
partidul să iasă bine la alegeri sau tu, lider jumătate de mandat, PSD se poate lăuda mergem din poartă în poartă şi să dicutăm Răzvan Meseşeanu este un nume 
al partidului, să nu ai pe nimeni în preajmă cu îndeplinirea a aproape tot ceea ce şi-a cu oamenii despre importanţa care se identifică de aproape 18 ani 
care să-ţi atragă atenţia că e posibil să mai propus în Programul de guvernare. De aici europarlamentarelor, iar mai târziu, pentru cu PSD Călăraşi. Consilier, 

alegerea Preşedintelui României să viceprimar, şef de serviciu 
schimbăm opinii şi să convingem 

deconcentrat, vicepreşedinte al nehotărâţii că mai potrivit este candidatul 
organizaţiei judeţene, Meseşeanu PSD decât oricare altul.
este un social – democrat convins Un punct forte, îndrăznesc să afirm, va fi şi 
căruia îi pasă, poate, prea mult de profilul comunicatorilor noştri cu oamenii. 

Trebuie să trimitem în linia întâi vectori acest partid. În interviul acordat mai 
credibili, necompromişi, buni transmiţători jos, Meseşeanu face o analiză 
de mesaje, stăpâni pe subiectele lansate completă a situaţiei în care se află 
de partid.   partidul propunând şi câteva 
î În plan local şi judeţean, PNL este „soluţii” pentru ca PSD să câştige 
principalul adversar al PSD. Cum apreciaţi 

viitoarele competiţii electorale care „guvernarea” locală PNL şi în ce măsură 
vor avea loc în acest an şi în 2020. estimaţi că anul viitor, la locale, partidul 

pe care-l reprezentaţi s-ar putea clasa pe 
primul loc în topul preferinţelor î În ultima vreme, în cadrul organizaţiei 
călărăşenilor.judeţene PSD Călăraşi s-au desfăşurat o 

serie de evenimente care au culminat Plastic apreciind, atât timp cât conducerea 
chiar cu înlocuirea conducerii şi formarea judeţului este de o culoare, iar guvernul de 
unui nou Birou Executiv Judeţean. Pentru altă culoare, este greu să ai performanţă 
început, aş vrea să comentaţi pe scurt administrativă. Din păcate pentru judeţul 
aceste schimbări. În opinia dvs. au fost nostru, nici când guvernul era condus de 
necesare? acelaşi partid care dirijează Călăraşiul din 

2004, nu au existat rezultate pozitive; din Pe scurt: nu au fost necesare. Mai în 
contră, aşteptarea a fost termenul de care detaliu, ar fi cam aşa: fosta echipă de 
s-a agăţat fiecare comunitate locală-conducere trecuse de primele etape de 
aşteptarea de a li se întâmpla şi ceva bine. formare, mai era de lucrat pentru a se 
Sub guvernarea PSD din ultimii doi ani armoniza şi a performa, însă se contura un 
localităţile călărăşene au primit bani, fostul mod de lucru diferit de până atunci, axat 
preşedinte Pandea fiind vârf de lance în a pe viziunea nouă a unei persoane 
demonstra că partidului nostru îi pasă de nemaiimplicate până atunci în politică, de 
cetăţeni şi nu de opţiunea politică a o vârstă care nu genera bănuieli asupra 

şi greşeşti? În cea de-a doua variantă s-ar şi nevrozele iscate în rândul celorlalţi primarului, contribuind la mişcarea atitudinilor sale faţă de politica verticală, 
putea să te trezeşti că eşti un conducător competitori politici interni şi externi. lucrurilor în aproape toate localităţile corectă, făcută pentru oameni şi cu 
al unui grup în care predomină frica şi nu Nimănui din acest segment nu-i convine că judeţului. Problema care se pune este să oameni, cum le place psd-iştilor să afirme. 
admiraţia, gândul că se pot pierde beneficii PSD îşi onorează promisiunile. Este ştim să arătăm oamenilor că datorită nouă Din păcate, în societatea românească, 
personale şi nu dorinţa de mai construi adevărat, unele mai greu, altele după au drumuri asfaltate în comună, s-au indiferent de domeniul supus discuţiei, nu 
împreună pentru cei mulţi, care aşteaptă, foarte dificile negocieri cu alţi parteneri reabilitat grădiniţe, şcoli, cămine culturale, se înţelege că opinia emisă contrar celei a 
aşteaptă, de atâţia ani, normalitate în (de coaliţie, patronate, sindicate…), iar la au canalizare, aducţiune de apă....şi nu interlocutorului tău (şef, coleg, vecin...) nu 
această ţară.  unele s-a revenit. Şi tot aşa. Practic, numai eforturilor edililor. te transformă în duşmanul acestuia. La noi 

perseverenţa în îndeplinirea acestui î Ne aflăm într-un an electoral cu două asta s-a întâmplat! Bucureştiului, dlui î Sunteţi membru PSD, dacă nu mă înşel, 
Program este al doilea punct forte. Am mai tipuri de alegeri, importante pentru Dragnea, i-a displăcut cei care au avut o de circa 18 ani. Aţi fost consilier judeţean, 
putea trece şi permanenta dorinţă de a partid. Este PSD Călăraşi gata de altă părere şi s-au operat schimbările consilier local, viceprimar, şef de serviciu 
câştiga, pentru că, oricine ar fi liderul, competiţie? Care credeţi că sunt punctele despre care m-aţi întrebat. Ar fi fost mai deconcentrat, pe scurt aveţi o bogată 
acesta va trebui să facă tot posibilul să-şi sale forte?indicat să fie lăsată echipa condusă de dl experienţă politică şi administrativă.  Cum 
conducă oastea spre victorie. Bazinul clasic al nostru! Acesta este PANDEA să dea piept cu primele alegeri, o veţi fructifica, în continuare, în 
La Călăraşi, organizaţia noastră nu se poate principalul punct forte; oricât s-ar strădui cele europarlamentare şi, în funcţie de beneficiul partidului? Sunteţi interesat de 
lăuda cu foarte mulţi primari; este o adversarii politici, oamenii nu mai pot fi rezultat, să se hotărască: dacă nu erau o candidatură în cadrul structurii 
dominaţie neverosimilă a liberalilor, de păcăliţi. Se ştie cine umblă cu cioara bune rezultatele, Bucureştiul se putea judeţene de conducere a partidului?
foarte mulţi ani, pe care vom încerca s-o vopsită şi cine nu. Cetăţenii cunosc modul prevala de scorul nesatisfăcător obţinut şi Mie mi-a oferit acest partid susţinere 
răsturnăm la alegerile locale de anul viitor. brutal în care suntem provocaţi permanent decapita conducerea, iar dacă scorul era pentru funcţiile de care aminteaţi. 
Vom căuta să identificăm, acolo unde nu de către PNL, USR, PMP, etc. Cine este bun, trebuia să îşi înfrângă orgoliul, să Bineînţeles că sunt dator moral faţă de 
avem primari, viceprimari şi consilieri, cele aşezat la minte face uşor diferenţa între aprecieze rezultatul, să uite aşa-numita partid pentru acest fapt; am căutat să îmi 
mai potrivite persoane pentru ca, alături minciună şi adevăr, între o lichea şi o obrăznicie şi să se meargă mai departe. îndeplinesc îndatoririle fără să îmi fac de 
de echipele formate de la judeţ, să persoană serioasă. În primul rând, la Până la urmă, ce este mai important: ruşine părinţii, familia şi pe cei care m-au 
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n PSD Călăraşi

propus de-a lungul vremii. Am pus cărămizi 3. La toate şedinţele de consiliu local- primească un alt balon de oxigen urmărite de patronatul postului se dă 
la acest partid, nu le-am dărâmat pe cele consiliu judeţean să meargă delegaţi ai organizatoric, prin desemnarea unui direcţia de urmat: a ataca partidul 
existente şi în continuare la fel intenţionez conducerii PSD, să creăm presiune pozitivă secretar de stat în persoana ex- respectiv sau  a-i maximiza reuşitele  şi, 
să procedez. Voi milita pentru a arăta pe trecerea unor proiecte de hotărâri preşedintelui, Ciprian Pandea. Am spus din după caz, mimimiza nereuşitele. Din 
electoratului că acest partid chiar are benefice populaţiei şi să mediatizăm fericire pentru că, încă mai cred, datorită păcate pentru noi, adversarii politici sunt 
resurse umane serioase în a gestiona rezultatul efortului nostru. Dacă reuşim, vârstei şi aspiraţiilor apropiate a celor de mult mai insistenţi şi mai inspiraţi în a ne 
diversele domenii economico-social- este meritul nostru, dacă nu, este vina mai sus, cu experienţa de netăgăduit a scoate în evidenţă vulnerabilităţile şi 
administrative ale judeţului şi ale ţării. adversarilor majoritari din consiliu, noi deputatului Nicolicea, se poate construi gafele, fără ca noi să ştim cum să 
Chestiunea de rezolvat este să ştim a alege făcându-ne datoria, încercând. ceva la Călăraşi. Un ceva care să ne contracarăm pe măsură. Ni s-a creionat o 
bine dintre colegii care au muncit de ani şi propulseze pe primele locuri ale aură de vinovaţi pentru tot ce se întâmplă 4. Nu în ultimul rând, să adunăm oamenii 
ani în partid, să-i valorizăm, iar dacă nu clasamentului intern PSD şi mai important, neplăcut, iar senzaţia oferită de purtătorii şi nu să-i respingem. Însă, pe bune să 
dispunem pe un anumit palier de persoana în clasamentul electoratului. Totul depinde noştri de mesaje este de multe ori de facem acest lucru, nu mimat-cum spune 
cea mai potrivită, să susţinem  de cei din frunte pentru a înţelege că neputinţă şi insuficientă. Aici, echipa de un colosal prieten al oraşului de pe Borcea, 
profesionişti neutri politic. Da, m-am numai dându-şi mâna pot fi neînvinşi. imagine a partidului are mult de muncă; fostul deputat Ioan DAMIAN. Nu este 
înscris în cursa pentru obţinerea unei Altfel, adversarii politici vor jubila! poate că pentru unele subiecte ar fi posibil să adunăm oameni de la foste 
poziţii de  Vicepreşedinte al Organizaţiei benefic să coopteze reprezentanţi din partide, viscerali împotriva PSD-ului şi să îi Îmi doresc o organizaţie atât de puternică 
Judeţene. Rămâne să vedem dacă se teritoriu, de acolo de unde se întâmplă promovăm în detrimentul colegilor noştri încât să se ajungă la a ni se cere părerea de 
acceptă candidatura mea şi, apoi, dacă voi lucrurile şi nu numai din Parlament sau mai vechi care au ca singură vină curajul de către organizaţia centrală, să fim convocaţi 
fi pe placul celor care au drept de vot.   ministere, pentru a transmite anumite a-şi asuma opinii, de a spune ce gândesc; la luarea deciziilor importante pentru ţară 

mesaje. Cel puţin aşa percep eu. Pe de altă î Ce credeţi că-i lipseşte organizaţiei  PSD ei nu au trădat, nu au plecat în alte zări, au şi judeţ cu mult înaintea şedinţelor oficiale 
parte este clar că avem o problemă şi prin Călăraşi să redevină numărul 1, la nivel fost lângă partid la bine şi la rău, iar după o care nu fac altceva decât să certifice 
liderul partidului, Liviu Dragnea. Este judeţean? Din 2000, partidul n-a mai perioadă, fără să li se analizeze evoluţia în hotărâri deja luate între puternicii zilei;  
normal ca paratrăznetul politic în câştigat primăria municipiului reşedinţă partid, cu plusuri şi minusuri, sunt puşi în alte organizaţii să se “dea după noi” cum 
asemenea situaţii să-l reprezinte liderul, de judeţ şi din 2004 nu s-a mai clasat pe situaţia ca, pentru o eventuală, imaginară se spune şi nu noi după alţii cum se face de 
numai că la dumnealui se adună, pe lângă primul loc la alegerile locale judeţene. eroare punctuală (stabilită de cine şi de foarte mulţi ani. Putem deveni aşa, însă 
aspecte legate strict de cum se ce?) să fie marginalizaţi sau chiar mai fiind conştienţi fiecare de valoarea celuilalt Iată ideile mele principale:
îndeplineşte Programul de guvernare şi grav….. şi punând omul potrivit la locul potrivit!1. Să se folosească de toate funcţiile, de 
cele de ordin personal (legate de justiţie şi î Cât de importantă este pentru dvs. toţi oamenii care militează pentru PSD. Nu î Ce calităţi credeţi că ar trebui să 
de încăpăţânarea de a crede că aceia care i munca politică în cadrul organizaţiei? haotic, ci fiecare unde se pricepe mai bine întrunească, în 2020, candidatul PSD, 
se opun i-ar fi, automat, şi duşmani). Cred Pare mai facil să „imporţi” candidaţi din -inclusiv de cea de Secretar de stat. Nu câştigător al alegerilor pentru Primăria 
că ar trebui să regândească modul de altă parte decât să-i creşti pe cei din înţeleg de ce nu se apelează la cel care Călăraşi, respectiv pentru şefia Consiliului 
abordare al lucrurilor, să gestioneze într-o interior, nu?deţine această funcţie, atât timp cât este o Judeţean?
altă manieră relaţia dintre sine şi partid. funcţie câştigată de partid, extrem de Când eşti o organizaţie de schimb, cum s-a Membru PSD vechi, cunoscător al Atât pentru binele partidului cât şi al onorantă, la care alte judeţe tânjesc să o dovedit că este Călăraşiul în ultimele cicluri aspectelor negative şi pozitive pe care le dumnealui. Soluţii sunt!     deţină, iar conducerea actuală, din electorale, vândută de organizaţia centrală presupune problematica urbei şi/sau 

decembrie, de când a preluat frâiele pentru compromisuri “normale” în politica î Care ar fi mesajul dvs. pentru colegii judeţului, să nu fie un nimeni al ştiinţei 
organizaţiei, nu o fructifică. românească, atunci da, este mai uşor să administraţiei, CV-ul său să demonstreze din partid, acum la început de an, repet 

aduci candidaţi din afară decât să-i ai pe ai 2. Să ieşim cu toţi candidaţii cât mai ceea ce spune şi viceversa, să dea dovadă unul destul de complicat din punct de 
tăi. Dar atunci, nu poţi să mai ceri devreme sau, în fine, măcar la Călăraşi, de “şapte ani de acasă”, să cunoască vedere electoral?
organizaţiei respective performanţă la unde istoria ne învaţă că ieşind cu 2-3 luni modul de comunicare nesofisticat al 
alegeri! Membrii acesteia nu au motivaţia înainte de alegeri, indiferent de cât de Să se mobilizeze, să fie alături de partid! subiectelor sensibile pentru oamenii pe 
să alerge nevăzând că vreun coleg, doi, trei valoros era candidatul nostru, am Trecem printr-o perioadă în care doar care îi va primi în audienţă, să nu uite de 
ai săi sunt susţinuţi şi promovaţi, cum se pierdut(vorbesc aici de foştii noştri strângând rândurile putem să ne depăşim unde a plecat şi să ştie să se înconjoare de 
procedează cu alte judeţe. Nefiind o candidaţi: Marian Drăgan, Nicolae Ţifrea, adversarii. Prima regulă în a câştiga persoane mult mai pregătite decât propria 
organizaţie puternică, este uşor pentru Marius Dulce). Orice s-ar spune, cele mai alegerile este să-ţi mobilizezi proprii colegi, fiinţă, de care chiar să ţină cont atunci 
Bucureşti să se impună şi să dea lideri mari şanse le are primarul în funcţie. Dacă când le va cere sfatul. Aaa, şi foarte apoi să-i atragi pe cei neutri. Nu trebuie să 
efemeri cu interese depărtate de ceea ce nu creştem gradul de cunoaştere în rândul important, să nu se supere atunci când ne epuizăm energia cu persoanele care ne 
vor călărăşenii(cum a fost etapa Oana populaţiei pentru candidatul nostru, ba altcineva va avea o altă părere decât a sa!  sunt împotrivă. Doresc să transmit 
Mizil, Dan Şova). Din fericire, nucleul lansat mai mult, să ieşim concomitent cu o oamenilor că indiferent de atacurile la care î Ce ne puteţi spune despre imaginea întâmplător la alegerile legislative din echipă de câştigare a alegerilor gen este supus partidul şi o parte dintre liderii creată în jurul PSD? Este favorabilă unui 2016, a trimis în Parlament doi tineri “Acesta-i primarul nostru şi viceprimarii ce- săi, ne vom zbate ca promisiunile făcute în scor bun la alegeri sau dimpotrivă? Cine parlamentari ambiţioşi (Roxana Paţurcă-i propunem , asta-i lista de consilieri”, totul 

campania anterioară vor fi duse la bun credeţi că este responsabil de tensiunile senator şi Sorin Vrăjitoru-deputat, după cât mai devreme, şansele de a ne reveni 
de la centru? sfârşit. Îi îndemn pe colegi să creadă mai cedarea locului de către un alt performer Primăria vor fi foarte mici. Consider că 

puţin ce se spune la televiziuni, să ignore politic, primarul de Lehliu Gară-Iulian Mai mult ca oricând, părerea despre un această abordare este nouă, nimeni până 
problemele de la Bucureşti şi să lupte Iacomi), la care se adaugă binecunoscutul partid o dictează evoluţia reprzentanţilor acum, în Călăraşi, neriscând să-şi lanseze o 
pentru Călăraşi, alături de liderii de la vector de imagine, deputatul Eugen acestuia în emisiunile de la televiziune şi echipă întreagă, cu mult timp înainte, în 
Călăraşi. Încredere în echipa PSD Călăraşi! Nicolicea; ulterior, organizaţia a reuşit să de radio; iar aici, în funcţie de interesele faţa electoratului.

R. Meseşeanu: Trecem printr-o perioadă în care doar strângând rândurile putem să ne depăşim adversarii

fostul primar PSD, Aurel Stan prin 2008, 
2009 şi-a dat duhul 10 ani mai târziu, 
spre nemulţumirea microbiştilor locali 
care nu-şi pot imagina că o comună aşa 
de mare şi de bogată ca a lor, nu-şi 
poate permite „luxul” de a susţine un De vineri dimineaţă, exact cu o zi 
club în fotbalul călărăşean!înainte de startul returului ligii a 4-a, 

fotbalul, la Cuza Vodă, a ajuns pe Mandatul primarului liberal, Marius 
butuci. Fără să anunţe în mod oficial, Cojocaru, nu traversează cele mai faste 
primarul localităţii, Marius Cojocaru, a momente. Am observat, totuşi, că în 
decis să retragă echipa locală Zarea din mediul virtual dumnealui se laudă cu o 
campionat, cel mai probabil din raţiuni serie de proiecte câştigate, ce vor fi 
financiare. Problema n-a apărut peste finanţate din fonduri guvernamentale, 
noapte şi în ciuda semnalelor date însă nu acelaşi lucru l-ar putea spune şi 
încă de la începutul anului, de către cei despre relaţiile sale cu cei din jurul său 
din jurul echipei, primarul a rămas care nu sunt deloc atât de cordiale. 
insensibil. Nici în weekend nu s-a Dimpotrivă! Ele s-ar putea acutiza în 

primarul a jucat sau a condus echipa pe sinchisit să ofere vreo explicaţie măcar perioada următoare, premergătoare 
ultimul loc în topul campionatului conducerii AJF Călăraşi! alegerilor locale din 2020. Adversarii 
judeţean. În vara anului trecut, săi, cu precădere de la PSD, stau la 

Din câte ştiu, suma cheltuită în toamnă Cojocaru ar fi trebuit să se asigure că pândă şi sigur nu vor ezita să-i arunce 
n-a fost atât de mare precum s-a echipa va beneficia de resursele în cârcă şi chestiunea legată de 
rostogolit în spaţiul public, cum şi cea necesare pentru un campionat întreg şi desfiinţarea echipei de fotbal, în 
propusă pentru retur,  adică pentru nu doar pentru o jumătate de sezon. Pe condiţiile în care, printre proiectele sale 
salvarea de la retrogradare, era la fel de de altă parte, în calitate sa de primar ar de „suflet” s-ar fi numărat 
decentă. fi trebuit să identifice, fie şi temporar,  chiar...modernizarea stadionului.
La prima vedere, lipsa banilor pare să alte fonduri, chiar de natură privată Acum, şi dacă i-ar trece prin cap să 
fie un motiv palpabil (probabil din pentru buna desfăşurare a activităţii revină asupra deciziei, e târziu! 
cauza majorării excesive a salariilor fotbalistice. Dar probabil, relaţiile sale Jucătorii s-au risipit pe unde au văzut 
angajaţilor Primăriei!), însă această cu sponsorii locali, mai cu seamă cu cei cu ochii şi e greu de crezut, dacă nu 
„scuză” ar putea să-i aducă mari care desfăşoare afaceri în domeniul chiar imposibil, că ar mai putea fi 
deservicii tânărului primar, care va fi agricol, sunt reci, poate chiar încropită, peste noapte, o echipă cu 
nevoit să deconteze electoral o astfel inexistente iar efectele se văd cu ochiul care să se alinize la startul returului. 
de măsură proastă. liber. Dar, cine ştie?, s-au mai văzut minuni în 
Vina îi aparţine în totalitate, chit că nu Zarea Cuza Vodă, echipă reînfiinţată de lumea asta!

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie Arendatorul, concedentul, - măsurile compensatorii de acestora. Acest număr este care au modificări ale cererilor 
pentru Agricultură (APIA) Centrul locatorul şi/sau comodantul nu dezvoltare rurală: Măsura 10 - variabil şi depinde în mare de sprijin faţă de anul anterior 
judeţean Călăraşi informează că, beneficiază de plăţi pentru Agro-mediu şi climă, Măsura 11 măsura de numărul de scheme pot fi selectaţi la control şi în 
în conformitate cu prevederile terenul/animalele arendat(e), - Agricultura ecologică, Măsura solicitate de fermieri şi de anul curent cu o probabilitate 
OMADR nr.69/2019, în perioada concesionat(e) închiriat(e) 13 - Plăţi pentru zone care se riscuri. mai mare faţă de cei care nu au 
01 martie – 15 mai 2019, la şi/sau împrumutate spre confruntă cu constrângeri modificări ale cererilor unice de Precizăm că pe fluxul de 
Centrele judeţene/locale APIA şi folosinţă. naturale sau alte constrângeri plată.selectare la control, fermierii 
al Centrul Municipiului specifice (PNDR 2014-2020),Reamintim că România, în 
Bucureşti, se vor depune calitate de stat membru al - ajutoarele naţionale tranzitorii 
Cererile Unice de Plată în cadrul Uniunii Europene, beneficiază de (ANT) care se acordă în sectorul 
Campaniei 2019. fonduri europene, prin aplicarea vegetal şi zootehnic.
Fermierii vor depune la APIA o schemelor de plăţi/măsurilor de 

Pentru a utiliza eficient timpul singură Cerere Unică de Plată, sprijin/ajutoarelor naţionale 
pe care APIA l-a rezervat pentru chiar dacă aceştia utilizează tranzitorii, ca mecanisme de 
primirea Cererilor în Campania suprafeţe de teren în diferite susţinere a producătorilor 
2019, rugăm fermierii să se localităţi sau judeţe! agricoli, respectiv: 
prezinte la data şi ora la care Cererile se vor depune la - schema de plată unică pe 
sunt programaţi conform Centrele judeţene APIA în cazul suprafaţă (SAPS), plata 
INVITAŢIEI primite.fermierilor care solicită o redistributivă, plata pentru 

suprafaţă mai mare de 50 practici agricole benefice pentru În ce priveşte numărul de 
hectare teren agricol şi la climă şi mediu, plata pentru fermieri ce vor fi controlaţi pe 
centrele locale în cazul tinerii fermieri, plata pentru teren în anul 2019, având în 
fermierilor care solicită o micii fermieri, schema de sprijin vedere rezultatele controalelor 
suprafaţă mai mică sau egală cu cuplat în sectorul vegetal şi din anul 2018, APIA 
50 hectare teren agricol. zootehnic, preconizează o scădere a 

Proiectul "Îmbunătăţirea 
siguranţei navigabilităţii în zona 
transfrontalieră", depus prin 
Programul Interreg, a fost 
aprobat spre finanţare.

La Călăraşi, urmează a se amenaja 
o zonă de promenadă cu alei 
pietonale, un ponton de acces, 
construcţie gară fluvială, pentru care le mulţumesc în mod 
achiziţionarea unei ambarcaţiuni special consilierului Valentina 
pentru transport pasageri cu o Vasile pentru munca susţinută şi 
capacitate de 20-40 de persoane, tânărului arhitect Adrian Mişaca, 
amplasarea unui număr de 30 de pentru viziunea modernă. 
balize de-a lungul braţului Borcea Mulţumesc, de asemenea, 
care vor semnaliza şenalul pentru încredere prietenilor, dar 
navigabil. şi neprietenilor, datorită cărora 
Consiliul Judeţean Călăraşi este mi-am descoperit cel mai înalt 
lider de proiect, partenere fiind nivel al ambiţiei. Ne respectăm 
municipalitatea Călăraşi şi cea din promisiunile!” este mesajul 
Silistra (Bulgaria) transmis pe pagina personală de 
„Este o reuşită a echipei Direcţiei facebook de directorul Direcţiei 
de Dezvoltare din cadrul Dezvoltare din cadrul Consiliului 
Consiliului Judeţean Călăraşi, Judeţean Călăraşi, Eduard Grama.

n AGROINFO

Fermierii vor depune la APIA o singură Cerere de Plată
n Cuza Vodă

Fotbalul, pe butuci!
n Consiliul Judeţean Călăraşi

E. Grama: Proiectul "PROMENADA", 
aşa cum este cunoscut de călărăşeni, a 
primit avizul favorabil pentru finanţare



partidul să iasă bine la alegeri sau tu, lider jumătate de mandat, PSD se poate lăuda mergem din poartă în poartă şi să dicutăm Răzvan Meseşeanu este un nume 
al partidului, să nu ai pe nimeni în preajmă cu îndeplinirea a aproape tot ceea ce şi-a cu oamenii despre importanţa care se identifică de aproape 18 ani 
care să-ţi atragă atenţia că e posibil să mai propus în Programul de guvernare. De aici europarlamentarelor, iar mai târziu, pentru cu PSD Călăraşi. Consilier, 

alegerea Preşedintelui României să viceprimar, şef de serviciu 
schimbăm opinii şi să convingem 

deconcentrat, vicepreşedinte al nehotărâţii că mai potrivit este candidatul 
organizaţiei judeţene, Meseşeanu PSD decât oricare altul.
este un social – democrat convins Un punct forte, îndrăznesc să afirm, va fi şi 
căruia îi pasă, poate, prea mult de profilul comunicatorilor noştri cu oamenii. 

Trebuie să trimitem în linia întâi vectori acest partid. În interviul acordat mai 
credibili, necompromişi, buni transmiţători jos, Meseşeanu face o analiză 
de mesaje, stăpâni pe subiectele lansate completă a situaţiei în care se află 
de partid.   partidul propunând şi câteva 
î În plan local şi judeţean, PNL este „soluţii” pentru ca PSD să câştige 
principalul adversar al PSD. Cum apreciaţi 

viitoarele competiţii electorale care „guvernarea” locală PNL şi în ce măsură 
vor avea loc în acest an şi în 2020. estimaţi că anul viitor, la locale, partidul 

pe care-l reprezentaţi s-ar putea clasa pe 
primul loc în topul preferinţelor î În ultima vreme, în cadrul organizaţiei 
călărăşenilor.judeţene PSD Călăraşi s-au desfăşurat o 

serie de evenimente care au culminat Plastic apreciind, atât timp cât conducerea 
chiar cu înlocuirea conducerii şi formarea judeţului este de o culoare, iar guvernul de 
unui nou Birou Executiv Judeţean. Pentru altă culoare, este greu să ai performanţă 
început, aş vrea să comentaţi pe scurt administrativă. Din păcate pentru judeţul 
aceste schimbări. În opinia dvs. au fost nostru, nici când guvernul era condus de 
necesare? acelaşi partid care dirijează Călăraşiul din 

2004, nu au existat rezultate pozitive; din Pe scurt: nu au fost necesare. Mai în 
contră, aşteptarea a fost termenul de care detaliu, ar fi cam aşa: fosta echipă de 
s-a agăţat fiecare comunitate locală-conducere trecuse de primele etape de 
aşteptarea de a li se întâmpla şi ceva bine. formare, mai era de lucrat pentru a se 
Sub guvernarea PSD din ultimii doi ani armoniza şi a performa, însă se contura un 
localităţile călărăşene au primit bani, fostul mod de lucru diferit de până atunci, axat 
preşedinte Pandea fiind vârf de lance în a pe viziunea nouă a unei persoane 
demonstra că partidului nostru îi pasă de nemaiimplicate până atunci în politică, de 
cetăţeni şi nu de opţiunea politică a o vârstă care nu genera bănuieli asupra 

şi greşeşti? În cea de-a doua variantă s-ar şi nevrozele iscate în rândul celorlalţi primarului, contribuind la mişcarea atitudinilor sale faţă de politica verticală, 
putea să te trezeşti că eşti un conducător competitori politici interni şi externi. lucrurilor în aproape toate localităţile corectă, făcută pentru oameni şi cu 
al unui grup în care predomină frica şi nu Nimănui din acest segment nu-i convine că judeţului. Problema care se pune este să oameni, cum le place psd-iştilor să afirme. 
admiraţia, gândul că se pot pierde beneficii PSD îşi onorează promisiunile. Este ştim să arătăm oamenilor că datorită nouă Din păcate, în societatea românească, 
personale şi nu dorinţa de mai construi adevărat, unele mai greu, altele după au drumuri asfaltate în comună, s-au indiferent de domeniul supus discuţiei, nu 
împreună pentru cei mulţi, care aşteaptă, foarte dificile negocieri cu alţi parteneri reabilitat grădiniţe, şcoli, cămine culturale, se înţelege că opinia emisă contrar celei a 
aşteaptă, de atâţia ani, normalitate în (de coaliţie, patronate, sindicate…), iar la au canalizare, aducţiune de apă....şi nu interlocutorului tău (şef, coleg, vecin...) nu 
această ţară.  unele s-a revenit. Şi tot aşa. Practic, numai eforturilor edililor. te transformă în duşmanul acestuia. La noi 

perseverenţa în îndeplinirea acestui î Ne aflăm într-un an electoral cu două asta s-a întâmplat! Bucureştiului, dlui î Sunteţi membru PSD, dacă nu mă înşel, 
Program este al doilea punct forte. Am mai tipuri de alegeri, importante pentru Dragnea, i-a displăcut cei care au avut o de circa 18 ani. Aţi fost consilier judeţean, 
putea trece şi permanenta dorinţă de a partid. Este PSD Călăraşi gata de altă părere şi s-au operat schimbările consilier local, viceprimar, şef de serviciu 
câştiga, pentru că, oricine ar fi liderul, competiţie? Care credeţi că sunt punctele despre care m-aţi întrebat. Ar fi fost mai deconcentrat, pe scurt aveţi o bogată 
acesta va trebui să facă tot posibilul să-şi sale forte?indicat să fie lăsată echipa condusă de dl experienţă politică şi administrativă.  Cum 
conducă oastea spre victorie. Bazinul clasic al nostru! Acesta este PANDEA să dea piept cu primele alegeri, o veţi fructifica, în continuare, în 
La Călăraşi, organizaţia noastră nu se poate principalul punct forte; oricât s-ar strădui cele europarlamentare şi, în funcţie de beneficiul partidului? Sunteţi interesat de 
lăuda cu foarte mulţi primari; este o adversarii politici, oamenii nu mai pot fi rezultat, să se hotărască: dacă nu erau o candidatură în cadrul structurii 
dominaţie neverosimilă a liberalilor, de păcăliţi. Se ştie cine umblă cu cioara bune rezultatele, Bucureştiul se putea judeţene de conducere a partidului?
foarte mulţi ani, pe care vom încerca s-o vopsită şi cine nu. Cetăţenii cunosc modul prevala de scorul nesatisfăcător obţinut şi Mie mi-a oferit acest partid susţinere 
răsturnăm la alegerile locale de anul viitor. brutal în care suntem provocaţi permanent decapita conducerea, iar dacă scorul era pentru funcţiile de care aminteaţi. 
Vom căuta să identificăm, acolo unde nu de către PNL, USR, PMP, etc. Cine este bun, trebuia să îşi înfrângă orgoliul, să Bineînţeles că sunt dator moral faţă de 
avem primari, viceprimari şi consilieri, cele aşezat la minte face uşor diferenţa între aprecieze rezultatul, să uite aşa-numita partid pentru acest fapt; am căutat să îmi 
mai potrivite persoane pentru ca, alături minciună şi adevăr, între o lichea şi o obrăznicie şi să se meargă mai departe. îndeplinesc îndatoririle fără să îmi fac de 
de echipele formate de la judeţ, să persoană serioasă. În primul rând, la Până la urmă, ce este mai important: ruşine părinţii, familia şi pe cei care m-au 
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n PSD Călăraşi

propus de-a lungul vremii. Am pus cărămizi 3. La toate şedinţele de consiliu local- primească un alt balon de oxigen urmărite de patronatul postului se dă 
la acest partid, nu le-am dărâmat pe cele consiliu judeţean să meargă delegaţi ai organizatoric, prin desemnarea unui direcţia de urmat: a ataca partidul 
existente şi în continuare la fel intenţionez conducerii PSD, să creăm presiune pozitivă secretar de stat în persoana ex- respectiv sau  a-i maximiza reuşitele  şi, 
să procedez. Voi milita pentru a arăta pe trecerea unor proiecte de hotărâri preşedintelui, Ciprian Pandea. Am spus din după caz, mimimiza nereuşitele. Din 
electoratului că acest partid chiar are benefice populaţiei şi să mediatizăm fericire pentru că, încă mai cred, datorită păcate pentru noi, adversarii politici sunt 
resurse umane serioase în a gestiona rezultatul efortului nostru. Dacă reuşim, vârstei şi aspiraţiilor apropiate a celor de mult mai insistenţi şi mai inspiraţi în a ne 
diversele domenii economico-social- este meritul nostru, dacă nu, este vina mai sus, cu experienţa de netăgăduit a scoate în evidenţă vulnerabilităţile şi 
administrative ale judeţului şi ale ţării. adversarilor majoritari din consiliu, noi deputatului Nicolicea, se poate construi gafele, fără ca noi să ştim cum să 
Chestiunea de rezolvat este să ştim a alege făcându-ne datoria, încercând. ceva la Călăraşi. Un ceva care să ne contracarăm pe măsură. Ni s-a creionat o 
bine dintre colegii care au muncit de ani şi propulseze pe primele locuri ale aură de vinovaţi pentru tot ce se întâmplă 4. Nu în ultimul rând, să adunăm oamenii 
ani în partid, să-i valorizăm, iar dacă nu clasamentului intern PSD şi mai important, neplăcut, iar senzaţia oferită de purtătorii şi nu să-i respingem. Însă, pe bune să 
dispunem pe un anumit palier de persoana în clasamentul electoratului. Totul depinde noştri de mesaje este de multe ori de facem acest lucru, nu mimat-cum spune 
cea mai potrivită, să susţinem  de cei din frunte pentru a înţelege că neputinţă şi insuficientă. Aici, echipa de un colosal prieten al oraşului de pe Borcea, 
profesionişti neutri politic. Da, m-am numai dându-şi mâna pot fi neînvinşi. imagine a partidului are mult de muncă; fostul deputat Ioan DAMIAN. Nu este 
înscris în cursa pentru obţinerea unei Altfel, adversarii politici vor jubila! poate că pentru unele subiecte ar fi posibil să adunăm oameni de la foste 
poziţii de  Vicepreşedinte al Organizaţiei benefic să coopteze reprezentanţi din partide, viscerali împotriva PSD-ului şi să îi Îmi doresc o organizaţie atât de puternică 
Judeţene. Rămâne să vedem dacă se teritoriu, de acolo de unde se întâmplă promovăm în detrimentul colegilor noştri încât să se ajungă la a ni se cere părerea de 
acceptă candidatura mea şi, apoi, dacă voi lucrurile şi nu numai din Parlament sau mai vechi care au ca singură vină curajul de către organizaţia centrală, să fim convocaţi 
fi pe placul celor care au drept de vot.   ministere, pentru a transmite anumite a-şi asuma opinii, de a spune ce gândesc; la luarea deciziilor importante pentru ţară 

mesaje. Cel puţin aşa percep eu. Pe de altă î Ce credeţi că-i lipseşte organizaţiei  PSD ei nu au trădat, nu au plecat în alte zări, au şi judeţ cu mult înaintea şedinţelor oficiale 
parte este clar că avem o problemă şi prin Călăraşi să redevină numărul 1, la nivel fost lângă partid la bine şi la rău, iar după o care nu fac altceva decât să certifice 
liderul partidului, Liviu Dragnea. Este judeţean? Din 2000, partidul n-a mai perioadă, fără să li se analizeze evoluţia în hotărâri deja luate între puternicii zilei;  
normal ca paratrăznetul politic în câştigat primăria municipiului reşedinţă partid, cu plusuri şi minusuri, sunt puşi în alte organizaţii să se “dea după noi” cum 
asemenea situaţii să-l reprezinte liderul, de judeţ şi din 2004 nu s-a mai clasat pe situaţia ca, pentru o eventuală, imaginară se spune şi nu noi după alţii cum se face de 
numai că la dumnealui se adună, pe lângă primul loc la alegerile locale judeţene. eroare punctuală (stabilită de cine şi de foarte mulţi ani. Putem deveni aşa, însă 
aspecte legate strict de cum se ce?) să fie marginalizaţi sau chiar mai fiind conştienţi fiecare de valoarea celuilalt Iată ideile mele principale:
îndeplineşte Programul de guvernare şi grav….. şi punând omul potrivit la locul potrivit!1. Să se folosească de toate funcţiile, de 
cele de ordin personal (legate de justiţie şi î Cât de importantă este pentru dvs. toţi oamenii care militează pentru PSD. Nu î Ce calităţi credeţi că ar trebui să 
de încăpăţânarea de a crede că aceia care i munca politică în cadrul organizaţiei? haotic, ci fiecare unde se pricepe mai bine întrunească, în 2020, candidatul PSD, 
se opun i-ar fi, automat, şi duşmani). Cred Pare mai facil să „imporţi” candidaţi din -inclusiv de cea de Secretar de stat. Nu câştigător al alegerilor pentru Primăria 
că ar trebui să regândească modul de altă parte decât să-i creşti pe cei din înţeleg de ce nu se apelează la cel care Călăraşi, respectiv pentru şefia Consiliului 
abordare al lucrurilor, să gestioneze într-o interior, nu?deţine această funcţie, atât timp cât este o Judeţean?
altă manieră relaţia dintre sine şi partid. funcţie câştigată de partid, extrem de Când eşti o organizaţie de schimb, cum s-a Membru PSD vechi, cunoscător al Atât pentru binele partidului cât şi al onorantă, la care alte judeţe tânjesc să o dovedit că este Călăraşiul în ultimele cicluri aspectelor negative şi pozitive pe care le dumnealui. Soluţii sunt!     deţină, iar conducerea actuală, din electorale, vândută de organizaţia centrală presupune problematica urbei şi/sau 

decembrie, de când a preluat frâiele pentru compromisuri “normale” în politica î Care ar fi mesajul dvs. pentru colegii judeţului, să nu fie un nimeni al ştiinţei 
organizaţiei, nu o fructifică. românească, atunci da, este mai uşor să administraţiei, CV-ul său să demonstreze din partid, acum la început de an, repet 

aduci candidaţi din afară decât să-i ai pe ai 2. Să ieşim cu toţi candidaţii cât mai ceea ce spune şi viceversa, să dea dovadă unul destul de complicat din punct de 
tăi. Dar atunci, nu poţi să mai ceri devreme sau, în fine, măcar la Călăraşi, de “şapte ani de acasă”, să cunoască vedere electoral?
organizaţiei respective performanţă la unde istoria ne învaţă că ieşind cu 2-3 luni modul de comunicare nesofisticat al 
alegeri! Membrii acesteia nu au motivaţia înainte de alegeri, indiferent de cât de Să se mobilizeze, să fie alături de partid! subiectelor sensibile pentru oamenii pe 
să alerge nevăzând că vreun coleg, doi, trei valoros era candidatul nostru, am Trecem printr-o perioadă în care doar care îi va primi în audienţă, să nu uite de 
ai săi sunt susţinuţi şi promovaţi, cum se pierdut(vorbesc aici de foştii noştri strângând rândurile putem să ne depăşim unde a plecat şi să ştie să se înconjoare de 
procedează cu alte judeţe. Nefiind o candidaţi: Marian Drăgan, Nicolae Ţifrea, adversarii. Prima regulă în a câştiga persoane mult mai pregătite decât propria 
organizaţie puternică, este uşor pentru Marius Dulce). Orice s-ar spune, cele mai alegerile este să-ţi mobilizezi proprii colegi, fiinţă, de care chiar să ţină cont atunci 
Bucureşti să se impună şi să dea lideri mari şanse le are primarul în funcţie. Dacă când le va cere sfatul. Aaa, şi foarte apoi să-i atragi pe cei neutri. Nu trebuie să 
efemeri cu interese depărtate de ceea ce nu creştem gradul de cunoaştere în rândul important, să nu se supere atunci când ne epuizăm energia cu persoanele care ne 
vor călărăşenii(cum a fost etapa Oana populaţiei pentru candidatul nostru, ba altcineva va avea o altă părere decât a sa!  sunt împotrivă. Doresc să transmit 
Mizil, Dan Şova). Din fericire, nucleul lansat mai mult, să ieşim concomitent cu o oamenilor că indiferent de atacurile la care î Ce ne puteţi spune despre imaginea întâmplător la alegerile legislative din echipă de câştigare a alegerilor gen este supus partidul şi o parte dintre liderii creată în jurul PSD? Este favorabilă unui 2016, a trimis în Parlament doi tineri “Acesta-i primarul nostru şi viceprimarii ce- săi, ne vom zbate ca promisiunile făcute în scor bun la alegeri sau dimpotrivă? Cine parlamentari ambiţioşi (Roxana Paţurcă-i propunem , asta-i lista de consilieri”, totul 

campania anterioară vor fi duse la bun credeţi că este responsabil de tensiunile senator şi Sorin Vrăjitoru-deputat, după cât mai devreme, şansele de a ne reveni 
de la centru? sfârşit. Îi îndemn pe colegi să creadă mai cedarea locului de către un alt performer Primăria vor fi foarte mici. Consider că 

puţin ce se spune la televiziuni, să ignore politic, primarul de Lehliu Gară-Iulian Mai mult ca oricând, părerea despre un această abordare este nouă, nimeni până 
problemele de la Bucureşti şi să lupte Iacomi), la care se adaugă binecunoscutul partid o dictează evoluţia reprzentanţilor acum, în Călăraşi, neriscând să-şi lanseze o 
pentru Călăraşi, alături de liderii de la vector de imagine, deputatul Eugen acestuia în emisiunile de la televiziune şi echipă întreagă, cu mult timp înainte, în 
Călăraşi. Încredere în echipa PSD Călăraşi! Nicolicea; ulterior, organizaţia a reuşit să de radio; iar aici, în funcţie de interesele faţa electoratului.

R. Meseşeanu: Trecem printr-o perioadă în care doar strângând rândurile putem să ne depăşim adversarii

fostul primar PSD, Aurel Stan prin 2008, 
2009 şi-a dat duhul 10 ani mai târziu, 
spre nemulţumirea microbiştilor locali 
care nu-şi pot imagina că o comună aşa 
de mare şi de bogată ca a lor, nu-şi 
poate permite „luxul” de a susţine un De vineri dimineaţă, exact cu o zi 
club în fotbalul călărăşean!înainte de startul returului ligii a 4-a, 

fotbalul, la Cuza Vodă, a ajuns pe Mandatul primarului liberal, Marius 
butuci. Fără să anunţe în mod oficial, Cojocaru, nu traversează cele mai faste 
primarul localităţii, Marius Cojocaru, a momente. Am observat, totuşi, că în 
decis să retragă echipa locală Zarea din mediul virtual dumnealui se laudă cu o 
campionat, cel mai probabil din raţiuni serie de proiecte câştigate, ce vor fi 
financiare. Problema n-a apărut peste finanţate din fonduri guvernamentale, 
noapte şi în ciuda semnalelor date însă nu acelaşi lucru l-ar putea spune şi 
încă de la începutul anului, de către cei despre relaţiile sale cu cei din jurul său 
din jurul echipei, primarul a rămas care nu sunt deloc atât de cordiale. 
insensibil. Nici în weekend nu s-a Dimpotrivă! Ele s-ar putea acutiza în 

primarul a jucat sau a condus echipa pe sinchisit să ofere vreo explicaţie măcar perioada următoare, premergătoare 
ultimul loc în topul campionatului conducerii AJF Călăraşi! alegerilor locale din 2020. Adversarii 
judeţean. În vara anului trecut, săi, cu precădere de la PSD, stau la 

Din câte ştiu, suma cheltuită în toamnă Cojocaru ar fi trebuit să se asigure că pândă şi sigur nu vor ezita să-i arunce 
n-a fost atât de mare precum s-a echipa va beneficia de resursele în cârcă şi chestiunea legată de 
rostogolit în spaţiul public, cum şi cea necesare pentru un campionat întreg şi desfiinţarea echipei de fotbal, în 
propusă pentru retur,  adică pentru nu doar pentru o jumătate de sezon. Pe condiţiile în care, printre proiectele sale 
salvarea de la retrogradare, era la fel de de altă parte, în calitate sa de primar ar de „suflet” s-ar fi numărat 
decentă. fi trebuit să identifice, fie şi temporar,  chiar...modernizarea stadionului.
La prima vedere, lipsa banilor pare să alte fonduri, chiar de natură privată Acum, şi dacă i-ar trece prin cap să 
fie un motiv palpabil (probabil din pentru buna desfăşurare a activităţii revină asupra deciziei, e târziu! 
cauza majorării excesive a salariilor fotbalistice. Dar probabil, relaţiile sale Jucătorii s-au risipit pe unde au văzut 
angajaţilor Primăriei!), însă această cu sponsorii locali, mai cu seamă cu cei cu ochii şi e greu de crezut, dacă nu 
„scuză” ar putea să-i aducă mari care desfăşoare afaceri în domeniul chiar imposibil, că ar mai putea fi 
deservicii tânărului primar, care va fi agricol, sunt reci, poate chiar încropită, peste noapte, o echipă cu 
nevoit să deconteze electoral o astfel inexistente iar efectele se văd cu ochiul care să se alinize la startul returului. 
de măsură proastă. liber. Dar, cine ştie?, s-au mai văzut minuni în 
Vina îi aparţine în totalitate, chit că nu Zarea Cuza Vodă, echipă reînfiinţată de lumea asta!

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie Arendatorul, concedentul, - măsurile compensatorii de acestora. Acest număr este care au modificări ale cererilor 
pentru Agricultură (APIA) Centrul locatorul şi/sau comodantul nu dezvoltare rurală: Măsura 10 - variabil şi depinde în mare de sprijin faţă de anul anterior 
judeţean Călăraşi informează că, beneficiază de plăţi pentru Agro-mediu şi climă, Măsura 11 măsura de numărul de scheme pot fi selectaţi la control şi în 
în conformitate cu prevederile terenul/animalele arendat(e), - Agricultura ecologică, Măsura solicitate de fermieri şi de anul curent cu o probabilitate 
OMADR nr.69/2019, în perioada concesionat(e) închiriat(e) 13 - Plăţi pentru zone care se riscuri. mai mare faţă de cei care nu au 
01 martie – 15 mai 2019, la şi/sau împrumutate spre confruntă cu constrângeri modificări ale cererilor unice de Precizăm că pe fluxul de 
Centrele judeţene/locale APIA şi folosinţă. naturale sau alte constrângeri plată.selectare la control, fermierii 
al Centrul Municipiului specifice (PNDR 2014-2020),Reamintim că România, în 
Bucureşti, se vor depune calitate de stat membru al - ajutoarele naţionale tranzitorii 
Cererile Unice de Plată în cadrul Uniunii Europene, beneficiază de (ANT) care se acordă în sectorul 
Campaniei 2019. fonduri europene, prin aplicarea vegetal şi zootehnic.
Fermierii vor depune la APIA o schemelor de plăţi/măsurilor de 

Pentru a utiliza eficient timpul singură Cerere Unică de Plată, sprijin/ajutoarelor naţionale 
pe care APIA l-a rezervat pentru chiar dacă aceştia utilizează tranzitorii, ca mecanisme de 
primirea Cererilor în Campania suprafeţe de teren în diferite susţinere a producătorilor 
2019, rugăm fermierii să se localităţi sau judeţe! agricoli, respectiv: 
prezinte la data şi ora la care Cererile se vor depune la - schema de plată unică pe 
sunt programaţi conform Centrele judeţene APIA în cazul suprafaţă (SAPS), plata 
INVITAŢIEI primite.fermierilor care solicită o redistributivă, plata pentru 

suprafaţă mai mare de 50 practici agricole benefice pentru În ce priveşte numărul de 
hectare teren agricol şi la climă şi mediu, plata pentru fermieri ce vor fi controlaţi pe 
centrele locale în cazul tinerii fermieri, plata pentru teren în anul 2019, având în 
fermierilor care solicită o micii fermieri, schema de sprijin vedere rezultatele controalelor 
suprafaţă mai mică sau egală cu cuplat în sectorul vegetal şi din anul 2018, APIA 
50 hectare teren agricol. zootehnic, preconizează o scădere a 

Proiectul "Îmbunătăţirea 
siguranţei navigabilităţii în zona 
transfrontalieră", depus prin 
Programul Interreg, a fost 
aprobat spre finanţare.

La Călăraşi, urmează a se amenaja 
o zonă de promenadă cu alei 
pietonale, un ponton de acces, 
construcţie gară fluvială, pentru care le mulţumesc în mod 
achiziţionarea unei ambarcaţiuni special consilierului Valentina 
pentru transport pasageri cu o Vasile pentru munca susţinută şi 
capacitate de 20-40 de persoane, tânărului arhitect Adrian Mişaca, 
amplasarea unui număr de 30 de pentru viziunea modernă. 
balize de-a lungul braţului Borcea Mulţumesc, de asemenea, 
care vor semnaliza şenalul pentru încredere prietenilor, dar 
navigabil. şi neprietenilor, datorită cărora 
Consiliul Judeţean Călăraşi este mi-am descoperit cel mai înalt 
lider de proiect, partenere fiind nivel al ambiţiei. Ne respectăm 
municipalitatea Călăraşi şi cea din promisiunile!” este mesajul 
Silistra (Bulgaria) transmis pe pagina personală de 
„Este o reuşită a echipei Direcţiei facebook de directorul Direcţiei 
de Dezvoltare din cadrul Dezvoltare din cadrul Consiliului 
Consiliului Judeţean Călăraşi, Judeţean Călăraşi, Eduard Grama.

n AGROINFO

Fermierii vor depune la APIA o singură Cerere de Plată
n Cuza Vodă

Fotbalul, pe butuci!
n Consiliul Judeţean Călăraşi

E. Grama: Proiectul "PROMENADA", 
aşa cum este cunoscut de călărăşeni, a 
primit avizul favorabil pentru finanţare
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