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anuale. 
Punctajul anual realizat de 
asigurat se obţine prin 
împărţirea la 12 a sumei 
punctajelor lunare realizate 
într-un an calendaristic.
Punctajul lunar se calculează 
prin raportarea venitului brut 
realizat sau, după caz, a 
venitului lunar asigurat, care 
a constituit baza de calcul a 
contribuţiei de asigurări 
sociale, la câştigul salarial 
mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale din anul 
respectiv.

În cazul asiguraţilor care, în 
aceeaşi perioadă de timp, pe 
lângă veniturile prevăzute de 
Codul Fiscal, pentru care se 
datorează CAS, dovedesc că 
au venituri asigurate în baza 
unui contract de asigurare 
socială, la determinarea 
punctajului lunar se iau în 
calcul veniturile lunare 
asigurate cumulate.Practic, prin noua lege a anterioară, respectiv 25.Proiectul de lege privind 

pensiilor se vor elimina Valorile punctului de pensie Mai mult, la determinarea sistemul public de pensii a 
inechităţile şi nedreptăţile sunt: cuantumului pensiei, se vor primit, recent, undă verde 
care au făcut ca persoane cu valorifica şi sumele încasate w 1.265 de lei la 1 septembrie de la Guvern dar, pentru a 
aceeaşi vechime, în aceleaşi cu titlu de acord global, 2019;se aplica, iniţiativa 
condiţii de activitate şi sporuri, al 13-lea salariu, ore w 1.775 de lei la 1 septembrie legislativă trebuie pregătire profesională, să suplimentare, prime, premii, 2020;dezbătută şi aprobată de aibă pensii diferite, în funcţie precum şi alte drepturi de w 1.875 la 1 septembrie 2021.Parlament. Chiar dacă va de momentul când au ieşit la natură salarială, potrivit 

În anul 2021, valoarea ajunge în Monitorul pensie!” proiectului noii legi a 
punctului de referinţă este de Oficial anul acesta ori anul pensiilor.Potrivit proiectului de lege, 75 de lei. Începând din anul 

viitor, noua lege a cuantumul pensiei se Impactul financiar al noii legi 2022, valoarea punctului de 
pensiilor se va aplica determină prin înmulţirea a pensiilor va fi de 8,45 referinţă, în funcţie de care se 
etapizat începând cu 2019 numărului total de puncte miliarde lei în 2019, de 24,85 stabileşte cuantumul pensiei, 

realizat de asigurat cu şi va intra în vigoare, miliarde de lei în anul 2020, se majorează anual cu 100% 
valoarea punctului de de 58,1 de miliarde de lei în integral, din 2021. din rata medie anuală a 
referinţă. anul 2021 şi de 81,15 de inflaţiei, la care se adaugă 

miliarde de lei în anul 2022, 50% din creşterea reală a Valoarea punctului de Senatoarea PSD Călăraşi, 
se arată în varianta finală a câştigului salarial mediu brut referinţă este rezultatul Roxana Paţurcă a declarat 
proiectului noii legi. realizat.raportului dintre valoarea pentru www.arenamedia.ro 

punctului de pensie şi nivelul În anul 2018, cheltuielile Numărul total de puncte că “Nu se modifică vârsta 
mediu al stagiilor de cotizare statului cu pensiile publice se realizat de asigurat se obţine standard de pensionare şi 
prevăzute de legislaţia ridică la 61,5 miliarde de lei.prin însumarea punctajelor nici stagiul de cotizare. 

Salariul mediu net din luna august a fost de 2.669 lei, 
mai mare cu circa 13% faţă de august 2017, respectiv cu 
28,5% mai mare faţă de august 2016, arată datele 
publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică. 
„Salariul mediu nominal net în august 2016 era de 
2076 de lei. Acum, este de 2669 de lei, adică un plus de 
593 de lei, respectiv +28,5%! Raportat la Euro, salariu 
mediu net era de 466 Euro în august 2016 şi este de 
575 Euro în august 2018!” a declarat senatoarea PSD 
Călăraşi, Roxana Paţurcă, pentru www.arenamedia.ro 
care a continuat “Salariul mediu net în România a 
crescut cu 109 euro (+23%) în guvernarea PSD faţă de 
guvernul Cioloş. În doar doi ani de guvernare social-
democrată, românii au câştigat în plus aproape un sfert 
din salariu!”

Începând cu data de 10 octombrie, senatoarea PSD 
Călăraşi, Roxana Paţurcă va activa în Comisia pentru 
administraţie publică, făcând rocadă cu colegul său de 
partid, Nicolae Bădălău care a devenit membru al 
Comisiei pentru mediu.

În această comisie condusă de Florin Cârciumaru (PSD), 
Roxana Paţurcă a devenit colegă cu senatorul PNL 
Călăraşi, Răducu Filipescu.
Roxana Paţurcă îşi va continua activitatea şi în Comisia 
pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 
capital, condusă de Viorel Arcaş (PSD).
Din 4 iulie, Roxana Paţurcă este şi membră a Comisiei 
speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de 
Conturi, prezidată de Sorin Lazăr (PSD).

Fermierii care au depus cereri unice de plată vor 
primi în avans, începând de marţi, 16 octombrie, 
subvenţiile necesare pentru efectuarea lucrărilor 
agricole de toamnă. Printr-o postare pe contul 
personal de facebook, senatoarea PSD Călăraşi, 
Roxana Paţurcă a spus “Din 16 octombrie încep 
plăţile în avans atât pentru sectorul vegetal – 
pentru culturi, cât şi pentru zootehnie. Se continuă 
astfel o practică benefică, care în anii trecuţi a adus 
recolte record şi care încearcă să acorde fermierilor 
români şanse egale în competiţia cu cei europeni. 
Sumele sunt consistente – de ordinul sutelor de 
milioane de euro - şi reprezintă un sprijin mult 
aşteptat de fermieri, inclusiv pentru cei călărăşeni.”
Premierul Viorica Dăncilă a declarat că Executivul va 
acorda 70% din plăţile directe şi 85% din banii ce 
provin din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală. "Astfel, în următoarele două 
săptămâni, vor intra în agricultură, doar din această 
formă de sprijin, 200 de milioane de euro. Plătim la 
timp subvenţiile, oferim fermierilor sprijinul de 
care au nevoie pentru pregătirea următorului an 
agricol. Îi mulţumesc domnului ministru Petre Daea 
şi colegilor de la APIA şi Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale pentru munca depusă astfel încât 
plăţile să se facă în avans", a adăugat Viorica 
Dăncilă.

Programul „Rechizite şcolare pentru elevi – şanse 
egale la educaţie” are în vedere prevenirea 
abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, prin 
asigurarea accesului egal la învăţământul obligatoriu, 
pentru elevii din familiile sărace. 

“Prin programul ”Rechizite şcolare pentru elevi – şanse egale la 
educaţie”, peste 360.000 de preşcolari şi elevi din clasele II - VIII 
beneficiază în anul şcolar 2018/2019 de pachete de rechizite şi 
ghiozdane, astfel:

n 308.611 elevi vor primi ghiozdane (elevii din familiile unde 
venitul mediu net lunar pe membru de familie e mai mic de 
jumătate din salariul minim brut pe ţară). 

n 51.539 preşcolari vor intra în posesia de rechizite şcolare 
(copiii care vor beneficia de tichetele sociale acordate conform 
Legii 248/2015). sau neimplicându-se deloc. În timp, acest lucru s-a simţit iar 
Bugetul total al proiectului este de peste 17 milioane lei iar în foarte mulţi elevi săraci au renunţat la şcoală. Efectul cancerigen 
judeţul nostru Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi se va al nepăsării unor actori importanţi în viaţa şcolară ne determină 
ocupa de identificarea beneficiarilor şi distribuirea ghiozdanelor să luăm atitudine şi să aplicăm măsuri sociale concrete  prin care 
şi rechizitelor.” a declarat senatoarea PSD Călăraşi, Roxana să ajutăm elevii să-şi finalizeze studiile.
Paţurcă. Acest Guvern se va îngriji în perioada imediat următoare şi de 

impunerea unui prag minim al valorii burselor şcolare pe care Acest program face parte dintr-o politică publică integrată a 
autorităţile publice locale să fie obligate să le acorde elevilor. Guvernului PSD-ALDE care urmăreşte scăderea abandonului 
Astfel punem stop abuzurilor unor primari care acordă burse de şcolar în învăţământul preuniversitar. Deşi învăţământul e gratuit 
50 lei unor elevi cu probleme sociale sau 100 lei pe lună elevilor potrivit Constituţiei, efortul bugetar privind finanţarea a căzut 
cu media 10. mereu pe Guvern, autorităţile locale implicându-se prea puţin 

Roxana Paţurcă: Noua lege a pensiilor 
se va aplica etapizat, începând cu 2019

Salariul mediu net din 
august 2018, mai mare cu 
28,5% faţă de august 2016

Roxana Paţurcă, noua 
membră a Comisiei pentru 

administraţie publică din Senat

Din 16 octombrie, 
au început plăţile în 

avans atât pentru 
sectorul vegetal cât şi 

pentru zootehnie

R. Paţurcă: Peste 360.000 de preşcolari 
şi elevi din clasele II - VIII beneficiază de 

pachete de rechizite şi ghiozdane 

primit astăzi votul colegilor 263/2010, Legea pensiilor, 
senatori din Comisia de prin care municipiul Călăraşi 
Muncă. Este un drept care li va fi introdus în acest text de 
se cuvine călărăşenilor şi sper lege pentru a beneficia 
ca foarte curând această lege locuitorii municipiului de 
să ajungă la vot în Camera această reducere a vârstei 
Deputaţilor pentru a fi standard de pesnionare, fără 
adoptată!” este mesajul să le fie afectate drepturile 
transmis de parlamentarul băneşti. În concluzie, să fiu 
călărăşean. mai puţin tehnic, până în 

2030, toţi călărăşenii vor Persoanele care au locuit cel 
putea să iasă la pensie mai puţin 30 de ani în zonele 
devreme cu 2 ani de zile fără afectate de poluare 
să le fie afectate aceste remanentă beneficiază de 
drepturi băneşti.” spunea în reducerea vârstei standard de 
vară, în cadrul unei conferinţe pensionare cu doi ani fără 
de presă deputatul Sorin penalizarea stabilită pentru 
Vrăjitoru.pensia anticipată parţială, 
Sorin Vrăjitoru a explicat potrivit Legii 144 / 2017  
atunci şi motivele care au stat pentru modificarea alin. (5) al 
la baza acestui demers „În art. 65 din Legea nr. 263/2010 
cazul Călăraşiului, am privind sistemul unitar de 
identificat sursa de poluare pensii publice.În categoria 
remanentă, aceasta fiind zonelor afectate de poluare 
uzina cocsochimică din remanentă ar putea intra şi 
cadrul Combinatului municipiul Călăraşi şi comuna 
Siderurgic. Această uzină Modelu graţie unei iniţiative 
cocsochimică este prevăzută legislative depusă, în vară, la 
ca şi sit contaminat la poziţia 

Parlament de deputatul PSD 
74, într-un inventar al sit-

Călăraşi, Sorin Vrăjitoru. „Am 
urilor contaminate la nivel 

ţinut să vă informez despre 
naţional. Acest fapt ne dă 

ultima iniţiativă legislativă pe dreptul să mergem la acest 
care am depus-o în această articol de lege şi să 
săptămână în Parlamentul introducem pe listă şi 
României. Din punctul meu Călăraşiul pentru a beneficia 
de vedere extrem de de această reducere a vârstei 
benefică pentru toţi standard de pensionare. 
călărăşenii dar şi pentru Pentru municipiul Călăraşi, 
locuitorii comuniei Modelu. din date oficiale de la Casa 
Dacă reuşim să o trecem prin de Pensii, 13.490 de 
Parlament, se va reduce persoane, localitatea Modelu 
vârsta de pensionare cu doi Proiectul legislativ a primit mai aproape de aprobarea 1.309 persoane ar putea 

avizul senatorilor din Camera Legii care permite ani de zile a tuturor beneficia de prevederile 
de muncă. După ce va trece pensionarea anticipată cu doi locuitorilor care au domiciliat acestei legi. Ultimele 3 oraşe 
de votul Senatului, legea va ani, fără penalizări, a 30 de ani în aceste două care au fost introduse în mai 
ajunge spre dezbatere şi călărăşenilor care trăiesc într- localităţi. 2017, în acest text de lege au 
aprobare la Camera un oraş cu poluare Iniţiativa legislativă are ca fost: Slatna, Turnu Măgurele 
Deputaţilor care este for remanentă. Proiectul obiect de reglementare şi Rm Vâlcea.” a explicat 
decizional. „Suntem cu un pas legislativ pe care l-am iniţiat a amendarea Art. 65 din Legea Vrăjitoru.

Sorin Vrăjitoru: Suntem cu un pas 
mai aproape de aprobarea Legii care 

permite pensionarea anticipată 
cu doi ani a călărăşenilor

Deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, a 
anunţat pe pagina personală de facebook că 
iniţiativa sa legislativă privind reducerea vârstei 
standard de pensionare a călărăşenilor cu 2 ani 
ar putea prinde contur până la finalul anului. 

Data lansării apelului de selecţie: 30.10.2018 ora 10.00 pentru  proiecte de infrastructură socială sunt în valoare de www.baraganse.ro
180.000 euro, Măsură lansată prin apelul de selecţie cu tipurile de 1. Solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare astfel:

beneficiari eligibili Suma alocata pe sesiune este în valoare de 180.000 - La sediul GAL din comuna Ştefan cel Mare, Strada Şcolii 
(M1/6B). STIMULAREA DEZVOLTĂRII TERITORIULUI GAL Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este nr 32 A, în intervalul orar 10-16

BĂRĂGANUL DE SUD-EST de 180.000 euro - Prin poşta electronica- e-mail la adresa: 
Beneficiarii eligibili sunt: Data limită de primire a proiectelor şi locul unde se pot galbaragan@baraganse.ro

depune proiectele- Autorităţile locale cu responsabilităţi în domeniu, în - La telefonul: 0744 667 492 – Mândruţescu Vlad; 0737 
parteneriat cu actorii sociali relevanţi (prin actori cu Proiectele se vor depune până la data limită 30.11.2018, la 444 714 – Manea Cornel Rudolf; 0744 539 132 – Mitulescu 
expertiză relevantă se întelege acei actori care vor fi sediul GAL Bărăganul de Sud Est din stradă Scolii nr. 32A, Alexandru.
implicaţi în derularea uneia/unora dintre acţiunile care comuna Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi, de luni- vineri în LA SEDIUL GAL EXISTĂ PE SUPORT TIPĂRIT INFORMAŢII 
contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de intervalul orar 10-16. DETALIATE AFERENTE "(M1/6B). STIMULAREA DEZVOLTĂRII 
realizare/de rezultat solicitati prin prezenta cerere de În momentul în care s-au depus proiecte în valoare 120% TERITORIULUI GAL BĂRĂGANUL DE SUD-EST"
propuneri de proiecte) din valoarea alocată, atunci apelul de selecţie se va închide. ALTE INFORMAŢII
- Furnizori de servicii sociale în condiţiile legii Excepţie de la această situaţie sunt primele 5 zile, când nu În momentul în care s-au depus proiecte în valoare  120% 

există limită de sumă pentru depunerea proiectelor.- Pentru măsurile cu specific educaţional este obligatoriu din valoarea alocată, atunci apelul de selecţie se va închide. 
parteneriatul cu unităţi şcolare locale/Inspectoratul Şcolar Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii Excepţie de la această situaţie sunt primele 5 zile, când nu 
Judeţean din judeţul de provenienţă al comunităţii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL există limită de sumă pentru depunerea proiectelor
marginalizate aflate în risc de săracie şi excluziune socială. pentru măsura "(M1/6B) STIMULAREA DEZVOLTĂRII ATENŢIE! Perioada de monitorizare a proiectului va fi 

TERITORIULUI GAL BĂRĂGANUL DE SUD-EST", care se FONDURILE DISPONIBILE, aferente "(M1/6B) STIMULAREA stabilită prin contractul de finantare şi va fi de maxim 5 ani 
poate descărca de pe pagina de internet GAL DEZVOLTĂRII TERITORIULUI GAL BĂRĂGANUL DE SUD-EST, de la rambursarea ultimei cereri de plată

Anunţ privind lansarea Apelului de Selecţie nr 4. în cadrul Grupului de Acţiune Locală Bărăganul 
de Sud-Est, aferent "M1/6B Stimularea dezvoltării teritoriului GAL Bărăganul de Sud-Est"

Proiectul de asistenţă tehnică „Sprijin pentru pregătirea 
aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată pentru aria de operare a operatorului regional în 
judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020” (SPAF-
POIM) se apropie de sfârşit şi urmează depunerea cererii de 
finanţare. Un pas foarte important, în acest deziderat, este 
finalizarea aranjamentului instituţional, ce implică 
obligativitatea preluării tuturor localităţilor beneficiare, 
membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, 
în aria de operare. 

Astfel, în şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei Ecoaqua, din 
data de 23.10.2018, s-au luat două hotărâri importante:

- Modificarea Contractului de Delegare în vederea preluării 
U.A.T.-urilor din aria proiectului;

- Avizarea modificarii organigramei operatorului ECOAQUA S.A.

Modificările au fost organizate astfel încât să poată prelua în 
operare toate comunele fără o creştere a personalului de bază 
-numărul de personal va creşte însă prin preluarea 
personalului ce operează deja sistemele din comune, maxim 
câte trei persoane pentru fiecare comună.

Pentru a putea controla un număr atât de mare de sisteme (în 
total 33 de U.A.T.-uri), a crescut gradul de centralizare a 
activităţilor. Structura organizatorică are trei direcţiii - Direcţia 
Producţie, Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică direcţii care 
se ocupă de activităţi ce vizează operatorul ca întreg, precum 
contabilitatea, aspectele comerciale, auditul tehnologic - şi trei 
sucursale, în cadrul cărora sunt organizate centre zonale 
pentru coordonarea activităţilor locale. La aceste direcţii şi 
sucursale se mai adaugă şi compartimentele funcţionale aflate 
în subordinea directă a directorului general - Juridic, Achiziţii, 
Resurse Umane, SSM, Audit, Transporturi, Monitorizare 
Contract de Delegare şi UIP.

În vederea implementării proiectului de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din fonduri POIM, 
organigrama cuprinde şi o dimensionare corespunzătoare a 
compartimentului Compartimentul UIP (Unitatea de 
Implementare a Proiectului) în acord cu prevederile SF-ului 
aferent SPAF POIM, acest departament având deja o 
experienţă dovedită şi în implementarea cu succes a 
proiectului anterior, finanţat din POS Mediu în valoare circa 
100 milioane euro. 

Pentru eficientizarea activităţii activitatea de mentenanţă  
(întreţinere a utilajelor şi instalaţiilor aflate în operare în 
scopul prevenirii defectării şi avarierii instalaţiilor) nu va mai fi 
efectuată de sucursale ci va fi dirijată centralizat de către 
Direcţia Tehnică. În aceiaşi logică Direcţia Producţie-Comercial 
va avea în subordine anganjaţii din întreaga arie de operare, ce 
se ocupă de politica de facturare, încasare, relaţii cu clienţii.

De asemenea prin actuala organigramă se răspunde unor 
solicitări mai vechi ale Asociaţiei:

- Înfiinţarea unui departament  pentru determinarea, 
detectarea şi diminuarea pierderilor;

- Existenţa unei structuri cu responsabilităţi în cartografierea 
reţelelor edilitare aferente serviciului în coordonate GPS, prin 
implementarea sistemului GIS;

- Existenţa unui sistem unic de facturare şi gestiune a clienţilor 
pe toată aria de operare, care să constituie baza politicilor de 
simplificare a modului de transmitere a informaţiilor şi 
diversificare a modalităţilor de plată către clienţi.

Având în vedere cele mai sus menţionate Asociaţia a avizat 
Organigrama în formula prezentată de ECOAQUA SA.

Comunicat 
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anuale. 
Punctajul anual realizat de 
asigurat se obţine prin 
împărţirea la 12 a sumei 
punctajelor lunare realizate 
într-un an calendaristic.
Punctajul lunar se calculează 
prin raportarea venitului brut 
realizat sau, după caz, a 
venitului lunar asigurat, care 
a constituit baza de calcul a 
contribuţiei de asigurări 
sociale, la câştigul salarial 
mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale din anul 
respectiv.

În cazul asiguraţilor care, în 
aceeaşi perioadă de timp, pe 
lângă veniturile prevăzute de 
Codul Fiscal, pentru care se 
datorează CAS, dovedesc că 
au venituri asigurate în baza 
unui contract de asigurare 
socială, la determinarea 
punctajului lunar se iau în 
calcul veniturile lunare 
asigurate cumulate.Practic, prin noua lege a anterioară, respectiv 25.Proiectul de lege privind 

pensiilor se vor elimina Valorile punctului de pensie Mai mult, la determinarea sistemul public de pensii a 
inechităţile şi nedreptăţile sunt: cuantumului pensiei, se vor primit, recent, undă verde 
care au făcut ca persoane cu valorifica şi sumele încasate w 1.265 de lei la 1 septembrie de la Guvern dar, pentru a 
aceeaşi vechime, în aceleaşi cu titlu de acord global, 2019;se aplica, iniţiativa 
condiţii de activitate şi sporuri, al 13-lea salariu, ore w 1.775 de lei la 1 septembrie legislativă trebuie pregătire profesională, să suplimentare, prime, premii, 2020;dezbătută şi aprobată de aibă pensii diferite, în funcţie precum şi alte drepturi de w 1.875 la 1 septembrie 2021.Parlament. Chiar dacă va de momentul când au ieşit la natură salarială, potrivit 

În anul 2021, valoarea ajunge în Monitorul pensie!” proiectului noii legi a 
punctului de referinţă este de Oficial anul acesta ori anul pensiilor.Potrivit proiectului de lege, 75 de lei. Începând din anul 

viitor, noua lege a cuantumul pensiei se Impactul financiar al noii legi 2022, valoarea punctului de 
pensiilor se va aplica determină prin înmulţirea a pensiilor va fi de 8,45 referinţă, în funcţie de care se 
etapizat începând cu 2019 numărului total de puncte miliarde lei în 2019, de 24,85 stabileşte cuantumul pensiei, 

realizat de asigurat cu şi va intra în vigoare, miliarde de lei în anul 2020, se majorează anual cu 100% 
valoarea punctului de de 58,1 de miliarde de lei în integral, din 2021. din rata medie anuală a 
referinţă. anul 2021 şi de 81,15 de inflaţiei, la care se adaugă 

miliarde de lei în anul 2022, 50% din creşterea reală a Valoarea punctului de Senatoarea PSD Călăraşi, 
se arată în varianta finală a câştigului salarial mediu brut referinţă este rezultatul Roxana Paţurcă a declarat 
proiectului noii legi. realizat.raportului dintre valoarea pentru www.arenamedia.ro 

punctului de pensie şi nivelul În anul 2018, cheltuielile Numărul total de puncte că “Nu se modifică vârsta 
mediu al stagiilor de cotizare statului cu pensiile publice se realizat de asigurat se obţine standard de pensionare şi 
prevăzute de legislaţia ridică la 61,5 miliarde de lei.prin însumarea punctajelor nici stagiul de cotizare. 

Salariul mediu net din luna august a fost de 2.669 lei, 
mai mare cu circa 13% faţă de august 2017, respectiv cu 
28,5% mai mare faţă de august 2016, arată datele 
publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică. 
„Salariul mediu nominal net în august 2016 era de 
2076 de lei. Acum, este de 2669 de lei, adică un plus de 
593 de lei, respectiv +28,5%! Raportat la Euro, salariu 
mediu net era de 466 Euro în august 2016 şi este de 
575 Euro în august 2018!” a declarat senatoarea PSD 
Călăraşi, Roxana Paţurcă, pentru www.arenamedia.ro 
care a continuat “Salariul mediu net în România a 
crescut cu 109 euro (+23%) în guvernarea PSD faţă de 
guvernul Cioloş. În doar doi ani de guvernare social-
democrată, românii au câştigat în plus aproape un sfert 
din salariu!”

Începând cu data de 10 octombrie, senatoarea PSD 
Călăraşi, Roxana Paţurcă va activa în Comisia pentru 
administraţie publică, făcând rocadă cu colegul său de 
partid, Nicolae Bădălău care a devenit membru al 
Comisiei pentru mediu.

În această comisie condusă de Florin Cârciumaru (PSD), 
Roxana Paţurcă a devenit colegă cu senatorul PNL 
Călăraşi, Răducu Filipescu.
Roxana Paţurcă îşi va continua activitatea şi în Comisia 
pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 
capital, condusă de Viorel Arcaş (PSD).
Din 4 iulie, Roxana Paţurcă este şi membră a Comisiei 
speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru controlul execuţiei bugetelor anuale ale Curţii de 
Conturi, prezidată de Sorin Lazăr (PSD).

Fermierii care au depus cereri unice de plată vor 
primi în avans, începând de marţi, 16 octombrie, 
subvenţiile necesare pentru efectuarea lucrărilor 
agricole de toamnă. Printr-o postare pe contul 
personal de facebook, senatoarea PSD Călăraşi, 
Roxana Paţurcă a spus “Din 16 octombrie încep 
plăţile în avans atât pentru sectorul vegetal – 
pentru culturi, cât şi pentru zootehnie. Se continuă 
astfel o practică benefică, care în anii trecuţi a adus 
recolte record şi care încearcă să acorde fermierilor 
români şanse egale în competiţia cu cei europeni. 
Sumele sunt consistente – de ordinul sutelor de 
milioane de euro - şi reprezintă un sprijin mult 
aşteptat de fermieri, inclusiv pentru cei călărăşeni.”
Premierul Viorica Dăncilă a declarat că Executivul va 
acorda 70% din plăţile directe şi 85% din banii ce 
provin din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală. "Astfel, în următoarele două 
săptămâni, vor intra în agricultură, doar din această 
formă de sprijin, 200 de milioane de euro. Plătim la 
timp subvenţiile, oferim fermierilor sprijinul de 
care au nevoie pentru pregătirea următorului an 
agricol. Îi mulţumesc domnului ministru Petre Daea 
şi colegilor de la APIA şi Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale pentru munca depusă astfel încât 
plăţile să se facă în avans", a adăugat Viorica 
Dăncilă.

Programul „Rechizite şcolare pentru elevi – şanse 
egale la educaţie” are în vedere prevenirea 
abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, prin 
asigurarea accesului egal la învăţământul obligatoriu, 
pentru elevii din familiile sărace. 

“Prin programul ”Rechizite şcolare pentru elevi – şanse egale la 
educaţie”, peste 360.000 de preşcolari şi elevi din clasele II - VIII 
beneficiază în anul şcolar 2018/2019 de pachete de rechizite şi 
ghiozdane, astfel:

n 308.611 elevi vor primi ghiozdane (elevii din familiile unde 
venitul mediu net lunar pe membru de familie e mai mic de 
jumătate din salariul minim brut pe ţară). 

n 51.539 preşcolari vor intra în posesia de rechizite şcolare 
(copiii care vor beneficia de tichetele sociale acordate conform 
Legii 248/2015). sau neimplicându-se deloc. În timp, acest lucru s-a simţit iar 
Bugetul total al proiectului este de peste 17 milioane lei iar în foarte mulţi elevi săraci au renunţat la şcoală. Efectul cancerigen 
judeţul nostru Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi se va al nepăsării unor actori importanţi în viaţa şcolară ne determină 
ocupa de identificarea beneficiarilor şi distribuirea ghiozdanelor să luăm atitudine şi să aplicăm măsuri sociale concrete  prin care 
şi rechizitelor.” a declarat senatoarea PSD Călăraşi, Roxana să ajutăm elevii să-şi finalizeze studiile.
Paţurcă. Acest Guvern se va îngriji în perioada imediat următoare şi de 

impunerea unui prag minim al valorii burselor şcolare pe care Acest program face parte dintr-o politică publică integrată a 
autorităţile publice locale să fie obligate să le acorde elevilor. Guvernului PSD-ALDE care urmăreşte scăderea abandonului 
Astfel punem stop abuzurilor unor primari care acordă burse de şcolar în învăţământul preuniversitar. Deşi învăţământul e gratuit 
50 lei unor elevi cu probleme sociale sau 100 lei pe lună elevilor potrivit Constituţiei, efortul bugetar privind finanţarea a căzut 
cu media 10. mereu pe Guvern, autorităţile locale implicându-se prea puţin 

Roxana Paţurcă: Noua lege a pensiilor 
se va aplica etapizat, începând cu 2019

Salariul mediu net din 
august 2018, mai mare cu 
28,5% faţă de august 2016

Roxana Paţurcă, noua 
membră a Comisiei pentru 

administraţie publică din Senat

Din 16 octombrie, 
au început plăţile în 

avans atât pentru 
sectorul vegetal cât şi 

pentru zootehnie

R. Paţurcă: Peste 360.000 de preşcolari 
şi elevi din clasele II - VIII beneficiază de 

pachete de rechizite şi ghiozdane 

primit astăzi votul colegilor 263/2010, Legea pensiilor, 
senatori din Comisia de prin care municipiul Călăraşi 
Muncă. Este un drept care li va fi introdus în acest text de 
se cuvine călărăşenilor şi sper lege pentru a beneficia 
ca foarte curând această lege locuitorii municipiului de 
să ajungă la vot în Camera această reducere a vârstei 
Deputaţilor pentru a fi standard de pesnionare, fără 
adoptată!” este mesajul să le fie afectate drepturile 
transmis de parlamentarul băneşti. În concluzie, să fiu 
călărăşean. mai puţin tehnic, până în 

2030, toţi călărăşenii vor Persoanele care au locuit cel 
putea să iasă la pensie mai puţin 30 de ani în zonele 
devreme cu 2 ani de zile fără afectate de poluare 
să le fie afectate aceste remanentă beneficiază de 
drepturi băneşti.” spunea în reducerea vârstei standard de 
vară, în cadrul unei conferinţe pensionare cu doi ani fără 
de presă deputatul Sorin penalizarea stabilită pentru 
Vrăjitoru.pensia anticipată parţială, 
Sorin Vrăjitoru a explicat potrivit Legii 144 / 2017  
atunci şi motivele care au stat pentru modificarea alin. (5) al 
la baza acestui demers „În art. 65 din Legea nr. 263/2010 
cazul Călăraşiului, am privind sistemul unitar de 
identificat sursa de poluare pensii publice.În categoria 
remanentă, aceasta fiind zonelor afectate de poluare 
uzina cocsochimică din remanentă ar putea intra şi 
cadrul Combinatului municipiul Călăraşi şi comuna 
Siderurgic. Această uzină Modelu graţie unei iniţiative 
cocsochimică este prevăzută legislative depusă, în vară, la 
ca şi sit contaminat la poziţia 

Parlament de deputatul PSD 
74, într-un inventar al sit-

Călăraşi, Sorin Vrăjitoru. „Am 
urilor contaminate la nivel 

ţinut să vă informez despre 
naţional. Acest fapt ne dă 

ultima iniţiativă legislativă pe dreptul să mergem la acest 
care am depus-o în această articol de lege şi să 
săptămână în Parlamentul introducem pe listă şi 
României. Din punctul meu Călăraşiul pentru a beneficia 
de vedere extrem de de această reducere a vârstei 
benefică pentru toţi standard de pensionare. 
călărăşenii dar şi pentru Pentru municipiul Călăraşi, 
locuitorii comuniei Modelu. din date oficiale de la Casa 
Dacă reuşim să o trecem prin de Pensii, 13.490 de 
Parlament, se va reduce persoane, localitatea Modelu 
vârsta de pensionare cu doi Proiectul legislativ a primit mai aproape de aprobarea 1.309 persoane ar putea 

avizul senatorilor din Camera Legii care permite ani de zile a tuturor beneficia de prevederile 
de muncă. După ce va trece pensionarea anticipată cu doi locuitorilor care au domiciliat acestei legi. Ultimele 3 oraşe 
de votul Senatului, legea va ani, fără penalizări, a 30 de ani în aceste două care au fost introduse în mai 
ajunge spre dezbatere şi călărăşenilor care trăiesc într- localităţi. 2017, în acest text de lege au 
aprobare la Camera un oraş cu poluare Iniţiativa legislativă are ca fost: Slatna, Turnu Măgurele 
Deputaţilor care este for remanentă. Proiectul obiect de reglementare şi Rm Vâlcea.” a explicat 
decizional. „Suntem cu un pas legislativ pe care l-am iniţiat a amendarea Art. 65 din Legea Vrăjitoru.

Sorin Vrăjitoru: Suntem cu un pas 
mai aproape de aprobarea Legii care 

permite pensionarea anticipată 
cu doi ani a călărăşenilor

Deputatul PSD Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, a 
anunţat pe pagina personală de facebook că 
iniţiativa sa legislativă privind reducerea vârstei 
standard de pensionare a călărăşenilor cu 2 ani 
ar putea prinde contur până la finalul anului. 

Data lansării apelului de selecţie: 30.10.2018 ora 10.00 pentru  proiecte de infrastructură socială sunt în valoare de www.baraganse.ro
180.000 euro, Măsură lansată prin apelul de selecţie cu tipurile de 1. Solicitanţii pot obţine informaţii suplimentare astfel:

beneficiari eligibili Suma alocata pe sesiune este în valoare de 180.000 - La sediul GAL din comuna Ştefan cel Mare, Strada Şcolii 
(M1/6B). STIMULAREA DEZVOLTĂRII TERITORIULUI GAL Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este nr 32 A, în intervalul orar 10-16

BĂRĂGANUL DE SUD-EST de 180.000 euro - Prin poşta electronica- e-mail la adresa: 
Beneficiarii eligibili sunt: Data limită de primire a proiectelor şi locul unde se pot galbaragan@baraganse.ro

depune proiectele- Autorităţile locale cu responsabilităţi în domeniu, în - La telefonul: 0744 667 492 – Mândruţescu Vlad; 0737 
parteneriat cu actorii sociali relevanţi (prin actori cu Proiectele se vor depune până la data limită 30.11.2018, la 444 714 – Manea Cornel Rudolf; 0744 539 132 – Mitulescu 
expertiză relevantă se întelege acei actori care vor fi sediul GAL Bărăganul de Sud Est din stradă Scolii nr. 32A, Alexandru.
implicaţi în derularea uneia/unora dintre acţiunile care comuna Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi, de luni- vineri în LA SEDIUL GAL EXISTĂ PE SUPORT TIPĂRIT INFORMAŢII 
contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de intervalul orar 10-16. DETALIATE AFERENTE "(M1/6B). STIMULAREA DEZVOLTĂRII 
realizare/de rezultat solicitati prin prezenta cerere de În momentul în care s-au depus proiecte în valoare 120% TERITORIULUI GAL BĂRĂGANUL DE SUD-EST"
propuneri de proiecte) din valoarea alocată, atunci apelul de selecţie se va închide. ALTE INFORMAŢII
- Furnizori de servicii sociale în condiţiile legii Excepţie de la această situaţie sunt primele 5 zile, când nu În momentul în care s-au depus proiecte în valoare  120% 

există limită de sumă pentru depunerea proiectelor.- Pentru măsurile cu specific educaţional este obligatoriu din valoarea alocată, atunci apelul de selecţie se va închide. 
parteneriatul cu unităţi şcolare locale/Inspectoratul Şcolar Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii Excepţie de la această situaţie sunt primele 5 zile, când nu 
Judeţean din judeţul de provenienţă al comunităţii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL există limită de sumă pentru depunerea proiectelor
marginalizate aflate în risc de săracie şi excluziune socială. pentru măsura "(M1/6B) STIMULAREA DEZVOLTĂRII ATENŢIE! Perioada de monitorizare a proiectului va fi 

TERITORIULUI GAL BĂRĂGANUL DE SUD-EST", care se FONDURILE DISPONIBILE, aferente "(M1/6B) STIMULAREA stabilită prin contractul de finantare şi va fi de maxim 5 ani 
poate descărca de pe pagina de internet GAL DEZVOLTĂRII TERITORIULUI GAL BĂRĂGANUL DE SUD-EST, de la rambursarea ultimei cereri de plată

Anunţ privind lansarea Apelului de Selecţie nr 4. în cadrul Grupului de Acţiune Locală Bărăganul 
de Sud-Est, aferent "M1/6B Stimularea dezvoltării teritoriului GAL Bărăganul de Sud-Est"

Proiectul de asistenţă tehnică „Sprijin pentru pregătirea 
aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată pentru aria de operare a operatorului regional în 
judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020” (SPAF-
POIM) se apropie de sfârşit şi urmează depunerea cererii de 
finanţare. Un pas foarte important, în acest deziderat, este 
finalizarea aranjamentului instituţional, ce implică 
obligativitatea preluării tuturor localităţilor beneficiare, 
membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, 
în aria de operare. 

Astfel, în şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei Ecoaqua, din 
data de 23.10.2018, s-au luat două hotărâri importante:

- Modificarea Contractului de Delegare în vederea preluării 
U.A.T.-urilor din aria proiectului;

- Avizarea modificarii organigramei operatorului ECOAQUA S.A.

Modificările au fost organizate astfel încât să poată prelua în 
operare toate comunele fără o creştere a personalului de bază 
-numărul de personal va creşte însă prin preluarea 
personalului ce operează deja sistemele din comune, maxim 
câte trei persoane pentru fiecare comună.

Pentru a putea controla un număr atât de mare de sisteme (în 
total 33 de U.A.T.-uri), a crescut gradul de centralizare a 
activităţilor. Structura organizatorică are trei direcţiii - Direcţia 
Producţie, Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică direcţii care 
se ocupă de activităţi ce vizează operatorul ca întreg, precum 
contabilitatea, aspectele comerciale, auditul tehnologic - şi trei 
sucursale, în cadrul cărora sunt organizate centre zonale 
pentru coordonarea activităţilor locale. La aceste direcţii şi 
sucursale se mai adaugă şi compartimentele funcţionale aflate 
în subordinea directă a directorului general - Juridic, Achiziţii, 
Resurse Umane, SSM, Audit, Transporturi, Monitorizare 
Contract de Delegare şi UIP.

În vederea implementării proiectului de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din fonduri POIM, 
organigrama cuprinde şi o dimensionare corespunzătoare a 
compartimentului Compartimentul UIP (Unitatea de 
Implementare a Proiectului) în acord cu prevederile SF-ului 
aferent SPAF POIM, acest departament având deja o 
experienţă dovedită şi în implementarea cu succes a 
proiectului anterior, finanţat din POS Mediu în valoare circa 
100 milioane euro. 

Pentru eficientizarea activităţii activitatea de mentenanţă  
(întreţinere a utilajelor şi instalaţiilor aflate în operare în 
scopul prevenirii defectării şi avarierii instalaţiilor) nu va mai fi 
efectuată de sucursale ci va fi dirijată centralizat de către 
Direcţia Tehnică. În aceiaşi logică Direcţia Producţie-Comercial 
va avea în subordine anganjaţii din întreaga arie de operare, ce 
se ocupă de politica de facturare, încasare, relaţii cu clienţii.

De asemenea prin actuala organigramă se răspunde unor 
solicitări mai vechi ale Asociaţiei:

- Înfiinţarea unui departament  pentru determinarea, 
detectarea şi diminuarea pierderilor;

- Existenţa unei structuri cu responsabilităţi în cartografierea 
reţelelor edilitare aferente serviciului în coordonate GPS, prin 
implementarea sistemului GIS;

- Existenţa unui sistem unic de facturare şi gestiune a clienţilor 
pe toată aria de operare, care să constituie baza politicilor de 
simplificare a modului de transmitere a informaţiilor şi 
diversificare a modalităţilor de plată către clienţi.

Având în vedere cele mai sus menţionate Asociaţia a avizat 
Organigrama în formula prezentată de ECOAQUA SA.

Comunicat 
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