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și alarmiste lansate de criticii La începutul săptămânii, 
Guvernului.”premierul Viorica Dăncilă a 

prezentat Bilanţul după Pandea consideră că succesul 
măsurilor macroeconomice a primele 6 luni de 
fost transferat imediat în guvernare arătând că 
buzunarele românilor prin cifrele din macroeconomie 
măsuri sociale. confirmă creşterea 
“După un an și jumătate,  economică sănătoasă 
șomajul este la cel mai mic prag înregistrată de ţara noastră 
istoric din ultimii 30 de ani - sub 

în această perioadă. 3,5%. Pensia minimă garantată 
a fost majorată, exact așa cum “Cele mai relevante realizări ale 
era prevăzut în program, de la programul de guvernare, după 
520 lei, la 640 lei - o creștere cu șase luni de la instalarea 
23%. Se încurajează crearea de cabinetului Dăncilă, 
locuri de muncă prin acordarea demonstrează preocuparea 
unei subvenții de 2.250 lei pe surplus a fost folosit pentru a spus “S-au deblocat programele pentru rezolvarea marilor 
lună pentru angajator. Se susține creșterile de venituri europene și s-a recuperat din probleme ale românilor – 
acordă de acum o primă de ale populației, precum și decalaj. Acum România are salarii și pensii mai mari, 

creșterile cu investițiile 19% absorbție, în condițiile în angajare de 1.000 de lei și stabilitate, dezvoltare.” susţine 
publice.” a subliniat Pandea care media Uniunii Europene pentru cel care iese din șomaj. preşedintele PSD Călăraşi, 
care a continuat “Transferul este de 20%. Pentru finalul O măsură deosebit de Ciprian Pandea care a detaliat, 
contribuțiilor sociale de la acestui an obiectivul este un importantă pentru pensionari succinct, realizările guvernării 
angajator la salariat a adus la nivel de absorbție de  25%.” este creșterea plafonului de PSD – ALDE din această 
buget un plus de 12,6 miliarde venit pentru cei care pot Referitor la capitolul investiţii, perioadă. “Veniturile la bugetul 
lei, cu aproape 37% mai mult liderul social – democraţilor beneficia de medicamente de stat au fost în primele 6 luni 
decât anul trecut, fără a-i afecta călărăşeni a susţinut compensate cu 90%. Nu în cele din 2018 cu 12% mai mari față 
nici pe angajați, nici pe “Investițiile publice au crescut din urmă, indemnizațiile pentru de aceeași perioadă a anului 
angajatori. Beneficiul cu mai mult de jumătate din trecut. În vistieria statului au persoanele cu handicap s-au 
transferului contribuțiilor se suma de anul trecut; au ajuns la intrat cu aproape 15 miliarde dublat față de decembrie 
vede și în reducerea cu aproape 9,1 miliarde de lei. Investițiile lei în plus față de primul 2016.” a conchis liderul PSD 
jumătate a deficitului de la străine directe au crescut cu semestru al anului trecut. Călăraşi, Ciprian Pandea, 
bugetul de pensii.” aproape 66%, ceea ce ne arată Lunar, acest lucru înseamnă o secretar de stat în cadrul 
În ceea ce priveşte atragerea că, din fericire, investitorii nu se creștere de 2,5 miliarde lei sau Secretariatului General al 
fondurilor europene, Pandea a lasă impresionați de știrile false 530 de milioane euro. Acest Guvernului.

ajunge să fie acţionar majoritar, după ce în Recent, o Ordonanţă de Urgenţă care 
prealabil fusese acţionar minoritar. Încredinţarea completează OUG 109 / 2011 privind 
conducerii executive a societăţii, controlul guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
managerial şi/sau operaţional, nu se face automat, 

publice adoptată prin Legea 111 / 2016 cu ci doar în urma unei decizii a Adunării Generale a 
modificările şi completările ulterioare a Acţionarilor şi doar după ce au fost îndeplinite 
fost promovată în Guvern de către condiţiile prealabile necesare: ca statul să devină 

acţionar majoritar după ce a fost acţionar Ministerul Economiei şi ulterior adoptată 
minoritar; ca acţionarul privat să deţină de către Executiv. 
capacitatea financiară şi tehnică necesară 

Ordonanţa completează un vid legislativ care nu a dezvoltării companiei. 
fost avut în vedere de Guvernul PDL care a 

În acest context, investitorul privat cel care asigura 
elaborat OUG 109, majoritatea care a susţinut 

capital, know-how, tehnologie, comenzi şi Guvernul tehnocrat care a aprobat legea 
contracte, brand, etc. Cu alte cuvinte, deciziile vor 111/2016. “Este vorba despre o lacună legislativă 
fi punctuale şi vor avea la bază condiţii clare şi o care priveşte situaţia companiilor la care statul 
analiză serioasă a acţionarilor.  Mai mult, devine din acţionar minoritar, acţionar majoritar. 
încredinţarea conducerii manageriale poate fi Este o lege pentru viitor, nu pentru trecut sau 
revocată dacă se dovedeşte că performanţa prezent. Pentru că se poate dovedi ca în viitor, 
societăţii nu se păstrează şi scade capacitatea pentru protejarea unor interese naţionale 
tehnică şi financiară. “Eficienţa unui operator strategice de natură economică sau socială să fie 
economic depinde, în mod determinant, de necesară transformarea a participaţiilor 
performanţa managementului acestuia, de minoritare deţinute acum de către statul român 
corecta implementare în funcţionarea societăţii a la unii agenţi economici în participaţii majoritare 
mecanismelor de bună guvernare. De aceea, OUG la aceiaşi agenţi economici.” consideră senatorul 
de astăzi permite consolidarea societăţilor PSD Călăraşi Roxana Paţurcă, membru în Comisia 
menţionate. Este de dorit un management privat de buget – finanţe care a continuat “Practic, nu 
eficient şi performant, care să dea randamente era prevăzut în legislaţie ce se poate întâmpla cu 
bune pentru societate şi pentru acţionari. managementul societăţilor în condiţiile în care se 
Urgenţa este generată de faptul că întârzierea în schimbă raportul de forţe în ceea ce priveşte 
implementarea măsurilor de eficientizare a acţiunile, iar statul român dobândeşte calitatea 
întreprinderilor publice influenţează negativ de acţionar majoritar, fie prin negociere directă 

cu celălalt acţionar, fie prin majorare de capital.” lichiditatea, solvabilitatea şi funcţionalitatea 
acestor societăţi, iar acest efect negativ se Prevederile OUG menţionată anterior nu se aplică 
repercutează asupra întregii economii tuturor companiilor în care statul este acţionar 
româneşti.” a conchis parlamentarul călărăşean. majoritar, ci doar acelor companii la care statul 

România creşte economic datorită 
investiţiilor. Alături de resursele 
bugetare consistente alocate, 
reprezentând 4% din PIB şi de 
fondurile europene atrase, în 
procesul investiţional din România 
continuă să intre şi importante 
resurse private. Pe de altă parte 
datoria publică scade. 

“Începând din acest an investiţiile devin 
motor de creştere economică.” susţine 
senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, 
membru al Comisiei de Buget – finanţe care 
continuă “România în guvernarea PSD-
ALDE a atras de 10 ori mai mulţi bani 

special salariul minim) pleacă investitorii europeni decât guvernul tehnocrat condus 
este doar altă predicţie eronată a celor din de Cioloş - 6,8 miliarde de lei vs 0,68 
Opoziţie. Realitatea ne arată că, miliarde de lei. Astăzi România este în 
dimpotrivă, acţiunile guvernului PSD media europeană privind absorbţia 
inspiră încredere investitorilor străini, care, fondurilor, cu 19% grad de absorbţie, deşi a 
în actualul climat economic favorabil, au pornit procesul cu mare întârziere dat fiind 
investit aproape dublu în România în că guvernul tehnocrat n-a reuşit să facă 
primele 5 luni ale acestui an, comparativ cu operaţionale  cele 7 autorităţi de 
aceeaşi perioadă a guvernării Cioloş.”management, element esenţial care a fost 
Nu în ultimul rând, Roxana Paţurcă rezolvat în 2017 de guvernarea PSD.”
subliniază că România s-a dezvoltat sănătos, Parlamentarul social – democrat consideră 
nu pe „datorie” cum susţinea propaganda că performanţa guvernării PSD susţinută de 
anti-guvernamentală. “Cu numai 2 miliarde cifrele macroeconomice care infirmă 
euro împrumuturi pentru finanţare, PIB-ul categoric toate alarmele false lansate de 
României a crescut cu 32 miliarde euro din Opoziţiei privind plecarea investitorilor 
momentul preluării guvernării de către străini din cauza evoluţiilor politice sau 
actuala coaliţie PSD+ALDE.” a conchis economice din România. “Se dovedeşte că 
senatorul Roxana Paţurcă.„bau-bau-ul” că dacă mărim salariile (în 

străzi din cele 47. Utilajele sunt reţele de gaze. 
deja pe teren. Sper ca până la “Am depus Studiul de 
sfârşitul anului viitor să nu mai Fezabilitate pentru gaze. Să 
fie în comună nicio stradă vedem dacă vom primi un aviz 
neasfaltată” este promisinea de la Ministerul Economiei care 
primarului Aniel Nedelcu. să ne permit să ne racordăm la 

conducta de transport care 
Bază sportivă, trece prin comună. Dacă 

răspunsul va fi pozitiv, atunci modernizată de CNI
vom rezolva şi problema cu 

Veştile bune nu se opresc aici. gazele care ar contribui 
Baza sportivă care găzduieşte substantial la creşterea 
partide de acasă ale echipei de nivelului de trai” susţine 
fotbal Agricola Borcea va fi primarul Aniel Nedelcu.
extinsă prin construirea unui 
teren multifunctional dar şi Zilele Comunei, în 
modernizată prin montarea unei 

perioada 17-19 tabele electronice şi a unui gard 
împrejmuitor. “Am primit şi august
avizul de la CNI pentru bază 

luni să finalizăm această Primarul Aniel Nedelcu a sportive. Urmează să finalizăm Imediat după sărbătorirea Zilei 
investiţie, estimată la circa 10 declarat că investiţia procedura de licitaţie. E vorba de Sfânta Marie, mai exact în 
miliarde de lei vechi, resursele estimată la 10 miliarde de de un teren cu suprafaţă perioada 17-19 august va avea 
fiind exclusiv locale. Am început artificială, multifunctional. În loc evenimentul intitulat Zilele lei ar putea fi gata până la de la bază, avem şi nişte faze plus la baza sportivă existentă comunei Borcea. finele anului. Tot în Borcea determinante ale ISC pe care se va construi şi un gard au demarat şi lucrările de “Un eveniment care va tine trebuie să le urmărim. Imobilul împrejmuitor, parcarea va fi 

comunitatea cu sufletul la gură asfaltare a 25 de străzi. va fi P+1 iar lucrarea se va asfaltată şi va fi montată şi o îl reprezintă Zilele Comunei desfăşura în două etape. tabelă electronica. Continuăm Comuna Borcea pare să se Borcea. Această sărbătoare se Construcţia propriu – zisă cu astfel procesul de modernizare transforme într-un veritabil va desfăşura pe parcursul a 3 dotări, utilităţi, etc ar costa 5 a bazei sportive care anul trecut şantier. În centrul comunei, chiar zile, mai exact în intervalul 17-miliarde de lei vechi” a precizat înainte de înscrierea echipei din această săptămână au 19 august. Oamenii sunt invitaţi primarul Aniel Nedelcu. Agricola în liga a 3-a se afla într-demarat lucrările de construire a la o agapă frăţească, vor 
o stare precară.” a subliniat socializa, se vor relaxa unei pieţe agroalimentare Asfaltarea străzilor va primarul Aniel Nedelcu. participând şi la un spectacol de moderne, investiţia susţinută 

fi finalizată anul muzică şi culoare oferit de exclusiv cu resurse locale fiind 
S-a depus SF-ul pentru artişti de prestigiu ai ţării. În estimată la 10 miliarde de lei viitor

ultima seară va fi şi un frumos vechi. „În acest moment, reţeaua de gaze
foc de artificii. Este un comuna Borcea se află într-un Un alt obiectiv major care se 
eveniment pe care l-am proces de modernizare prin derulează în aceste momente pe Locuitorii comunei Borcea şi-ar 
organizat de fiecare dată cu amenajarea unei pieţe raza comunei Borcea este putea spori confortul casnic 
multă bucurie pentru agroalimentare, proiect pe care asfaltarea străzilor. “Avem în dacă şi Ministerul Economiei şi-
concetăţenii nostri” a conchis l-am demarat în această vedere modernizarea de străzi. ar da acordul pentru avizul care 
primarul Aniel Nedelcu.săptămână. Sperăm ca în 4-5 Anul acesta vom asfalta 25 de să permită implementarea unei 

Salariile profesorilor cresc din toamna acestui an, în 
funcţie de calificarea pe care o are cadrul didactic. În 
lei, salariul va creşte începând cu suma de 262 de lei 
până la 800 de lei, în funcţie de calificarea pe care o 
are cadrul didactic. 

“Guvernarea PSD-ALDE va adopta noi măsuri care vor  
aduce mai mulţi bani în buzunarele românilor. 
Salariile profesorilor vor creşte, din această toamnă, 
cu până la 800 de lei, în funcţie de calificarea pe care 
o are cadrul didactic.” a precizat liderul PSD Călăraşi, 
Ciprian Pandea care a mai adăugat că tot din toamnă 
este preconizată o nouă mărire a pensiilor. 

“Legea Pensiilor va fi pusă în dezbatere publică şi va 
fi votată la sfârşitul acestui an. La calculul vechimii se 
vor adăuga perioada stagiului militar, masteratul şi 
facultatea care a fost făcută la cursuri de zi, precum şi 
doctoratul. În primăvara anului viitor, pensiile vor 
creşte din nou. Punctul de pensie va urca la 1.250, de 
la 1.100 cât e acum, de la 1 iulie.” a mai afirmat 
Pandea care a conchis “Toate acestea sunt posibile 
pentru că se văd deja efectele pozitive ale măsurilor 
adoptate până în acest moment. S-a redus deficitul la 
fondul de pensii la jumătate, mai exact cu 56,4%, 
ceea ce asigură bani suficient pentru pensiile aflate 
în plată dar şi pentru celelalte măsuri. În plus, 2 
milioane de persoane în România pentru care nu 
fuseseră achitate contribuţiile sociale, sunt acum cu 
contribuţiile la zi.”

Ü Îndreptarea inechităţilor istorice. Acum oameni cu 
stagii egale şi condiţii similare, au pensii diferite. 
Este anormal şi acest lucru va fi rezolvat.

Ü Este o lege a justiţiei sociale, va avea ca efect 
recalcularea tuturor celor peste 5,2 milioane de 
pensii.

Ü Nicio o pensie din sistemul contributiv nu va 
scădea.

Ü Se introduce 100% principiul contributivităţii.

Ü Se recompensează mai bine munca.

Ü De la momentul preluării guvernării de PSD şi până 
acum valoarea punctului de pensie a crescut cu 
26%, de la 871 de lei, în 2016, la 1100 de lei, în 
prezent. 

Ü PSD va continua, aşa cum s-a angajat, să majoreze 
valorea punctului de pensie astfel încât, în 2020, 
acesta să ajungă la 1775 de lei, adică DUBLU faţă de 
2016.

publică internă şi internaţională în contextul justiţiei şi a codurilor penale. În fond însă, Ştirea falsă, răspândită de 
adoptării legilor justiţiei şi a codurilor este vorba de o acţiune de manipulare şi propagandă, privind emiterea unei 
penale. “Toţi factorii politici ai alianţei PSD- de dezinformare a cetăţenilor şi, eventual, ordonanţe pentru amnistie şi graţiere 
ALDE au contrazis informaţiile false. Faptul a oficialilor internaţionali. Acest lucru arată a umplut reţelele de socializare şi 
că, în ciuda dezminţirilor oficiale, se lipsa de caracter şi de ţinută morală agenţiile de ştiri. 
continuă insinuarea existenţei un îndoielnică a celor care au contestat 

Deşi toţi decidenţii responsabili au negat asemenea ordonanţe de urgenţă, arată în reforma justiţiei din România şi care 
zvonurile apărute în presă privind o aşa-zisă mod clar că este vorba de o acţiune demonstrează acum că sunt gata să recurgă 
OUG, se continuă campania de difuzare a coordonată prin care încearcă provocarea la orice mijloace lipsite de onestitate, 
ştirilor false (fake news) pe această temă, cu unei reacţii sociale în contextul apropierii pentru a-şi atinge scopurile.” consideră 
scopul evident de a dezinforma opinia ultimelor termen privind adoptarea legilor liderul PSD Călăraşi, Ciprian Pandea.

R. Paţurcă, despre modificarea OUG 109 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: Este 

o lege pentru viitor, nu pentru trecut sau prezent!

R. Paţurcă: Începând din acest 
an investiţiile devin motor de 

creştere economică

C. Pandea: Continuă 
procesul de creştere a 
salariilor şi pensiilor

Principiile noii legi a pensiilor

C. Pandea: Cele mai relevante realizări ale programul 
de guvernare demonstrează preocuparea pentru 

rezolvarea marilor probleme ale românilor

OUG amnistie şi graţiere - fake news

1.  Număr referinţă: Cod SMIS 111570, contract de 30/11/2018. respectării Manualului de Identitate Vizuală; 
finanțare nr. 1133/09.02.2018 Obiectivul general al proiectului a constat în auditarea proiectului (efectuată de către un 
2. Finanţat din Programul Operaţional Regional Consolidarea poziţiei companiei prin dezvoltarea auditor financiar extern).
2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea activităţii de lucrări de pregătire a terenului în Valoarea totală a contractului de finanţare a fost 
competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, vederea creşterii capacităţii companiei de a presta de de 1.287.223,63 lei din care valoarea eligibilă a 
Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului servicii de lucrări prin dotarea acesteia cu utilaje proiectului este de 1.071.281,78 lei, unde 
antreprenorial, în special prin facilitarea tehnice necesare şi cresterea competitivităţii 728.471,61 lei reprezintă finanțare FEDR, iar suma 
exploatării economice a ideilor noi și prin PUNCT NET RO&MA SRL pe piaţa de profil. de 128.553,81 lei reprezintă finanţare din bugetul 
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv Rezultatele proiectului au constat în: cresterea naţional.
prin incubatoare de afaceri numărului mediu de salariaţi cu 5 persoane; 

PUNCT NET RO&MA SRL3.  Autoritatea de Management: Ministerul achiziţ ie dotări  (echipamente/instalaţi i  
Adresa: str. Dobrogei, nr. 46, etaj 1, camera 5, Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice tehnologice) în scopul creşterii nivelului 

Municipiul Călăraşi, judetul Călăraşi4.  Organism Intermediar: Agenţia pentru tehnologic, industrial al microîntreprinderii, 
Telefon: 0721.272.347Dezvoltare Regională Sud Muntenia creşterii produtivităţii / profitabilităţii firmei, 

E- mail: punctnetroma@gmail.com 5.  Loc de implementare: PUNCT NET RO&MA SRL intrării pe noi pieţe, scăderii poluării, astfel 
Persoană de contact: Doina Osoeanua fost  din 09/02/2018 până la data de respectând mediul înconjurător şi asigurarea 

Călăraşi, 28 iulie 2018

PUNCT NET RO&MA pregăteşte terenul!

ANUNȚ DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT

n Borcea

Aniel Nedelcu: Până la finele anului vom construi 
o piaţă agroalimentară în centrul comunei

Subscrisa Primăria Grădiştea cu sediul în: 
Comuna Grădiştea, str. Calea Călăraşi, nr.132, 
jud Călăraşi, în baza legii 188/1999, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant pe perioadă 
nedeterminată pentru funcţie publică de 
execuţie: consilier, clasa I, grad profesional 
asistent în cadrul compartimentului financiar 
contabil;

n CONDIŢII SPECIFICE
Pentru postul de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent.
- studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă in domeniul  ştiinţe economice.
- vechime în specialitatea studiilor – 1 an
- adaptabilitate şi asumarea răspunderii.

n DATA ORGANIZĂRII CONCURSULUI
- PROBA SCRISĂ - 03 septembrie 2018, ora 
10.00, la sediul Primăriei Grădiştea.
- INTERVIUL - 05 septembrie  2018, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Grădiştea.

Dosarele  de înscriere la concurs se depun, la  
registratura Primăriei comunei Grădiştea, 
Calea Călăraşi, nr.132,telefon 0242336017, fax 
0242336164, e-mail - 
primariagradisteacl@yahoo.ro,  judeţul 
Călăraşi, în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Grădiştea cu doamna Ştefan Anca, consilier 
principal în cadrul compartimentului Resurse 
Umane.

PRIMAR,
Constantin CORBU

PRIMĂRIA GRĂDIŞTEA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

ANUNŢ CONCURS 
- FUNCŢIONAR PUBLIC
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și alarmiste lansate de criticii La începutul săptămânii, 
Guvernului.”premierul Viorica Dăncilă a 

prezentat Bilanţul după Pandea consideră că succesul 
măsurilor macroeconomice a primele 6 luni de 
fost transferat imediat în guvernare arătând că 
buzunarele românilor prin cifrele din macroeconomie 
măsuri sociale. confirmă creşterea 
“După un an și jumătate,  economică sănătoasă 
șomajul este la cel mai mic prag înregistrată de ţara noastră 
istoric din ultimii 30 de ani - sub 

în această perioadă. 3,5%. Pensia minimă garantată 
a fost majorată, exact așa cum “Cele mai relevante realizări ale 
era prevăzut în program, de la programul de guvernare, după 
520 lei, la 640 lei - o creștere cu șase luni de la instalarea 
23%. Se încurajează crearea de cabinetului Dăncilă, 
locuri de muncă prin acordarea demonstrează preocuparea 
unei subvenții de 2.250 lei pe surplus a fost folosit pentru a spus “S-au deblocat programele pentru rezolvarea marilor 
lună pentru angajator. Se susține creșterile de venituri europene și s-a recuperat din probleme ale românilor – 
acordă de acum o primă de ale populației, precum și decalaj. Acum România are salarii și pensii mai mari, 

creșterile cu investițiile 19% absorbție, în condițiile în angajare de 1.000 de lei și stabilitate, dezvoltare.” susţine 
publice.” a subliniat Pandea care media Uniunii Europene pentru cel care iese din șomaj. preşedintele PSD Călăraşi, 
care a continuat “Transferul este de 20%. Pentru finalul O măsură deosebit de Ciprian Pandea care a detaliat, 
contribuțiilor sociale de la acestui an obiectivul este un importantă pentru pensionari succinct, realizările guvernării 
angajator la salariat a adus la nivel de absorbție de  25%.” este creșterea plafonului de PSD – ALDE din această 
buget un plus de 12,6 miliarde venit pentru cei care pot Referitor la capitolul investiţii, perioadă. “Veniturile la bugetul 
lei, cu aproape 37% mai mult liderul social – democraţilor beneficia de medicamente de stat au fost în primele 6 luni 
decât anul trecut, fără a-i afecta călărăşeni a susţinut compensate cu 90%. Nu în cele din 2018 cu 12% mai mari față 
nici pe angajați, nici pe “Investițiile publice au crescut din urmă, indemnizațiile pentru de aceeași perioadă a anului 
angajatori. Beneficiul cu mai mult de jumătate din trecut. În vistieria statului au persoanele cu handicap s-au 
transferului contribuțiilor se suma de anul trecut; au ajuns la intrat cu aproape 15 miliarde dublat față de decembrie 
vede și în reducerea cu aproape 9,1 miliarde de lei. Investițiile lei în plus față de primul 2016.” a conchis liderul PSD 
jumătate a deficitului de la străine directe au crescut cu semestru al anului trecut. Călăraşi, Ciprian Pandea, 
bugetul de pensii.” aproape 66%, ceea ce ne arată Lunar, acest lucru înseamnă o secretar de stat în cadrul 
În ceea ce priveşte atragerea că, din fericire, investitorii nu se creștere de 2,5 miliarde lei sau Secretariatului General al 
fondurilor europene, Pandea a lasă impresionați de știrile false 530 de milioane euro. Acest Guvernului.

ajunge să fie acţionar majoritar, după ce în Recent, o Ordonanţă de Urgenţă care 
prealabil fusese acţionar minoritar. Încredinţarea completează OUG 109 / 2011 privind 
conducerii executive a societăţii, controlul guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
managerial şi/sau operaţional, nu se face automat, 

publice adoptată prin Legea 111 / 2016 cu ci doar în urma unei decizii a Adunării Generale a 
modificările şi completările ulterioare a Acţionarilor şi doar după ce au fost îndeplinite 
fost promovată în Guvern de către condiţiile prealabile necesare: ca statul să devină 

acţionar majoritar după ce a fost acţionar Ministerul Economiei şi ulterior adoptată 
minoritar; ca acţionarul privat să deţină de către Executiv. 
capacitatea financiară şi tehnică necesară 

Ordonanţa completează un vid legislativ care nu a dezvoltării companiei. 
fost avut în vedere de Guvernul PDL care a 

În acest context, investitorul privat cel care asigura 
elaborat OUG 109, majoritatea care a susţinut 

capital, know-how, tehnologie, comenzi şi Guvernul tehnocrat care a aprobat legea 
contracte, brand, etc. Cu alte cuvinte, deciziile vor 111/2016. “Este vorba despre o lacună legislativă 
fi punctuale şi vor avea la bază condiţii clare şi o care priveşte situaţia companiilor la care statul 
analiză serioasă a acţionarilor.  Mai mult, devine din acţionar minoritar, acţionar majoritar. 
încredinţarea conducerii manageriale poate fi Este o lege pentru viitor, nu pentru trecut sau 
revocată dacă se dovedeşte că performanţa prezent. Pentru că se poate dovedi ca în viitor, 
societăţii nu se păstrează şi scade capacitatea pentru protejarea unor interese naţionale 
tehnică şi financiară. “Eficienţa unui operator strategice de natură economică sau socială să fie 
economic depinde, în mod determinant, de necesară transformarea a participaţiilor 
performanţa managementului acestuia, de minoritare deţinute acum de către statul român 
corecta implementare în funcţionarea societăţii a la unii agenţi economici în participaţii majoritare 
mecanismelor de bună guvernare. De aceea, OUG la aceiaşi agenţi economici.” consideră senatorul 
de astăzi permite consolidarea societăţilor PSD Călăraşi Roxana Paţurcă, membru în Comisia 
menţionate. Este de dorit un management privat de buget – finanţe care a continuat “Practic, nu 
eficient şi performant, care să dea randamente era prevăzut în legislaţie ce se poate întâmpla cu 
bune pentru societate şi pentru acţionari. managementul societăţilor în condiţiile în care se 
Urgenţa este generată de faptul că întârzierea în schimbă raportul de forţe în ceea ce priveşte 
implementarea măsurilor de eficientizare a acţiunile, iar statul român dobândeşte calitatea 
întreprinderilor publice influenţează negativ de acţionar majoritar, fie prin negociere directă 

cu celălalt acţionar, fie prin majorare de capital.” lichiditatea, solvabilitatea şi funcţionalitatea 
acestor societăţi, iar acest efect negativ se Prevederile OUG menţionată anterior nu se aplică 
repercutează asupra întregii economii tuturor companiilor în care statul este acţionar 
româneşti.” a conchis parlamentarul călărăşean. majoritar, ci doar acelor companii la care statul 

România creşte economic datorită 
investiţiilor. Alături de resursele 
bugetare consistente alocate, 
reprezentând 4% din PIB şi de 
fondurile europene atrase, în 
procesul investiţional din România 
continuă să intre şi importante 
resurse private. Pe de altă parte 
datoria publică scade. 

“Începând din acest an investiţiile devin 
motor de creştere economică.” susţine 
senatorul PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, 
membru al Comisiei de Buget – finanţe care 
continuă “România în guvernarea PSD-
ALDE a atras de 10 ori mai mulţi bani 

special salariul minim) pleacă investitorii europeni decât guvernul tehnocrat condus 
este doar altă predicţie eronată a celor din de Cioloş - 6,8 miliarde de lei vs 0,68 
Opoziţie. Realitatea ne arată că, miliarde de lei. Astăzi România este în 
dimpotrivă, acţiunile guvernului PSD media europeană privind absorbţia 
inspiră încredere investitorilor străini, care, fondurilor, cu 19% grad de absorbţie, deşi a 
în actualul climat economic favorabil, au pornit procesul cu mare întârziere dat fiind 
investit aproape dublu în România în că guvernul tehnocrat n-a reuşit să facă 
primele 5 luni ale acestui an, comparativ cu operaţionale  cele 7 autorităţi de 
aceeaşi perioadă a guvernării Cioloş.”management, element esenţial care a fost 
Nu în ultimul rând, Roxana Paţurcă rezolvat în 2017 de guvernarea PSD.”
subliniază că România s-a dezvoltat sănătos, Parlamentarul social – democrat consideră 
nu pe „datorie” cum susţinea propaganda că performanţa guvernării PSD susţinută de 
anti-guvernamentală. “Cu numai 2 miliarde cifrele macroeconomice care infirmă 
euro împrumuturi pentru finanţare, PIB-ul categoric toate alarmele false lansate de 
României a crescut cu 32 miliarde euro din Opoziţiei privind plecarea investitorilor 
momentul preluării guvernării de către străini din cauza evoluţiilor politice sau 
actuala coaliţie PSD+ALDE.” a conchis economice din România. “Se dovedeşte că 
senatorul Roxana Paţurcă.„bau-bau-ul” că dacă mărim salariile (în 

străzi din cele 47. Utilajele sunt reţele de gaze. 
deja pe teren. Sper ca până la “Am depus Studiul de 
sfârşitul anului viitor să nu mai Fezabilitate pentru gaze. Să 
fie în comună nicio stradă vedem dacă vom primi un aviz 
neasfaltată” este promisinea de la Ministerul Economiei care 
primarului Aniel Nedelcu. să ne permit să ne racordăm la 

conducta de transport care 
Bază sportivă, trece prin comună. Dacă 

răspunsul va fi pozitiv, atunci modernizată de CNI
vom rezolva şi problema cu 

Veştile bune nu se opresc aici. gazele care ar contribui 
Baza sportivă care găzduieşte substantial la creşterea 
partide de acasă ale echipei de nivelului de trai” susţine 
fotbal Agricola Borcea va fi primarul Aniel Nedelcu.
extinsă prin construirea unui 
teren multifunctional dar şi Zilele Comunei, în 
modernizată prin montarea unei 

perioada 17-19 tabele electronice şi a unui gard 
împrejmuitor. “Am primit şi august
avizul de la CNI pentru bază 

luni să finalizăm această Primarul Aniel Nedelcu a sportive. Urmează să finalizăm Imediat după sărbătorirea Zilei 
investiţie, estimată la circa 10 declarat că investiţia procedura de licitaţie. E vorba de Sfânta Marie, mai exact în 
miliarde de lei vechi, resursele estimată la 10 miliarde de de un teren cu suprafaţă perioada 17-19 august va avea 
fiind exclusiv locale. Am început artificială, multifunctional. În loc evenimentul intitulat Zilele lei ar putea fi gata până la de la bază, avem şi nişte faze plus la baza sportivă existentă comunei Borcea. finele anului. Tot în Borcea determinante ale ISC pe care se va construi şi un gard au demarat şi lucrările de “Un eveniment care va tine trebuie să le urmărim. Imobilul împrejmuitor, parcarea va fi 

comunitatea cu sufletul la gură asfaltare a 25 de străzi. va fi P+1 iar lucrarea se va asfaltată şi va fi montată şi o îl reprezintă Zilele Comunei desfăşura în două etape. tabelă electronica. Continuăm Comuna Borcea pare să se Borcea. Această sărbătoare se Construcţia propriu – zisă cu astfel procesul de modernizare transforme într-un veritabil va desfăşura pe parcursul a 3 dotări, utilităţi, etc ar costa 5 a bazei sportive care anul trecut şantier. În centrul comunei, chiar zile, mai exact în intervalul 17-miliarde de lei vechi” a precizat înainte de înscrierea echipei din această săptămână au 19 august. Oamenii sunt invitaţi primarul Aniel Nedelcu. Agricola în liga a 3-a se afla într-demarat lucrările de construire a la o agapă frăţească, vor 
o stare precară.” a subliniat socializa, se vor relaxa unei pieţe agroalimentare Asfaltarea străzilor va primarul Aniel Nedelcu. participând şi la un spectacol de moderne, investiţia susţinută 

fi finalizată anul muzică şi culoare oferit de exclusiv cu resurse locale fiind 
S-a depus SF-ul pentru artişti de prestigiu ai ţării. În estimată la 10 miliarde de lei viitor

ultima seară va fi şi un frumos vechi. „În acest moment, reţeaua de gaze
foc de artificii. Este un comuna Borcea se află într-un Un alt obiectiv major care se 
eveniment pe care l-am proces de modernizare prin derulează în aceste momente pe Locuitorii comunei Borcea şi-ar 
organizat de fiecare dată cu amenajarea unei pieţe raza comunei Borcea este putea spori confortul casnic 
multă bucurie pentru agroalimentare, proiect pe care asfaltarea străzilor. “Avem în dacă şi Ministerul Economiei şi-
concetăţenii nostri” a conchis l-am demarat în această vedere modernizarea de străzi. ar da acordul pentru avizul care 
primarul Aniel Nedelcu.săptămână. Sperăm ca în 4-5 Anul acesta vom asfalta 25 de să permită implementarea unei 

Salariile profesorilor cresc din toamna acestui an, în 
funcţie de calificarea pe care o are cadrul didactic. În 
lei, salariul va creşte începând cu suma de 262 de lei 
până la 800 de lei, în funcţie de calificarea pe care o 
are cadrul didactic. 

“Guvernarea PSD-ALDE va adopta noi măsuri care vor  
aduce mai mulţi bani în buzunarele românilor. 
Salariile profesorilor vor creşte, din această toamnă, 
cu până la 800 de lei, în funcţie de calificarea pe care 
o are cadrul didactic.” a precizat liderul PSD Călăraşi, 
Ciprian Pandea care a mai adăugat că tot din toamnă 
este preconizată o nouă mărire a pensiilor. 

“Legea Pensiilor va fi pusă în dezbatere publică şi va 
fi votată la sfârşitul acestui an. La calculul vechimii se 
vor adăuga perioada stagiului militar, masteratul şi 
facultatea care a fost făcută la cursuri de zi, precum şi 
doctoratul. În primăvara anului viitor, pensiile vor 
creşte din nou. Punctul de pensie va urca la 1.250, de 
la 1.100 cât e acum, de la 1 iulie.” a mai afirmat 
Pandea care a conchis “Toate acestea sunt posibile 
pentru că se văd deja efectele pozitive ale măsurilor 
adoptate până în acest moment. S-a redus deficitul la 
fondul de pensii la jumătate, mai exact cu 56,4%, 
ceea ce asigură bani suficient pentru pensiile aflate 
în plată dar şi pentru celelalte măsuri. În plus, 2 
milioane de persoane în România pentru care nu 
fuseseră achitate contribuţiile sociale, sunt acum cu 
contribuţiile la zi.”

Ü Îndreptarea inechităţilor istorice. Acum oameni cu 
stagii egale şi condiţii similare, au pensii diferite. 
Este anormal şi acest lucru va fi rezolvat.

Ü Este o lege a justiţiei sociale, va avea ca efect 
recalcularea tuturor celor peste 5,2 milioane de 
pensii.

Ü Nicio o pensie din sistemul contributiv nu va 
scădea.

Ü Se introduce 100% principiul contributivităţii.

Ü Se recompensează mai bine munca.

Ü De la momentul preluării guvernării de PSD şi până 
acum valoarea punctului de pensie a crescut cu 
26%, de la 871 de lei, în 2016, la 1100 de lei, în 
prezent. 

Ü PSD va continua, aşa cum s-a angajat, să majoreze 
valorea punctului de pensie astfel încât, în 2020, 
acesta să ajungă la 1775 de lei, adică DUBLU faţă de 
2016.

publică internă şi internaţională în contextul justiţiei şi a codurilor penale. În fond însă, Ştirea falsă, răspândită de 
adoptării legilor justiţiei şi a codurilor este vorba de o acţiune de manipulare şi propagandă, privind emiterea unei 
penale. “Toţi factorii politici ai alianţei PSD- de dezinformare a cetăţenilor şi, eventual, ordonanţe pentru amnistie şi graţiere 
ALDE au contrazis informaţiile false. Faptul a oficialilor internaţionali. Acest lucru arată a umplut reţelele de socializare şi 
că, în ciuda dezminţirilor oficiale, se lipsa de caracter şi de ţinută morală agenţiile de ştiri. 
continuă insinuarea existenţei un îndoielnică a celor care au contestat 

Deşi toţi decidenţii responsabili au negat asemenea ordonanţe de urgenţă, arată în reforma justiţiei din România şi care 
zvonurile apărute în presă privind o aşa-zisă mod clar că este vorba de o acţiune demonstrează acum că sunt gata să recurgă 
OUG, se continuă campania de difuzare a coordonată prin care încearcă provocarea la orice mijloace lipsite de onestitate, 
ştirilor false (fake news) pe această temă, cu unei reacţii sociale în contextul apropierii pentru a-şi atinge scopurile.” consideră 
scopul evident de a dezinforma opinia ultimelor termen privind adoptarea legilor liderul PSD Călăraşi, Ciprian Pandea.

R. Paţurcă, despre modificarea OUG 109 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: Este 

o lege pentru viitor, nu pentru trecut sau prezent!

R. Paţurcă: Începând din acest 
an investiţiile devin motor de 

creştere economică

C. Pandea: Continuă 
procesul de creştere a 
salariilor şi pensiilor

Principiile noii legi a pensiilor

C. Pandea: Cele mai relevante realizări ale programul 
de guvernare demonstrează preocuparea pentru 

rezolvarea marilor probleme ale românilor

OUG amnistie şi graţiere - fake news

1.  Număr referinţă: Cod SMIS 111570, contract de 30/11/2018. respectării Manualului de Identitate Vizuală; 
finanțare nr. 1133/09.02.2018 Obiectivul general al proiectului a constat în auditarea proiectului (efectuată de către un 
2. Finanţat din Programul Operaţional Regional Consolidarea poziţiei companiei prin dezvoltarea auditor financiar extern).
2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea activităţii de lucrări de pregătire a terenului în Valoarea totală a contractului de finanţare a fost 
competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, vederea creşterii capacităţii companiei de a presta de de 1.287.223,63 lei din care valoarea eligibilă a 
Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului servicii de lucrări prin dotarea acesteia cu utilaje proiectului este de 1.071.281,78 lei, unde 
antreprenorial, în special prin facilitarea tehnice necesare şi cresterea competitivităţii 728.471,61 lei reprezintă finanțare FEDR, iar suma 
exploatării economice a ideilor noi și prin PUNCT NET RO&MA SRL pe piaţa de profil. de 128.553,81 lei reprezintă finanţare din bugetul 
încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv Rezultatele proiectului au constat în: cresterea naţional.
prin incubatoare de afaceri numărului mediu de salariaţi cu 5 persoane; 

PUNCT NET RO&MA SRL3.  Autoritatea de Management: Ministerul achiziţ ie dotări  (echipamente/instalaţi i  
Adresa: str. Dobrogei, nr. 46, etaj 1, camera 5, Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice tehnologice) în scopul creşterii nivelului 

Municipiul Călăraşi, judetul Călăraşi4.  Organism Intermediar: Agenţia pentru tehnologic, industrial al microîntreprinderii, 
Telefon: 0721.272.347Dezvoltare Regională Sud Muntenia creşterii produtivităţii / profitabilităţii firmei, 

E- mail: punctnetroma@gmail.com 5.  Loc de implementare: PUNCT NET RO&MA SRL intrării pe noi pieţe, scăderii poluării, astfel 
Persoană de contact: Doina Osoeanua fost  din 09/02/2018 până la data de respectând mediul înconjurător şi asigurarea 

Călăraşi, 28 iulie 2018

PUNCT NET RO&MA pregăteşte terenul!

ANUNȚ DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT

n Borcea

Aniel Nedelcu: Până la finele anului vom construi 
o piaţă agroalimentară în centrul comunei

Subscrisa Primăria Grădiştea cu sediul în: 
Comuna Grădiştea, str. Calea Călăraşi, nr.132, 
jud Călăraşi, în baza legii 188/1999, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant pe perioadă 
nedeterminată pentru funcţie publică de 
execuţie: consilier, clasa I, grad profesional 
asistent în cadrul compartimentului financiar 
contabil;

n CONDIŢII SPECIFICE
Pentru postul de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent.
- studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă in domeniul  ştiinţe economice.
- vechime în specialitatea studiilor – 1 an
- adaptabilitate şi asumarea răspunderii.

n DATA ORGANIZĂRII CONCURSULUI
- PROBA SCRISĂ - 03 septembrie 2018, ora 
10.00, la sediul Primăriei Grădiştea.
- INTERVIUL - 05 septembrie  2018, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Grădiştea.

Dosarele  de înscriere la concurs se depun, la  
registratura Primăriei comunei Grădiştea, 
Calea Călăraşi, nr.132,telefon 0242336017, fax 
0242336164, e-mail - 
primariagradisteacl@yahoo.ro,  judeţul 
Călăraşi, în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial.
Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Grădiştea cu doamna Ştefan Anca, consilier 
principal în cadrul compartimentului Resurse 
Umane.

PRIMAR,
Constantin CORBU

PRIMĂRIA GRĂDIŞTEA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

ANUNŢ CONCURS 
- FUNCŢIONAR PUBLIC
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