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marcând alte 5 goluri. Coelho face 3-0 Sâmbătă s-a reluat sezonul regular 
în minutul 27, ieşenii prăbuşindu-se al ligii I la futsal fiind programate 
până la final. Revenit pe teren după o primele două partide din cadrul 
lungă absenţă din cauza unei rundei a 13-a. La Călăraşi, Futsal 
accidentări, Ionuţ Movileanu îşi trece Club Dunărea a oferit o lecţie de 
numele pe lista marcatorilor în minutul 

futsal câştigând într-o manieră Au marcat: R. Coelho (2.59, 26.23), 34.. După nici 40 de secunde de la 
clară duelul cu ieşenii de la Futsal Gabriel Şerban (10.39, 35.10), Ionuţ reuşita lui Movi, spaniolul Yanez Galan, 

Movileanu (33.16), Yanez Galan (33.56), Poli, scor 7-0. autorul victoriei de la Iaşi, din tur, îşi 
Andrei Ghiuţă (39.53)face datoria punctând pentru 5-0! 

Maşinăria construită cu migală de 
Publicul entuziasmat aplaudă şi Dunărea: 1. Andrei Moldovanu – 14 

Marian Şotârcă a funcţionat impecabil, 
ultimele două reuşite ale unui meci – Yanez Galan, 8. Marian Şotârcă, 17. 

pe lângă cele 7 goluri, Dunărea ratând 
spectacol, semnate din nou de „Zena” Thyago Monteiro, 11. Rodrigo Coelho.

alte 3-4 mari ocazii din cauza portarului 
(min. 36) şi tânărul internaţional de Rezerve: 99. Cătălin Băjenaru, 82. ucrainean Ruslan Slobodyanyuk care a 
juniori, Andrei Ghiţă cu 7 secunde Eugen Cinaru – 10. Gabriel Şerban, 4. avut nişte intervenţii la limita 
înainte de fluierul final. Andrei Ghiuţă, 2. Ionuţ Movileanu, 6. imposibilului.
Dunărea a debutat cu o victorie clară Doru Rotaru, 3. George Tomescu, 12. Startul partidei a fost precedat de un 
oferinde multe motive de bucurie într- Pinto Costa, 9. Gelu Niţu. moment de reculegere ţinut în 
un joc pe care l-a controlat cap – coadă.memoria lui Valeriu Ioniţă, fost arbitru Antrenor: Marian Şotârcă
Etapa viitoare, echipa noastră se va și team manager al naționalei de futsal Fusal Poli: 1. Ruslan Slobodyanyuk – 2. 
deplasa la Cluj – Napoca pentru duelul care s-a stins din viaţă în seara zilei de 8 Liviu Ruxandari, 3. Rafael Gonzalez, 4. 
cu ultima clasată CFF, partida fiind ianuarie. Denis Pasnicu, 11. Valentin Pricop.
programată duminică, 27 ianuarie, de la Cu Şotârcă în formula de start, Dunărea 

Rezerve: 92. Ioan Grigoraş – 4. Gerard ora 15.00.a deschis scorul la finalul minutului 3 
Dengro, 6. Robert Bicler, 9. Eduard 

prin brazilianul Rodrigo Coelho al cărui Dunărea rămâne pe 5 cu 24 de puncte Popovici, 10. Alexandru Pricop, 13. 
şut n-a mai putut fi parat de la fel ca Informatica Timişoara care are Ştefan Tudorache.
Slobodyanyuk. Diferenţa se măreşte în un golaveraj mai bun. Bănăţenii 

Antrenor: Vlad Babanminutul 11 după ce Gabriel Şerban a traversează însă momente delicate din 
găsit drumul spre gol, 2-0 fiind şi scorul punct de vedere financiar anunţând că Au arbitrat: Liviu Chiţa şi Daniel Vasile 
primei părţi. nu vor face deplasarea la Miercurea Pop (ambii Piteşti). Rezervă: Marius 

Ciuc pentru derby-ul cu Imperial WET, Repriza secundă e la discreţia „galben – Traşcă (Piteşti). Observator: Bogdan 
programat luni seară.albaştrilor” care au desenat cu folos  Sorescu (Piteşti).

Futsal Club Dunărea - 
Futsal Poli Iaşi 7-0 (3-0)

Etapa a 14-a

Clasament
1. United Galaţi 13 11 1 1 80-29 31
2. Autobergamo 13 9 3 1 103-30 30    
3. Imperial WET 12 8 1 3 74-33 25
4. Informatica 12 7 3 2 68-27 24
5. Dunărea Călăraşi 13 7 3 3 65-33 24
6.  FK Odorheiu 13 6 3 4 92-59 21
7. Futsal Poli Iaşi 13 4 1 8 36-46 13
8. SCM Gloria 13 3 1 9 29-75 9
9. Bukovina Vicov 13 1 0 12 39-147 3
10. CFF Clujana 13 0 0 13 20-127 0

n Vineri, 25 ianuarie
18.00 Informatica – FK Odorheiu Secuiesc
n Sâmbătă, 26 ianuarie
18.00 Autobergamo Deva – United Galaţi
n Duminică, 27 ianuarie
15.00 CFF Clujana – Dunărea Călăraşi
18.30 Bukovina Vicov – SCM Gloria Buzău
n Luni, 29 ianuarie
17.00 Futsal Poli Iaşi – Imperial WET M. Ciuc

Etapa a 13-a  / Rezultate

United Galaţi – Bukovina Vicov 16-6
Dunărea Călăraşi – Futsal Poli Iaşi 7-0
FK Odorheiu Secuiesc – Autobergamo 4-4
SCM Gloria Buzău – CFF Clujana 4-1
Imperial WET M. Ciuc – Informatica Timişoara nu s-a 
disputat

Futsal Club Dunărea Călăraşi a făcut 
spectacol sâmbătă seară în Polivalentă 
învingând formaţia ieşeană, Futsal Poli 
cu 7-0 (4-0), în meci contând pentru 
etapa a 13-a a sezonului regular. 
Antrenorul Marian Şotârcă s-a declarat 
mulţumit atât de rezultat cât şi de joc, 
în faţa unui adversar care şi-a vândut 
scump piele în tur. „E drept, în tur am 
obţinut o victorie chinuită. De data 
asta, am făcut un joc bun, nu am 
primit gol ceea ce e destul de 
important şi mă bucur că am debutat 
în acest an cu o victorie” a declarat 
pentru www.arenamedia.ro Şoty care a 
continuat: „În prima parte am jucat 

scurse nu mai puţin de 24 de puncte. puţin timoraţi. Era normal. Le-am spus 
Duminica viitoare „galben – albaştrii” se jucătorilor că e primul meci după o 
vor deplasa în fieful lanternei roşii, CFF lungă perioadă de timp şi e posibil ca 
Clujana, singura echipa care n-a obţinut lucrurile să nu iasă foarte bine. Dar 
nici un punct până acum. Partida este cred că în repriza secundă au trecut 
programată de la ora 15.00.peste aceste emoţii inerente ale 
Au arbitrat: Liviu Chiţa şi Daniel Vasile debutului. Am dominat jocul, am 
Pop (ambii Piteşti). Rezervă: Marius marcat alte 4 goluri, a fost ok.”
Traşcă (Piteşti). Observator: Bogdan Dunărea continuă pe locul 5 în 
Sorescu (Piteşti).clasament totalizând după 13 runde 

n Tablou partide Optimi de finală
Bukovina Vicov – FK Odorheiu Secuiesc
CSM Tg. Mureş – Futsal Poli Iaşi
CFF Clujana – Autobergamo Deva
Fortius Buzău – Futsal Club Dunărea
KSE Tg. Secuiesc – United Galaţi
Kereszthegy Remetea – Futsal Ceahlăul Piatra Neamţ
Imperial WET M. Ciuc – Informatica Timişoara
Inter Gheorghieni – SCM Gloria Buzău
Primele echipe vor fi gază, partidele fiind programate în 
perioada 9-12 februarie a.c.

n Tablou jocuri Sferturi de finală
CFF Clujana – Autobergamo Deva / Imperial WET M. 
Ciuc – Informatica Timişoara
Kereszthegy Remetea – Futsal Ceahlăul Piatra Neamţ / 
CSM Tg. Mureş – Futsal Poli Iaşi
Inter Gheorghieni – SCM Gloria Buzău / KSE Tg. Secuiesc 
– United Galaţi
Fortius Buzău – Futsal Club Dunărea / Bukovina Vicov – 
FK Odorheiu Secuiesc
Partidele se vor desfăşura într-o singură manşă în 
perioada 23-26 februarie

În runda a 14-a a sezonului regular, Dunărea Călăraşi va juca în 
deplasare cu CFF Cluj, echipă aflată pe ultimul loc în clasament 
cu nici un punct în cont. Meciul pare destul de uşor pentru 
„galben – albaştri” însă antrenorul Marian Şotârcă spune că 
elevii săi vor trata partida cu foarte multă seriozitate. „Să 
spunem că avem o săptămână mai lejeră. Întâlnim o echipă din 
subsolul clasamentului însă vă asigur că vom trata foarte serios 
această dispută” a declarat Şoty.
În tur la Călăraşi, pe 13 octombrie, Dunărea a făcut spectacol 
câştigând clar cu 20-1! Partida CFF Cluj - Futsal Club Dunărea 
Călăraşi va avea loc duminică, 27 ianuarie, începând cu ora 
15.00, în Sala Sporturilor Horia Demian din Cluj - Napoca.

n Dunărea 

Meciuri rămase de disputat în 
cadrul sezonului regulat

Et. 14  / 27.01. CFF Clujana – Dunărea
Et. 15 / 16.02. Dunărea – Bukovina Vicov
Et. 16 / 02.03. Autobergamo Deva – Dunărea
Et. 17 / 09.03. Dunărea – FK Odorheiu Secuiesc
Et. 18 / 23.03. United Galaţi - Dunărea

n Futsal / Et. 13: Dunărea Călăraşi – Futsal Poli Iaşi 7-0 (3-0)

Spectacol de 10!

M. Şotârcă: Luăm, în foarte 
serios, meciul de la Cluj!

Dunărea va întâlni pe Fortius Buzău în 
optimile de finală ale Cupei României

La sediul FRF a avut loc, recent, tragerea la 
sorţi a partidelor contând pentru faza 
optimilor de finală ale Cupei României la 
futsal, ediţia 2018 – 2019. Futsal Club 
Dunărea Călăraşi va întâlni pe Fortius 2014 
Buzău, formaţie aflată pe locul 2 în topul 
ligii a 2-a. Partida se va desfăşura într-o 
singură manşă la Buzău. Cel mai disputat 
meci al acestei faze va avea loc la 
Miercurea Ciuc între Imperial WET şi 
Informatica Timişoara, deţinătoarea „la zi” 
a trofeului.
„Avem o şansă. În primul merci, în 
optimi, întâlnim o echipă de liga a 2-a. 
Clar suntem favoriţi! Dar trebuie să 
tratăm meciul serios pentru că în Cupă 
tot timpul există surprize. Dacă vom trece 
de Fortius, putem  întâlni în sferturi unul 
din cei 4 capi de serie, FK Odorheiu 
Secuiesc dar jucând acasă ar trebui să ne 
impunem” a declarat antrenorul Dunării, 
Marian Şotârcă.
În cazul în care se va califica, Dunărea se 
va duela în sferturi cu câştigătoarea 
partidei Bukovina Vicov – FK Odorheiu 
Secuiesc.

M. Şotârcă: Mă bucur că am 
debutat în acest an cu o victorie!

Guvernul a majorat, prin intermediul 
Ordonanţei de Urgenţă adoptată recent în 
cadrul unei şedinţe extraordinare, pensiile în 
avans faţă de prevederile legale şi va 
continua să o facă. “Potrivit legii, la fiecare 
1 ianuarie, valoarea punctului de pensie se 
indexează cu rata inflaţiei şi în acord cu 
creşterea salariului mediu pe economie. 
Astfel la 1 ianuarie 2017 a crescut la 917,5 
lei, faţă de 871 cât era în 2016. Următoarea 
creştere trebuia să fie, potrivit legii, la 1 ian 
2018, dar Guvernul nu doar că a devansat-o 
cu şase luni, aplicând-o de la 1 iulie 2017, ci 
a şi majorat valoarea punctului de pensie, 
care a devenit 1000 de lei, faţă de 970 cât 
ar fi fost dacă s-ar fi făcut la termen ( 1 ian 
2018). Apoi guvernul, la 1 iulie 2018, a 
devansat din nou, cu şase luni (faţă de 1 ian 
2019) creşterea punctului de pensie, pe  
care l-a adus la 1100 de lei.” a explicat 
pentru www.arenamedia.ro Roxana Paţurcă, 
senator PSD Călăraşi care a continuat “Acum 
guvernul îndeplineşte cerinţa legală, în 
sensul că precizează în actul normativ – două salarii minime pe economie.” ex ante, voluntar, la solicitarea autorităţilor 
ordonanţa de urgenţă – că acest nivel de contractante,  cu efect direct în sensul “Alte măsuri incluse în OUG:
1100 de lei pentru punctul de pensie este creşterii ratei absorbţiei fondurilor Aplicarea taxei suplimentare pentru jocuri valid la 1 ianuarie 2019; apoi, următoarea structurale, astfel încât să se crească de noroc de 3% din totalul taxelor de majorare legală – cea de la 1 ianuarie 2020, eficienţa procesului de achiziţii publice şi să participare încasate în cursul anului din nou se devansează, de această dată cu 3 se reducă semnificativ blocajele. precedent pentru off-line şi de 5% pentru luni şi urmează să se aplice de la 1 

on-line.septembrie când punctul de pensie va Susţinerea sectorului 
Se creează cadrul legal pentru capitalizarea deveni 1265 de lei. De asemenea se 

construcţiilorCasei de Comerţ UNIREA – 100 de milioane menţine de la ianuarie 2019 nivelul 
de euro din fonduri SAPARDindemnizaţiei sociale pentru pensionari la Un alt domeniu prioritar, pe care îl sprijinim 

640 lei urmând ca, de la 1 septembrie 2019 În vederea menţinerii echilibrului bugetar, în prin reducerea la jumătate a  a taxelor 
să fie majorată cu 10%, în avans cu 3 luni , anul 2019, începând cu luna următoare pentru forţa de muncă, este cel al 
dată de la care noul cuantum va fi de 704 intrării în vigoarea a legii bugetului de stat construcţiilor. 
lei.” pe anul 2019, ministrul finanţelor publice 

Stabilim prin această ordonanţă facilităţi poate aproba limite lunare pentru creditele Un alt punct din această ordonanţă prevede fiscale acordate pentru o perioadă de 10 ani de angajament, pentru ordonatorii principali devansarea aplicării creşterilor salariale angajaţilor din sectorul construcţiilor, în de credite finanţaţi integral de la bugetul de pentru cadrele didactice din anul 2022, la 1 scopul de a stimula atât investiţiile, cât şi stat, în cadrul cărora pot fi încheiate septembrie 2020, aşa cum s-a convenit în reducerea fenomenului muncii la negru. angajamente legale pe tot parcursul anului acordul semnat la Alba Iulia cu sindicatele 
Concret, angajaţii din domeniul 2019 pentru bugetul propriu şi pentru din învăţământ. “Pentru educaţie, domeniu 
construcţiilor vor avea posibilitatea să instituţiile publice subordonate. Totodată, prioritar, vom devansa aplicarea majorării 
ajungă la un salariu minim brut de 3000 de ministrul finanţelor publice să aprobe salariale. Astfel, salariile personalului din 
lei lunar şi la un venit net de aproximativ 500 modificarea limitelor unor ordonatori învăţământ vor ajunge la 1 septembrie 
de euro lunar prin reducerea taxelor principali de credite în cazuri deosebite şi pe 2020 la valoarea stabilită iniţial pentru anul 
datorate pentru forţa de muncăbaza fundamentărilor justificate, precum şi 2022, aşa cum am agreat cu Federaţiile 

ca urmare a utilizării, în condiţiile legii, a sindicale reprezentative din învăţământ.” a 
fondurilor la dispoziţia Guvernului. „gROwth - investim în copii, mai spus parlamentarul călărăşean care s-a 

referit şi la “aplicarea etapizată a Legii- La nivelul unor operatori economici la care investim în viitor”
cadru nr.153/2017 privind salarizarea statul sau unităţile administrativ-teritoriale 
personalului plătit din fonduri publice, sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin Un alt program de perspectivă, inspirat din 
respectiv majorarea de la 1 ianuarie 2019 a direct ori indirect o participaţie majoritară grija pentru copiii noştri, este  „gROwth - 
salariilor de bază cu 1/4 din diferenţa dintre vor distribui şi vira  în termen de 60 zile de la investim în copii, investim în viitor”. „Vom 
salariul de bază prevăzute de lege pentru data aprobării situaţiilor financiare aferente susţine astfel financiar investiţiile private în 
anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018”. anului 2018,  sub formă de dividende sau construcţia, înfiinţarea sau amenajarea de 

vărsăminte la bugetul de stat,  35% din Acelaşi act normativ, susţine Roxana grădiniţe olimpice cu profil sportiv. Avem ca 
sumele pentru investiile care au ramas Paţurcă are în vedere şi acordarea obiectiv construirea şi amenajarea a circa 
nerealizate. voucherelor de vacanţă şi în 2019 în 1.000 de astfel de grădiniţe.” a conchis 

cuantumul si la valoare din acest an, senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte Prin modificările din prezenta ordonanţă de 
respectiv 1450 de lei. “De asemenea, în executiv interimar al organizaţiei judeţene urgenţă, simplificăm şi  asigurăm cadrul legal 
locul normei de hrană vor fi acordate anual optim pentru realizarea funcţiei de control PSD Călăraşi.

Guvernul a decis, prin Ordonanţa de Urgenţă privind 
măsurile fiscale, plafonarea preţului la gaze şi la energia 
electrică pentru următorii trei ani, mai exact până la 28 
februarie 2022

Vor fi protejaţi consumatorii casnici de energie electrică 
prin instituirea unui mecanism nou, serviciul universal 
pentru consumatorii casnici, gândit după modelul coşului 
casnic, care a mai fost aplicat anterior. Acest instrument 
implică vânzarea de către producători a unei cantităţi de 
energie, pentru consumatorii casnici, la un preţ 
reglementat. 

“Nivelul acestui preţ şi cantitatea de energie ce va fi 
vândută la preţ reglementat vor fi stabilite ulterior, prin 
reglementari ANRE. Un astfel de mecanism funcţionează 
şi în alte state membre ale Uniunii Europene, precum 
Italia şi Franţa. Se discută introducerea lui şi în Marea 
Britanie.” a declarat pentru www.arenamedia.ro, Roxana 
Paţurcă, membră a comisiei de buget din Senatul României.

 În ceea ce priveşte gazele naturale, se menţine nivelul 
actual al preţurilor pentru consumatorii casnici, pentru 
următorii 3 ani care va fi plafonat la nivelul stabilit ca medie 
a preţului gazelor din producţia internă – respectiv 68 
lei/MWh – preţul de import şi cel de înmagazinare. “Este o 
măsură de stimulare a industriei, cu impact important 
pentru economie, având în vedere faptul că în prezent 
gazele din import reprezintă 10-15%, iar pentru iarna 
următoare se estimează o creştere de până la 30%.” a 
continuat senatoarea PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă.

În opinia sa, “măsurile au fost luate după analize temeinice 
cu privire la practicile incorecte ale companiilor din 
domeniu. Iată câteva exemple:

EON Energie România, cu o cifră de afaceri de 4,8 miliarde 
de lei, a plătit impozit pe profit 4,4 milioane de lei. Un 
procent aproximativ 0,8 la mie. 

Electrica Furnizare, companie cu o cifră de afaceri de 3,8 
miliarde lei, a plătit 3 milioane de lei impozit pe profit. Un 
procent aproximativ 0,7 la mie.

Complexul Energetic Oltenia, exemplu pozitiv, cu o cifra de 
afaceri de 2,9 miliarde lei a plătit impozit pe profit de 95 
milioane de lei

Hidroelectrica – cu o cifră de afaceri de 3,2 miliarde a plătit 
impozit pe profit de 24,2 milioane lei, aproximativ 8%.”

Întrebată cât va câştiga statul din aplicarea acestei măsuri şi 
ce se va întâmpla peste 3 ani, parlamentarul călărăşean a 
spus “Este o măsură ai cărei scop principal este protejarea 
consumatorilor casnici şi susţinerea industriei, ca ramură 
importantă care contribuie la creşterea economică. 
Potrivit estimărilor, încasările la buget vor creşte pe net cu 
1 miliard de lei. Estimările au fost făcute având în vedere 
faptul că din taxa de 3% vor fi colectaţi mai mulţi bani la 
buget, însă din aplicarea supraimpozitării şi din dividende 
vor fi colectate mai puţine fonduri decât acum, mai ales în 
condiţiile în care coaliţia PSD-ALDE a renunţat la proiectul 
din Parlament de creştere a supraimpozitării.Pe de altă 
parte, trebuie să privim lucrurile în perspectivă: în 
următorii 3 ani vor fi puse în funcţiune noi capacităţi de 
producţie, cee ace înseamnă că riscul ca preţurile la 
energie să crească este minor.”

Proiectul de OUG privind măsurile fiscal-bugetare, adoptat, la 
finele anului trecut, în cadrul unei şedinţe extraordinare de 
Guvern, conţine, printre altele, şi măsura care se referă la 
înfiinţarea unui fond de dezvoltare şi investiţii prin intermediul 
căruia va fi susţinută finanţarea proiectelor de dezvoltare ale 
comunităţilor locale şi universităţilor. “Se vor putea finanţa 
proiecte în domenii precum sănătate, educaţie, dezvoltare 
locală şi infrastructură", a explicat premierul Viorica Dăncilă.

“Unul din obiectivele asumate prin Programul de Guvernare 
este realizarea unei  creşteri economice inteligente, 
sustenabile şi inclusiv bazată pe o forţă de muncă calificată şi 
ţinând cont că decalajele dintre judeţe sunt semnificative, 
este necesară o realocare a fondurilor publice disponibile 
către localităţile cu potenţial financiar mai redus. Astfel, se 
propune înfiinţarea Fondului de Dezvoltare şi Investiţii, 
gestionat de Comisia Naţională de Strategie si Prognoza, 
printr-un cont de disponibil.” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro senatoarea PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, 
membră a Comisiei de buget, finanţe din Senat, care a mai 
adăugat “Fondul se utilizează pentru finanţarea proiectelor 
de investiţii ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale în domenii prioritare precum sănătate (dispensare, 
centre medicale), educaţie (scoli, grădiniţe, creşe), reţea de 
apa, canalizare, infrastructura etc. Sursa de finanţare o 
reprezintă împrumuturile în lei, acordate în limita sumei de 
10 miliarde Euro, echivalent lei. Vor fi finanţate din acest 
fond proiectele care nu sunt eligibile pentru finanţare din 
fonduri externe nerambursabile sau cele pentru care a fost 
epuizată finanţarea. Avem următoarele beneficii: vor fi 
utilizate excedentele bugetare ale UAT-urilor şi vom urmări o 
dezvoltare regională echilibrată a tuturor regiunilor ţării.”

de credite și la reducerea cheltuielilor cu 
împrumuturile. Exemplu: rata medie a unui 
credit ipotecar standard, din martie 2018, 
conform Raportului de Stabilitate Financiara 
este de 828 lei/lună. Dacă ROBORUL ar scădea 

Impozitarea activelor financiare ale băncilor în 7,2%. În Franța aceasta este de 7%, în Polonia la nivelul de 1,75% atunci rata s-ar reduce la 
cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2% a de 9,2%, în Bulgaria de 13%, în Germania de un nivel aproximativ de 740 lei.”
fost aprobată în şedinţa extraordinară a 3%, adică de șapte ori mai mica decât în Potrivit datelor prezentate de ministrul 
Guvernului care a avut loc la finalul anului România. De asemenea, diferența dintre finanţelor, Eugen Teodorovici, dacă media 
trecut. dobânda de credit și dobânda de deposit este trimestrială a ratei ROBOR este până la 0,5% 

de 6,8 în România, în timp ce media “Am luat această măsură după o analiză peste pragul de referinţă (2%) taxa este de 
europeană este de 2,1.” a declarat pentru atentă care a arătat că profiturile   instituțiilor 0,1%, dacă este între 0,51% şi 1% peste prag 
www.arenamedia.ro senatoarea PSD Călăraşi, financiar-bancare din România sunt printre cota este de 0,2%, dacă se depăşeşte cu până la 
Roxana Paţurcă, domnia sa mai precizând cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Mai 1,5% atunci este 0,3%, între 1,51% şi 2% peste 
“Aplicarea acestei măsuri va contribui la exact, randamentul băncilor în România este prag este de 0,4%, şi peste 2% peste prag este 
reducerea riscului de plată al consumatorilor de 21,2%, în timp ce media europeană este de de 0,5%, aplicată la activele financiare.

Guvernul a stabilit o taxă de 3% pentru cei care activează în sectorul 5G (care vor fi scoase la licitație) și 3G (care expiră în 2020 și 2022). 
comunicaţiilor, sumele urmând să fie folosite pentru digitalizarea “Pentru operatorii frecvențelor 3G se va aplica o taxă de 4% din 
aparatului administrativ de stat. „O primă măsură vizează majorarea cifra de afaceri a industriei, raportată la numărul de ani de 
tarifului de monitorizare calculat ca procent din cifra de afaceri concesiune a licenței. Pentru operatorii frecvențelor 5G se va aplica 
realizată în anul anterior celui pentru care se datorează, în cazul o taxă de 2% din cifra de afaceri a industriei, raportată la numărul 
persoanelor care au avut calitatea de furnizor pe parcursul de ani de concesiune a licenței.” a completat parlamentarul 
întregului an calendaristic anterior. Procentul se va determina călărăşean. 
anual, în cuantum de 3%, ca raport între cheltuielile administrative, O altă măsură vizează stabilirea de contravenţii în corelare cu cifra de 
din care se scad veniturile din alte surse şi cifra de afaceri cumulată. afaceri. “Am luat aceste măsuri în condițiile în care ultima licitație 
Până acum, procentul era de 0,4%. Fondurile ce provin din această făcută în Italia pentru frecvența 5G este de 6,8 miliarde de euro. O 
modificare, aproximativ 100 de milioane de euro, vor fi utilizați analiză a impozitelor plătite de operatori arată că: Vodafone – la o 
pentru digitalizarea administrației publice.” a declarat pentru cifră de afaceri de 3,6 miliarde de lei a plătit impozit pe profit 26 
www.arenamedia.ro senatoarea PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, milioane de lei iar Orange – cu o cifră de afaceri de 5,3 miliarde lei, 
membră a Comisiei de buget, finanţe din Senat. a plătit impozit pe profit de 50 de milioane de lei.” a conchis 
Paţurcă a mai adăugat că prin intermediul ordonanţei se introduc senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executive interimar al 
reglementări în perspectiva licitațiilor pentru blocurile de frecvență organizaţiei judeţene PSD Călăraşi.

R. Paţurcă: Plafonarea preţului la 
gaze şi la energia electrică vizează 
protejarea consumatorilor casnici 

şi susţinerea industriei

R. Paţurcă: Pentru educaţie, domeniu prioritar, 
vom devansa aplicarea majorării salariale

R. Paţurcă: Fondurile ce provin din această modificare, 
aproximativ 100 de milioane de euro, vor fi utilizați 

pentru digitalizarea administrației publice

R. Paţurcă: Vor fi finanţate din 
acest fond proiectele care nu sunt 

eligibile pentru finanţare din 
fonduri externe nerambursabile

R. Paţurcă: Aplicarea acestei măsuri va contribui 
la reducerea cheltuielilor cu împrumuturile
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marcând alte 5 goluri. Coelho face 3-0 Sâmbătă s-a reluat sezonul regular 
în minutul 27, ieşenii prăbuşindu-se al ligii I la futsal fiind programate 
până la final. Revenit pe teren după o primele două partide din cadrul 
lungă absenţă din cauza unei rundei a 13-a. La Călăraşi, Futsal 
accidentări, Ionuţ Movileanu îşi trece Club Dunărea a oferit o lecţie de 
numele pe lista marcatorilor în minutul 

futsal câştigând într-o manieră Au marcat: R. Coelho (2.59, 26.23), 34.. După nici 40 de secunde de la 
clară duelul cu ieşenii de la Futsal Gabriel Şerban (10.39, 35.10), Ionuţ reuşita lui Movi, spaniolul Yanez Galan, 

Movileanu (33.16), Yanez Galan (33.56), Poli, scor 7-0. autorul victoriei de la Iaşi, din tur, îşi 
Andrei Ghiuţă (39.53)face datoria punctând pentru 5-0! 

Maşinăria construită cu migală de 
Publicul entuziasmat aplaudă şi Dunărea: 1. Andrei Moldovanu – 14 

Marian Şotârcă a funcţionat impecabil, 
ultimele două reuşite ale unui meci – Yanez Galan, 8. Marian Şotârcă, 17. 

pe lângă cele 7 goluri, Dunărea ratând 
spectacol, semnate din nou de „Zena” Thyago Monteiro, 11. Rodrigo Coelho.

alte 3-4 mari ocazii din cauza portarului 
(min. 36) şi tânărul internaţional de Rezerve: 99. Cătălin Băjenaru, 82. ucrainean Ruslan Slobodyanyuk care a 
juniori, Andrei Ghiţă cu 7 secunde Eugen Cinaru – 10. Gabriel Şerban, 4. avut nişte intervenţii la limita 
înainte de fluierul final. Andrei Ghiuţă, 2. Ionuţ Movileanu, 6. imposibilului.
Dunărea a debutat cu o victorie clară Doru Rotaru, 3. George Tomescu, 12. Startul partidei a fost precedat de un 
oferinde multe motive de bucurie într- Pinto Costa, 9. Gelu Niţu. moment de reculegere ţinut în 
un joc pe care l-a controlat cap – coadă.memoria lui Valeriu Ioniţă, fost arbitru Antrenor: Marian Şotârcă
Etapa viitoare, echipa noastră se va și team manager al naționalei de futsal Fusal Poli: 1. Ruslan Slobodyanyuk – 2. 
deplasa la Cluj – Napoca pentru duelul care s-a stins din viaţă în seara zilei de 8 Liviu Ruxandari, 3. Rafael Gonzalez, 4. 
cu ultima clasată CFF, partida fiind ianuarie. Denis Pasnicu, 11. Valentin Pricop.
programată duminică, 27 ianuarie, de la Cu Şotârcă în formula de start, Dunărea 

Rezerve: 92. Ioan Grigoraş – 4. Gerard ora 15.00.a deschis scorul la finalul minutului 3 
Dengro, 6. Robert Bicler, 9. Eduard 

prin brazilianul Rodrigo Coelho al cărui Dunărea rămâne pe 5 cu 24 de puncte Popovici, 10. Alexandru Pricop, 13. 
şut n-a mai putut fi parat de la fel ca Informatica Timişoara care are Ştefan Tudorache.
Slobodyanyuk. Diferenţa se măreşte în un golaveraj mai bun. Bănăţenii 

Antrenor: Vlad Babanminutul 11 după ce Gabriel Şerban a traversează însă momente delicate din 
găsit drumul spre gol, 2-0 fiind şi scorul punct de vedere financiar anunţând că Au arbitrat: Liviu Chiţa şi Daniel Vasile 
primei părţi. nu vor face deplasarea la Miercurea Pop (ambii Piteşti). Rezervă: Marius 

Ciuc pentru derby-ul cu Imperial WET, Repriza secundă e la discreţia „galben – Traşcă (Piteşti). Observator: Bogdan 
programat luni seară.albaştrilor” care au desenat cu folos  Sorescu (Piteşti).

Futsal Club Dunărea - 
Futsal Poli Iaşi 7-0 (3-0)

Etapa a 14-a

Clasament
1. United Galaţi 13 11 1 1 80-29 31
2. Autobergamo 13 9 3 1 103-30 30    
3. Imperial WET 12 8 1 3 74-33 25
4. Informatica 12 7 3 2 68-27 24
5. Dunărea Călăraşi 13 7 3 3 65-33 24
6.  FK Odorheiu 13 6 3 4 92-59 21
7. Futsal Poli Iaşi 13 4 1 8 36-46 13
8. SCM Gloria 13 3 1 9 29-75 9
9. Bukovina Vicov 13 1 0 12 39-147 3
10. CFF Clujana 13 0 0 13 20-127 0

n Vineri, 25 ianuarie
18.00 Informatica – FK Odorheiu Secuiesc
n Sâmbătă, 26 ianuarie
18.00 Autobergamo Deva – United Galaţi
n Duminică, 27 ianuarie
15.00 CFF Clujana – Dunărea Călăraşi
18.30 Bukovina Vicov – SCM Gloria Buzău
n Luni, 29 ianuarie
17.00 Futsal Poli Iaşi – Imperial WET M. Ciuc

Etapa a 13-a  / Rezultate

United Galaţi – Bukovina Vicov 16-6
Dunărea Călăraşi – Futsal Poli Iaşi 7-0
FK Odorheiu Secuiesc – Autobergamo 4-4
SCM Gloria Buzău – CFF Clujana 4-1
Imperial WET M. Ciuc – Informatica Timişoara nu s-a 
disputat

Futsal Club Dunărea Călăraşi a făcut 
spectacol sâmbătă seară în Polivalentă 
învingând formaţia ieşeană, Futsal Poli 
cu 7-0 (4-0), în meci contând pentru 
etapa a 13-a a sezonului regular. 
Antrenorul Marian Şotârcă s-a declarat 
mulţumit atât de rezultat cât şi de joc, 
în faţa unui adversar care şi-a vândut 
scump piele în tur. „E drept, în tur am 
obţinut o victorie chinuită. De data 
asta, am făcut un joc bun, nu am 
primit gol ceea ce e destul de 
important şi mă bucur că am debutat 
în acest an cu o victorie” a declarat 
pentru www.arenamedia.ro Şoty care a 
continuat: „În prima parte am jucat 

scurse nu mai puţin de 24 de puncte. puţin timoraţi. Era normal. Le-am spus 
Duminica viitoare „galben – albaştrii” se jucătorilor că e primul meci după o 
vor deplasa în fieful lanternei roşii, CFF lungă perioadă de timp şi e posibil ca 
Clujana, singura echipa care n-a obţinut lucrurile să nu iasă foarte bine. Dar 
nici un punct până acum. Partida este cred că în repriza secundă au trecut 
programată de la ora 15.00.peste aceste emoţii inerente ale 
Au arbitrat: Liviu Chiţa şi Daniel Vasile debutului. Am dominat jocul, am 
Pop (ambii Piteşti). Rezervă: Marius marcat alte 4 goluri, a fost ok.”
Traşcă (Piteşti). Observator: Bogdan Dunărea continuă pe locul 5 în 
Sorescu (Piteşti).clasament totalizând după 13 runde 

n Tablou partide Optimi de finală
Bukovina Vicov – FK Odorheiu Secuiesc
CSM Tg. Mureş – Futsal Poli Iaşi
CFF Clujana – Autobergamo Deva
Fortius Buzău – Futsal Club Dunărea
KSE Tg. Secuiesc – United Galaţi
Kereszthegy Remetea – Futsal Ceahlăul Piatra Neamţ
Imperial WET M. Ciuc – Informatica Timişoara
Inter Gheorghieni – SCM Gloria Buzău
Primele echipe vor fi gază, partidele fiind programate în 
perioada 9-12 februarie a.c.

n Tablou jocuri Sferturi de finală
CFF Clujana – Autobergamo Deva / Imperial WET M. 
Ciuc – Informatica Timişoara
Kereszthegy Remetea – Futsal Ceahlăul Piatra Neamţ / 
CSM Tg. Mureş – Futsal Poli Iaşi
Inter Gheorghieni – SCM Gloria Buzău / KSE Tg. Secuiesc 
– United Galaţi
Fortius Buzău – Futsal Club Dunărea / Bukovina Vicov – 
FK Odorheiu Secuiesc
Partidele se vor desfăşura într-o singură manşă în 
perioada 23-26 februarie

În runda a 14-a a sezonului regular, Dunărea Călăraşi va juca în 
deplasare cu CFF Cluj, echipă aflată pe ultimul loc în clasament 
cu nici un punct în cont. Meciul pare destul de uşor pentru 
„galben – albaştri” însă antrenorul Marian Şotârcă spune că 
elevii săi vor trata partida cu foarte multă seriozitate. „Să 
spunem că avem o săptămână mai lejeră. Întâlnim o echipă din 
subsolul clasamentului însă vă asigur că vom trata foarte serios 
această dispută” a declarat Şoty.
În tur la Călăraşi, pe 13 octombrie, Dunărea a făcut spectacol 
câştigând clar cu 20-1! Partida CFF Cluj - Futsal Club Dunărea 
Călăraşi va avea loc duminică, 27 ianuarie, începând cu ora 
15.00, în Sala Sporturilor Horia Demian din Cluj - Napoca.

n Dunărea 

Meciuri rămase de disputat în 
cadrul sezonului regulat

Et. 14  / 27.01. CFF Clujana – Dunărea
Et. 15 / 16.02. Dunărea – Bukovina Vicov
Et. 16 / 02.03. Autobergamo Deva – Dunărea
Et. 17 / 09.03. Dunărea – FK Odorheiu Secuiesc
Et. 18 / 23.03. United Galaţi - Dunărea

n Futsal / Et. 13: Dunărea Călăraşi – Futsal Poli Iaşi 7-0 (3-0)

Spectacol de 10!

M. Şotârcă: Luăm, în foarte 
serios, meciul de la Cluj!

Dunărea va întâlni pe Fortius Buzău în 
optimile de finală ale Cupei României

La sediul FRF a avut loc, recent, tragerea la 
sorţi a partidelor contând pentru faza 
optimilor de finală ale Cupei României la 
futsal, ediţia 2018 – 2019. Futsal Club 
Dunărea Călăraşi va întâlni pe Fortius 2014 
Buzău, formaţie aflată pe locul 2 în topul 
ligii a 2-a. Partida se va desfăşura într-o 
singură manşă la Buzău. Cel mai disputat 
meci al acestei faze va avea loc la 
Miercurea Ciuc între Imperial WET şi 
Informatica Timişoara, deţinătoarea „la zi” 
a trofeului.
„Avem o şansă. În primul merci, în 
optimi, întâlnim o echipă de liga a 2-a. 
Clar suntem favoriţi! Dar trebuie să 
tratăm meciul serios pentru că în Cupă 
tot timpul există surprize. Dacă vom trece 
de Fortius, putem  întâlni în sferturi unul 
din cei 4 capi de serie, FK Odorheiu 
Secuiesc dar jucând acasă ar trebui să ne 
impunem” a declarat antrenorul Dunării, 
Marian Şotârcă.
În cazul în care se va califica, Dunărea se 
va duela în sferturi cu câştigătoarea 
partidei Bukovina Vicov – FK Odorheiu 
Secuiesc.

M. Şotârcă: Mă bucur că am 
debutat în acest an cu o victorie!

Guvernul a majorat, prin intermediul 
Ordonanţei de Urgenţă adoptată recent în 
cadrul unei şedinţe extraordinare, pensiile în 
avans faţă de prevederile legale şi va 
continua să o facă. “Potrivit legii, la fiecare 
1 ianuarie, valoarea punctului de pensie se 
indexează cu rata inflaţiei şi în acord cu 
creşterea salariului mediu pe economie. 
Astfel la 1 ianuarie 2017 a crescut la 917,5 
lei, faţă de 871 cât era în 2016. Următoarea 
creştere trebuia să fie, potrivit legii, la 1 ian 
2018, dar Guvernul nu doar că a devansat-o 
cu şase luni, aplicând-o de la 1 iulie 2017, ci 
a şi majorat valoarea punctului de pensie, 
care a devenit 1000 de lei, faţă de 970 cât 
ar fi fost dacă s-ar fi făcut la termen ( 1 ian 
2018). Apoi guvernul, la 1 iulie 2018, a 
devansat din nou, cu şase luni (faţă de 1 ian 
2019) creşterea punctului de pensie, pe  
care l-a adus la 1100 de lei.” a explicat 
pentru www.arenamedia.ro Roxana Paţurcă, 
senator PSD Călăraşi care a continuat “Acum 
guvernul îndeplineşte cerinţa legală, în 
sensul că precizează în actul normativ – două salarii minime pe economie.” ex ante, voluntar, la solicitarea autorităţilor 
ordonanţa de urgenţă – că acest nivel de contractante,  cu efect direct în sensul “Alte măsuri incluse în OUG:
1100 de lei pentru punctul de pensie este creşterii ratei absorbţiei fondurilor Aplicarea taxei suplimentare pentru jocuri valid la 1 ianuarie 2019; apoi, următoarea structurale, astfel încât să se crească de noroc de 3% din totalul taxelor de majorare legală – cea de la 1 ianuarie 2020, eficienţa procesului de achiziţii publice şi să participare încasate în cursul anului din nou se devansează, de această dată cu 3 se reducă semnificativ blocajele. precedent pentru off-line şi de 5% pentru luni şi urmează să se aplice de la 1 

on-line.septembrie când punctul de pensie va Susţinerea sectorului 
Se creează cadrul legal pentru capitalizarea deveni 1265 de lei. De asemenea se 

construcţiilorCasei de Comerţ UNIREA – 100 de milioane menţine de la ianuarie 2019 nivelul 
de euro din fonduri SAPARDindemnizaţiei sociale pentru pensionari la Un alt domeniu prioritar, pe care îl sprijinim 

640 lei urmând ca, de la 1 septembrie 2019 În vederea menţinerii echilibrului bugetar, în prin reducerea la jumătate a  a taxelor 
să fie majorată cu 10%, în avans cu 3 luni , anul 2019, începând cu luna următoare pentru forţa de muncă, este cel al 
dată de la care noul cuantum va fi de 704 intrării în vigoarea a legii bugetului de stat construcţiilor. 
lei.” pe anul 2019, ministrul finanţelor publice 

Stabilim prin această ordonanţă facilităţi poate aproba limite lunare pentru creditele Un alt punct din această ordonanţă prevede fiscale acordate pentru o perioadă de 10 ani de angajament, pentru ordonatorii principali devansarea aplicării creşterilor salariale angajaţilor din sectorul construcţiilor, în de credite finanţaţi integral de la bugetul de pentru cadrele didactice din anul 2022, la 1 scopul de a stimula atât investiţiile, cât şi stat, în cadrul cărora pot fi încheiate septembrie 2020, aşa cum s-a convenit în reducerea fenomenului muncii la negru. angajamente legale pe tot parcursul anului acordul semnat la Alba Iulia cu sindicatele 
Concret, angajaţii din domeniul 2019 pentru bugetul propriu şi pentru din învăţământ. “Pentru educaţie, domeniu 
construcţiilor vor avea posibilitatea să instituţiile publice subordonate. Totodată, prioritar, vom devansa aplicarea majorării 
ajungă la un salariu minim brut de 3000 de ministrul finanţelor publice să aprobe salariale. Astfel, salariile personalului din 
lei lunar şi la un venit net de aproximativ 500 modificarea limitelor unor ordonatori învăţământ vor ajunge la 1 septembrie 
de euro lunar prin reducerea taxelor principali de credite în cazuri deosebite şi pe 2020 la valoarea stabilită iniţial pentru anul 
datorate pentru forţa de muncăbaza fundamentărilor justificate, precum şi 2022, aşa cum am agreat cu Federaţiile 

ca urmare a utilizării, în condiţiile legii, a sindicale reprezentative din învăţământ.” a 
fondurilor la dispoziţia Guvernului. „gROwth - investim în copii, mai spus parlamentarul călărăşean care s-a 

referit şi la “aplicarea etapizată a Legii- La nivelul unor operatori economici la care investim în viitor”
cadru nr.153/2017 privind salarizarea statul sau unităţile administrativ-teritoriale 
personalului plătit din fonduri publice, sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin Un alt program de perspectivă, inspirat din 
respectiv majorarea de la 1 ianuarie 2019 a direct ori indirect o participaţie majoritară grija pentru copiii noştri, este  „gROwth - 
salariilor de bază cu 1/4 din diferenţa dintre vor distribui şi vira  în termen de 60 zile de la investim în copii, investim în viitor”. „Vom 
salariul de bază prevăzute de lege pentru data aprobării situaţiilor financiare aferente susţine astfel financiar investiţiile private în 
anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018”. anului 2018,  sub formă de dividende sau construcţia, înfiinţarea sau amenajarea de 

vărsăminte la bugetul de stat,  35% din Acelaşi act normativ, susţine Roxana grădiniţe olimpice cu profil sportiv. Avem ca 
sumele pentru investiile care au ramas Paţurcă are în vedere şi acordarea obiectiv construirea şi amenajarea a circa 
nerealizate. voucherelor de vacanţă şi în 2019 în 1.000 de astfel de grădiniţe.” a conchis 

cuantumul si la valoare din acest an, senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte Prin modificările din prezenta ordonanţă de 
respectiv 1450 de lei. “De asemenea, în executiv interimar al organizaţiei judeţene urgenţă, simplificăm şi  asigurăm cadrul legal 
locul normei de hrană vor fi acordate anual optim pentru realizarea funcţiei de control PSD Călăraşi.

Guvernul a decis, prin Ordonanţa de Urgenţă privind 
măsurile fiscale, plafonarea preţului la gaze şi la energia 
electrică pentru următorii trei ani, mai exact până la 28 
februarie 2022

Vor fi protejaţi consumatorii casnici de energie electrică 
prin instituirea unui mecanism nou, serviciul universal 
pentru consumatorii casnici, gândit după modelul coşului 
casnic, care a mai fost aplicat anterior. Acest instrument 
implică vânzarea de către producători a unei cantităţi de 
energie, pentru consumatorii casnici, la un preţ 
reglementat. 

“Nivelul acestui preţ şi cantitatea de energie ce va fi 
vândută la preţ reglementat vor fi stabilite ulterior, prin 
reglementari ANRE. Un astfel de mecanism funcţionează 
şi în alte state membre ale Uniunii Europene, precum 
Italia şi Franţa. Se discută introducerea lui şi în Marea 
Britanie.” a declarat pentru www.arenamedia.ro, Roxana 
Paţurcă, membră a comisiei de buget din Senatul României.

 În ceea ce priveşte gazele naturale, se menţine nivelul 
actual al preţurilor pentru consumatorii casnici, pentru 
următorii 3 ani care va fi plafonat la nivelul stabilit ca medie 
a preţului gazelor din producţia internă – respectiv 68 
lei/MWh – preţul de import şi cel de înmagazinare. “Este o 
măsură de stimulare a industriei, cu impact important 
pentru economie, având în vedere faptul că în prezent 
gazele din import reprezintă 10-15%, iar pentru iarna 
următoare se estimează o creştere de până la 30%.” a 
continuat senatoarea PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă.

În opinia sa, “măsurile au fost luate după analize temeinice 
cu privire la practicile incorecte ale companiilor din 
domeniu. Iată câteva exemple:

EON Energie România, cu o cifră de afaceri de 4,8 miliarde 
de lei, a plătit impozit pe profit 4,4 milioane de lei. Un 
procent aproximativ 0,8 la mie. 

Electrica Furnizare, companie cu o cifră de afaceri de 3,8 
miliarde lei, a plătit 3 milioane de lei impozit pe profit. Un 
procent aproximativ 0,7 la mie.

Complexul Energetic Oltenia, exemplu pozitiv, cu o cifra de 
afaceri de 2,9 miliarde lei a plătit impozit pe profit de 95 
milioane de lei

Hidroelectrica – cu o cifră de afaceri de 3,2 miliarde a plătit 
impozit pe profit de 24,2 milioane lei, aproximativ 8%.”

Întrebată cât va câştiga statul din aplicarea acestei măsuri şi 
ce se va întâmpla peste 3 ani, parlamentarul călărăşean a 
spus “Este o măsură ai cărei scop principal este protejarea 
consumatorilor casnici şi susţinerea industriei, ca ramură 
importantă care contribuie la creşterea economică. 
Potrivit estimărilor, încasările la buget vor creşte pe net cu 
1 miliard de lei. Estimările au fost făcute având în vedere 
faptul că din taxa de 3% vor fi colectaţi mai mulţi bani la 
buget, însă din aplicarea supraimpozitării şi din dividende 
vor fi colectate mai puţine fonduri decât acum, mai ales în 
condiţiile în care coaliţia PSD-ALDE a renunţat la proiectul 
din Parlament de creştere a supraimpozitării.Pe de altă 
parte, trebuie să privim lucrurile în perspectivă: în 
următorii 3 ani vor fi puse în funcţiune noi capacităţi de 
producţie, cee ace înseamnă că riscul ca preţurile la 
energie să crească este minor.”

Proiectul de OUG privind măsurile fiscal-bugetare, adoptat, la 
finele anului trecut, în cadrul unei şedinţe extraordinare de 
Guvern, conţine, printre altele, şi măsura care se referă la 
înfiinţarea unui fond de dezvoltare şi investiţii prin intermediul 
căruia va fi susţinută finanţarea proiectelor de dezvoltare ale 
comunităţilor locale şi universităţilor. “Se vor putea finanţa 
proiecte în domenii precum sănătate, educaţie, dezvoltare 
locală şi infrastructură", a explicat premierul Viorica Dăncilă.

“Unul din obiectivele asumate prin Programul de Guvernare 
este realizarea unei  creşteri economice inteligente, 
sustenabile şi inclusiv bazată pe o forţă de muncă calificată şi 
ţinând cont că decalajele dintre judeţe sunt semnificative, 
este necesară o realocare a fondurilor publice disponibile 
către localităţile cu potenţial financiar mai redus. Astfel, se 
propune înfiinţarea Fondului de Dezvoltare şi Investiţii, 
gestionat de Comisia Naţională de Strategie si Prognoza, 
printr-un cont de disponibil.” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro senatoarea PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, 
membră a Comisiei de buget, finanţe din Senat, care a mai 
adăugat “Fondul se utilizează pentru finanţarea proiectelor 
de investiţii ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale în domenii prioritare precum sănătate (dispensare, 
centre medicale), educaţie (scoli, grădiniţe, creşe), reţea de 
apa, canalizare, infrastructura etc. Sursa de finanţare o 
reprezintă împrumuturile în lei, acordate în limita sumei de 
10 miliarde Euro, echivalent lei. Vor fi finanţate din acest 
fond proiectele care nu sunt eligibile pentru finanţare din 
fonduri externe nerambursabile sau cele pentru care a fost 
epuizată finanţarea. Avem următoarele beneficii: vor fi 
utilizate excedentele bugetare ale UAT-urilor şi vom urmări o 
dezvoltare regională echilibrată a tuturor regiunilor ţării.”

de credite și la reducerea cheltuielilor cu 
împrumuturile. Exemplu: rata medie a unui 
credit ipotecar standard, din martie 2018, 
conform Raportului de Stabilitate Financiara 
este de 828 lei/lună. Dacă ROBORUL ar scădea 

Impozitarea activelor financiare ale băncilor în 7,2%. În Franța aceasta este de 7%, în Polonia la nivelul de 1,75% atunci rata s-ar reduce la 
cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2% a de 9,2%, în Bulgaria de 13%, în Germania de un nivel aproximativ de 740 lei.”
fost aprobată în şedinţa extraordinară a 3%, adică de șapte ori mai mica decât în Potrivit datelor prezentate de ministrul 
Guvernului care a avut loc la finalul anului România. De asemenea, diferența dintre finanţelor, Eugen Teodorovici, dacă media 
trecut. dobânda de credit și dobânda de deposit este trimestrială a ratei ROBOR este până la 0,5% 

de 6,8 în România, în timp ce media “Am luat această măsură după o analiză peste pragul de referinţă (2%) taxa este de 
europeană este de 2,1.” a declarat pentru atentă care a arătat că profiturile   instituțiilor 0,1%, dacă este între 0,51% şi 1% peste prag 
www.arenamedia.ro senatoarea PSD Călăraşi, financiar-bancare din România sunt printre cota este de 0,2%, dacă se depăşeşte cu până la 
Roxana Paţurcă, domnia sa mai precizând cele mai ridicate din Uniunea Europeană. Mai 1,5% atunci este 0,3%, între 1,51% şi 2% peste 
“Aplicarea acestei măsuri va contribui la exact, randamentul băncilor în România este prag este de 0,4%, şi peste 2% peste prag este 
reducerea riscului de plată al consumatorilor de 21,2%, în timp ce media europeană este de de 0,5%, aplicată la activele financiare.

Guvernul a stabilit o taxă de 3% pentru cei care activează în sectorul 5G (care vor fi scoase la licitație) și 3G (care expiră în 2020 și 2022). 
comunicaţiilor, sumele urmând să fie folosite pentru digitalizarea “Pentru operatorii frecvențelor 3G se va aplica o taxă de 4% din 
aparatului administrativ de stat. „O primă măsură vizează majorarea cifra de afaceri a industriei, raportată la numărul de ani de 
tarifului de monitorizare calculat ca procent din cifra de afaceri concesiune a licenței. Pentru operatorii frecvențelor 5G se va aplica 
realizată în anul anterior celui pentru care se datorează, în cazul o taxă de 2% din cifra de afaceri a industriei, raportată la numărul 
persoanelor care au avut calitatea de furnizor pe parcursul de ani de concesiune a licenței.” a completat parlamentarul 
întregului an calendaristic anterior. Procentul se va determina călărăşean. 
anual, în cuantum de 3%, ca raport între cheltuielile administrative, O altă măsură vizează stabilirea de contravenţii în corelare cu cifra de 
din care se scad veniturile din alte surse şi cifra de afaceri cumulată. afaceri. “Am luat aceste măsuri în condițiile în care ultima licitație 
Până acum, procentul era de 0,4%. Fondurile ce provin din această făcută în Italia pentru frecvența 5G este de 6,8 miliarde de euro. O 
modificare, aproximativ 100 de milioane de euro, vor fi utilizați analiză a impozitelor plătite de operatori arată că: Vodafone – la o 
pentru digitalizarea administrației publice.” a declarat pentru cifră de afaceri de 3,6 miliarde de lei a plătit impozit pe profit 26 
www.arenamedia.ro senatoarea PSD Călăraşi, Roxana Paţurcă, milioane de lei iar Orange – cu o cifră de afaceri de 5,3 miliarde lei, 
membră a Comisiei de buget, finanţe din Senat. a plătit impozit pe profit de 50 de milioane de lei.” a conchis 
Paţurcă a mai adăugat că prin intermediul ordonanţei se introduc senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executive interimar al 
reglementări în perspectiva licitațiilor pentru blocurile de frecvență organizaţiei judeţene PSD Călăraşi.

R. Paţurcă: Plafonarea preţului la 
gaze şi la energia electrică vizează 
protejarea consumatorilor casnici 

şi susţinerea industriei

R. Paţurcă: Pentru educaţie, domeniu prioritar, 
vom devansa aplicarea majorării salariale

R. Paţurcă: Fondurile ce provin din această modificare, 
aproximativ 100 de milioane de euro, vor fi utilizați 

pentru digitalizarea administrației publice

R. Paţurcă: Vor fi finanţate din 
acest fond proiectele care nu sunt 

eligibile pentru finanţare din 
fonduri externe nerambursabile

R. Paţurcă: Aplicarea acestei măsuri va contribui 
la reducerea cheltuielilor cu împrumuturile
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