proprietate publică şi privată a UAT-ului
- Procedura de atestare este simplificată –se va face prin 
hotărâre a Consiliului local şi aviz al MDRAP(este astfel 
eliminată vechea procedură, prin HG)
- Procedura cadru privind licitaţia publică pentru 
închirierea bunurilor
- Reglementări privind proprietatea publică sau privată şi 
pentru vânzare
- Darea în administrare este detaliată – conţinut, drepturi 
şi obligaţii
- Reglementari clare privind concesiunea / închirierea / 
darea in folosinţă gratuită
n Funcţia publică
- Avizarea organigramei de către ANFP doar în cazul în 
care se modifică numărul de angajaţi şi funcţiile de 
conducere
- Majorarea vechimii pentru funcţiile de conducere
- Obligaţia doar de a informa ANFP pentru examene şi 
solicitare de reprezentanţi la cerere
- Evaluarea şi testarea funcţionarilor publici este 
clarificată
- Examenul naţional cu 2 etape doar pentru administraţia 
publică centrală

Administraţia publică centrală

Ministrul Finanţelor, Eugen recuperarea prejudiciului de către 
Teodorovici (foto), a declarat că ANAF, ar trebui ca DNA să-l trimită 
preşedintele Klaus Iohannis a încasat pe Iohannis în judecată pentru uz de 
sume necuvenite în valoare de 1,2 fals şi alte infracţiuni conexe cu acest 
milioane lei (aprox. 275.000 euro). În caz. 
momentul în care Statul va fi trecut Faptul că Iohannis nu a returnat încă 
ca proprietar în cartea funciară a banii în cauză, deşi cunoştea foarte 
imobilului, Iohannis va trebui să bine şi suma şi obligaţia de a o plăti, 
returneze sumele necuvenite. arată că preşedintele este un 
Dincolo de aspectul financiar, există contribuabil de rea credinţă.
şi o latură penală a acţiunii lui Sumele încasate ilegal de Iohannis 
Iohannis, care pe baza unui fals şi în arată ipocrizia preşedintelui care se 
calitate de „cumpărător de rea erijează în mare luptător anti-
credinţă”, a încasat ilegal banii care instanţe civile pe baza căruia s-a corupţie, fiind însă chiar el, conform 
s-ar fi cuvenit statului. Este o decizie deschis un dosar penal. propriei terminologii, un „penal” 
definitivă şi irevocabilă a unei Prin urmare, în paralel cu care a fraudat statul.

“Stimate domnule deputat,eputatul PMP Călăraşi, Cristian Sefer 
a adresat în luna martie a acestui an Referitor la întrebarea dumneavoastră, Do întrebare ministrului Educaţiei înregistrată la Camera Deputaţilor cu nr. 

Naţionale, Valentin Popa, solicitând detalii 3480A/2018, având ca obiect 
în legătură cu oportunitatea taxei percepute „Oportunitatea taxei percepute de la 
de la studenţi pentru accesul la Biblioteca studenţi pentru accesul la Biblioteca 
Centrală Universitară “Carol I”. Centrală Universitară Carol I”, vă comunic 

următoarele:Iată mai jos textul integral al acestei 
solicitări: În conformitate cu prevederile Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu „Stimate domnule ministru,
modificările şi completările ulterioare, ale Un element esenţial în acumularea de 
Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cunoştinţe de către studenţi este accesul la 
cu modificările şi completările ulterioare şi informaţie, atât ca şi informaţie primită prin 
ale HG nr. 26/2017perivind organizarea şi intermediul cadrului didactic universitar în 
funcţionarea Ministerului Educaţiei timpul cursurilor, cât şi prin studiu 
Naţionale- Anexa 4a Biblioteca Centrală individual, un factor important reprezentând 
Universitară „Carol I”(BCU) este o instituţie studiul fondului de carte, deţinut de 
de drept public, de interes naţional, cu bibliotecile publice.  
personalitate juridică, aflată în subordinea biblioteci pentru servicii speciale şi din 

Prin Regulamentul de organizare şi Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), contravaloarea taxelor poştale pentru 
funcţionare a Bibliotecii Centrale finanţată integral de la bugetul de stat, cu împrumutul bibliotecar intern şi 
Universitare "Carol I", aprobat prin  Ordinul drept de a realiza venituri proprii din internaţional.”
Ministerului Educaţiei Naţionale nr. obiectul de activitate. De asemenea, la art. 3 din Legea nr. 3039/2014, s-a reglementat metodologia de 

La BCU „Carol I” au acces următoarele 205/2001 pentru aprobarea Ordonanţei finanţare din alte surse decât din  bugetul 
categorii de utilizatori: cadre didactice, din Guvernului nr. 84/1998 privind constituirea de stat, respectiv taxele ce pot fi colectate 
instituţiile de învăţământ superior de stat şi Fondului de susţinere a bibliotecilor din de la utilizatorii BCU.
particular, din învăţământul superior din învăţământ se prevede: „Susţinerea 

În contradicţie cu necesitatea sprijinirii străinătate şi din învăţământul bibliotecilor din învăţământ se poate realiza 
studenţilor în vederea desfăşurării preuniversitar, studenţi, masteranzii şi şi din alte venituri provenind din:
procesului educaţional, BCU a instituit o doctoranzi din instituţiile de învăţământ a) tarife percepute de la utilizatorii prevăzuţi taxă de acces pentru studenţi. superior de stat şi particular, studenţi, în regulamentele proprii de organizare şi 
Din aceste considerente, vă rog, domnule masteranzi şi doctoranzi străini cuprinşi în funcţionare de către bibliotecile centrale 
ministru, să îmi comunicaţi procentul programe şi proiecte educaţionale; universitare, bibliotecile din învăţământul 
taxelor încasate de la studenţi din bugetul cercetători din instituţiile de învăţământ superior...
total al BCU, respectiv necesitatea şi superior de stat şi particular, cercetători 

Menţionăm că procentul taxelor încasate de motivaţia instituirii unei taxe de acces la care nu fac parte din reţeaua MEN; elevi de 
la utilizatori, pentru toate serviciile oferite resursele bibliotecii impuse studenţilor. liceu; specialişti din diferite domenii ale 
de bibliotecă, reprezintă 12% din bugetul culturii şi ştiinţei; alte categorii de utilizatori.Vă asigur de toată consideraţia mea.” total al BCU „Carol I”.

 Astfel, în conformitate cu art. 70 alin. (4) Deputat Mulţumindu-vă pentru colaborare, vă sigur, din Legea bibliotecilor nr. 334/2002: 
Cristian George SEFER” stimate domnule deputat, de toată „Susţinerea financiară şi logistică a 

consideraţia mea.”bibliotecilor se poate realiza şi din alte 
venituri provenite de la utilizatori, din tarife Valentin PopaIată şi răspunsul oferit de ministrul 
stabilite anual de conducere fiecărei Educaţiei Naţionale, Valentin Popa Ministru

De la 1 iulie, valoarea punctului de pensie s-a majorat 
cu 10%, devenind 1.100 lei. Punctul de pensie se 
utilizează în calcularea pensiei, al cărei cuantum se 
determină prin înmulţirea punctajului mediu anual 
realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie. “A 
intrat în vigoare a treia majorare a punctului de pensie 
de când PSD a câştigat alegerile, în nov 2016. Punctul 
de pensie se majorează cu 10% şi ajunge la 1100 de lei. 
Pensionarii au în PSD un partener social de încredere, 
poate singurul din întreg spectrul politic românesc.” 
susţine senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă.
Tot de la 1 iulie, indemnizaţia socială pentru pensionari 
va avea valoarea de 640 lei, până pe 31 decembrie 
2018. La ora actuală, aceasta este de 520 lei, iar ultima 
creştere a avut loc la 1 martie 2017 (de la 400 lei). 
“Pensia minimă garantată creşte 23%, de la 520 la 640 
de lei. Toate acestea sunt câştiguri nete, pentru că 
pensiile de până-n 2000 de lei nu se impozitează – o 
altă măsură benefică pensionarilor, adoptată de 
guvernul PSD.” a mai spus parlamentarul social – 
democrat.

Impactul financiar pentru majorarea cu 10%, de la 1 
Iulie, a celor peste 5 milioane de pensii este 3,5 miliarde 
lei pe anul 2018 şi poate fi acoperit fără probleme de 
creşterea cu 33,5% a veniturilor din contribuţii sociale 
înregistrată în primul trimestru al anului 2018. 
“Guvernarea PSD rămâne deci consecventă şi îşi 
respectă angajamentele de majorare sistematică a 
pensiilor astfel încât pensionarii să simtă realmente că 
puterea lor cumpărare creşte, că pot trăi mai bine.” a 
conchis Roxana Paţurcă.

Suprafaţa ocupată de aceste O.U.A.I. - uri 
este de 49173 Ha Măsura 125 a fost 
accesată de un singur O.U.A.I. - O.U.A.I. 
Vâlcelele Amenajarea Gălăţui Călăraşi are 
o lungime totală de canale de 203482, din 
care :
- lungimea canalelor de aducţiune este de 
- 82150 ml ( secţiunea canalelor pe toată 
această lungime a fost impermeabilizată)
- lungimea canalelor de distribuţie este de 
121332 ml şi sunt impermeabilzate în 
proporţie de 40%.
Punctul de alimentare (priza) al acestei 
amenajări este situat pe Fluviul Dunărea 
la km. 388 şi adăposteşte într-o nisă o 
staţie de pompare plutitoare formată din 
5 unităţi de pompare cu câte 6 grupuri de 
pompe tip DVR 2-87 , cu un debit total 
instalat de 65 mc/s. Amenajarea Gălăţui 
Călăraşi este amplasată pe două trepte de 
pompare.
Staţia de repompare SRP 1 Vlad Ţepeş 
este echipată cu 7 electromotoare 
sincrone de 4 mw (fabricaţie sovietică) cu 

putea accesa fonduri nerambursabile în Deputatul PSD Călăraşi, Sorin un debit instalat de 57 mc/s , şi o înălţime 
proporţii de 100% pentru amenajarea de de pompare de 39 m , refularea se Vrăjitoru, membru al Comisiei 
sisteme de irigaţii aferente atât staţiilor de realizează prin 2 conducte metalice cu Dn pentru Agricultură, a declarat punere sub presiune cât şi staţiilor de 2800 mm montate suprateran . Suprafaţa 

recent că după ce vor fi finalizate pompare şi repompare. ”Mai mult decât alimentată de staţia de repompare SRP 1 
atât Submăsura 4.3.1 pentru irigaţii se va lucrările de repunere în funcţiune Vlad Ţepeş este de 64832 ha.
deschide în următoarele luni şi din câte Alte 2 staţii de repompare din lacuri, sunt a Staţiei de repompare SRP 1 Vlad 
ştiu va fi o alocare financiară majoră. amplasate în amonte de staţia SRP 1 Vlad Ţepeş, estimate la un an şi Sunt proiecte 100% nerambrusabile. Deci Ţepeş acestea fiind: SRP 1 Independenţa 

jumătate, se vor putea iriga în pentru irigaţii, fermierii pot depune care alimentează o suprafaţă de 2493 ha, 
proiecte şi nu-i va costa nici un leu amenajarea Gălăţui – Călăraşi, în şi SRP 2+3 Nicolae Bălcescu care 
achiziţionarea utilajelor necesare” a mai alimentează o suprafaţă de 7872 ha.jur de 74 de mii de hectare.
spus Vrăjitoru care a conchis „Guvernul va 
aduce apa gratuit pe canal, aşa cum ne-„Dacă vom merge acum la staţia de Submăsura 4.3.I - Investiţii pentru am angajat prin Programul de guvernare. irigaţii SPA km 388 de la Ciocăneşti, n-o dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea Mai departe, canalele secundare să fie să vă vină să credeţi ce s-a făcut acolo. infrastructurii agricole şi silvice - date OUAI-urilor, fermierilor în Sunt cu lucrările avansate. SPA km 388 

Componenta infrastructura de IRIGAŢIIadministrare sau concesiune. Din păcate, este o componentă a celorlalte staţii şi 
preşedintele vrea să trimită legea, recent SCOPUL investiţiilor sprijinite în cadrul mă refer la staţia de la Vlad Ţepeş şi spre 
adoptată, la CCR, spunând că nu e acestei submăsuri este de restructurare a Dragalina. Sperăm ca anul acesta, în 
constituţională” modului de administrare şi utilizare a octombrie, să vină primele nave care au 

infrastructurii de acces  şi de adaptare a fost extrase din Dunăre, şi duse la 
infrastructurii de acces la noua structură reparaţii. Astăzi când vorbim, este în Prezentarea Amenajării 

derulare procedura de licitaţie pentru agricolă şi forestieră, precum şi folosirea 
Gălăţui - CălăraşiStaţia de repompare de la Vlad Ţepeş iar eficientă a infrastructurii utilizabile.

când aceasta va fi gata, într-un an şi Amenajarea Gălăţui Călăraşi a fost pusă în OBIECTIVELE submăsurii 4.3.I: 
jumătate, se vor putea iriga 74 de mii de funcţiune în anul 1972 Modernizarea infrastructurii de irigaţii;
ha pe toată amenajarea Gălăţui – Suprafaţa amenajării este de - 75197 Ha BENEFICIARII: Organizaţii/federaţii ale Călăraşi. 11 OUAI-uri au fost înfiinţate Numărul de O.U.A.I. - uri înfiinţate este de utilizatorilor de apă, constituite din aici. Sperăm ca anul viitor, o suprafaţă de - 11 buc, respectiv: OUAI Dragalina cu o proprietari/utilizatori de terenuri agricole 20-22 de mii de hectare să fie irogate şi 

suprafaţă de 2463 ha, OUAI Ciulniţa VI Bis în conformitate cu legislaţia în vigoaresă nu mai stăm la mâna Domnului!” a 
cu o suprafaţă de 1533 ha, OUAI Dragoş spus deputatul Sorin Vrăjitoru. SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 
Vodă cu o suprafaţă de 2653 ha, OUAI 

Parlamentarul călărăşean a mai susţinut 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi 
Independenţa cu o suprafaţă de 5449 ha, 

că odată cu lansarea submăsurii 4.3.1 nu va depăşi:
OUAI Ivăneşti cu o suprafaţă de 2405 ha, 

„Investiţii pentru dezvoltarea, · 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele OUAI Agrorom Ştefan Vodă cu o suprafaţă modernizarea sau adaptarea de irigaţii aferente staţiilor de punere sub de 3425 ha, OUAI Drajna VI cu o suprafaţă infrastructurii agricole şi silvice - presiune(SPP);de 2860 ha, OUAI Ştefan Vodă cu o Componenta infrastructura de IRIGAŢII”, 
suprafaţă de 3267 ha, OUAI Vâlcelele cu o · 1.500.000 Euro/ proiect pentru de către AFIR, organizaţiile şi federaţiile 
suprafaţă de 17043 ha , OUAI Vlad Ţepeş amenajarea sistemelor de irigaţii aferente utilizatorilor de apă, constituite din 
cu o suprafaţă de 5520 ha, OUAI Grădiştea staţiilor de pompare şi repompare(SPA, proprietari / utilizatori de terenuri agricole 
Terasă cu o suprafaţă de 2555 ha. SRP).în conformitate cu legislaţia în vigoare, vor 

S. Vrăjitoru: Codul Administrativ 
se bucură de susţinerea tuturor 
asociaţiilor de primari şi şefi de 

Consilii Judeţene

n PSD 
C. Pandea: Contestarea la CCR a Legii FSDI arată 
intenția clară a președintelui Iohannis de a bloca 
cu orice preț realizarea programului de guvernare

n PMP Călăraşi

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

Ce i-a răspuns ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa!

Ministrul Finanţelor, Eugen “Interferenţa dintre servicii-
Teodorovici, a declarat că parchete-fisc reprezintă unul 
ANAF va înceta colaborarea dintre cele mai abuzive 
atât cu reprezentanţii unor mecanisme prin care structuri 
instituţii ale statului care erau paralele statului puteau 
în poziţii de conducere la controla activităţile economice 
ANAF şi răspundeau de ale oricărei persoane fizice sau 
sesizarea organelor penale, juridice. Mai mult decât atât, 
dar şi cu inspectorii ANAF care percheziţia procurorilor care 
sunt detaşaţi la parchete. necesita un mandat 

judecătoresc a fost înlocuită cu Decizia ANAF reprezintă una 
inspectorii ANAF care puteau dintre cele mai importante 
cerceta documentele acţiuni privind destructurarea 
companiei doar cu legitimaţia statului paralel, care utiliza 
de serviciu, fără niciun mandat Fiscul pentru a accesa datele 
judecătoresc.” susţine liderul financiare ale firmelor şi 
PSD Călăraşi, Ciprian Pandea.cetăţenilor.

Puterea de cumpărare a românilor exprimată în 
echivalent litri de benzină lunari a crescut de la 200 l 
în perioada 2000 – 2004 la 300 l în perioada 2011 – 
2015 la un maxim istoric de 500 de litri din 2017 
încoace. “Este clar, şi din această perspectivă, că 
puterea de cumpărare a românilor a crescut, chiar şi 
în condițiile creşterii preţurilor internaționale ale 
barilului de petrol, proces aflat în afara controlului 
României, şi a creşterii de curs valutar, proces 
controlat exclusiv de BNR.” susţine senatorul PSD 
Călăraşi, Roxana Paţurcă.
În opinia sa “Nivelul de acum al salariului mediu, 
respectiv echivalentul a 500 de litri de benzină - 
reprezintă vârful ultimilor 20 de ani. Acest fapt este 
rezultatul evident al aplicării programului de 
guvernare care a reuşit, aşa cum şi-a propus, să 
aducă mai mulţi bani în buzunarele românilor şi 
implicit să crească putere de cumpărare şi 
bunăstarea.”

S. Vrăjitoru: Pe Amenajarea Gălăţui - 
Călăraşi s-ar putea iriga, într-un an şi 

jumătate, 74 de mii de hectare

Roxana Paţurcă: Peste 5 
milioane de pensionari au 

pensii mai mari cu 10%

R. Paţurcă: Puterea de 
cumpărare a românilor 

a crescut!

ANAF se curăţă 
de securişti

Iohannis a încasat sume necuvenite 
pentru casa obţinută prin fals
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