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Guvernul a aprobat, în lungă durată, tineri NEET sau condiţiile pentru a solicita de şomaj este majorat de la 
şedinţa desfăşurată recent, şomeri care sunt părinţi unici pensia anticipată parţială sau 500 lei la 1.000 lei, în situaţia 
majorarea cuantumului susţinători ai familiilor de acordare a pensiei pentru în care se angajează cu 
subvenţiilor acordate monoparentale primesc limită de vârstă, dacă nu normă întreagă, pentru o 
angajatorilor care lunar, pe o perioadă de 12 îndeplinesc condiţiile de a perioadă de cel puţin 3 luni.
încadrează în muncă De asemenea au fost aduse 
persoane care provin din modificări Legii nr. 279/2005 
grupuri vulnerabile sau care privind ucenicia la locul de 
încheie contracte de muncă şi Legii nr. 335/2013 
ucenicie sau de stagiu, privind efectuarea stagiului 
printr-un proiect de pentru absolvenţii de 
Ordonanţă de urgenţă care învăţământ superior. Odată 
modifică şi completează trei cu intrarea în vigoare a noilor 
acte normative din prevederi, angajatorii care 
domeniul forţei de muncă. vor încheia, în condiţiile legii, 

un contract de ucenicie sau 
de stagiu, după caz, vor Concret, prin modificările 
beneficia, la cerere, pe aduse Legii nr. 76/2002 
întreaga perioadă de privind sistemul asigurărilor 
derulare a contractului de pentru şomaj şi stimularea 
ucenicie/stagiu, de o sumă în ocupării forţei de muncă se 
cuantum de 2.250 lei/lună. stabileşte că, pentru 
Suma acordată până acum încadrarea în muncă a 
era de 1.125 lei, în cazul persoanelor din grupuri 
ucenicilor, şi 1.350 lei, în vulnerabile, cuantumul 
cazul absolvenţilor.subvenţiilor acordate din luni, pentru fiecare persoană solicita pensia anticipată 

bugetul asigurărilor pentru angajată din aceste categorii, parţială, beneficiază lunar, pe Măsurile erau necesare în 
şomaj se majorează de la 900 2.250 lei, cu obligaţia perioada angajării, până la contextul majorării salariului 
lei la 2.250 lei, astfel: menţinerii raporturilor de data îndeplinirii condiţiilor de bază minim brut pe ţară 

muncă sau de serviciu cel respective, de 2.250 lei. garantat în plată de la 1.450 · angajatorii care încadrează 
puţin 18 luni; lei la 1.900 lei, începând cu 1 în muncă, pe durată De asemenea, angajatorii 

ianuarie 2018, pentru nedeterminată, cu normă · angajatorii care, în raport cu care încadrează tineri cu risc 
reducerea urgentă a întreagă, absolvenţi ai unor numărul de angajaţi, şi-au de marginalizare socială şi 
deficitului de forţă de instituţii de învăţământ îndeplinit obligaţia, potrivit care beneficiază de 
muncă, dar şi pentru primesc lunar, pe o perioadă legii, de a încadra în muncă acompaniament social 
realizarea reformelor de 12 luni, suma de 2.250 lei, persoane cu handicap, personalizat în baza unui 
structurale pe piaţa muncii, pentru fiecare absolvent precum şi angajatorii care nu contract de solidaritate 
aşa cum sunt prevăzute în încadrat; au această obligaţie legală, beneficiază lunar, pentru 
Recomandările Specifice de dacă încadrează în muncă pe fiecare persoană din această · angajatorii care încadrează 
Ţară (RST) şi maximizarea durată nedeterminată categorie, de o sumă egală în muncă pe durată 
absorbţiei fondurilor externe persoane cu handicap şi le cu salariul de bază stabilit la nedeterminată, cu normă 
nerambursabile pentru menţin raporturile de muncă data angajării tinerilor, dar întreagă, absolvenţi din 
perioada 2018-2020 sau de serviciu cel puţin 18 nu mai mult de patru ori rândul persoanelor cu 
(aferente cadrului financiar luni, primesc lunar, pe o valoarea indicatorului social handicap primesc lunar, 
2014-2020 din Programul perioadă de 12 luni, pentru de referinţă în vigoare la data pentru fiecare absolvent, 
Operaţional Capital Uman), fiecare persoană angajată din încadrării în muncă, până la 2.250 lei, pe o perioadă de 
mai ales că unul din criteriile această categorie, 2.250 lei; expirarea duratei 18 luni;
de care se va ţine seama contractului de solidaritate.· angajatorii care încadrează · angajatorii care încadrează 
pentru alocarea fondurilor în muncă, cu normă întreagă, În acelaşi timp, cuantumul în muncă, pe perioadă 
aferente cadrului financiar şomeri care, în termen de 5 primei de activare acordată nedeterminată, cu normă 
2021-2027 este chiar gradul ani de la data angajării, şomerilor înregistraţi care nu întreagă, şomeri în vârstă de 
de implementare a RST.îndeplinesc, conform legii, beneficiază de indemnizaţie peste 45 de ani, şomeri de 

n Olteniţa

că este o olteancă mult prea aprigă şi că ar După prima jumătate a anului, 
trebui să se cenzureze puţin în limbaj, în municipalitatea din Olteniţa e în 
rest este o profesionistă extraordinară şi grafic cu obiectivele propuse şi 
depune extraordinar de mult suflet. Pe 

asumate. Primarul, Petre Ţone, lângă o putere de muncă pe care nu am 
susţine că lucrările de reabilitare şi bănuit-o într-o fărâmă de femeie, nu există 

aproape săptămână să nu fie la Casa de modernizare a Parcului Central se 
Asigurări de Sănătate o zi şi o zi la Minister. află în proporţie de 80% realizate. 
Se bate acum pentru nişte fonduri pentru că În opinia sa Casa de Cultură, 
la noi sunt şi multe lucruri tâmpite, eu le zic construcţie nouă, modernă, va fi de-a dreptul tâmpite. De exemplu suntem 

gata la finele lunii octombrie. obligați să facem o stație de epurare iar apa 
Primarul Ţone mai are veşti bune care iese o dăm într-un alt canal. Şi atunci 

eu întreb: de ce? Unde-i logica?pentru concetăţenii săi. Prin 
E, cu toate astea, avem acest bolovan legat intermediul ANL vor fi construite nu 
de gât dar va trebui să-l rezolvăm. Încă o mai puţin de 3 blocuri.
dată sunt foarte, foarte mulţumit de echipa 
care s–a format acum la spital pentru că am 

Domnule primar, am trecut de prima şi un director medical. E vorba de domnul 
jumătate a anului, aş vrea să vă întreb în ce director Rusu Igor care se completează cu 
stadiu sunteţi cu investiţiile şi care sunt dna. Smochină, dânsul prin calităţile umane 
priorităţile până la finele lui 2018? pe care le are, echilibrează o anumită 
Bugetul pe care l-am aprobat la începutul balanţă. 
anului şi care este total insuficient ne Deci doamna Smochină a câştigat 
permite totuşi să ne menţinem şi să concursul...
realizăm toate investiţiile pe care ni le-am A câştigat concursul. Domnul director este 
propus. De exemplu, suntem cam la 80%, numit de mine interimar şi urmează să m. din cauza acestei vremi extrem de 
lucrări realizate în Parcul central. Asta susţină examenul de director medical. Iar capricioase. Dar spre marea mea bucurie nu Ştiţi foarte bine, Neagoe Basarab este înseamnă că din cele 116 bănci au fost ceilalţi doi directori, întâmplarea face ca de am avut probleme cu locuinţe inundate, cu domnitorul care la 1515, pe 13 aprilie, a montate 98, aproape toate coşurile de când a ajuns dna director Smochină ori mi blocuri inundate... S-a inundat pentru scris prima însemnare despre municipiul gunoi au fost montate iar covorul asfaltic a se pare mie ori dau un randament superior. câteva ore o singură stradă, e vorba de nostru. Deci este o investiţie foarte fost turnat în proporţie de 80%. De ce nu Vă spuneam, s-a format o echipă foarte Aurel Vlaicu, care din cauza aşezării, toată importantă pentru noi chiar dacă nu e atât este turnat tot? Pentru că urmează să bună la spital. Vor primi ajutor din partea apa dintr-un cartier întreg plecă de mare ca şi preţ. amplasăm acea statuie monumentală din primăriei indiferent cât de mult va fi nevoie, gravitaţional, a găsit acolo un loc puţin mai Astăzi (n.r. joi, 11 iulie) am fost în vizită la o bronz care va avea o înălţime de 10,4 m, în având în vedere şi posibilităţile noastre. scăzut şi devarsă acolo. Dar am intervenit firmă, e vorba de Ever Green care m-a totalitate cu postament cu tot şi atunci am Aşteptăm săptămâna viitoare un număr de imediat cu cisterne şi cu motopompe şi invitat să văd o distilerie. Au înfiinţat o lăsat aleea care duce în centrul parcului 3 medici dintre care doi ATI-şti, nu-mi vine după câteva ore nici nu s-a mai cunoscut că cultură de lavandă şi una de gojii şi vor trece pentru utilaje grele şi posibilităţi de să cred, şi unul pentru CPU. a plouat. la fructificarea lavandei la scară industrială. manevră. Deci ultima parte a parcului se va 

În momentul când îl vom avea pe cel pentru Suntem pe baricade că văd aceste O investiţie bună, frumoasă şi ne mai realiza după montarea statuii care în opinia 
CPU putem să revendicăm acele fonduri pe fenomene lovesc atunci când te aştepţi mai aşteptăm bineînţeles şi la alte lucruri din mea se va realiza în jurul datei de 1 
care noi le-am cheltuit la CPU pentru că, puţin. De exemplu ieri Olteniţa era dată în partea lor. Ei astăzi spun că au repus pe octombrie pentru că anul acesta este an 
potrivit Legii, sunt obligaţi cei de la minister cod galben, şi la ora 13.00 am intrat în cod tapet construirea acelui laminor. centenar şi toate turnătoriile în bronz au 
să ne de banii înapoi. Şi n-o să stau cu portocaliu. Deci fenomenele apar pe Eu am slabe speranţe dar totuşi cred că e fost supraaglomerate. Statuia este făcută şi 
mâinile în sân mi-i daţi, nu mi-i daţi. Vom neaşteptate, asta este şi dăm o importanţă posibil. dată la turnare dar nu va fi gata mai 
pretinde aceşti bani! foarte mare şi acestui aspect. devreme de o lună şi jumătate, două. Tot astăzi, (n.r. 11 iulie a.c.) am fost şi am 

Domnule primar despre blocul care se În rest probelele de zi cu zi, problemele văzut stadiul lucrărilor la Walter Tosto. Deci în maxim două săptămâni se începe 
construieşte la intrarea în municipiu ce ne financiare care sunt extrem de complicate Investiţia de 60 de milioane de euro, care placarea cu piatră de Vratza a 
puteţi spune. În ce stadiu se află lucrările anul acesta dar deocamdată nu avem mi-au garantat că până la sfârşitul anului postamentului care este deja gata de 2-3 
de construire?probleme nici în privinţa salariilor, nici în intră pe producţie în uzina de la Olteniţa. Vă săptămâni dar a fost lăsat să se usuce 

privinţa funcţionării, ba din contră de E un bloc ANL (Agenţia Naţională pentru spuneam în alte dăţi, acolo se vor lucra pentru că e o cantitate foarte mare de 
exemplu până acum am intervenit de 9 ori Locuinţe), iar în proximitatea lui, cam la 150 agabaritice, lucrări foarte mari, complexe, beton şi armătură băgată acolo. Asta ar fi 
luptând împotriva ţânţarilor. Asta înseamnă metri suntem în discuţii destul de avansate lucrau la un moment dat pentru programul una.
cu utilajele noastre am dat de 9 ori în toate pentru încă două blocuri, tot ANL. Acesta va nuclear chinezesc. Apropierea de Dunăre a A doua lucrare foarte importantă pentru parcurile oraşului şi chiar pe străzi. avea 56 de unităţi locative. Aici am obţinut, făcut foarte atractivă acea poziţie. noi, v-am plictisit de când vă vorbesc de Totdeauna noaptea, să nu deranjăm din punctul meu de vedere e o realizare, Mai avem în derulare investiţia pentru Casa de Cultură, dar Casa de Cultură, are populaţia. pentru care mă lupt de 3 luni de zile. Ăsta a uleiuri uzate. Acolo este un business plan pe termen de dare în folosinţă 30 octombrie 

În această perioadă, veţi recurge la fost de fapt principalul motiv pentru care 200 de milioane de dolari. Trenează un pic anul acesta. Deci suntem în linie dreaptă, se 
curăţenia în şcoli, cămine, grădiniţe? Există am ajuns la Ministrul Dezvoltării. Nu-i un pentru că al doilea aviz de la mediu pe care lucrează intens şi nu cred că acest 
vreun program în acest sens? secret pentru nimeni că întreprinderea de eu insist în continuare să se ia în condiţii de constructor îşi va permite să întârzie pentru 

furnizare a agentului termic are probleme După părerea mea, e greşit înţeleasă maximă rigurozitate nu a apărut. că nu-şi mai ia banii. Cu CNI-ul nu te joci, 
incredibil de mari. În zona respectivă această problemă a şcolilor şi grădiniţelor. O noi suntem beneficiarul, dar cea care are Şi până nu apare acest al doilea aviz de la directorul de acolo ne-a comunicat acum 3 grădiniţă, o şcoală trebuie condusă cum contractul direct cu constructorul este mediu, cu toate că s-a făcut PUZ-ul, cu toate luni că nu poate furniza agent termic la  conduc eu oraşul. Deci directorul de acolo Compania Naţională pentru Investiţii (CNI). că îmi doresc foarte mult să demarez şi să acest bloc. Ori blocul este proiectat să trebuie să aibă la rândul lui un plan de 

emit Autorizaţia de Construire, nu o voi Deci anul acesta, la sfârşit de octombrie, primească agent termic de la centrala din acţiune pe perioada verii.
face. avem şi Casa de Cultură. zonă. Acum 3 luni am fost la domnul De exemplu ne confruntăm la Şcoala 1 cu o 

Dacă observaţi, cam tot acel ansamblu este Până nu am şi cel de-ai doilea aviz să am ministru care m-a pus în legătură cu o lipsă acută de muncitori specialişti. Degeaba 
gata. Mă refer la parc, statuie, Casa de garanţia 100% că nu va fi nici cel mai mic doamnă secretar de stat Udroiu. Mulţumesc avem bani că nu are cine să-i consume. 
Cultură care toate sunt amplasate în Parcul impediment pentru locuitorii Olteniţei, n- lui Dumnezeu că am avut înţelegere din Toate şcolile au avut un buget eu zic bun, iar 
central. Vor fi gata toate cam la sfârşitul am s-o fac. Indiferent cât de drag mi-ar fi partea dumneaei şi a domnului director al noi intervenim acolo unde chiar este cazul 
lunii octombrie. Deci avem toată luna mie să derulez această investiţie. ANL şi vom schimba soluţia. Acum suntem să intervenim. De exemplu pentru anul 
noiembrie ca să pregătim ziua de 1 în faza de a contracta reproiectarea tot de la În ultima săptămână am avut o delegaţie acesta unde se analizează un dosar ca Liceul 
Decembrie care se va desfăşura în acel parc cel care a făcut blocul. Olteniţa s-a angajat din Olanda care doreşte o suprafaţă de 10 Neagoe Basarab să devină colegiu, în opinia 
cu tot ceremonialul şi cu tot ce avem noi de să plătească această reproiectare iar toate ha pentru construirea unui modul smart- mea trebuie să devină prioritar. Şi este 
gând să facem acolo. apartamentele vor avea centrale proprii pe city. Construire de locuinţe inteligente pe prioritar. Celelalte şcoli, în funcţie de 

gaz. Deci este în opinia mea o realizare O investiţie foarte importantă din punctul panouri. Ei să construiscă aceste panouri problemele care apar, trebuie rezolvate de 
extraordinar de mare. Şi nu pot să mă fac că meu de vedere o reprezintă reabilitarea care, după spusele dumnealor, ar fi căutate urgenţă în primul rând de directorul şi 
uit, domnul director de la ANL, domnul trotuarelor. Pentru anul acesta avem în jur în toată lumea. În lumea asta a smart-ului oamenii de acolo şi în momentul în care nu 
Ţurcanu care este un om extraordinar, m-a de 14 miliarde lei vechi şi avem un număr cred că ar fi ceva extraordinar să vină. Le- se descurcă să apeleze la noi. Şi, de regulă, îi 
determinat să achiziţionez acel bust al lui de 6 trotuare în toate colţurile oraşului. Am am arătat locaţiile unde noi putem să ajutăm cu tot ce putem. 
Neagoe Basarab. făcut un plan pe 5 ani, în maxim două închiriem pentru acest lucru, pentru că nu Aşa o problemă destul de mare şi trebuie 

săptămâni iese ordinul de începere a voi fi de acord să vând sub nici o formă Şi vă spuneam suntem în discuţii avansate neapărat să spun, este spitalul. 
lucrărilor. teren. A, după ce ajung în producţie putem pentru încă două blocuri ANL. Dumneavoastră ştiţi că la spital sunt 

discuta şi despre aşa ceva, dar în fază Alte lucruri importante pentru mine ar necesare fonduri în permanenţă şi O veste minunată.
iniţială nu discutăm aşa ceva. Deci avem însemna bustul lui Neagoe Basarab care în consistente. Vreau să vă spun că sunt 

Da, pentru tinerii şi oamenii din oraş într-foarte, foarte multe preocupări. maxim 30 de zile ar trebui să fie montat aici, extraordinar de mulţumit de noul director 
adevăr e o veste foarte bună.în faţa Primăriei. Este un bust turnat în În ultimele zile, săptămâni, şi noi am avut de la Spitalul Olteniţa. E vorba de doamna 

Mulţumesc, domnule primar!bronz la 80 de cm pe un postament de1,8 probleme dar nu aşa cum am văzut în ţară doctor Smochină. Este adevărat că eu îi zic 
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perioada următoare creşteri efectiv 
mici de preţuri. Rata anuală, care 
consemnează evoluţia preţurilor pe 
12 luni, de ce rămâne ridicată? 
Pentru că, de exemplu, şi în lunile din 
vara anului trecut rata lunară a fost şi 

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a nu poate să fie izolată de ceea ce se utilizat în calculul dobânzilor la ea scăzută. Am mai încercat să 
întâmplă în lume", a spus Mugur creditele ipotecare, acesta a urcat la avut câteva intervenţii în săptămâna explicăm acest lucru. Deci când 
Isărescu, la o conferinţă de presă pe 3,39%.care se încheie, dezumflănd balonul spunem că rata anuală a crescut, 
tema hotărârilor luate de Consiliul de spunem că aceste creşteri efective dezinformărilor publice cu privire la ROBOR la nouă luni, care reprezintă 
Administraţie al Băncii. din lunile următoare vor fi mari. Nu, rata dobânzii plătită la creditele în lei indicele ROBOR, economie şi inflaţie.
Isărescu desființează propaganda vor fi efectiv mici. S-ar putea în cele atrase de băncile comerciale de la 

Isărescu recunoaște public că ROBOR care tot prezintă drept o catastrofă trei luni de vară să avem şi o inflaţie alte bănci comerciale, a crescut la 
este responsabilitatea BNR.  "Eu nu nivelul din ultima perioadă al ROBOR negativă într-o lună. Cum am avut şi 3,40% pe an, de la 3,33% marţi. 
sunt confortabil cu această, aşa să prin precizarea clară că dobânda anul trecut. Adunându-se ultimele 12 Indicele ROBOR la 12 luni a urcat la 
zic, avalanşă de ştiri că a venit interbancară este în acord cu luni de aceea avem cinci şi ceva la nivelul de 3,42% pe an.
Apocalipsa cu ROBOR-ul la 3,20%. A realitățile din piața și a evoluțiilor sută şi avem cinci şi ceva la sută 

O altă lovitură dată propagandei fost 4%, 5% şi nu a murit nimeni în financiare internaționale și că în pentru că în perioada respectivă, într-
negre și a exagerărilor la adresa Ţara Românească. Au fost şi mai niciun caz nu este ACUM la niveluri un mod, să spunem, nefericit, şi în 
actualei guvernări este administrată înalte. Să creaţi un nou bau-bau, nu record... special în toamna anului trecut, s-au la bancă pun prezentarea pe site, de guvernatorul BNR pe tema neapărat dumneavoastră, un nou făcut multe majorări de preţuri După cum se ştie, indicele ROBOR la pentru că am constatat cât de economiei și a evoluției piețelor în bau-bau, de la curs acum am ajuns la administrate", a precizat Isărescu, trei luni, în funcţie de care se periculos este să spui ceva, să fi citat ansamblu. Isărescu : „Pieţele şi ROBOR, cred că este o uşoară într-o conferinţă de presă susţinută calculează costul creditelor în lei cu altfel şi apoi să revii şi să spui că, de economia românească sunt exagerare şi să spun aşa: invit la calm. după şedinţa Consiliului de dobânda variabilă, a continuat să fapt, eu am spus altceva. Este o rezonabile, iar excesele pe care le Mai multă atenţie când tot promovaţi Administraţie al BNR pe probleme de crească miercuri pe piaţa capcană în care văd că, din păcate, percepem sunt dintr-o mediatizare ideea că s-a ajuns la...ce record este politică monetară.interbancară, ajungând la 3,34% pe societatea românească a intrat", a excesivă”. "Pieţele, economia şi dacă acum patru ani a fost mult mai an, de la 3,27% pe an, marţi, reiese spus Isărescu. Acesta a menţionat majorarea societate românească sunt mare. A atins recordul ultimilor trei din datele Băncii Naţionale a preţului la electricitate şi a accizei la rezonabile. De multe ori, excesele pe Și în privința inflației – o altă ani şi 12 zile şi 5 luni. Deci nu e vorba României (BNR). tutun, iar la acestea s-a adăugat şi care le percepem sunt de fapt dintr-o responsabilitate exclusivă a BNR – dacă eu sunt confortabil. Este un 

O valoare mai mare a ROBOR la trei evoluţia preţului petrolului pe plan mediatizare excesivă. Cred că şi guvernatorul Isărescu sparge gogoașa nivel care este oricum la jumătatea 
luni a fost înregistrată pe 5 martie internaţional. Guvernatorul a precizat media trebuia să-şi pună o întrebare: minciunilor sau interpretărilor ratei inflaţiei pe care o avem în 
2014, respectiv 3,37% pe an. că inflaţia pe care BNR o poate care este rolul nostru în calmarea tendendioase. "Noi spunem că rata prezent. Deci sub nicio formă nu se 

combate a coborât sub 3% pe an.Conform datelor BNR, la începutul situaţiei sau promovarea unei situaţii lunară a inflaţiei va fi scăzută în poate spune că este o exagerare. 
acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la corecte în România. Sunt excese de perioada următoare, chiar se va În opinia lui Isărescu, dacă se va Exagerare apare la această 
2,05%. În perioada similară a anului interpretări uneori eronate. Probabil apropia de zero, ca să zic aşa, cel menţinea stabilitatea preţurilor, mediatizare excesivă. Mesajul nostru 
trecut, 4 iulie 2017, indicatorul era la că aţi observat că, de doi ani de zile, puţin una din lunile de vară, rata inflaţia anuală va scădea în lunile este că lumea a ieşit cu întârziere în 
0,86% pe an. citesc. Nu ştiu să citesc foarte bine, lunară mă refer, deci creşterile următoare spre 3-4%, marja BNR Europa, în Zona Euro, din perioada 

dar fac acest lucru şi imediat ce ajung lunare. Cu alte cuvinte vom avea în În ceea ce priveşte indicele la 6 luni, dobânzilor foarte scăzute şi România fiind de 3,5%.

Petre Ţone: Bugetul, deşi e total insuficient, 
ne permite să realizăm toate investiţiile propuse

M. Isărescu: Nu sunt confortabil cu această avalanşă 
de ştiri că a venit apocalipsa cu ROBOR-ul la 3,20%

FINANŢATOR - PRIMĂRIA Municipiului Călăraşi
Domeniul – Activităţi sportive şi de tineret – Activităţi 
nonprofit de interes local pe anul 2018
- Activităţile propuse în cadrul proiectului fac referire la 
disciplina sportivă handbal – secţia feminin
- Perioada derulării activităţilor din cadrul proiectului – 
iulie-decembrie 2018
- Sumele din proiect : 147.600 lei din bugetul 
Municipiului Călăraşi şi 30.000 contribuţie beneficiar
Aspectele principale, atât din punct de vedere sportiv cât şi 
ca impact financiar, sunt date de următoarele activităţi 
propuse în cadrul proiectului şi au ca scop dezvoltarea 
handbalului feminin în Călăraşi:
1. Participarea în campionatele naţionale cu două grupe 
de vârstă;
2. Cantonament de pregătire centralizată;
3. Meciuri amicale de pregătire;
4. Pregătirea continuă a sportivelor înscrise în cadrul 
clubului.
Situaţia handbalului feminin la nivelul oraşului Călăraşi se 
prezintă astfel:
a. Sunt înscrise peste 70 de fete cu vârste cuprinse între 9 
şi 19 ani, pentru fiecare fată fiind alocate timp de pregătire 
şi resurse financiare în funcţie de vârstă şi interesul 
manifestat. În decursul defăşurării activităţilor poate fi 
urmărit progresul înregistrat de sportive de la o lună la 
alta, iar cele care participă la campionatele naţionale vor fi 
legitimate în cadrul clubului.
b. Transparenţa a fost permanentă prin afişarea tuturor 
informaţiilor pe site-ul www.csdanubius.wordpress.com 
sau pe paginile de socializare. Site-ul federaţiei, 
www.frh.ro, are la rubrica competiţii datele despre 
participări.
c. Fetele care practică handbalul au rezultate bune şi 
foarte bune la învăţătură şi înscrierea a fost făcută după 
prezentarea documentelor care atestă o stare bună de 
sănătate ce permite practicarea sportului.

Preşedinte club, 
Antrenor Cristian Gavrilă  

Subvenţii majorate la 2.250 lei pentru angajatorii 
care încadrează persoane din grupuri vulnerabile 

sau care încheie contracte de ucenicie sau de stagiu

Primăria Municipiului Călăraşi doreşte să informeze 
faptul că Tribunalul Călăraşi a respins cererea formulată 
de Prefectul judeţului Călăraşi în vederea anulării 
Hotărârii Consiliului Local nr. 207/21.12.2017, privind 
aprobarea delegării gestiunii serviciului public de 
prestare a activităţilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi 
deratizare în municipiul Călăraşi. 
Decizia magistraţilor a fost pronunţată în şedinţa 
publică din 11 iulie 2018. 
Cererea de recurs poate fi depusă la Tribunalul Călăraşi.

BIROUL DE PRESĂ

Primăria Călăraşi, victorie 
în faţa Prefecturii!

„Handbal feminin la CĂLĂRAŞI – 
Promovăm Sănătatea prin Mişcare", 

derulat în baza contractului de finanţare 
nerambursabilă cu nr. 30158/11.07.2018

Anunţ de lansare a proiectului cu titlul 
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Guvernul a aprobat, în lungă durată, tineri NEET sau condiţiile pentru a solicita de şomaj este majorat de la 
şedinţa desfăşurată recent, şomeri care sunt părinţi unici pensia anticipată parţială sau 500 lei la 1.000 lei, în situaţia 
majorarea cuantumului susţinători ai familiilor de acordare a pensiei pentru în care se angajează cu 
subvenţiilor acordate monoparentale primesc limită de vârstă, dacă nu normă întreagă, pentru o 
angajatorilor care lunar, pe o perioadă de 12 îndeplinesc condiţiile de a perioadă de cel puţin 3 luni.
încadrează în muncă De asemenea au fost aduse 
persoane care provin din modificări Legii nr. 279/2005 
grupuri vulnerabile sau care privind ucenicia la locul de 
încheie contracte de muncă şi Legii nr. 335/2013 
ucenicie sau de stagiu, privind efectuarea stagiului 
printr-un proiect de pentru absolvenţii de 
Ordonanţă de urgenţă care învăţământ superior. Odată 
modifică şi completează trei cu intrarea în vigoare a noilor 
acte normative din prevederi, angajatorii care 
domeniul forţei de muncă. vor încheia, în condiţiile legii, 

un contract de ucenicie sau 
de stagiu, după caz, vor Concret, prin modificările 
beneficia, la cerere, pe aduse Legii nr. 76/2002 
întreaga perioadă de privind sistemul asigurărilor 
derulare a contractului de pentru şomaj şi stimularea 
ucenicie/stagiu, de o sumă în ocupării forţei de muncă se 
cuantum de 2.250 lei/lună. stabileşte că, pentru 
Suma acordată până acum încadrarea în muncă a 
era de 1.125 lei, în cazul persoanelor din grupuri 
ucenicilor, şi 1.350 lei, în vulnerabile, cuantumul 
cazul absolvenţilor.subvenţiilor acordate din luni, pentru fiecare persoană solicita pensia anticipată 

bugetul asigurărilor pentru angajată din aceste categorii, parţială, beneficiază lunar, pe Măsurile erau necesare în 
şomaj se majorează de la 900 2.250 lei, cu obligaţia perioada angajării, până la contextul majorării salariului 
lei la 2.250 lei, astfel: menţinerii raporturilor de data îndeplinirii condiţiilor de bază minim brut pe ţară 

muncă sau de serviciu cel respective, de 2.250 lei. garantat în plată de la 1.450 · angajatorii care încadrează 
puţin 18 luni; lei la 1.900 lei, începând cu 1 în muncă, pe durată De asemenea, angajatorii 

ianuarie 2018, pentru nedeterminată, cu normă · angajatorii care, în raport cu care încadrează tineri cu risc 
reducerea urgentă a întreagă, absolvenţi ai unor numărul de angajaţi, şi-au de marginalizare socială şi 
deficitului de forţă de instituţii de învăţământ îndeplinit obligaţia, potrivit care beneficiază de 
muncă, dar şi pentru primesc lunar, pe o perioadă legii, de a încadra în muncă acompaniament social 
realizarea reformelor de 12 luni, suma de 2.250 lei, persoane cu handicap, personalizat în baza unui 
structurale pe piaţa muncii, pentru fiecare absolvent precum şi angajatorii care nu contract de solidaritate 
aşa cum sunt prevăzute în încadrat; au această obligaţie legală, beneficiază lunar, pentru 
Recomandările Specifice de dacă încadrează în muncă pe fiecare persoană din această · angajatorii care încadrează 
Ţară (RST) şi maximizarea durată nedeterminată categorie, de o sumă egală în muncă pe durată 
absorbţiei fondurilor externe persoane cu handicap şi le cu salariul de bază stabilit la nedeterminată, cu normă 
nerambursabile pentru menţin raporturile de muncă data angajării tinerilor, dar întreagă, absolvenţi din 
perioada 2018-2020 sau de serviciu cel puţin 18 nu mai mult de patru ori rândul persoanelor cu 
(aferente cadrului financiar luni, primesc lunar, pe o valoarea indicatorului social handicap primesc lunar, 
2014-2020 din Programul perioadă de 12 luni, pentru de referinţă în vigoare la data pentru fiecare absolvent, 
Operaţional Capital Uman), fiecare persoană angajată din încadrării în muncă, până la 2.250 lei, pe o perioadă de 
mai ales că unul din criteriile această categorie, 2.250 lei; expirarea duratei 18 luni;
de care se va ţine seama contractului de solidaritate.· angajatorii care încadrează · angajatorii care încadrează 
pentru alocarea fondurilor în muncă, cu normă întreagă, În acelaşi timp, cuantumul în muncă, pe perioadă 
aferente cadrului financiar şomeri care, în termen de 5 primei de activare acordată nedeterminată, cu normă 
2021-2027 este chiar gradul ani de la data angajării, şomerilor înregistraţi care nu întreagă, şomeri în vârstă de 
de implementare a RST.îndeplinesc, conform legii, beneficiază de indemnizaţie peste 45 de ani, şomeri de 

n Olteniţa

că este o olteancă mult prea aprigă şi că ar După prima jumătate a anului, 
trebui să se cenzureze puţin în limbaj, în municipalitatea din Olteniţa e în 
rest este o profesionistă extraordinară şi grafic cu obiectivele propuse şi 
depune extraordinar de mult suflet. Pe 

asumate. Primarul, Petre Ţone, lângă o putere de muncă pe care nu am 
susţine că lucrările de reabilitare şi bănuit-o într-o fărâmă de femeie, nu există 

aproape săptămână să nu fie la Casa de modernizare a Parcului Central se 
Asigurări de Sănătate o zi şi o zi la Minister. află în proporţie de 80% realizate. 
Se bate acum pentru nişte fonduri pentru că În opinia sa Casa de Cultură, 
la noi sunt şi multe lucruri tâmpite, eu le zic construcţie nouă, modernă, va fi de-a dreptul tâmpite. De exemplu suntem 

gata la finele lunii octombrie. obligați să facem o stație de epurare iar apa 
Primarul Ţone mai are veşti bune care iese o dăm într-un alt canal. Şi atunci 

eu întreb: de ce? Unde-i logica?pentru concetăţenii săi. Prin 
E, cu toate astea, avem acest bolovan legat intermediul ANL vor fi construite nu 
de gât dar va trebui să-l rezolvăm. Încă o mai puţin de 3 blocuri.
dată sunt foarte, foarte mulţumit de echipa 
care s–a format acum la spital pentru că am 

Domnule primar, am trecut de prima şi un director medical. E vorba de domnul 
jumătate a anului, aş vrea să vă întreb în ce director Rusu Igor care se completează cu 
stadiu sunteţi cu investiţiile şi care sunt dna. Smochină, dânsul prin calităţile umane 
priorităţile până la finele lui 2018? pe care le are, echilibrează o anumită 
Bugetul pe care l-am aprobat la începutul balanţă. 
anului şi care este total insuficient ne Deci doamna Smochină a câştigat 
permite totuşi să ne menţinem şi să concursul...
realizăm toate investiţiile pe care ni le-am A câştigat concursul. Domnul director este 
propus. De exemplu, suntem cam la 80%, numit de mine interimar şi urmează să m. din cauza acestei vremi extrem de 
lucrări realizate în Parcul central. Asta susţină examenul de director medical. Iar capricioase. Dar spre marea mea bucurie nu Ştiţi foarte bine, Neagoe Basarab este înseamnă că din cele 116 bănci au fost ceilalţi doi directori, întâmplarea face ca de am avut probleme cu locuinţe inundate, cu domnitorul care la 1515, pe 13 aprilie, a montate 98, aproape toate coşurile de când a ajuns dna director Smochină ori mi blocuri inundate... S-a inundat pentru scris prima însemnare despre municipiul gunoi au fost montate iar covorul asfaltic a se pare mie ori dau un randament superior. câteva ore o singură stradă, e vorba de nostru. Deci este o investiţie foarte fost turnat în proporţie de 80%. De ce nu Vă spuneam, s-a format o echipă foarte Aurel Vlaicu, care din cauza aşezării, toată importantă pentru noi chiar dacă nu e atât este turnat tot? Pentru că urmează să bună la spital. Vor primi ajutor din partea apa dintr-un cartier întreg plecă de mare ca şi preţ. amplasăm acea statuie monumentală din primăriei indiferent cât de mult va fi nevoie, gravitaţional, a găsit acolo un loc puţin mai Astăzi (n.r. joi, 11 iulie) am fost în vizită la o bronz care va avea o înălţime de 10,4 m, în având în vedere şi posibilităţile noastre. scăzut şi devarsă acolo. Dar am intervenit firmă, e vorba de Ever Green care m-a totalitate cu postament cu tot şi atunci am Aşteptăm săptămâna viitoare un număr de imediat cu cisterne şi cu motopompe şi invitat să văd o distilerie. Au înfiinţat o lăsat aleea care duce în centrul parcului 3 medici dintre care doi ATI-şti, nu-mi vine după câteva ore nici nu s-a mai cunoscut că cultură de lavandă şi una de gojii şi vor trece pentru utilaje grele şi posibilităţi de să cred, şi unul pentru CPU. a plouat. la fructificarea lavandei la scară industrială. manevră. Deci ultima parte a parcului se va 

În momentul când îl vom avea pe cel pentru Suntem pe baricade că văd aceste O investiţie bună, frumoasă şi ne mai realiza după montarea statuii care în opinia 
CPU putem să revendicăm acele fonduri pe fenomene lovesc atunci când te aştepţi mai aşteptăm bineînţeles şi la alte lucruri din mea se va realiza în jurul datei de 1 
care noi le-am cheltuit la CPU pentru că, puţin. De exemplu ieri Olteniţa era dată în partea lor. Ei astăzi spun că au repus pe octombrie pentru că anul acesta este an 
potrivit Legii, sunt obligaţi cei de la minister cod galben, şi la ora 13.00 am intrat în cod tapet construirea acelui laminor. centenar şi toate turnătoriile în bronz au 
să ne de banii înapoi. Şi n-o să stau cu portocaliu. Deci fenomenele apar pe Eu am slabe speranţe dar totuşi cred că e fost supraaglomerate. Statuia este făcută şi 
mâinile în sân mi-i daţi, nu mi-i daţi. Vom neaşteptate, asta este şi dăm o importanţă posibil. dată la turnare dar nu va fi gata mai 
pretinde aceşti bani! foarte mare şi acestui aspect. devreme de o lună şi jumătate, două. Tot astăzi, (n.r. 11 iulie a.c.) am fost şi am 

Domnule primar despre blocul care se În rest probelele de zi cu zi, problemele văzut stadiul lucrărilor la Walter Tosto. Deci în maxim două săptămâni se începe 
construieşte la intrarea în municipiu ce ne financiare care sunt extrem de complicate Investiţia de 60 de milioane de euro, care placarea cu piatră de Vratza a 
puteţi spune. În ce stadiu se află lucrările anul acesta dar deocamdată nu avem mi-au garantat că până la sfârşitul anului postamentului care este deja gata de 2-3 
de construire?probleme nici în privinţa salariilor, nici în intră pe producţie în uzina de la Olteniţa. Vă săptămâni dar a fost lăsat să se usuce 

privinţa funcţionării, ba din contră de E un bloc ANL (Agenţia Naţională pentru spuneam în alte dăţi, acolo se vor lucra pentru că e o cantitate foarte mare de 
exemplu până acum am intervenit de 9 ori Locuinţe), iar în proximitatea lui, cam la 150 agabaritice, lucrări foarte mari, complexe, beton şi armătură băgată acolo. Asta ar fi 
luptând împotriva ţânţarilor. Asta înseamnă metri suntem în discuţii destul de avansate lucrau la un moment dat pentru programul una.
cu utilajele noastre am dat de 9 ori în toate pentru încă două blocuri, tot ANL. Acesta va nuclear chinezesc. Apropierea de Dunăre a A doua lucrare foarte importantă pentru parcurile oraşului şi chiar pe străzi. avea 56 de unităţi locative. Aici am obţinut, făcut foarte atractivă acea poziţie. noi, v-am plictisit de când vă vorbesc de Totdeauna noaptea, să nu deranjăm din punctul meu de vedere e o realizare, Mai avem în derulare investiţia pentru Casa de Cultură, dar Casa de Cultură, are populaţia. pentru care mă lupt de 3 luni de zile. Ăsta a uleiuri uzate. Acolo este un business plan pe termen de dare în folosinţă 30 octombrie 

În această perioadă, veţi recurge la fost de fapt principalul motiv pentru care 200 de milioane de dolari. Trenează un pic anul acesta. Deci suntem în linie dreaptă, se 
curăţenia în şcoli, cămine, grădiniţe? Există am ajuns la Ministrul Dezvoltării. Nu-i un pentru că al doilea aviz de la mediu pe care lucrează intens şi nu cred că acest 
vreun program în acest sens? secret pentru nimeni că întreprinderea de eu insist în continuare să se ia în condiţii de constructor îşi va permite să întârzie pentru 

furnizare a agentului termic are probleme După părerea mea, e greşit înţeleasă maximă rigurozitate nu a apărut. că nu-şi mai ia banii. Cu CNI-ul nu te joci, 
incredibil de mari. În zona respectivă această problemă a şcolilor şi grădiniţelor. O noi suntem beneficiarul, dar cea care are Şi până nu apare acest al doilea aviz de la directorul de acolo ne-a comunicat acum 3 grădiniţă, o şcoală trebuie condusă cum contractul direct cu constructorul este mediu, cu toate că s-a făcut PUZ-ul, cu toate luni că nu poate furniza agent termic la  conduc eu oraşul. Deci directorul de acolo Compania Naţională pentru Investiţii (CNI). că îmi doresc foarte mult să demarez şi să acest bloc. Ori blocul este proiectat să trebuie să aibă la rândul lui un plan de 

emit Autorizaţia de Construire, nu o voi Deci anul acesta, la sfârşit de octombrie, primească agent termic de la centrala din acţiune pe perioada verii.
face. avem şi Casa de Cultură. zonă. Acum 3 luni am fost la domnul De exemplu ne confruntăm la Şcoala 1 cu o 

Dacă observaţi, cam tot acel ansamblu este Până nu am şi cel de-ai doilea aviz să am ministru care m-a pus în legătură cu o lipsă acută de muncitori specialişti. Degeaba 
gata. Mă refer la parc, statuie, Casa de garanţia 100% că nu va fi nici cel mai mic doamnă secretar de stat Udroiu. Mulţumesc avem bani că nu are cine să-i consume. 
Cultură care toate sunt amplasate în Parcul impediment pentru locuitorii Olteniţei, n- lui Dumnezeu că am avut înţelegere din Toate şcolile au avut un buget eu zic bun, iar 
central. Vor fi gata toate cam la sfârşitul am s-o fac. Indiferent cât de drag mi-ar fi partea dumneaei şi a domnului director al noi intervenim acolo unde chiar este cazul 
lunii octombrie. Deci avem toată luna mie să derulez această investiţie. ANL şi vom schimba soluţia. Acum suntem să intervenim. De exemplu pentru anul 
noiembrie ca să pregătim ziua de 1 în faza de a contracta reproiectarea tot de la În ultima săptămână am avut o delegaţie acesta unde se analizează un dosar ca Liceul 
Decembrie care se va desfăşura în acel parc cel care a făcut blocul. Olteniţa s-a angajat din Olanda care doreşte o suprafaţă de 10 Neagoe Basarab să devină colegiu, în opinia 
cu tot ceremonialul şi cu tot ce avem noi de să plătească această reproiectare iar toate ha pentru construirea unui modul smart- mea trebuie să devină prioritar. Şi este 
gând să facem acolo. apartamentele vor avea centrale proprii pe city. Construire de locuinţe inteligente pe prioritar. Celelalte şcoli, în funcţie de 

gaz. Deci este în opinia mea o realizare O investiţie foarte importantă din punctul panouri. Ei să construiscă aceste panouri problemele care apar, trebuie rezolvate de 
extraordinar de mare. Şi nu pot să mă fac că meu de vedere o reprezintă reabilitarea care, după spusele dumnealor, ar fi căutate urgenţă în primul rând de directorul şi 
uit, domnul director de la ANL, domnul trotuarelor. Pentru anul acesta avem în jur în toată lumea. În lumea asta a smart-ului oamenii de acolo şi în momentul în care nu 
Ţurcanu care este un om extraordinar, m-a de 14 miliarde lei vechi şi avem un număr cred că ar fi ceva extraordinar să vină. Le- se descurcă să apeleze la noi. Şi, de regulă, îi 
determinat să achiziţionez acel bust al lui de 6 trotuare în toate colţurile oraşului. Am am arătat locaţiile unde noi putem să ajutăm cu tot ce putem. 
Neagoe Basarab. făcut un plan pe 5 ani, în maxim două închiriem pentru acest lucru, pentru că nu Aşa o problemă destul de mare şi trebuie 

săptămâni iese ordinul de începere a voi fi de acord să vând sub nici o formă Şi vă spuneam suntem în discuţii avansate neapărat să spun, este spitalul. 
lucrărilor. teren. A, după ce ajung în producţie putem pentru încă două blocuri ANL. Dumneavoastră ştiţi că la spital sunt 

discuta şi despre aşa ceva, dar în fază Alte lucruri importante pentru mine ar necesare fonduri în permanenţă şi O veste minunată.
iniţială nu discutăm aşa ceva. Deci avem însemna bustul lui Neagoe Basarab care în consistente. Vreau să vă spun că sunt 

Da, pentru tinerii şi oamenii din oraş într-foarte, foarte multe preocupări. maxim 30 de zile ar trebui să fie montat aici, extraordinar de mulţumit de noul director 
adevăr e o veste foarte bună.în faţa Primăriei. Este un bust turnat în În ultimele zile, săptămâni, şi noi am avut de la Spitalul Olteniţa. E vorba de doamna 

Mulţumesc, domnule primar!bronz la 80 de cm pe un postament de1,8 probleme dar nu aşa cum am văzut în ţară doctor Smochină. Este adevărat că eu îi zic 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

perioada următoare creşteri efectiv 
mici de preţuri. Rata anuală, care 
consemnează evoluţia preţurilor pe 
12 luni, de ce rămâne ridicată? 
Pentru că, de exemplu, şi în lunile din 
vara anului trecut rata lunară a fost şi 

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a nu poate să fie izolată de ceea ce se utilizat în calculul dobânzilor la ea scăzută. Am mai încercat să 
întâmplă în lume", a spus Mugur creditele ipotecare, acesta a urcat la avut câteva intervenţii în săptămâna explicăm acest lucru. Deci când 
Isărescu, la o conferinţă de presă pe 3,39%.care se încheie, dezumflănd balonul spunem că rata anuală a crescut, 
tema hotărârilor luate de Consiliul de spunem că aceste creşteri efective dezinformărilor publice cu privire la ROBOR la nouă luni, care reprezintă 
Administraţie al Băncii. din lunile următoare vor fi mari. Nu, rata dobânzii plătită la creditele în lei indicele ROBOR, economie şi inflaţie.
Isărescu desființează propaganda vor fi efectiv mici. S-ar putea în cele atrase de băncile comerciale de la 

Isărescu recunoaște public că ROBOR care tot prezintă drept o catastrofă trei luni de vară să avem şi o inflaţie alte bănci comerciale, a crescut la 
este responsabilitatea BNR.  "Eu nu nivelul din ultima perioadă al ROBOR negativă într-o lună. Cum am avut şi 3,40% pe an, de la 3,33% marţi. 
sunt confortabil cu această, aşa să prin precizarea clară că dobânda anul trecut. Adunându-se ultimele 12 Indicele ROBOR la 12 luni a urcat la 
zic, avalanşă de ştiri că a venit interbancară este în acord cu luni de aceea avem cinci şi ceva la nivelul de 3,42% pe an.
Apocalipsa cu ROBOR-ul la 3,20%. A realitățile din piața și a evoluțiilor sută şi avem cinci şi ceva la sută 

O altă lovitură dată propagandei fost 4%, 5% şi nu a murit nimeni în financiare internaționale și că în pentru că în perioada respectivă, într-
negre și a exagerărilor la adresa Ţara Românească. Au fost şi mai niciun caz nu este ACUM la niveluri un mod, să spunem, nefericit, şi în 
actualei guvernări este administrată înalte. Să creaţi un nou bau-bau, nu record... special în toamna anului trecut, s-au la bancă pun prezentarea pe site, de guvernatorul BNR pe tema neapărat dumneavoastră, un nou făcut multe majorări de preţuri După cum se ştie, indicele ROBOR la pentru că am constatat cât de economiei și a evoluției piețelor în bau-bau, de la curs acum am ajuns la administrate", a precizat Isărescu, trei luni, în funcţie de care se periculos este să spui ceva, să fi citat ansamblu. Isărescu : „Pieţele şi ROBOR, cred că este o uşoară într-o conferinţă de presă susţinută calculează costul creditelor în lei cu altfel şi apoi să revii şi să spui că, de economia românească sunt exagerare şi să spun aşa: invit la calm. după şedinţa Consiliului de dobânda variabilă, a continuat să fapt, eu am spus altceva. Este o rezonabile, iar excesele pe care le Mai multă atenţie când tot promovaţi Administraţie al BNR pe probleme de crească miercuri pe piaţa capcană în care văd că, din păcate, percepem sunt dintr-o mediatizare ideea că s-a ajuns la...ce record este politică monetară.interbancară, ajungând la 3,34% pe societatea românească a intrat", a excesivă”. "Pieţele, economia şi dacă acum patru ani a fost mult mai an, de la 3,27% pe an, marţi, reiese spus Isărescu. Acesta a menţionat majorarea societate românească sunt mare. A atins recordul ultimilor trei din datele Băncii Naţionale a preţului la electricitate şi a accizei la rezonabile. De multe ori, excesele pe Și în privința inflației – o altă ani şi 12 zile şi 5 luni. Deci nu e vorba României (BNR). tutun, iar la acestea s-a adăugat şi care le percepem sunt de fapt dintr-o responsabilitate exclusivă a BNR – dacă eu sunt confortabil. Este un 

O valoare mai mare a ROBOR la trei evoluţia preţului petrolului pe plan mediatizare excesivă. Cred că şi guvernatorul Isărescu sparge gogoașa nivel care este oricum la jumătatea 
luni a fost înregistrată pe 5 martie internaţional. Guvernatorul a precizat media trebuia să-şi pună o întrebare: minciunilor sau interpretărilor ratei inflaţiei pe care o avem în 
2014, respectiv 3,37% pe an. că inflaţia pe care BNR o poate care este rolul nostru în calmarea tendendioase. "Noi spunem că rata prezent. Deci sub nicio formă nu se 

combate a coborât sub 3% pe an.Conform datelor BNR, la începutul situaţiei sau promovarea unei situaţii lunară a inflaţiei va fi scăzută în poate spune că este o exagerare. 
acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la corecte în România. Sunt excese de perioada următoare, chiar se va În opinia lui Isărescu, dacă se va Exagerare apare la această 
2,05%. În perioada similară a anului interpretări uneori eronate. Probabil apropia de zero, ca să zic aşa, cel menţinea stabilitatea preţurilor, mediatizare excesivă. Mesajul nostru 
trecut, 4 iulie 2017, indicatorul era la că aţi observat că, de doi ani de zile, puţin una din lunile de vară, rata inflaţia anuală va scădea în lunile este că lumea a ieşit cu întârziere în 
0,86% pe an. citesc. Nu ştiu să citesc foarte bine, lunară mă refer, deci creşterile următoare spre 3-4%, marja BNR Europa, în Zona Euro, din perioada 

dar fac acest lucru şi imediat ce ajung lunare. Cu alte cuvinte vom avea în În ceea ce priveşte indicele la 6 luni, dobânzilor foarte scăzute şi România fiind de 3,5%.

Petre Ţone: Bugetul, deşi e total insuficient, 
ne permite să realizăm toate investiţiile propuse

M. Isărescu: Nu sunt confortabil cu această avalanşă 
de ştiri că a venit apocalipsa cu ROBOR-ul la 3,20%

FINANŢATOR - PRIMĂRIA Municipiului Călăraşi
Domeniul – Activităţi sportive şi de tineret – Activităţi 
nonprofit de interes local pe anul 2018
- Activităţile propuse în cadrul proiectului fac referire la 
disciplina sportivă handbal – secţia feminin
- Perioada derulării activităţilor din cadrul proiectului – 
iulie-decembrie 2018
- Sumele din proiect : 147.600 lei din bugetul 
Municipiului Călăraşi şi 30.000 contribuţie beneficiar
Aspectele principale, atât din punct de vedere sportiv cât şi 
ca impact financiar, sunt date de următoarele activităţi 
propuse în cadrul proiectului şi au ca scop dezvoltarea 
handbalului feminin în Călăraşi:
1. Participarea în campionatele naţionale cu două grupe 
de vârstă;
2. Cantonament de pregătire centralizată;
3. Meciuri amicale de pregătire;
4. Pregătirea continuă a sportivelor înscrise în cadrul 
clubului.
Situaţia handbalului feminin la nivelul oraşului Călăraşi se 
prezintă astfel:
a. Sunt înscrise peste 70 de fete cu vârste cuprinse între 9 
şi 19 ani, pentru fiecare fată fiind alocate timp de pregătire 
şi resurse financiare în funcţie de vârstă şi interesul 
manifestat. În decursul defăşurării activităţilor poate fi 
urmărit progresul înregistrat de sportive de la o lună la 
alta, iar cele care participă la campionatele naţionale vor fi 
legitimate în cadrul clubului.
b. Transparenţa a fost permanentă prin afişarea tuturor 
informaţiilor pe site-ul www.csdanubius.wordpress.com 
sau pe paginile de socializare. Site-ul federaţiei, 
www.frh.ro, are la rubrica competiţii datele despre 
participări.
c. Fetele care practică handbalul au rezultate bune şi 
foarte bune la învăţătură şi înscrierea a fost făcută după 
prezentarea documentelor care atestă o stare bună de 
sănătate ce permite practicarea sportului.

Preşedinte club, 
Antrenor Cristian Gavrilă  

Subvenţii majorate la 2.250 lei pentru angajatorii 
care încadrează persoane din grupuri vulnerabile 

sau care încheie contracte de ucenicie sau de stagiu

Primăria Municipiului Călăraşi doreşte să informeze 
faptul că Tribunalul Călăraşi a respins cererea formulată 
de Prefectul judeţului Călăraşi în vederea anulării 
Hotărârii Consiliului Local nr. 207/21.12.2017, privind 
aprobarea delegării gestiunii serviciului public de 
prestare a activităţilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi 
deratizare în municipiul Călăraşi. 
Decizia magistraţilor a fost pronunţată în şedinţa 
publică din 11 iulie 2018. 
Cererea de recurs poate fi depusă la Tribunalul Călăraşi.

BIROUL DE PRESĂ

Primăria Călăraşi, victorie 
în faţa Prefecturii!

„Handbal feminin la CĂLĂRAŞI – 
Promovăm Sănătatea prin Mişcare", 

derulat în baza contractului de finanţare 
nerambursabilă cu nr. 30158/11.07.2018

Anunţ de lansare a proiectului cu titlul 
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