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Tinerii din România încep să înţeleagă 
în număr tot mai mare că trebuie să se 
implice în viaţa economică, politică şi 
socială pentru a construi o ţară aşa 
cum şi-o doresc.  

Un exemplu practic s-a derulat în cadrul 
PSD Călăraşi. Un număr de aproximativ 70 
de tineri din judeţ au participat la finele 
săptămânii trecute la un curs intens de 
pregătire politică iniţiat de conducerea 
social-democraţilor. alegerilor care vin. Deşi există o tendinţă 

de a considera această rundă de alegeri „Am reuşit să organizăm, cu sprijinul 
mai puţin importantă decât cele care Centrului de Formare şi Pregătire 
urmează, trebuie să ştim cu toţii că Profesională Voina, un centru aşezat într-o 
alegerile europarlamentare din 26 mai frumoasă locaţie din judeţul Argeş, un curs 
reprezintă prefaţa alegerilor prezidenţiale intens de pregătire a tinerilor social-
de la sfârşitul acestui an. Modul în care ne democraţi din Călăraşi. Pe parcursul celor 
vom prezenta la aceste alegeri va defini în trei zile tinerii din TSD Călăraşi s-au 
mare parte poziţionarea electoratului în pregătit intens pentru campania care va 
perspectiva alegerilor prezidenţiale, locale începe sâmbătă.” a declarat preşedintele 
şi generale. Avem nevoie de sprijinul PSD, Iulian Iacomi care a continuat 
tuturor membrilor PSD Călăraşi în “Mulţumesc pe această cale tuturor 
perioada care urmează, de la cei tineri la colegilor mei care s-au oferit să vină 
seniori, de la simpli membri până la alături de noi în acest weekend, aşa cum 
nivelul conducerii. Mobilizându-ne aşa este de exemplu doamna senator Natalia 
cum ştim, vom reuşi!” a conchis Iulian Paţurcă, cea care le-a vorbit tinerilor în 
Iacomi.calitate de preşedinte executiv al 

organizaţiei noastre, dar şi de candidat al Din partea coordonatorilor, au mai fost 
PSD Călăraşi la alegerile din 26 mai, prezenţi: Marius Sbârcea, preşedintele 
oferindu-le celor 70 de cursanţi o parte din organizaţiei judeţene TSD Călăraşi, Liviu 
experienţa ei politică.” Oltenacu, responsabil comunicare, Nicoleta 

Dănuleasa, coordonator “Door2door”, Anca Liderul social democrat a tras şi un semnal 
Pascu, preşedinte TSD municipiul Călăraşi, de alarrmă pentru colegii săi subliniind 
senatoarea, Roxana Paţurcă, preşedinte importanta alegerilor din 26 mai, în 
executiv PSD Călăraşi şi candidat la alegerile contextul în care la orizont se întrevăd şi 

alte bătălii electorale în acest an dar şi în europarlamentare şi Iulian Iacomi, 
2020. “Îmi fac încă o dată datoria de a preşedintele organizaţiei judeţene a PSD 
atrage atenţia asupra însemnătăţii Călăraşi.

n PSD Călăraşi

După scandalul generat de 
intenţia de a-l da afară pe 
directorul şcolii din localitate, 
Octavian Vârcan, primarul 
localităţii Frăsinet, Mihăiţă 
Sandu, acuzat şi de faptul că 
şi-a angajat soţia la Primărie 
după ce a concediat doi 
subalterni, a fost pe punctul 
să demisioneze. Surse din 
PSD, partid pe care-l 
reprezintă, susţin că Mihăiţă 
Sandu s-ar fi prezentat cu 
demisia în mână la 
Prefectură însă a fost 
“convins” acolo să renunţe la 
gestul său.

Şi pentru că nici un necaz nu 
vine singur, Mihăiţă Sandu a 

Dacă lucrurile nu se vor La localele din 2016, Mihăiţă intrat într-un conflict deschis 
“calma” între timp, n-ar fi Sandu a obţinut mandatul cu şi cu noul lider al organizaţiei 
exclus ca actualul primar, fie 479 de voturi (50,74%), fiind judeţene PSD Călăraşi, Iulian 
să renunţe la o nouă urmat de candidatul susţinut Iacomi, deşi acesta din urmă 
candidatură, fie să-şi încerce de PNL, Victor Pătraşcu care l-a susţinut în urmă cu circa 3 
norocul pentru un al doilea s-a ales cu 425 de voturi ani să obţină în premieră 
mandat sub sigla altui partid. (45,02%).mandatul de primar.

făcut de niciun român niciodată, cu atât mai nu au fost întâmplătoare, aceştia onorând cu instalaţiilor de irigaţii la nivelul judeţului. Alegerile europarlamentare bat la 
puţin în An Centenar, la 100 de ani de la drag invitaţia pe care le-am făcut-o de la uşă. Senatoarea, Roxana Paţurcă, Aş adăuga aici, în special pentru iubitorii Marea Unire. nivelul filialei noastre judeţene. preşedinte executiv al PSD Călăraşi a sportului, şi vizita domnului Bogdan Matei, 
Prin comparaţie, eurodeputaţii PSD şi-au Ce este însă cu adevărat important este ministrul de resort, care a alocat banii pentru declarat pentru www.arenamedia.ro 
văzut de treabă, iar singurul scop al faptul că aceste vizite ale reprezentanţilor dotarea sălii de box din Călăraşi. că organizaţia pe care o reprezintă 
reprezentanţilor României la Bruxelles şi Guvernului au oferit soluţii la problemele are puterea de a câştiga această Au mai venit şi încă vor mai veni miniştri în Strasbourg este de a apăra interesele ţării şi călărăşenilor. Câteva exemple: vizita 

Călăraşi. Ce este îmbucurător este faptul că competiţie electorală. Paţurcă a fost 
prezenţa lor aici, la noi, scoate din starea de inclusă în lista de candidaţi propusă 
rutină autorităţile locale. 

de PSD românilor, ocupând poziţia a 
Veţi lua din nou judeţul la pas pentru a vă 23-a.

întâlni cu cetăţenii. Care sunt mesajele 
Doamnă senator, suntem în pragul dumneavoastră pentru ei? Reuşeşte PSD să-

campaniei electorale pentru alegerile şi onoreze „obligaţiile” asumate prin 
europarlamentare din 26 mai. Faceţi parte programul de guvernare? 
din lista de candidaţi propusă de PSD. Cu ce 

Da, vom lua din nou judeţul la pas, după data gânduri porniţi în această campanie? 
de 1 mai, împreună cu tinerii din cadrul TSD, 

Cred că ar trebui să vă răspund aici într-o împreună cu colegii cu experienţă, împreună 
dublă calitate – atât cea de candidat din cu ceilalţi parlamentari. Este de fapt tactica 
partea PSD Călăraşi la europarlamentarele electorală care ne-a adus rezultate excelente 
din 26 mai, dar, zic eu, la fel de important, în la alegerile parlamentare. Este normal – 
calitate de preşedinte executiv al organizaţiei cetăţenii vor să discute cu tine, să te 
noastre. cunoască, să afle ce anume ai făcut din tot 

ceea ce ai promis, ce au făcut reprezentanţii 
Din acest punct de vedere pornesc în această 

partidului în Parlamentul European, ce 
campanie cu gândul că PSD Călăraşi are 

rezultate au obţinut pentru ţară, ce poţi să le 
puterea de a câştiga aceste alegeri la nivelul 

aduci în plus dacă te votează sau dacă 
judeţului. Avem câteva atu-uri, inclusiv acela 

votează lista PSD pentru alegerile 
al recentei alegeri a unei echipe noi, dornice 

europarlamantare. 
de a-şi demonstra capacitatea prin 
intermediul rezultatelor în cadrul bătăliilor Vom discuta cu ei, le vom oferi răspunsuri 
electorale, condusă de domnul preşedinte întrebărilor, le vom asculta păsurile, vom 
Iulian Iacomi. analiza împreună ce s-a realizat şi ce rămâne ale cetăţenilor care i-au votat. În timp ce ministrului Sănătăţii, doamna Sorina Pintea, a 

de realizat până la finalul mandatului, dar, europarlamentarii PNL votau împotriva arătat managerilor Spitalului Judeţean Aţi luat pulsul călărăşenilor. Ce şanse 
mai important în contextul propriei ţări, reprezentanţii noştri apărau, de Călăraşi că fondurile pe care le solicitau de la credeţi că are PSD? Care sunt ţintele 
europarlamentarelor, vom prezenta exemplu, interesele fermierilor români şi Ministerul Sănătăţii erau insuficiente dotării stabilite de organizaţia pe care o conduceţi 
activitatea depusă de reprezentanţii noştri la respingeau propunerea Comisiei Europene acestei unităţi. A fost nevoie ca să vină în calitate de preşedinte executiv? 
Bruxelles şi Strasbourg şi viziunea noastră de a impune plafonarea plăţilor în ministrul în vizită la noi în judeţ pentru ca 

Asta voiam să spun în continuarea pentru următorul mandat european. agricultură. Realizaţi ce s-ar fi întâmplat într- aceşti manageri să afle că pot solicita de 10 
răspunsului la întrebarea anterioară. Am un judeţ preponderent agricol cum este ori mai mulţi bani decât ceruseră pentru Avem argumente, aşa cum am spus, ne ajută discutat cu călărăşenii, iar aceştia simt judeţul nostru în momentul în care s-ar fi dotarea spitalului. şi creşterea economică realizată de către efectele pozitive ale guvernării PSD. legiferat de la nivel european plafonarea Alt exemplu – vizita în Călăraşi a ministrului guvernul PSD, dar avem şi realizări la nivel Creşterea salariilor şi creşterea pensiilor sunt plăţilor? Culturii, domnul Daniel Breaz. A fost nevoie local pe care le putem prezenta. doar cele mai cunoscute repere, dar 

de discuţia domniei sale cu autorităţile locale De aceea este nevoie ca alegătorii să călărăşenii sunt la curent şi cu noutăţile Totuşi, aşa cum am precizat, vom începe pentru ca acestea să afle că pot solicita discearnă între aceste două tipuri de privind inaugurarea lucrărilor de îmbunătăţiri aceste caravane prin judeţ după data de 1 fonduri pentru reabilitarea obiectivelor de comportament şi să aleagă lista candidaţilor funciare, lucrări care extind şi modernizează Mai. Acum suntem în Săptămâna Mare şi patrimoniu, aşa cum este şi Şcoala noştri. sistemul de irigaţii din judeţul nostru, unul în este momentul să lăsăm politica pe plan Gimnazială Carol I. care agricultura are o pondere însemnată în În ultima perioadă, judeţul Călăraşi a fost secundar, să ne ocupăm şi de noi înşine, să 
Să nu uităm că la Călăraşi au venit recent şi economia locală. vizitat de câţiva miniştri din Guvernul ne oferim un moment de răgaz, de 
ministrul al Apelor şi Pădurilor, domnul Ioan 

condus de Viorica Dăncilă. N-au fost simple introspecţie. Aşa cum vă spuneam anterior, avem o Deneş, cel care a avizat proiectul 
vizite de lucru. Toţi au oferit şi soluţii pentru singură ţintă: câştigarea alegerilor "Subtraversare dig de apărare împotriva Profit de prilejul acesta şi doresc să urez rezolvarea unor probleme locale. E o dovadă europarlamentare. Acest lucru va repoziţiona inundaţiilor" din comuna Borcea, un proiect cititorilor publicaţiei dumneavoastră o că organizaţia PSD Călăraşi a început să PSD Călăraşi la nivel naţional şi va prefaţa care se va finaliza în această toamnă şi care săptămână liniştită şi sărbători pascale aşa conteze cu adevărat la Centru? într-un anumit procent rezultatul local pentru va proteja de inundaţii sute de familii cum şi le doresc, alături de familie şi de cei 

alegerile prezidenţiale de la finalul anului. călărăşene, dar şi ministrul Agriculturii, Organizaţia PSD Călăraşi a contat la Centru, dragi!
domnul Petre Daea, care a inaugurat lucrările cel puţin în ultimii ani. Da, aşa cum aţi Se anunţă o bătălie strânsă la Călăraşi şi 

Mulţumesc şi succes!de îmbunătăţiri funciare prin extinderea realizat şi dumneavoastră, vizitele miniştrilor în judeţ în contextul în care principalul rival 
politic, PNL, conduce municipiul şi judeţul 
Călăraşi de mulţi ani. Are PSD forţa, puterea 
să treacă primul linia de sosire pe 26 mai? 

Avem şi forţa, şi capacitatea, dar şi 
argumentele necesare să trecem primii linia 
de sosire, argumente care provin dintr-o 
bună guvernare a partidului nostru, o 
guvernare care a adus o creştere economică 
importantă de-a lungul a doi ani consecutiv: 
7% în 2017 şi 4,1% în 2018. 

De ce ar trebui cetăţenii să vă ofere credit 
la aceste alegeri europarlamentare? 

Dacă mă întrebaţi de ce ar trebui cetăţenii să 
îmi ofere credit personal, ca şi candidat pe 
listele pentru alegerile europarlamentare, 
pot să vă răspund că alegătorii ştiu ce şi cât 
am făcut pentru acest judeţ, în special din 
momentul preluării mandatului de senator. 

Dacă mă întrebaţi de ce ar trebui ca PSD să 
primească acest credit din partea cetăţenilor, 
răspunsul este mai amplu, dar aş aminti aici, 
referitor la modul de comportament al 
eurodeputaţilor români în Parlamentul 
European, un episod care s-a petrecut anul 
trecut, de Centenar. Vă amintiţi foarte bine că 
în 2018 eurodeputaţii Opoziţiei, în principal 
ai PNL, au iniţiat şi votat o rezoluţie împotriva 
României, un gest care nu ar fi trebuit să fie 

î 
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î 
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n PSD Călăraşi

Roxana Paţurcă: Avem şi forţa, şi capacitatea, dar şi 
argumentele necesare să trecem primii linia de sosire

Sâmbăta trecută s-a desfăşurat, la 
Olteniţa, Conferinţa locală de alegeri în 
cadrul căreia a fost stabilită conducerea 
organizaţiei locale PSD Olteniţa pentru 
următori 2 ani.
Preşedintele în exerciţiu, Petre Ţone, 
primarul municipiului şi-a reînnoit 
mandatul. Prezentă la eveniment, 
senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte 
executiv al filialei judeţene a susţinut 
prin intermediul unei postări pe contul 
personal de Facebook că rezultatele 
foarte bune obţinute de PSD Olteniţa în 
ultimii 8 ani se datorează lui Petre Ţone, 
sub mandatele căruia au fost câştigate 
alegerile locale din 2012 şi 2016, 
alegerile parlamentare din 2012 şi 2016, 
alegerile prezidenţiale din 2014 precum 
şi alegerile europarlamentare din 2014.
“Astăzi au avut loc alegeri la organizaţia 
PSD Olteniţa, o filială care obţine mereu 
victorii în bătăliile electorale la nivelul 
oraşului, judeţului şi nu de puţine ori s a 
clasat pe primele locuri la nivel naţional 
comparativ cu celelalte municipii din 
ţară.

în noul mandat alături de echipa de preşedintele, Iulian Iacomi şi deputatul, 
Meritul rezultatelor excelente pe care 

conducere. La multe succese în bătăliile Eugen Nicolicea, propunerea PSD pentru 
PSD Olteniţa le obţine îl are Petre Ţone, 

electorale care urmează, domnule funcţia de ministru al Justiţiei.
un preşedinte de filială şi un primar care 

preşedinte!” a fost mesajul postat pe 
reuşeşte de fiecare dată să-şi mobilizeze 

Facebook de parlamentarul călărăşean.
excelent colegii din echipa de conducere 

În cadrul Conferinţei locale a fost stabilit şi membrii filialei locale.
şi noua conducere executiv a Petre Ţone a demonstrat nu o singură 
organizaţiei. Preşedinte executiv a fost dată că este omul, liderul şi camaradul 
ales Gheorghe Lungu, consilier local iar pe care te poţi baza în orice luptă 
secretar executiv a fost desemnat Ion  electorală. Acesta este principalul motiv 
Piţoi, viceprimarul municipiului. În noul pentru care a fost astăzi reales în funcţia 
BEx vor activa nu mai puţin de 7 de preşedinte al organizaţiei PSD 
vicepreşedinţi.Olteniţa. 

Folosesc acest prilej pentru a-i ura succes La lucrările conferinţei au participat 

Deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, membru al 
Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaţilor a 
declarat sâmbătă că a fost deschisă o sesiune de 
depunere de proiecte pe Submăsura 4.3 Investiţii 
pentru dezvoltarea, modernozarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole şi silvice, în sumă de 200 de 
milioane de euro făcând un apel la fermierii călărăşeni 
să acceseze astfel de fonduri. „Săptămâna trecută a 
avut loc în prezenţa domnului Liviu Dragnea şi a 
ministrului agriculturii, domnul Petre Daea, 
inaugurarea staţiei de repompare 388 de la Ciocăneşti 
şi cu această ocazie vreau să vă aduc la cunoştinţă că 
este deschisă o sesiune de depunere de proiecte 
pentru infrastructura principală şi secundară în irigaţii, 
în valoare de 200 de milioane de euro. E vorba de 
Submăsura 4.3. Fermierii călărăşeni pot să acceseze 
această importantă „măsură” pentru sistemul de 
irigaţii” a spus Vrăjitoru.

Submăsura 4.3. Investiţii pentru dezvoltarea, 
modernozarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi 
silvice

SCOPUL investiţiilor sprijinite în cadrul acestei 
submăsuri este de restructurare a modului de 
administrare şi utilizare a infrastructurii de acces  şi de 
adaptare a infrastructurii de acces la noua structură 
agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a 
infrastructurii utilizabile.

OBIECTIVELE Submăsurii 4.3.:

· Modernizarea infrastructurii de irigaţii;

BENEFICIARII:

· Organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă, 
constituite din proprietari/utilizatori de terenuri 
agricole în conformitate cu legislaţia în vigoare

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile, şi nu va depăşi:

· 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigaţii 
aferente staţiilor de punere sub presiune(SPP).

Preşedintele organizaţiei municipale PSD facem lucruri bune.”
Călăraşi, Marius Dulce, e optimist în privinţa În urmă cu 5 ani, PSD Călăraşi, organizaţie 
şanselor de reuşită la alegerile condusă şi atunci de Marius Dulce şi aflată 
europarlamentare programate pe 26 mai. într-o alianţă electorală cu UNPR şi PC, s-a 
Dulce a declarat pentru clasat pe primul loc cu 6.099 de voturi 
www.arenamedia.ro că „Sunt ferm convins (30,50%), pe 2 situându-se PNL, filială 
că şi anul acesta vom învinge la Călăraşi condusă de Dan Drăgulin, cu 3.714 voturi 
pentru că noi suntem oameni de cuvânt şi (20,48%).

Sorin Vrăjitoru: Fermierii 
călărăşeni pot să acceseze 

această importantă măsură 
pentru sistemul de irigaţii

n PSD Călăraşi

R. Paţurcă: Petre Ţone a demonstrat, nu
o dată, că este omul, liderul şi camaradul 

pe care te poţi baza în orice luptă electorală

Preşedinte: Petre Ţone
Preşedinte executiv: Gheorghe Lungu
Secretar executiv: Ion Piţoi
Vicepreşedinţi: Cristina Popa, Lenuţa 
Coman, Laura Munteanu, Andreeea 
Mocanu, Alina Muşat, Viorel Pironea, 
Marius Buzoianu
Trezorier: Alina Luisa Munteanu.

Biroul Executiv al PSD Olteniţa

n PSD Călăraşi

Iulian Iacomi: Avem nevoie de 
sprijinul tuturor membrilor PSD 

Călăraşi în perioada care urmează

n PSD Călăraşi

Marius Dulce: Vom învinge şi acum 
la europarlamentare!

Primarul din Frăsinet a 
intenţionat să demisioneze!
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Tinerii din România încep să înţeleagă 
în număr tot mai mare că trebuie să se 
implice în viaţa economică, politică şi 
socială pentru a construi o ţară aşa 
cum şi-o doresc.  

Un exemplu practic s-a derulat în cadrul 
PSD Călăraşi. Un număr de aproximativ 70 
de tineri din judeţ au participat la finele 
săptămânii trecute la un curs intens de 
pregătire politică iniţiat de conducerea 
social-democraţilor. alegerilor care vin. Deşi există o tendinţă 

de a considera această rundă de alegeri „Am reuşit să organizăm, cu sprijinul 
mai puţin importantă decât cele care Centrului de Formare şi Pregătire 
urmează, trebuie să ştim cu toţii că Profesională Voina, un centru aşezat într-o 
alegerile europarlamentare din 26 mai frumoasă locaţie din judeţul Argeş, un curs 
reprezintă prefaţa alegerilor prezidenţiale intens de pregătire a tinerilor social-
de la sfârşitul acestui an. Modul în care ne democraţi din Călăraşi. Pe parcursul celor 
vom prezenta la aceste alegeri va defini în trei zile tinerii din TSD Călăraşi s-au 
mare parte poziţionarea electoratului în pregătit intens pentru campania care va 
perspectiva alegerilor prezidenţiale, locale începe sâmbătă.” a declarat preşedintele 
şi generale. Avem nevoie de sprijinul PSD, Iulian Iacomi care a continuat 
tuturor membrilor PSD Călăraşi în “Mulţumesc pe această cale tuturor 
perioada care urmează, de la cei tineri la colegilor mei care s-au oferit să vină 
seniori, de la simpli membri până la alături de noi în acest weekend, aşa cum 
nivelul conducerii. Mobilizându-ne aşa este de exemplu doamna senator Natalia 
cum ştim, vom reuşi!” a conchis Iulian Paţurcă, cea care le-a vorbit tinerilor în 
Iacomi.calitate de preşedinte executiv al 

organizaţiei noastre, dar şi de candidat al Din partea coordonatorilor, au mai fost 
PSD Călăraşi la alegerile din 26 mai, prezenţi: Marius Sbârcea, preşedintele 
oferindu-le celor 70 de cursanţi o parte din organizaţiei judeţene TSD Călăraşi, Liviu 
experienţa ei politică.” Oltenacu, responsabil comunicare, Nicoleta 

Dănuleasa, coordonator “Door2door”, Anca Liderul social democrat a tras şi un semnal 
Pascu, preşedinte TSD municipiul Călăraşi, de alarrmă pentru colegii săi subliniind 
senatoarea, Roxana Paţurcă, preşedinte importanta alegerilor din 26 mai, în 
executiv PSD Călăraşi şi candidat la alegerile contextul în care la orizont se întrevăd şi 

alte bătălii electorale în acest an dar şi în europarlamentare şi Iulian Iacomi, 
2020. “Îmi fac încă o dată datoria de a preşedintele organizaţiei judeţene a PSD 
atrage atenţia asupra însemnătăţii Călăraşi.

n PSD Călăraşi

După scandalul generat de 
intenţia de a-l da afară pe 
directorul şcolii din localitate, 
Octavian Vârcan, primarul 
localităţii Frăsinet, Mihăiţă 
Sandu, acuzat şi de faptul că 
şi-a angajat soţia la Primărie 
după ce a concediat doi 
subalterni, a fost pe punctul 
să demisioneze. Surse din 
PSD, partid pe care-l 
reprezintă, susţin că Mihăiţă 
Sandu s-ar fi prezentat cu 
demisia în mână la 
Prefectură însă a fost 
“convins” acolo să renunţe la 
gestul său.

Şi pentru că nici un necaz nu 
vine singur, Mihăiţă Sandu a 

Dacă lucrurile nu se vor La localele din 2016, Mihăiţă intrat într-un conflict deschis 
“calma” între timp, n-ar fi Sandu a obţinut mandatul cu şi cu noul lider al organizaţiei 
exclus ca actualul primar, fie 479 de voturi (50,74%), fiind judeţene PSD Călăraşi, Iulian 
să renunţe la o nouă urmat de candidatul susţinut Iacomi, deşi acesta din urmă 
candidatură, fie să-şi încerce de PNL, Victor Pătraşcu care l-a susţinut în urmă cu circa 3 
norocul pentru un al doilea s-a ales cu 425 de voturi ani să obţină în premieră 
mandat sub sigla altui partid. (45,02%).mandatul de primar.

făcut de niciun român niciodată, cu atât mai nu au fost întâmplătoare, aceştia onorând cu instalaţiilor de irigaţii la nivelul judeţului. Alegerile europarlamentare bat la 
puţin în An Centenar, la 100 de ani de la drag invitaţia pe care le-am făcut-o de la uşă. Senatoarea, Roxana Paţurcă, Aş adăuga aici, în special pentru iubitorii Marea Unire. nivelul filialei noastre judeţene. preşedinte executiv al PSD Călăraşi a sportului, şi vizita domnului Bogdan Matei, 
Prin comparaţie, eurodeputaţii PSD şi-au Ce este însă cu adevărat important este ministrul de resort, care a alocat banii pentru declarat pentru www.arenamedia.ro 
văzut de treabă, iar singurul scop al faptul că aceste vizite ale reprezentanţilor dotarea sălii de box din Călăraşi. că organizaţia pe care o reprezintă 
reprezentanţilor României la Bruxelles şi Guvernului au oferit soluţii la problemele are puterea de a câştiga această Au mai venit şi încă vor mai veni miniştri în Strasbourg este de a apăra interesele ţării şi călărăşenilor. Câteva exemple: vizita 

Călăraşi. Ce este îmbucurător este faptul că competiţie electorală. Paţurcă a fost 
prezenţa lor aici, la noi, scoate din starea de inclusă în lista de candidaţi propusă 
rutină autorităţile locale. 

de PSD românilor, ocupând poziţia a 
Veţi lua din nou judeţul la pas pentru a vă 23-a.

întâlni cu cetăţenii. Care sunt mesajele 
Doamnă senator, suntem în pragul dumneavoastră pentru ei? Reuşeşte PSD să-

campaniei electorale pentru alegerile şi onoreze „obligaţiile” asumate prin 
europarlamentare din 26 mai. Faceţi parte programul de guvernare? 
din lista de candidaţi propusă de PSD. Cu ce 

Da, vom lua din nou judeţul la pas, după data gânduri porniţi în această campanie? 
de 1 mai, împreună cu tinerii din cadrul TSD, 

Cred că ar trebui să vă răspund aici într-o împreună cu colegii cu experienţă, împreună 
dublă calitate – atât cea de candidat din cu ceilalţi parlamentari. Este de fapt tactica 
partea PSD Călăraşi la europarlamentarele electorală care ne-a adus rezultate excelente 
din 26 mai, dar, zic eu, la fel de important, în la alegerile parlamentare. Este normal – 
calitate de preşedinte executiv al organizaţiei cetăţenii vor să discute cu tine, să te 
noastre. cunoască, să afle ce anume ai făcut din tot 

ceea ce ai promis, ce au făcut reprezentanţii 
Din acest punct de vedere pornesc în această 

partidului în Parlamentul European, ce 
campanie cu gândul că PSD Călăraşi are 

rezultate au obţinut pentru ţară, ce poţi să le 
puterea de a câştiga aceste alegeri la nivelul 

aduci în plus dacă te votează sau dacă 
judeţului. Avem câteva atu-uri, inclusiv acela 

votează lista PSD pentru alegerile 
al recentei alegeri a unei echipe noi, dornice 

europarlamantare. 
de a-şi demonstra capacitatea prin 
intermediul rezultatelor în cadrul bătăliilor Vom discuta cu ei, le vom oferi răspunsuri 
electorale, condusă de domnul preşedinte întrebărilor, le vom asculta păsurile, vom 
Iulian Iacomi. analiza împreună ce s-a realizat şi ce rămâne ale cetăţenilor care i-au votat. În timp ce ministrului Sănătăţii, doamna Sorina Pintea, a 

de realizat până la finalul mandatului, dar, europarlamentarii PNL votau împotriva arătat managerilor Spitalului Judeţean Aţi luat pulsul călărăşenilor. Ce şanse 
mai important în contextul propriei ţări, reprezentanţii noştri apărau, de Călăraşi că fondurile pe care le solicitau de la credeţi că are PSD? Care sunt ţintele 
europarlamentarelor, vom prezenta exemplu, interesele fermierilor români şi Ministerul Sănătăţii erau insuficiente dotării stabilite de organizaţia pe care o conduceţi 
activitatea depusă de reprezentanţii noştri la respingeau propunerea Comisiei Europene acestei unităţi. A fost nevoie ca să vină în calitate de preşedinte executiv? 
Bruxelles şi Strasbourg şi viziunea noastră de a impune plafonarea plăţilor în ministrul în vizită la noi în judeţ pentru ca 

Asta voiam să spun în continuarea pentru următorul mandat european. agricultură. Realizaţi ce s-ar fi întâmplat într- aceşti manageri să afle că pot solicita de 10 
răspunsului la întrebarea anterioară. Am un judeţ preponderent agricol cum este ori mai mulţi bani decât ceruseră pentru Avem argumente, aşa cum am spus, ne ajută discutat cu călărăşenii, iar aceştia simt judeţul nostru în momentul în care s-ar fi dotarea spitalului. şi creşterea economică realizată de către efectele pozitive ale guvernării PSD. legiferat de la nivel european plafonarea Alt exemplu – vizita în Călăraşi a ministrului guvernul PSD, dar avem şi realizări la nivel Creşterea salariilor şi creşterea pensiilor sunt plăţilor? Culturii, domnul Daniel Breaz. A fost nevoie local pe care le putem prezenta. doar cele mai cunoscute repere, dar 

de discuţia domniei sale cu autorităţile locale De aceea este nevoie ca alegătorii să călărăşenii sunt la curent şi cu noutăţile Totuşi, aşa cum am precizat, vom începe pentru ca acestea să afle că pot solicita discearnă între aceste două tipuri de privind inaugurarea lucrărilor de îmbunătăţiri aceste caravane prin judeţ după data de 1 fonduri pentru reabilitarea obiectivelor de comportament şi să aleagă lista candidaţilor funciare, lucrări care extind şi modernizează Mai. Acum suntem în Săptămâna Mare şi patrimoniu, aşa cum este şi Şcoala noştri. sistemul de irigaţii din judeţul nostru, unul în este momentul să lăsăm politica pe plan Gimnazială Carol I. care agricultura are o pondere însemnată în În ultima perioadă, judeţul Călăraşi a fost secundar, să ne ocupăm şi de noi înşine, să 
Să nu uităm că la Călăraşi au venit recent şi economia locală. vizitat de câţiva miniştri din Guvernul ne oferim un moment de răgaz, de 
ministrul al Apelor şi Pădurilor, domnul Ioan 

condus de Viorica Dăncilă. N-au fost simple introspecţie. Aşa cum vă spuneam anterior, avem o Deneş, cel care a avizat proiectul 
vizite de lucru. Toţi au oferit şi soluţii pentru singură ţintă: câştigarea alegerilor "Subtraversare dig de apărare împotriva Profit de prilejul acesta şi doresc să urez rezolvarea unor probleme locale. E o dovadă europarlamentare. Acest lucru va repoziţiona inundaţiilor" din comuna Borcea, un proiect cititorilor publicaţiei dumneavoastră o că organizaţia PSD Călăraşi a început să PSD Călăraşi la nivel naţional şi va prefaţa care se va finaliza în această toamnă şi care săptămână liniştită şi sărbători pascale aşa conteze cu adevărat la Centru? într-un anumit procent rezultatul local pentru va proteja de inundaţii sute de familii cum şi le doresc, alături de familie şi de cei 

alegerile prezidenţiale de la finalul anului. călărăşene, dar şi ministrul Agriculturii, Organizaţia PSD Călăraşi a contat la Centru, dragi!
domnul Petre Daea, care a inaugurat lucrările cel puţin în ultimii ani. Da, aşa cum aţi Se anunţă o bătălie strânsă la Călăraşi şi 

Mulţumesc şi succes!de îmbunătăţiri funciare prin extinderea realizat şi dumneavoastră, vizitele miniştrilor în judeţ în contextul în care principalul rival 
politic, PNL, conduce municipiul şi judeţul 
Călăraşi de mulţi ani. Are PSD forţa, puterea 
să treacă primul linia de sosire pe 26 mai? 

Avem şi forţa, şi capacitatea, dar şi 
argumentele necesare să trecem primii linia 
de sosire, argumente care provin dintr-o 
bună guvernare a partidului nostru, o 
guvernare care a adus o creştere economică 
importantă de-a lungul a doi ani consecutiv: 
7% în 2017 şi 4,1% în 2018. 

De ce ar trebui cetăţenii să vă ofere credit 
la aceste alegeri europarlamentare? 

Dacă mă întrebaţi de ce ar trebui cetăţenii să 
îmi ofere credit personal, ca şi candidat pe 
listele pentru alegerile europarlamentare, 
pot să vă răspund că alegătorii ştiu ce şi cât 
am făcut pentru acest judeţ, în special din 
momentul preluării mandatului de senator. 

Dacă mă întrebaţi de ce ar trebui ca PSD să 
primească acest credit din partea cetăţenilor, 
răspunsul este mai amplu, dar aş aminti aici, 
referitor la modul de comportament al 
eurodeputaţilor români în Parlamentul 
European, un episod care s-a petrecut anul 
trecut, de Centenar. Vă amintiţi foarte bine că 
în 2018 eurodeputaţii Opoziţiei, în principal 
ai PNL, au iniţiat şi votat o rezoluţie împotriva 
României, un gest care nu ar fi trebuit să fie 

î 
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î 
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n PSD Călăraşi

Roxana Paţurcă: Avem şi forţa, şi capacitatea, dar şi 
argumentele necesare să trecem primii linia de sosire

Sâmbăta trecută s-a desfăşurat, la 
Olteniţa, Conferinţa locală de alegeri în 
cadrul căreia a fost stabilită conducerea 
organizaţiei locale PSD Olteniţa pentru 
următori 2 ani.
Preşedintele în exerciţiu, Petre Ţone, 
primarul municipiului şi-a reînnoit 
mandatul. Prezentă la eveniment, 
senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte 
executiv al filialei judeţene a susţinut 
prin intermediul unei postări pe contul 
personal de Facebook că rezultatele 
foarte bune obţinute de PSD Olteniţa în 
ultimii 8 ani se datorează lui Petre Ţone, 
sub mandatele căruia au fost câştigate 
alegerile locale din 2012 şi 2016, 
alegerile parlamentare din 2012 şi 2016, 
alegerile prezidenţiale din 2014 precum 
şi alegerile europarlamentare din 2014.
“Astăzi au avut loc alegeri la organizaţia 
PSD Olteniţa, o filială care obţine mereu 
victorii în bătăliile electorale la nivelul 
oraşului, judeţului şi nu de puţine ori s a 
clasat pe primele locuri la nivel naţional 
comparativ cu celelalte municipii din 
ţară.

în noul mandat alături de echipa de preşedintele, Iulian Iacomi şi deputatul, 
Meritul rezultatelor excelente pe care 

conducere. La multe succese în bătăliile Eugen Nicolicea, propunerea PSD pentru 
PSD Olteniţa le obţine îl are Petre Ţone, 

electorale care urmează, domnule funcţia de ministru al Justiţiei.
un preşedinte de filială şi un primar care 

preşedinte!” a fost mesajul postat pe 
reuşeşte de fiecare dată să-şi mobilizeze 

Facebook de parlamentarul călărăşean.
excelent colegii din echipa de conducere 

În cadrul Conferinţei locale a fost stabilit şi membrii filialei locale.
şi noua conducere executiv a Petre Ţone a demonstrat nu o singură 
organizaţiei. Preşedinte executiv a fost dată că este omul, liderul şi camaradul 
ales Gheorghe Lungu, consilier local iar pe care te poţi baza în orice luptă 
secretar executiv a fost desemnat Ion  electorală. Acesta este principalul motiv 
Piţoi, viceprimarul municipiului. În noul pentru care a fost astăzi reales în funcţia 
BEx vor activa nu mai puţin de 7 de preşedinte al organizaţiei PSD 
vicepreşedinţi.Olteniţa. 

Folosesc acest prilej pentru a-i ura succes La lucrările conferinţei au participat 

Deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, membru al 
Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaţilor a 
declarat sâmbătă că a fost deschisă o sesiune de 
depunere de proiecte pe Submăsura 4.3 Investiţii 
pentru dezvoltarea, modernozarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole şi silvice, în sumă de 200 de 
milioane de euro făcând un apel la fermierii călărăşeni 
să acceseze astfel de fonduri. „Săptămâna trecută a 
avut loc în prezenţa domnului Liviu Dragnea şi a 
ministrului agriculturii, domnul Petre Daea, 
inaugurarea staţiei de repompare 388 de la Ciocăneşti 
şi cu această ocazie vreau să vă aduc la cunoştinţă că 
este deschisă o sesiune de depunere de proiecte 
pentru infrastructura principală şi secundară în irigaţii, 
în valoare de 200 de milioane de euro. E vorba de 
Submăsura 4.3. Fermierii călărăşeni pot să acceseze 
această importantă „măsură” pentru sistemul de 
irigaţii” a spus Vrăjitoru.

Submăsura 4.3. Investiţii pentru dezvoltarea, 
modernozarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi 
silvice

SCOPUL investiţiilor sprijinite în cadrul acestei 
submăsuri este de restructurare a modului de 
administrare şi utilizare a infrastructurii de acces  şi de 
adaptare a infrastructurii de acces la noua structură 
agricolă şi forestieră, precum şi folosirea eficientă a 
infrastructurii utilizabile.

OBIECTIVELE Submăsurii 4.3.:

· Modernizarea infrastructurii de irigaţii;

BENEFICIARII:

· Organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă, 
constituite din proprietari/utilizatori de terenuri 
agricole în conformitate cu legislaţia în vigoare

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile, şi nu va depăşi:

· 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigaţii 
aferente staţiilor de punere sub presiune(SPP).

Preşedintele organizaţiei municipale PSD facem lucruri bune.”
Călăraşi, Marius Dulce, e optimist în privinţa În urmă cu 5 ani, PSD Călăraşi, organizaţie 
şanselor de reuşită la alegerile condusă şi atunci de Marius Dulce şi aflată 
europarlamentare programate pe 26 mai. într-o alianţă electorală cu UNPR şi PC, s-a 
Dulce a declarat pentru clasat pe primul loc cu 6.099 de voturi 
www.arenamedia.ro că „Sunt ferm convins (30,50%), pe 2 situându-se PNL, filială 
că şi anul acesta vom învinge la Călăraşi condusă de Dan Drăgulin, cu 3.714 voturi 
pentru că noi suntem oameni de cuvânt şi (20,48%).

Sorin Vrăjitoru: Fermierii 
călărăşeni pot să acceseze 

această importantă măsură 
pentru sistemul de irigaţii

n PSD Călăraşi

R. Paţurcă: Petre Ţone a demonstrat, nu
o dată, că este omul, liderul şi camaradul 

pe care te poţi baza în orice luptă electorală

Preşedinte: Petre Ţone
Preşedinte executiv: Gheorghe Lungu
Secretar executiv: Ion Piţoi
Vicepreşedinţi: Cristina Popa, Lenuţa 
Coman, Laura Munteanu, Andreeea 
Mocanu, Alina Muşat, Viorel Pironea, 
Marius Buzoianu
Trezorier: Alina Luisa Munteanu.

Biroul Executiv al PSD Olteniţa

n PSD Călăraşi

Iulian Iacomi: Avem nevoie de 
sprijinul tuturor membrilor PSD 

Călăraşi în perioada care urmează

n PSD Călăraşi

Marius Dulce: Vom învinge şi acum 
la europarlamentare!

Primarul din Frăsinet a 
intenţionat să demisioneze!
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