
De la începutul acestei săptămâni, 
organizaţia judeţeană PSD Călăraşi 
are un nou lider interimar, în 
persoana primarului localităţii 
Lehliu Gară, Iulian Iacomi, fost 
deputat pentru o scurtă perioadă 
la începutul acestei legislaturi. 

Senatoarea Roxana Paţurcă a transmis pe 
pagina personală de facebook un mesaj 
care îndeamnă la unitate pentru că anul 
2019 fiind unul al unor mari bătălii 
electorale, prima, alegerile 
europarlamentare fiind programate în 
primăvară. “Este normal ca, în calitate de 
membru al unui partid, mai ales al unui 
partid de anvergura Partidului Social 
Democrat, să respecţi deciziile care se iau 
în forurile statutare ale organizaţiei. Din 
acest motiv, decizia de invalidare în 
funcţie a preşedintelui ales în luna 
septembrie în cadrul alegerilor filialei 
Călăraşi a PSD, domnul Ciprian Pandea, şi 
de numire a unui preşedinte interimar, în 
persoana domnului Iulian Iacomi, trebuie 
respectată ca atare, mai ales că această 
decizie a fost luată în Comitetul Executiv 
al PSD.

Ca senator PSD, pot spune că organizaţia 
noastră este una puternică şi respectată 
de către conducerea centrală a 
partidului. Forţa noastră stă în unitatea 
membrilor şi în modul în care, de fiecare 
dată, indiferent de cine a ocupat funcţia 
de preşedinte al organizaţiei noastre început, capacitarea maximă a colegilor lor încredere că vom rămâne la fel de 
judeţene, am ştiut să ne alăturăm alături de care duce lupta politică. Nu mă puternici şi de uniţi şi de acum înainte şi 
acestuia în lupta politică. îi rog să profite din plin de sărbătorile îndoiesc că domnul preşedinte Iulian 

care bat la uşă întrucât la anul vom avea Iacomi nu va face acelaşi lucru, În unitate va sta forţa noastră politică şi 
de dus câteva bătălii politice extrem de mobilizându-ne pe toţi alături de domnia de acum încolo. Mai mult, întrucât peste 
importante şi care ne vor solicita la sa în perspectiva anului electoral care doar câteva luni vom avea de dus o 
maxim. începe în mai puţin de o lună.bătălie politică grea la nivel judeţean, în 

cadrul alegerilor europarlamentare, Sunt convinsă că PSD Călăraşi are Apreciind eforturile pe care domnul 
puterea noastră va sta şi în modul în care potenţialul de a obţine rezultate Ciprian Pandrea le-a depus în fruntea 
vom reuşi să mobilizăm toţi membrii PSD excelente şi în actuala formulă de organizaţiei noastre, urez succes noului 
Călăraşi. conducere şi am încredere că decizia CEx preşedinte interimar, Iulian Iacomi, în 

de luni va aduce un suflu nou în cadrul Din acest punct de vedere, schimbarea noua funcţie şi îl asigur de tot sprijinul 
organizaţiei noastre. preşedintelui organizaţiei noastre are cel meu politic.” se arată în postarea de pe 

puţin un aspect pozitiv. Aşa cum se ştie, Transmit pe această cale tuturor Facebook a parlamentarului social – 
orice lider nou îşi doreşte, mai ales la membrilor PSD Călăraşi să aibă la rândul democrat călărăşean.
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Senatoarea PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, membră 
a Comisiei de buget, finanţe din Camera Superioară 
a Parlamentului a evidenţiat pe pagina personală 
de facebook că economia României a înregistrat o 
creştere în cel de-al treilea trimestru, clasându-se 
pe locul 2 în Uniunea Europeană. 

“Economia României a crescut şi în cel de-al 
treilea trimestru al anului, ţara noastră fiind a 
doua din UE din acest punct de vedere. Creşterea 
PIB cu 1,9% în al treilea trimestru este cu atât mai 
semnificativã cu cât economiile altor state au 
înregistrat o scădere, între acestea şi Germania 
care a înregistrat un PIB cu 0,2% mai mic în 
trimestrul III faţă de trimestrul al II-lea al anului. 
Performanţa guvernului PSD-ALDE vine normal, 
după o serie de măsuri economice şi sociale luate 
în prima jumătate a anului, măsuri care au adus 
beneficii majorităţii românilor şi care au crescut 
gradul de competitivitate al companiilor. Astfel, 
ţara noastră demonstrează că evoluţia pozitivă a 
economiei în primele două trimestre nu este 
deloc întâmplătoare. Totodată, cifrele Eurostat 
validează programul de guvernare PSD ca fiind 
unul viabil economic şi care va aduce bunăstare 
cetăţenilor.” este mesajul postat de parlamentarul 
călărăşean pe Facebook.

Produsul Intern Brut a crescut cu 0,2% în zona euro 
şi cu 0,3% în Uniunea Europeană în trimestrul al 
treilea 2018 comparativ cu trimestrul al doilea, 
statele membre cu cele mai puternice ritmuri de 
creştere fiind Malta (3,6%) şi România (1,9%), arată 
datele preliminare publicate vineri de Eurostat.

Comparativ cu trimestrul al treilea al anului trecut, 
PIB a crescut cu 1,6% în zona euro şi cu 1,8% în UE.

Datele provizorii publicate vineri dimineaţa de 
Institutul Naţional de Statistică arată că în 
trimestrul trei 2018, avansul economiei a fost de 
4,3% pe seria brută şi 4,1% pe seria ajustată 
sezonier comparativ cu perioada similară a anului 
trecut. Faţă de trimestrul doi al acestui an, PIB a 
consemnat o creştere de 1,9% în termeni reali. De 
asemenea, în perioada ianuarie - septembrie 2018, 
Produsul intern brut a crescut cu 4,2%, atât pe 
seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier, faţă de 
perioada similară a anului trecut.

Membrii Comisiei pentru 
Administraţie Publică şi Comisiei 
pentru Învăţământ din Senat au 
acordat Raport comun de admitere 
proiectului de lege care prevede 
continuarea programului pilot de 
acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolarii şi elevii din 50 de 
unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat. 

Astfel, până la sfârşitul anului 2019, în 
perioada desfăşurării activităţii didactice, 
preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi de Administraţie care au primit aviz favorabil şi 
învăţământ, vor primi câte un pachet Raport de admitere sunt aprobarea 
alimentar sau o masă caldă pe zi, în limita Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
unei valori zilnice de 10 lei/ beneficiar. nr.99/2018 pentru modificarea Legii 

nr.255/2010 privind exproprierea pentru Din judeţul Călăraşi unitatea – pilot în care 
cauză de utilitate publică, necesară se va implementa şi anul viitor Programul – 
realizării unor obiective de interes naţional, pilot de acordare a suportului alimentar 
judeţean şi local şi propunerea legislativă este Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu din 
pentru modificarea şi completarea Dragalina.
Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind 

Alte proiecte legislative aflate pe ordinea măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
de zi a şedinţei Comisiei pentru construcţiilor existente.

Consiliul Judeţean Călăraşi, Centrul Judeţean de 
Cultură şi Creaţie Călăraşi şi Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură Călăraş a organizat marţi, în 
Foaierul CJCC, vernisajul Expoziţiei Festivalului 
mondial de umor „Dictatorii Râsului” – Călăraşi, 
România – cu tema „DICTATURA BANULUI”.

În ediţia din acest an s-a înregistrat un record de 
participanţi – peste 300 de artişti din peste 50 de 
ţări, de pe toate continentele, devenind 
FESTIVALUL MONDIAL de la CĂLĂRAŞI, în 
cuprinsul căruia se vor regăsi patru secţiuni. ”Dictatura banului”. Prezenţa domniei sale în 

judeţul nostru la acest eveniment vorbeşte de la La eveniment a participat şi senatoarea PSD 
sine despre importanţa festivalului călărăşean Călăraşi, Roxana Paţurcă, preşedinte executiv 
şi despre rolul său de ambasador al umorului interimar al organizaţiei judeţene PSD Călăraşi, 
românesc în întreaga lume.alături de noul ministru al Culturii, Daniel Breaz. 

„Judeţul nostru a găzduit în aceste zile Felicit pe această cale organizatorii, le 
Festivalul ”Dictatorii râsului”, un festival mulţumesc pentru faptul că m-au invitat să iau 
internaţional care a atras peste 300 de parte la eveniment şi le urez la cât mai multe 
participanţi din mai mult de 50 de ţări, fiecare ediţii de succes!” a fost mesajul postat pe pagina 
încercând să ocupe prin lucrările expuse un loc personală de facebook de parlamentarul 
pe podium la categoria la care s-a înscris. călărăşean. 
Notorietatea de care se bucură festivalul După succesul care l-a introdus în circuitul 
călărăşean a atras de-a lungul vremii, la mondial al festivalurilor de caricatură, fiind cotat 
ceremoniile de premiere sau la vernisaje, cu patru stele, festivalul de la Călăraşi – unul din 
personalităţi ale vieţii politice sau sociale cele mai mari din estul Europei, cunoaşte, 
româneşti, miniştri, personalităţi locale, dar şi începând cu ediţia 2018 o dezvoltare explozivă.
cetăţeni simpli din Călăraşi, iubitori de umor. Festivalul îşi propune, susţin organizatorii, 
În acest an am fost onoraţi de prezenţa atragerea unui număr cât mai mare de 
domnului Daniel Breaz, ministrul Culturii, care a profesionişti, pentru descoperirea şi promovarea 
acceptat invitaţia organizatorilor şi alături de acestor valori şi, în egală măsură, promovarea la 
care am participat astăzi la vernisajul ediţiei nivel mondial a României şi a judeţului Călăraşi.

Preşedintele PSD Călăraşi, Marius Dulce, a Din câte ştiu eu, erau la un moment dat Călăraşi, PSD nu are nevoie de un 
anunţat, recent, că în primăvara anului interesaţi 5 sau 6 persoane. Cu siguranţă, candidat, are nevoie de un câştigător! În 
viitor, partidul va desemna, în urma unui eu voi fi printre ei în sondaj.momentul în care toată lumea va crede în 
sondaj de opinie, candidatul pentru el şi vor trage toţi la aceeaşi barcă, acel om N-ar fi fost mai potrivit ca şi ceilalţi să-Primăria Călăraşi, la localele din 2020. 

şi manifeste public intenţia?Desemnat candidat pe ultima sută de 
metri, Dulce a obţinut în 2016 un rezultat Cu certitudine, acele nume care vor 
bun dar insuficient să câştige şi bătălia. apărea în sondaj, vor fi publicate la 
Pentru a nu se mai repeta erorile momentul potrivit iar călărăşenii vor avea 
trecutului, Dulce propune ca sondajul să posibilitatea să-şi spună părerea.
aibă loc cât mai repede astfel încăt, cel 
desemnat să dispună de timpul necesar Nu ne puteţi da câteva nume?
pentru a-şi promova obiectivele în rândul 

Nu, nu e colegial. Ştiu doar că eu voi intra călărăşenilor.
în această competiţie. Îl voi susţine pe 

Pe de altă parte, Dulce susţine prin 
acela care se va clasa pe primul loc şi am 

intermediul interviului de mai jos, că 
pretenţia ca şi ceilalţă să mă susţină dacă peste 2 ani, principalul adversar al PSD 
mă voi situa înaintea lor în preferinţele este chiar PSD. În viziunea, partidul are 
călărăşenilor.nevoie de oameni puternici care să aibă 

capacitatea de a strânge cât mai mulţi Acest număr 5 sau 6 denotă cumva o 
călărăşeni în jurul  lor şi împreună să va fi câştigător. El va trebui să ştie să aducă „inflaţie” de doritori, un soi de 
ofere o nouă perspectivă de dezvoltare a oamenii lângă el, să ştie că e susţinut de „neseriozitate” din partea lor sau, 
Călăraşiului. toată lumea. În trecut, când şi eu am fost dimpotrivă, partidul dispune de suficiente 

desemnat candidat, n-am simţit această resurse valoroase?
„armonie” cu ceilalţi, să zicem. A fost, mai Domnule Dulce, aţi anunţat recent în Am crezut întotdeauna că PSD are resurse, degrabă, o obligaţie morală ca să cadrul unei conferinţe de presă că cel mai oameni să iasă în faţă. Sper să fie cât mai candideze cineva de la PSD. Am ieşit pe târziu în luna martie a anului viitor, PSD mulţi pentru că avem nevoie de câţi mai ultima sută de metri şi cred că am făcut tot va desemna, în urma unui sondaj de mulţi oameni implicaţi în poltică, în ce mi-a stat în putinţă la acel moment. opnie, candidatul pentru funcţia de politica locală. Nu mai avem timp ca să Acum, în competiţia care va avea loc în primar al municipiului Călăraşi. Câţi stăm deoparte pentru că trebuie luate 2020, e normal să ieşim cu un candidat din pretendenţi credeţi că există în cadrul decizii astfel încât acest oraş să devină şi timp ca să aibă posibilitatea să se facă partidului şi care ar fi calităţile pe care ar mai frumos, cu un viitor predictiblcunoscut. Să ştim ce proiecte punem la trebui să le aibă viitorul candidat PSD 
cale în beneficiul călărăşenilor. Altfel spus În mod normal, bătălia din 2020 se va astfel încât să aibă şi şanse de succes în 
să nu le mai arătăm oamenilor doar da cu PNL şi probabil cu primarul în 2020? Şi dumneavoastră aţi trecut în 
fotografii. Călăraşiul are nevoie de proiecte funcţie...urmă cu 2 ani printr-o asemnea 
fezabile. Indiferent de sursa de finanţare, „experienţă”. Bătălia asta se va da în primul rând cu noi trebuie să luăm în calcul mentenţa lor dar 

înşine. Să ştim cum să atragem voturile de şi cheltuielile pentru susţinerea În primul rând, îmi menţin declaraţia şi 
la acei călărăşeni care n-au ieşit la vot data proiectelor. E foarte important să ştim ce anume că trebuie să ieşim, cel târziu spre 
trecută. Trebuie să-şi aducem lângă noi. mentenanţă presupune acel proiect, ce sfârşitul lunii martie, începutul lunii aprilie, 
După aceea să vedem ce intenţionează să destinaţie îi dăm şi cum „recuperăm” acea anul viitor, cu un candidat care trebuie să 
facă adversarii noştri. În ceea ce ne investiţie care trebuie să aducă în timp fie câştigător! Să nu mai repetăm greşeala 
priveşte, consider că trebuie să avem plusvaloare.de a ieşi cu cineva, cu o lună şi jumătate – 
puterea de convingere să aducem alături două înainte de alegeri şi să nu ne mai 

Câţi colegi de-ai dumneavoastră şi-au de noi oamenii nemulţumiţi de ceea ce s-a ancorăm de, nu ştiu ce, idei că va veni 
întâmplat în Călăraşi. Astfel putem să manifestat până acum intenţia de a vreun „salvator”. Nu. Trebui să scoatem cât 
învingem!participa la acel sondaj? mai repede acel candidat câştigător. La 
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n PSD Călăraşi

Secretarul general interimar al PSD, Codrin 
Ştefănescu a declarat, sâmbătă, în cadrul unei 
conferinţe de presă, organizată imediat după 
terminarea şedinţei de constituire a noului Birou 
Permanent Judeţean interimar că este bucuros de 
noua echipă care s-a închegat la Călăraşi, despre 
care a subliniat că este unită şi viabilă. „Aci, avem o 
echipă unită şi viabilă. Azi am avut o primă 
şedinţă de BPJ. Toată lumea e în regulă. Suntem 
după o perioadă de oarce mişcări în interiorul 
Partidului Social Democrat care s-au stins. S-au 
stins şi la Călăraşi şi începând de azi toată lumea 
intră în formaţie de luptă. Ne aşteaptă două bîtălii 
foarte importante anul viitor: europarlamentarele 
şi prezidenţialele. Am primit asigurări de la colegii 
noştri că se vor reorganiza foarte rapid. În noul BPJ 
sunt şi parlamentari şi foarte mulţi primari, 
fondatori ai acestui partid aici. Este un mare câştig 
pentru organizaţia judeţeană că a deschis uşile şi 
că oameni vechi şi fondatori ai partidului, şi 
oameni nu atât de vechi dar foarte buni, au 
revenit în rândurile echipei noastre. Vă reamintesc 
că azi în sală a fost şi domnul Doru Ioan Tărăcilă 
care e unul dintre părinţii – fondatori ai acestui 
partid. (...) Sunt convins că PSD Călăraşi va deveni 
ceea ce a fost pe vremuri şi va intra în primele 4-5 
judeţe, aşa, într-o competiţie cu cei de la Giurgiu, 
Teleorman, Olt, Dolj şi Vrancea, aşa cum erau 
obţinuiţi” a spus Ştefănescu care a conchis „Sunt 
bucuros de noua echipă a PSD Călăraşi. Ne 
bucurăm de expertiza unor primari fabuloşi cum 
sunt domnul Ţone, domnul Râjnoveanu, oameni 
care vor sta la aceeaşi masă şi vor analiza toate 
problemele din judeţ. Vor face parte din 
delegaţiile oficiale ale PSD Călăraşi, alături de 
parlamentari, pentru tot felul de discuţii tehnice şi 
ne vom mişca foarte rapid ca să recuperăm timpul 
pierdut în ultimele 2 luni, cu discuţii inutile”

Sâmbătă s-au derulat o serie de de Birou” a precizat noul preşedinte 
evenimente destul de interesante în cadrul interimar, Iulian Iacomi.
organizaţiei judeţene PSD Călăraşi. Sub Lipsesc din noul Birou, fostul preşedinte, 
coordonarea secretarului executiv Ciprian Pandea, ex-preşedintele executiv, 
interimar, Codrin Ştefănescu s-a constituit George Chiriţă dar şi fostul vicepreşedinte, 
un nou Birou Permanent Judeţean al Răzvan Meseşeanu.
organizaţiei judeţene, format din 29 de Componenţa noului BPJ va fi „ratificată” 
membri. prin vot de Comitetul Executiv al partidului
Noul preşedinte executiv interimar este 
senatoarea Roxana Paţurcă. Printre cei 17 Structura noului Birou vicepreşedinţi se numără deputatii, Sorin 
Vrăjitoru, Eugen Nicolicea şi Cristian Sefer, Permanent Judeţean:
consilierii judeţeni, Sergiu Manole, 

Preşedinte: Iulian IacomiHaralambie Popescu, Laura Munteanu, 
Marian Ichim şi Ion Samoilă, primarii, Preşedinte executiv: Roxana Paţurcă - 
Petre Ţone (Olteniţa), Nicolae Râjnoveanu senator
(Roseţi), Gheorghiţă Cărtuşanu (Fundeni) Vicepreşedinţi: Marius Dulce, Cristian 
dar şi foştii primarii, Anghel Olteanu Sefer (deputat), Eugen Nicolicea (deputat), 
(Unirea) şi Dorel Dorobanţu (Fundulea). Sorin Vrăjitoru (deputat), Sergiu Manole, 
Surprinde revenirea în prim plan a fostului Petre Ţone, Nicolae Râjnoveanu, Doru Ioan 
senator şi fondator al partidului, Doru Ioan Tărăcilă, Anghel Olteanu, Haralambie 
Tărăcilă care a fost propus pentru o funcţie Popescu, Dorel Dorobanţu, Alexandru 
de vicepreşedinte. În rândul Petre Călin, Gheorghiţă Cărtuşanu, Laura 
vicepreşedintilor se mai regăsesc Marius Munteanu, Marian Ichim, Elena 
Dulce, liderul organizaţiei municipale PSD Mihăilescu, Ion Samoilă
Călăraşi şi Elena Mihăilescu, inspector 

Secretar executiv: Ionela Muhageneral şcolar.
Trezorier: Denisa CaraionNoul secretar executiv interimar este 
MembriIonela Muha iar trezorier a fost desemnată 

Denisa Caraion. Preşedinte OFSD: Roxana Paţurcă

„Noul BPJ interimar va număra 29 de Preşedinte TSD: Marius Sbârcea
membrii. Primarii au decis să mai Preşedinte OPV: Verginia Gaiţă
cooptăm 4 colegii. E vorba de primarul 

PES: Maria Dimalocalităţii Ileana, Alexandru Corneliu iar 
ceilalţi 3 vor fi desemnaţi în prima şedinţă Rel cu sindicatele: Vasile Petrache

Prezent sâmbătă la Călăraşi nivel de judeţ. Uşile vor fi numărul de membri. La nivel 
unde a coordonat şedinţa de naţional avem 837 de mii de deschise pentru oamenii de 
constituire a noului Birou membri cu carnet, până pe calitate, indiferent din ce 
Permanent Judeţean 15 martie dorim să depăşim zona vin, în anumite condiţii 
interimar al PSD Călăraşi, cifra de 1 milion şi jumătate. iar echipa se va întări pe zi ce 
secretarul general interimar, Şi PSD Călăraşi şi-a asumat trece. Am vorbit cu noua 
Codrin Ştefănescu a declarat această sarcină. Lucrurile conducere şi despre 
că obiectivul partidului pentru merg spre direcţia bună”.deschiderea uşii pentru 
perioada următoare este vechii membri de partid care În sensul celor afirmate de dublarea numărului au fost fie marginalizaţi, fie liderul central al partidului, membrilor săi inclusiv prin n-au mai fost întrebaţi de noul preşedinte interimar, readucerea vechilor membri sănătate, să-i readucem în Iulian Iacomi a reuşit să-l care au fost fie marginalizaţi, familia social – democrată” a convingă pe fostul preşedinte fie uitaţi. declarat Ştefănescu care a – fondator al partidului, Doru 

continuat „Vom lansa şi la „Am discutat şi de aducerea Ioan Tărăcilă să revină în 
Călăraşi programul aprobat la de noi membri de partid. În organizaţia judeţeană în 
Centru „Un membru nou perioada imediat următoare prima linie, fiind desemnat 

vor fi câteva surprize pentru un membru vechi) vicepreşedinte în noul BPJ 
fabuloase aş putea spune la astfel încât să ne dublăm interimar.

E fierbere mare în PSD Călăraşi. Noul lider interimar, Iulian Iacomi a anunţat sâmbătă că până 
pe 15 ianuarie va avea loc în cadrul Biroului Permanent Judeţean al partidului evaluarea 
directorilor din cadrul serviciilor publice deconcentrate care se bucură de susţinerea politică 
a PSD. 
„Am luat în discuţie chiar azi (n.r. sâmbăta trecută) această problemă. Până pe 15 ianuarie, 
vom face o evaluare a tuturor directorilor din deconcentrate. Discuţia va fi deschisă, ci toţi 
primarii, cu toţi membrii Biroului Permanent Judeţean” a spus Iacomi care a mai adăugat că 
„Până acum, s-au făcut numiri, s-au luat decizii fără consultarea membrilor BPJ”.

PSD Călăraşi are un nou Birou 
Permanent Judeţean interimar

Codrin Ştefănescu: Sunt 
bucuros de noua echipă 

a PSD Călăraşi

Marius Dulce: La Călăraşi, PSD nu are 
nevoie de un candidat, ci de un câştigător!

I. Iacomi: Vom face o evaluare a directorilor din 
deconcentrate până pe 15 ianuarie, anul viitor

n PSD

C. Ştefănescu: Am vorbit cu noua 
conducere şi despre deschiderea uşii 

pentru vechii membri de partid

Roxana Paţurcă: Decizia CEx de 
schimbare a preşedintelui PSD 

Călăraşi trebuie respectată

n PSD Călăraşi

Roxana Paţurcă: 
Economia României 

a crescut şi în cel  
de-al treilea 

trimestru al anului

n Senat

Preşcolarii şi elevii din 50 de şcoli 
vor primi şi în 2019 câte un pachet 

alimentar sau o masă caldă

Roxana Paţurcă: Felicit organizatorii şi 
le urez la cât mai multe ediţii de succes!



De la începutul acestei săptămâni, 
organizaţia judeţeană PSD Călăraşi 
are un nou lider interimar, în 
persoana primarului localităţii 
Lehliu Gară, Iulian Iacomi, fost 
deputat pentru o scurtă perioadă 
la începutul acestei legislaturi. 

Senatoarea Roxana Paţurcă a transmis pe 
pagina personală de facebook un mesaj 
care îndeamnă la unitate pentru că anul 
2019 fiind unul al unor mari bătălii 
electorale, prima, alegerile 
europarlamentare fiind programate în 
primăvară. “Este normal ca, în calitate de 
membru al unui partid, mai ales al unui 
partid de anvergura Partidului Social 
Democrat, să respecţi deciziile care se iau 
în forurile statutare ale organizaţiei. Din 
acest motiv, decizia de invalidare în 
funcţie a preşedintelui ales în luna 
septembrie în cadrul alegerilor filialei 
Călăraşi a PSD, domnul Ciprian Pandea, şi 
de numire a unui preşedinte interimar, în 
persoana domnului Iulian Iacomi, trebuie 
respectată ca atare, mai ales că această 
decizie a fost luată în Comitetul Executiv 
al PSD.

Ca senator PSD, pot spune că organizaţia 
noastră este una puternică şi respectată 
de către conducerea centrală a 
partidului. Forţa noastră stă în unitatea 
membrilor şi în modul în care, de fiecare 
dată, indiferent de cine a ocupat funcţia 
de preşedinte al organizaţiei noastre început, capacitarea maximă a colegilor lor încredere că vom rămâne la fel de 
judeţene, am ştiut să ne alăturăm alături de care duce lupta politică. Nu mă puternici şi de uniţi şi de acum înainte şi 
acestuia în lupta politică. îi rog să profite din plin de sărbătorile îndoiesc că domnul preşedinte Iulian 

care bat la uşă întrucât la anul vom avea Iacomi nu va face acelaşi lucru, În unitate va sta forţa noastră politică şi 
de dus câteva bătălii politice extrem de mobilizându-ne pe toţi alături de domnia de acum încolo. Mai mult, întrucât peste 
importante şi care ne vor solicita la sa în perspectiva anului electoral care doar câteva luni vom avea de dus o 
maxim. începe în mai puţin de o lună.bătălie politică grea la nivel judeţean, în 

cadrul alegerilor europarlamentare, Sunt convinsă că PSD Călăraşi are Apreciind eforturile pe care domnul 
puterea noastră va sta şi în modul în care potenţialul de a obţine rezultate Ciprian Pandrea le-a depus în fruntea 
vom reuşi să mobilizăm toţi membrii PSD excelente şi în actuala formulă de organizaţiei noastre, urez succes noului 
Călăraşi. conducere şi am încredere că decizia CEx preşedinte interimar, Iulian Iacomi, în 

de luni va aduce un suflu nou în cadrul Din acest punct de vedere, schimbarea noua funcţie şi îl asigur de tot sprijinul 
organizaţiei noastre. preşedintelui organizaţiei noastre are cel meu politic.” se arată în postarea de pe 

puţin un aspect pozitiv. Aşa cum se ştie, Transmit pe această cale tuturor Facebook a parlamentarului social – 
orice lider nou îşi doreşte, mai ales la membrilor PSD Călăraşi să aibă la rândul democrat călărăşean.
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Senatoarea PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, membră 
a Comisiei de buget, finanţe din Camera Superioară 
a Parlamentului a evidenţiat pe pagina personală 
de facebook că economia României a înregistrat o 
creştere în cel de-al treilea trimestru, clasându-se 
pe locul 2 în Uniunea Europeană. 

“Economia României a crescut şi în cel de-al 
treilea trimestru al anului, ţara noastră fiind a 
doua din UE din acest punct de vedere. Creşterea 
PIB cu 1,9% în al treilea trimestru este cu atât mai 
semnificativã cu cât economiile altor state au 
înregistrat o scădere, între acestea şi Germania 
care a înregistrat un PIB cu 0,2% mai mic în 
trimestrul III faţă de trimestrul al II-lea al anului. 
Performanţa guvernului PSD-ALDE vine normal, 
după o serie de măsuri economice şi sociale luate 
în prima jumătate a anului, măsuri care au adus 
beneficii majorităţii românilor şi care au crescut 
gradul de competitivitate al companiilor. Astfel, 
ţara noastră demonstrează că evoluţia pozitivă a 
economiei în primele două trimestre nu este 
deloc întâmplătoare. Totodată, cifrele Eurostat 
validează programul de guvernare PSD ca fiind 
unul viabil economic şi care va aduce bunăstare 
cetăţenilor.” este mesajul postat de parlamentarul 
călărăşean pe Facebook.

Produsul Intern Brut a crescut cu 0,2% în zona euro 
şi cu 0,3% în Uniunea Europeană în trimestrul al 
treilea 2018 comparativ cu trimestrul al doilea, 
statele membre cu cele mai puternice ritmuri de 
creştere fiind Malta (3,6%) şi România (1,9%), arată 
datele preliminare publicate vineri de Eurostat.

Comparativ cu trimestrul al treilea al anului trecut, 
PIB a crescut cu 1,6% în zona euro şi cu 1,8% în UE.

Datele provizorii publicate vineri dimineaţa de 
Institutul Naţional de Statistică arată că în 
trimestrul trei 2018, avansul economiei a fost de 
4,3% pe seria brută şi 4,1% pe seria ajustată 
sezonier comparativ cu perioada similară a anului 
trecut. Faţă de trimestrul doi al acestui an, PIB a 
consemnat o creştere de 1,9% în termeni reali. De 
asemenea, în perioada ianuarie - septembrie 2018, 
Produsul intern brut a crescut cu 4,2%, atât pe 
seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier, faţă de 
perioada similară a anului trecut.

Membrii Comisiei pentru 
Administraţie Publică şi Comisiei 
pentru Învăţământ din Senat au 
acordat Raport comun de admitere 
proiectului de lege care prevede 
continuarea programului pilot de 
acordare a unui suport alimentar 
pentru preşcolarii şi elevii din 50 de 
unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat. 

Astfel, până la sfârşitul anului 2019, în 
perioada desfăşurării activităţii didactice, 
preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi de Administraţie care au primit aviz favorabil şi 
învăţământ, vor primi câte un pachet Raport de admitere sunt aprobarea 
alimentar sau o masă caldă pe zi, în limita Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
unei valori zilnice de 10 lei/ beneficiar. nr.99/2018 pentru modificarea Legii 

nr.255/2010 privind exproprierea pentru Din judeţul Călăraşi unitatea – pilot în care 
cauză de utilitate publică, necesară se va implementa şi anul viitor Programul – 
realizării unor obiective de interes naţional, pilot de acordare a suportului alimentar 
judeţean şi local şi propunerea legislativă este Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu din 
pentru modificarea şi completarea Dragalina.
Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind 

Alte proiecte legislative aflate pe ordinea măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
de zi a şedinţei Comisiei pentru construcţiilor existente.

Consiliul Judeţean Călăraşi, Centrul Judeţean de 
Cultură şi Creaţie Călăraşi şi Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură Călăraş a organizat marţi, în 
Foaierul CJCC, vernisajul Expoziţiei Festivalului 
mondial de umor „Dictatorii Râsului” – Călăraşi, 
România – cu tema „DICTATURA BANULUI”.

În ediţia din acest an s-a înregistrat un record de 
participanţi – peste 300 de artişti din peste 50 de 
ţări, de pe toate continentele, devenind 
FESTIVALUL MONDIAL de la CĂLĂRAŞI, în 
cuprinsul căruia se vor regăsi patru secţiuni. ”Dictatura banului”. Prezenţa domniei sale în 

judeţul nostru la acest eveniment vorbeşte de la La eveniment a participat şi senatoarea PSD 
sine despre importanţa festivalului călărăşean Călăraşi, Roxana Paţurcă, preşedinte executiv 
şi despre rolul său de ambasador al umorului interimar al organizaţiei judeţene PSD Călăraşi, 
românesc în întreaga lume.alături de noul ministru al Culturii, Daniel Breaz. 

„Judeţul nostru a găzduit în aceste zile Felicit pe această cale organizatorii, le 
Festivalul ”Dictatorii râsului”, un festival mulţumesc pentru faptul că m-au invitat să iau 
internaţional care a atras peste 300 de parte la eveniment şi le urez la cât mai multe 
participanţi din mai mult de 50 de ţări, fiecare ediţii de succes!” a fost mesajul postat pe pagina 
încercând să ocupe prin lucrările expuse un loc personală de facebook de parlamentarul 
pe podium la categoria la care s-a înscris. călărăşean. 
Notorietatea de care se bucură festivalul După succesul care l-a introdus în circuitul 
călărăşean a atras de-a lungul vremii, la mondial al festivalurilor de caricatură, fiind cotat 
ceremoniile de premiere sau la vernisaje, cu patru stele, festivalul de la Călăraşi – unul din 
personalităţi ale vieţii politice sau sociale cele mai mari din estul Europei, cunoaşte, 
româneşti, miniştri, personalităţi locale, dar şi începând cu ediţia 2018 o dezvoltare explozivă.
cetăţeni simpli din Călăraşi, iubitori de umor. Festivalul îşi propune, susţin organizatorii, 
În acest an am fost onoraţi de prezenţa atragerea unui număr cât mai mare de 
domnului Daniel Breaz, ministrul Culturii, care a profesionişti, pentru descoperirea şi promovarea 
acceptat invitaţia organizatorilor şi alături de acestor valori şi, în egală măsură, promovarea la 
care am participat astăzi la vernisajul ediţiei nivel mondial a României şi a judeţului Călăraşi.

Preşedintele PSD Călăraşi, Marius Dulce, a Din câte ştiu eu, erau la un moment dat Călăraşi, PSD nu are nevoie de un 
anunţat, recent, că în primăvara anului interesaţi 5 sau 6 persoane. Cu siguranţă, candidat, are nevoie de un câştigător! În 
viitor, partidul va desemna, în urma unui eu voi fi printre ei în sondaj.momentul în care toată lumea va crede în 
sondaj de opinie, candidatul pentru el şi vor trage toţi la aceeaşi barcă, acel om N-ar fi fost mai potrivit ca şi ceilalţi să-Primăria Călăraşi, la localele din 2020. 

şi manifeste public intenţia?Desemnat candidat pe ultima sută de 
metri, Dulce a obţinut în 2016 un rezultat Cu certitudine, acele nume care vor 
bun dar insuficient să câştige şi bătălia. apărea în sondaj, vor fi publicate la 
Pentru a nu se mai repeta erorile momentul potrivit iar călărăşenii vor avea 
trecutului, Dulce propune ca sondajul să posibilitatea să-şi spună părerea.
aibă loc cât mai repede astfel încăt, cel 
desemnat să dispună de timpul necesar Nu ne puteţi da câteva nume?
pentru a-şi promova obiectivele în rândul 

Nu, nu e colegial. Ştiu doar că eu voi intra călărăşenilor.
în această competiţie. Îl voi susţine pe 

Pe de altă parte, Dulce susţine prin 
acela care se va clasa pe primul loc şi am 

intermediul interviului de mai jos, că 
pretenţia ca şi ceilalţă să mă susţină dacă peste 2 ani, principalul adversar al PSD 
mă voi situa înaintea lor în preferinţele este chiar PSD. În viziunea, partidul are 
călărăşenilor.nevoie de oameni puternici care să aibă 

capacitatea de a strânge cât mai mulţi Acest număr 5 sau 6 denotă cumva o 
călărăşeni în jurul  lor şi împreună să va fi câştigător. El va trebui să ştie să aducă „inflaţie” de doritori, un soi de 
ofere o nouă perspectivă de dezvoltare a oamenii lângă el, să ştie că e susţinut de „neseriozitate” din partea lor sau, 
Călăraşiului. toată lumea. În trecut, când şi eu am fost dimpotrivă, partidul dispune de suficiente 

desemnat candidat, n-am simţit această resurse valoroase?
„armonie” cu ceilalţi, să zicem. A fost, mai Domnule Dulce, aţi anunţat recent în Am crezut întotdeauna că PSD are resurse, degrabă, o obligaţie morală ca să cadrul unei conferinţe de presă că cel mai oameni să iasă în faţă. Sper să fie cât mai candideze cineva de la PSD. Am ieşit pe târziu în luna martie a anului viitor, PSD mulţi pentru că avem nevoie de câţi mai ultima sută de metri şi cred că am făcut tot va desemna, în urma unui sondaj de mulţi oameni implicaţi în poltică, în ce mi-a stat în putinţă la acel moment. opnie, candidatul pentru funcţia de politica locală. Nu mai avem timp ca să Acum, în competiţia care va avea loc în primar al municipiului Călăraşi. Câţi stăm deoparte pentru că trebuie luate 2020, e normal să ieşim cu un candidat din pretendenţi credeţi că există în cadrul decizii astfel încât acest oraş să devină şi timp ca să aibă posibilitatea să se facă partidului şi care ar fi calităţile pe care ar mai frumos, cu un viitor predictiblcunoscut. Să ştim ce proiecte punem la trebui să le aibă viitorul candidat PSD 
cale în beneficiul călărăşenilor. Altfel spus În mod normal, bătălia din 2020 se va astfel încât să aibă şi şanse de succes în 
să nu le mai arătăm oamenilor doar da cu PNL şi probabil cu primarul în 2020? Şi dumneavoastră aţi trecut în 
fotografii. Călăraşiul are nevoie de proiecte funcţie...urmă cu 2 ani printr-o asemnea 
fezabile. Indiferent de sursa de finanţare, „experienţă”. Bătălia asta se va da în primul rând cu noi trebuie să luăm în calcul mentenţa lor dar 

înşine. Să ştim cum să atragem voturile de şi cheltuielile pentru susţinerea În primul rând, îmi menţin declaraţia şi 
la acei călărăşeni care n-au ieşit la vot data proiectelor. E foarte important să ştim ce anume că trebuie să ieşim, cel târziu spre 
trecută. Trebuie să-şi aducem lângă noi. mentenanţă presupune acel proiect, ce sfârşitul lunii martie, începutul lunii aprilie, 
După aceea să vedem ce intenţionează să destinaţie îi dăm şi cum „recuperăm” acea anul viitor, cu un candidat care trebuie să 
facă adversarii noştri. În ceea ce ne investiţie care trebuie să aducă în timp fie câştigător! Să nu mai repetăm greşeala 
priveşte, consider că trebuie să avem plusvaloare.de a ieşi cu cineva, cu o lună şi jumătate – 
puterea de convingere să aducem alături două înainte de alegeri şi să nu ne mai 

Câţi colegi de-ai dumneavoastră şi-au de noi oamenii nemulţumiţi de ceea ce s-a ancorăm de, nu ştiu ce, idei că va veni 
întâmplat în Călăraşi. Astfel putem să manifestat până acum intenţia de a vreun „salvator”. Nu. Trebui să scoatem cât 
învingem!participa la acel sondaj? mai repede acel candidat câştigător. La 

î 

î 

î 

î 

î 

î 

n PSD Călăraşi

Secretarul general interimar al PSD, Codrin 
Ştefănescu a declarat, sâmbătă, în cadrul unei 
conferinţe de presă, organizată imediat după 
terminarea şedinţei de constituire a noului Birou 
Permanent Judeţean interimar că este bucuros de 
noua echipă care s-a închegat la Călăraşi, despre 
care a subliniat că este unită şi viabilă. „Aci, avem o 
echipă unită şi viabilă. Azi am avut o primă 
şedinţă de BPJ. Toată lumea e în regulă. Suntem 
după o perioadă de oarce mişcări în interiorul 
Partidului Social Democrat care s-au stins. S-au 
stins şi la Călăraşi şi începând de azi toată lumea 
intră în formaţie de luptă. Ne aşteaptă două bîtălii 
foarte importante anul viitor: europarlamentarele 
şi prezidenţialele. Am primit asigurări de la colegii 
noştri că se vor reorganiza foarte rapid. În noul BPJ 
sunt şi parlamentari şi foarte mulţi primari, 
fondatori ai acestui partid aici. Este un mare câştig 
pentru organizaţia judeţeană că a deschis uşile şi 
că oameni vechi şi fondatori ai partidului, şi 
oameni nu atât de vechi dar foarte buni, au 
revenit în rândurile echipei noastre. Vă reamintesc 
că azi în sală a fost şi domnul Doru Ioan Tărăcilă 
care e unul dintre părinţii – fondatori ai acestui 
partid. (...) Sunt convins că PSD Călăraşi va deveni 
ceea ce a fost pe vremuri şi va intra în primele 4-5 
judeţe, aşa, într-o competiţie cu cei de la Giurgiu, 
Teleorman, Olt, Dolj şi Vrancea, aşa cum erau 
obţinuiţi” a spus Ştefănescu care a conchis „Sunt 
bucuros de noua echipă a PSD Călăraşi. Ne 
bucurăm de expertiza unor primari fabuloşi cum 
sunt domnul Ţone, domnul Râjnoveanu, oameni 
care vor sta la aceeaşi masă şi vor analiza toate 
problemele din judeţ. Vor face parte din 
delegaţiile oficiale ale PSD Călăraşi, alături de 
parlamentari, pentru tot felul de discuţii tehnice şi 
ne vom mişca foarte rapid ca să recuperăm timpul 
pierdut în ultimele 2 luni, cu discuţii inutile”

Sâmbătă s-au derulat o serie de de Birou” a precizat noul preşedinte 
evenimente destul de interesante în cadrul interimar, Iulian Iacomi.
organizaţiei judeţene PSD Călăraşi. Sub Lipsesc din noul Birou, fostul preşedinte, 
coordonarea secretarului executiv Ciprian Pandea, ex-preşedintele executiv, 
interimar, Codrin Ştefănescu s-a constituit George Chiriţă dar şi fostul vicepreşedinte, 
un nou Birou Permanent Judeţean al Răzvan Meseşeanu.
organizaţiei judeţene, format din 29 de Componenţa noului BPJ va fi „ratificată” 
membri. prin vot de Comitetul Executiv al partidului
Noul preşedinte executiv interimar este 
senatoarea Roxana Paţurcă. Printre cei 17 Structura noului Birou vicepreşedinţi se numără deputatii, Sorin 
Vrăjitoru, Eugen Nicolicea şi Cristian Sefer, Permanent Judeţean:
consilierii judeţeni, Sergiu Manole, 

Preşedinte: Iulian IacomiHaralambie Popescu, Laura Munteanu, 
Marian Ichim şi Ion Samoilă, primarii, Preşedinte executiv: Roxana Paţurcă - 
Petre Ţone (Olteniţa), Nicolae Râjnoveanu senator
(Roseţi), Gheorghiţă Cărtuşanu (Fundeni) Vicepreşedinţi: Marius Dulce, Cristian 
dar şi foştii primarii, Anghel Olteanu Sefer (deputat), Eugen Nicolicea (deputat), 
(Unirea) şi Dorel Dorobanţu (Fundulea). Sorin Vrăjitoru (deputat), Sergiu Manole, 
Surprinde revenirea în prim plan a fostului Petre Ţone, Nicolae Râjnoveanu, Doru Ioan 
senator şi fondator al partidului, Doru Ioan Tărăcilă, Anghel Olteanu, Haralambie 
Tărăcilă care a fost propus pentru o funcţie Popescu, Dorel Dorobanţu, Alexandru 
de vicepreşedinte. În rândul Petre Călin, Gheorghiţă Cărtuşanu, Laura 
vicepreşedintilor se mai regăsesc Marius Munteanu, Marian Ichim, Elena 
Dulce, liderul organizaţiei municipale PSD Mihăilescu, Ion Samoilă
Călăraşi şi Elena Mihăilescu, inspector 

Secretar executiv: Ionela Muhageneral şcolar.
Trezorier: Denisa CaraionNoul secretar executiv interimar este 
MembriIonela Muha iar trezorier a fost desemnată 

Denisa Caraion. Preşedinte OFSD: Roxana Paţurcă

„Noul BPJ interimar va număra 29 de Preşedinte TSD: Marius Sbârcea
membrii. Primarii au decis să mai Preşedinte OPV: Verginia Gaiţă
cooptăm 4 colegii. E vorba de primarul 

PES: Maria Dimalocalităţii Ileana, Alexandru Corneliu iar 
ceilalţi 3 vor fi desemnaţi în prima şedinţă Rel cu sindicatele: Vasile Petrache

Prezent sâmbătă la Călăraşi nivel de judeţ. Uşile vor fi numărul de membri. La nivel 
unde a coordonat şedinţa de naţional avem 837 de mii de deschise pentru oamenii de 
constituire a noului Birou membri cu carnet, până pe calitate, indiferent din ce 
Permanent Judeţean 15 martie dorim să depăşim zona vin, în anumite condiţii 
interimar al PSD Călăraşi, cifra de 1 milion şi jumătate. iar echipa se va întări pe zi ce 
secretarul general interimar, Şi PSD Călăraşi şi-a asumat trece. Am vorbit cu noua 
Codrin Ştefănescu a declarat această sarcină. Lucrurile conducere şi despre 
că obiectivul partidului pentru merg spre direcţia bună”.deschiderea uşii pentru 
perioada următoare este vechii membri de partid care În sensul celor afirmate de dublarea numărului au fost fie marginalizaţi, fie liderul central al partidului, membrilor săi inclusiv prin n-au mai fost întrebaţi de noul preşedinte interimar, readucerea vechilor membri sănătate, să-i readucem în Iulian Iacomi a reuşit să-l care au fost fie marginalizaţi, familia social – democrată” a convingă pe fostul preşedinte fie uitaţi. declarat Ştefănescu care a – fondator al partidului, Doru 

continuat „Vom lansa şi la „Am discutat şi de aducerea Ioan Tărăcilă să revină în 
Călăraşi programul aprobat la de noi membri de partid. În organizaţia judeţeană în 
Centru „Un membru nou perioada imediat următoare prima linie, fiind desemnat 

vor fi câteva surprize pentru un membru vechi) vicepreşedinte în noul BPJ 
fabuloase aş putea spune la astfel încât să ne dublăm interimar.

E fierbere mare în PSD Călăraşi. Noul lider interimar, Iulian Iacomi a anunţat sâmbătă că până 
pe 15 ianuarie va avea loc în cadrul Biroului Permanent Judeţean al partidului evaluarea 
directorilor din cadrul serviciilor publice deconcentrate care se bucură de susţinerea politică 
a PSD. 
„Am luat în discuţie chiar azi (n.r. sâmbăta trecută) această problemă. Până pe 15 ianuarie, 
vom face o evaluare a tuturor directorilor din deconcentrate. Discuţia va fi deschisă, ci toţi 
primarii, cu toţi membrii Biroului Permanent Judeţean” a spus Iacomi care a mai adăugat că 
„Până acum, s-au făcut numiri, s-au luat decizii fără consultarea membrilor BPJ”.

PSD Călăraşi are un nou Birou 
Permanent Judeţean interimar

Codrin Ştefănescu: Sunt 
bucuros de noua echipă 

a PSD Călăraşi

Marius Dulce: La Călăraşi, PSD nu are 
nevoie de un candidat, ci de un câştigător!

I. Iacomi: Vom face o evaluare a directorilor din 
deconcentrate până pe 15 ianuarie, anul viitor

n PSD

C. Ştefănescu: Am vorbit cu noua 
conducere şi despre deschiderea uşii 

pentru vechii membri de partid

Roxana Paţurcă: Decizia CEx de 
schimbare a preşedintelui PSD 

Călăraşi trebuie respectată

n PSD Călăraşi

Roxana Paţurcă: 
Economia României 

a crescut şi în cel  
de-al treilea 

trimestru al anului

n Senat

Preşcolarii şi elevii din 50 de şcoli 
vor primi şi în 2019 câte un pachet 

alimentar sau o masă caldă

Roxana Paţurcă: Felicit organizatorii şi 
le urez la cât mai multe ediţii de succes!
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