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Marţi, 14 mai, un grup de 120 de elevi şi orice fel economia”, a declarat senatorul 
cadre didactice de la Colegiul Economic din Roxana Paţurcă.
Călăraşi au avut parte de o surpriză: o vizită Copiii, majoritatea de clasa a XII-a, au aflat 
pe care au efectuat-o la Bucureşti, în sediul astăzi mai multe despre procesul legislativ 
Senatului din Palatul Parlamentului. şi despre modul în care platformele 
Vizita s-a făcut la invitaţia doamnei senator program ale partidelor se transformă în 
Roxana Natalia Paţurcă, candidatul PSD legi, cel care a avut disponibilitatea să îi 
Călăraşi pentru alegerile introducă pe copii în tainele acestui proces 
europarlamentare, şi a domnului deputat fiind senatorul Şerban Nicolae.
Cristian Sefer. ”Am ţinut să le urez tuturor copiilor succes 
Copiii au putut să vadă cum se desfăşoară o la Bacalaureat, un examen pe care aceştia încă îţi cauţi un drum în viaţă, este de bun 
şedinţă a Biroului Executiv, dar şi cum arată îl vor susţine în scurt timp şi pe care sperăm augur pentru toţi cei care şi-ar dori să 
sălile şi birourile în care lucrează cu toţii să îl treacă cu brio. Învăţământul îmbrăţişeze o carieră politică, dar care nu 
parlamentarii români. din Călăraşi se află pe mâini bune, dar au avut până acum imboldul, exemplul sau 

acest lucru trebuie confirmat an de an cu "Am ţinut să invit pe aceşti copii astăzi aici oportunitatea unei asemenea vizite.
prilejul examenelor naţionale. Eu cred în pentru a le oferi în primul rând posibilitatea Da, clasa politică din România are nevoie 
aceşti copii, în potenţialul lor şi în intenţiile unei interacţiuni cu locul unde se iau cele de generaţii tinere, de oameni bine 
lor benefice societăţii şi cred că este de mai importante decizii legislative pentru pregătiţi care vor veni din urmă şi care la 
datoria noastră să îi influenţăm în bine România. Este o curiozitate pentru mulţi un moment dat vor lua locul actualelor 
astăzi pentru o societate de mâine pe care dintre ei, să vadă cum arată cea de-a doua generaţii de politicieni. De ce nu, cu 
ne-o dorim cu toţii”, a adăugat Roxana clădire după mărime din lume, dar şi să se siguranţă printre cei peste 100 de copii care 
Paţurcă.simtă parlamentari pentru o zi, să îşi au venit astăzi aici se vor afla şi viitorii 

imagineze cum ar fi să ajungă aici, să fie Articol comandat de politicieni călărăşeni, Parlamentul şi 
implicaţi în deciziile care se iau pentru ţară. Partidul Social Democrat – PSDCălăraşiul având nevoie de economişti care 
 În al doilea rând, cunosc din experienţă că să îşi spună punctul de vedere ori de câte CUI mandatar financiar coordonator: 
o astfel de interacţiune, la o vârstă la care ori o lege priveşte sau ar putea afecta în 41190008

Pe măsură ce ne apropiem de singuri sau să îşi deschidă 
finalul acestei campanii afaceri singuri, fără ajutorul 
electorale călărăşenii au început statului.
să realizeze dimensiunile Călărăşenii au început să se 
manipulării la care au fost trezească din manipulările 
supuşi de către partidele orchestrate în tot acest timp de 
Opoziţiei în tot acest timp. către reprezentanţii Opoziţiei. 
Am discutat în aceste săptămâni Călărăşenii au înţeles că 
cu oamenii din Călăraşi, atât eu singurul partid care le apără 
personal, cât şi colegii mei din drepturile la nivel european 
echipa de conducere. Am luat este PSD, singurul partid care a 
străzile la pas şi am discutat cu reuşit să blocheze iniţiativa 
cine ne ieşea în cale – astfel am familiei politice europene din 
putut asculta atât mulţumirile care face parte PNL de a plafona 
lor în ceea ce priveşte modul în subvenţiile agricole şi singurul 
care au fost reprezentaţi la nivel partid care a votat iniţiativa 
european, dar şi păsurile în privind interzicerea dublului 
legătură cu acest aspect. standard la nivelul Uniunii 

În concepţia celor de la PNL, scăzut ca urmare modificării 
Europene.Ne-am dat seama în dialogul pe care au şi promis că vor tăia modului de calculare a 
Am convingerea că alegătorii care l-am purtat cu călărăşenii salariile la nivelul de dinainte de dobânzilor. În concepţia dreptei 
din Călăraşi vor vota în marea de câteva realităţi pe care nu le majorări, românii ar trebui să politice, românii ar trebui să fie 
lor majoritate lista care conştientizaserăm până acum: fie mulţumiţi cu un anumit nivel cât mai îndatoraţi sistemului 
cuprinde adevăraţii patrioţi După strategia celor de la PNL, de trai şi să nu spere la mai bancar.
pentru Europa, lista PSD.românii ar fi trebuit să creadă bine. După strategia celor de la PNL, 

ce au auzit mereu de la Preşedinte PSD Călăraşi,După strategia celor de la PNL, românii ar fi trebuit să creadă în 
politicienii de dreapta, cum că românii ar fi trebuit să creadă continuare că sprijinul pe care Iulian Iacomi
nu este bine că România a ce au auzit de la politicienii de PSD îl acordă tinerilor în această Articol comandat de crescut economic în doi ani dreapta, cum că nu este în ţară nu reprezintă un exemplu 

Partidul Social Democrat - PSDconsecutiv şi că nu este bine că, regulă faptul că guvernul PSD a de bună guvernare şi că 
urmare a acestor creşteri, au CUI mandatar financiar taxat lăcomia băncilor, şi nici că membrii acestei categorii 
fost mărite pensiile şi salariile. coordonator: 41190008ratele românilor la credite au sociale ar trebui să se ajute 

În ultimii doi ani, agricultura românească a 
beneficiat de fonduri europene în cuantum de 
7,5 miliarde euro dublu faţă de totalul sumelor 
încasate de la UE în 9 ani, 2007-2016, susţine 
deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, 
membru al Cpmosiei pentru Agricilutură. 
“Călăraşi este zona preponderent agricolă şi 
rodul Bărăganului este cunoscut de toată lumea. 
Guvernarea noastră a adus pentru agricultura 
românească 7,5 miliarde de euro din fonduri 
europene, în perioada 1 ianuarie 2017 - 25 
februarie 2019, dublu faţă de totalul sumelor 
încasate de la Uniunea Europeană în 9 ani, între 
2007 şi 2016. Asta înseamnă guvernare 
responsabilă: să fii în slujba cetăţeanului!” este 
mesajul postat pe contul personal de facebook 
de parlamentarul călărăşean. 
Astfel, în 2017 s-au efectuat plăţi de 3,33 
miliarde euro din fonduri europene destinate 
agriculturii, iar în 2018 de peste 3 miliarde euro, 
pentru anul 2019 ţinta de absorbţie este de 3 
miliarde euro.
“În ultimii doi ani de guvernare, suprafaţa 
irigată a ţării a crescut de patru ori, ajungând la 
1,4 milioane de hectare, după investiţii 
susţinute, într-un program de anvergură care 
are alocati peste 1 miliard de euro, până in 
2020. În plus, guvernul PSD asigura gratuit apa 
pentru irigaţii pentru fermierii români, pe o 
reţea de canale extinsă, care va depăşi 1.700 de 
km. Niciun alt guvern nu a tratat atât de serios 
problema irigaţiilor. Prin astfel de măsuri, 
România a devenit prima din Europa la 
producţia de porumb şi floarea soarelui şi a 
realizat producţii istorice la alte culturi.” a mai 
declarat pentru www.arenamedia.ro deputatul 
Sorin Vrăjitoru.

Articol comandat de                                               
Partidul Social Democrat – PSD

CUI mandatar financiar coordonator: 41190008

care se susţine alegerea de alimente mai sănătoase, precum şi 
dat fiind faptul că cetăţenii şi consumatorii din România solicită 
din ce în ce mai frecvent astfel de alimente.

„Mâncare sănătoasă pentru români nu este un simplu slogan, 
pentru PSD. Reprezintă o convingere politică care se 
transformă în acţiune şi decizie în beneficiul românilor, atât 
producători cât şi consumatori.” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro, candidate PSD pentru alegerile 
europarlamentare din 26 mai, senatoarea, Roxana Paţurcă, 
preşedinte executiv PSD Călăraşi care a continuat “TVA-ul 
pentru alimente sănătoase scade de la 9 la 5%, prin decizia 
Guvernului. Se asigură astfel accesul oamenilor la produse 
sănătoase, de înaltă calitate, tot mai căutate pe piaţa 
alimentară, cu beneficii pe termen mediu şi lung pentru 
cetăţeni, dar şi pentru economie. Este vorba despre anumite 
categorii de alimente, respectiv produse montane, ecologice, 

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici a anunţat, marţi, tradiţionale, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
reducerea TVA de la 9 la 5% pentru produsele tradiţionale. Rurale, pentru care cota de TVA se reduce pe întreg lanţul de 
"Pentru încurajarea consumului de alimente sănătoase şi distribuţie.”
pentru impulsionarea vânzării de produse româneşti În prezent, potrivit prevederilor Codului fiscal se aplică cota 
tradiţionale, montane, eco, bio sau altele, autorizate de redusă de TVA de 9% pentru livrarea alimentelor, inclusiv 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Guvernul a decis băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului 
reducerea la 5% a cotei de TVA pentru livrarea alimentelor, uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, 
inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice", a spus seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea 
Eugen Teodorovici. alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui 
Măsura vizează încurajarea consumului de alimente de înaltă alimentele.
valoare calitativă, în contextul  statisticilor  îngrijorătoare 

Articol comandat de Partidul Social Democrat – PSD
referitoare la starea de sănătate de populaţiei,  al direcţiilor de 

CUI mandatar financiar coordonator: 41190008acţiune în domeniul sănătăţii, stabilite la nivel mondial, prin 

Legumicultorii vor beneficia de subvenţii mai mari, 
pentru susţinerea producţiei.

„PSD respectă angajamentele electorale şi intensifică 
sprijinul acordat legumicultorilor. Românii trebuie să 
poată pune pe masă legume sănătoase, gustoase, 
româneşti, superioare calitativ oricăror produse de 
acelaşi fel aduse din import de marile lanţuri de 
magazine.” a declarat pentru www.arenamedia.ro 
candidate PSD pentru alegerile europarlamentare din 
26 mai, senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte 
executive al organizaţiei judeţene psd Călăraşi care a 
mai adăugat “Măsurile de sprijin implementate până 
în acest moment şi-au dovedit eficacitatea. 
Producătorii de roşii, de exemplu, au adus în pieţe 
tomate de calitate superioară care au putut ajunge pe 
mesele fiecărui român.”

Guvernul a anunţat că din acest an, producătorii 
agricoli se pot înscrie şi în programul de susţinere a 
producţiei de usturoi, programul urmând să se 
desfăşoare pe o perioadă de trei ani, respectiv 2019-
2021. Bugetul iniţial, de două milioane de euro, a fost 
triplat, iar subvenţia a crescut de la 1.000 de euro, la 
3.000 de euro la hectar.

Românii trebuie să mănânce produse româneşti, cu 
gust autentic, în orice perioadă a anului.

“Actuala guvernare, prin vocea domnului preşedinte, 
Liviu Dragnea, a anunţat o majorare cu 1.000 de euro 
a subvenţiei pentru producătorii de roşii, care va 
ajunge la 4.000 de euro, pentru mia de metri pătraţi 
cultivată, în cazul celor care vor scoate tomatele după 
data de 1 mai. Şi mai mare va fi ajutorul în cazul 
producătorilor care vor asigura roşii în perioada rece, 
1 decembrie – 1 mai, subvenţia fiind de 6.000 de 
euro.” a mai precizat Roxana Paţurcă.

După programul lansat în urmă cu doi ani pentru 
tomate şi denumit „Roşia românească“, acesta se va 
extinde şi pentru alte şase tipuri de legume. Noile 
subvenţii se vor acorda pentru ardei gras, ardei iute, 
ardei kapia şi gogoşar, castraveţi şi vinete - unde se vor 
acorda, la începutul programului, 1.000 de euro pe mia 
de metri pătraţi cultivaţi.

Articol comandat de Partidul Social Democrat – PSD
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În prezent, salariul mediu net a depăsit 3000 de lei 2019, fiind cel mai scăzut nivel înregistrat din 1989. Astfel, 
începând cu luna martie a acestui an, mai exact 3075 de şomajul a coborât la minime istorice, de la 5,4%, în 
lei, potrivit reprezentaţilor Institutului Naţional de decembrie 2016, la 3,19% în martie 2019, potrivit 
Statistică.  Odată cu acest lucru, s-a asigurat o putere de Eurostat.
cumpărare mai mare cu 36,6%, faţă de acum trei ani. Mai mult decât atât, este de la sine înţeles faptul că 
Puterea de cumpărare este dată de raportul dintre indicele economia ţării şi creşterea acesteia sunt strânse legată de 
de creştere a veniturilor şi indicele preţurilor de consum, bunăstarea românilor. La temelia acestor evoluţii 
iar această creştere a puterii de cumpărare s-a putut economice benefice pentru ţară stă o remarcabilă 
realiza numai în contextul în care aceste venituri s-au productivitate a forţei de muncă. Altfel spus, lucrătorii 
majorat mai repede decât creşterea preţurilor oferite de români au ajuns să fie de zece ori mai productivi în 2018 
piaţă.  faţă de 2010, de la 1,35 euro/oră la 13 euro/oră.
Cu alte cuvinte, în contextul actual din România, salariul Eurostat atestă că pentru fiecare euro plătit de angajator 
minim pentru toate categoriile de angajaţi a întregistrat o ca salariu, un român produce cu 33% mai mult decât este 
creştere consistentă. S-au majorat şi continuă să se media europeană, respectiv 2,17 euro, faţă de 1,62 euro. 
majoreze salariile pentru medici, profesori, poliţişti, Articol comandat de Partidul Social Democrat - PSD
militari, salvatori ISU şi alte categorii de angajaţi din CUI mandatar financiar coordonator: 41190008
sectorul public.
De exemplu,  în construcţii, salariul a crescut la 3000 de lei 
brut, fapt care aduce mărirea puterii de cumpărare cu 36% 
doar într-un singur an, 2019, comparativ cu anul 
precedent. Similar, a crescut cu 41% şi puterea de 
cumpărare a angajaţiilor cu studii superioare, la început de 
carieră, pentru care salariul minim a ajuns la 2350 de lei 
brut. 
Totodată, situaţia pe piaţa muncii a evoluat spectaculos în 
ultimii doi ani de zile. Numărul de contracte de muncă a 
crescut cu 230.000, acest lucru realizându-se datorită 
implementărilor finanţate din fondurile europene. În 
momentul actual, numărul salariaţilor din economie este 
de peste 5,3 milioane, fiind la maximul ultimelor două 
decenii. Remarcabil este faptul că peste 80% din creşterea 
numărului de salariaţi a avut loc în sectorul privat al 
economiei.  Acest lucru a dus la o schimbare în privinţa 
ratei de şomaj, aceasta ajungând la 3,8% în luna februarie 

Deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru a 
salutat decizia conducerii Ministerului Turismului 
de a finanţa investiţia, în sumă de 73,8 milioane 
lei, privind construirea unui Port Turistic pe malul 
braţului Borcea, la Călăraşi, proiectul fiind joi 
avizat şi de Comisia Tehnico – Economică din 
cadrul ministerului. „Veşti bune de la PSD 
Călăraşi, veşti bune pentru călărăşeni şi pentru 
tot judeţul Călăraşi. Recent am avut o 
convorbire telefonică cu domnul Bogdan Trif, 
ministrul Turismului. Vreau pe această cale să-i 
aduc mulţumiri atât din partea mea cât şi a 
călărăşenilor datorită faptului că domnia sa şi 
întreg ministerul au pus Portul Turistic de la 
Călăraşi, proiectul meu de suflet de când eram 
consilier judeţean  Portul Turistic pe lista de 
investiţii. Joi, proiectul a trecut de Comisia 
Tehnico Economică a ministerului şi practic mai 
sunt doar nişte formalităţi de îndeplinit ca să 
intre la finanţare. E o investiţie de 73,8 milioane 
lei care va fi adusă la Călăraşi. Cu siguranţă că de 
acum se ivesc oportunităţi enorme iar oraşul 
Călăraşi care va beneficia şi de facilităţi fiscale, 
va fi trecut pe harta turistică a României” a fost 
mesajul video postat vineri de parlamentarul 
călărăşean pe pagina personală de Facebook.

De la 1 ianuarie 2019, salariul minim pe semnificativ mai mare decât cea a 2019.
economie în România a crescut de la 1.900 prețurilor, de numai 7,8% în aceeași 

Aceasta este cea de-a treia creştere a de lei la 2.080 de lei brut.  De asemenea, perioadă iar restul românilor au primit o 
salariului minim din guvernarea PSD, după persoanele care au terminat o facultate și mărire de 44%, cu mult peste creșterea 
cea de la 1 februarie 2017, când a crescut care au cel puțin 1 an vechime în muncă în prețurilor de 7,8%. Asta înseamnă 
de la 1.250 de lei la 1.450 de lei şi după cea domeniul studiilor superioare au ajuns la guvernare responsabilă: să fii în slujba 
de la 1 ianuarie 2018, când a crescut de la salariu minim brut de 2.350 lei lunar. “În cetățeanului!” este mesajul postat pe 
1.450 de lei la 1.900 de lei.noiembrie 2016, salariul minim net era de contul personal de Facebook de deputatul 

875 de lei, în martie 2019, remunerația Sorin Vrăjitoru, vicepreşedinte al Articol comandat de Partidul Social 
românilor a crescut astfel: 170% în organizaţiei judeţene PSD Călăraşi. Democrat – PSD
construcții, adică 2.363 de lei, cu 61% au Chiar dacă salariul minim a crescut, la 
urcat salariile celor cu studii superioare și CUI mandatar financiar coordonator: calculul amenzilor rutiere, punctul de 
au ajuns la 1.414 lei, o creștere 41190008amendă rămâne de 145  de lei și în anul 

Veniturile gospodăriilor româneşti au crescut, în medie, cu 49%, iar 
această sporire a bunăstării românilor asigură şi tinerilor 
perspective mai bune asupra viitorului pe care îl au în ţară.

„Dat fiind faptul că generaţia tânără reprezintă o prioritate 
pentru România, guvernul a pus foarte mare accent pe adoptarea 
anumitor măsuri de mare importanţă şi impact pentru aceştia.

Astfel, dacă tinerii reprezintă viitorul ţării, este de la sine înţeles 
că trebuie să li se ofere un imbold, un punct de plecare şi să li se 
asigure toate condiţiile unei vieţi decente, alături de famiile lor.” 
a declarat candidata PSD pentru alegerile europarlamentare din 26 
mai senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD 
Călăraşi

Educaţia şi formarea profesională îi ajută să se responsabilizeze, 
îmbunătăţeşte angajabilitatea şi îi înzestrează cu competenţe şi 
abilităţi care îi vor defini atât ca oameni, dar şi ca specialişti şi 
profesionişti într-un anumit domeniu.  Totodată, fiind o generaţie 
care doreşte să îşi facă vocea auzită, iar acţiunile lor din prezent 
reprezintă bazele viitorului, implicit a economiei ţării, guvernul a 
lansat un program care le permite să beneficieze de 40.000 de lei 
împrumut, fără dobândă, strict pentru dezvoltarea lor personală. 
Astfel, tinerii pot investi în viitorul lor de la o vârstă timpurie şi îşi 
pot clădi prin muncă şi perseverenţă viitorul pe care şi-l doresc aici, 
în România. 

"Mai mult decât atât, în prezent, dat fiind faptul că tinerii 
reprezintă una dintre priorităţile guvernului, fondul de burse 
pentru studenţi a crescut substanţial de 2,5 ori faţă de anii 
precedent, iar transportul în comun pe toată durata anului şi 
pentru orice destinaţie în ţară este gratis. În plus, se acordă şi 
burse de câte 200 de lei, din fonduri europene, pentru 80 000 de 
elevi din liceele profesionale din care 20% din mediul rural şi 20% 
de etnie romă. Toate aceste măsuri scot în evidenţă expresia 
hotărârii de a se asigura un viitor mai stabil al generaţiei tinere, 
cea care vine din urmă.” a conchis Roxana Paţurcă.

Articol comandat de Partidul Social Democrat - PSD
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www.arenamedia.ro candidata PSD 
pentru alegerile europarlamentare din 
26 mai senatoarea, Roxana Paţurcă, 
preşedinte executiv al PSD Călăraşi care 
a mai adăugat “În egală măsură se 
acordă bonficații pentru cei care plătesc 

Persoanele fizice pentru care baza de 2015-2017 au avut venituri lunare sub 
anticipat contribuțiile de asigurări nivelul salariului minim brut pe țară sau calcul a contribuţiei la sănătate a fost sociale de sănătate aferente perioadei venituri anuale sub nivelul a 12 salarii rotunjită la nivelul unui sau, după caz, a 2014-2017. Un milion de persoane pot minime brute pe economie. Practic, se 12 salarii de bază minime brute vor beneficia de reducerea cu 10% a sumei extinde facilitatea aplicată începând cu beneficia de anularea contribuţiei la de plată dacă achită contribuția în 1 ianuarie 2018 și prevăzută în Codul 

sănătate şi a penalităţilor aferente primele 60 de zile de la intrarea în Fiscal pentru această categorie de 
perioadei 1 iulie 2015 - 31 decembrie vigoare a Ordonanței de Urgență.”contribuabili, anulând obligativitatea de 
2017, a anunţat marţi ministrul Articol comandat de Partidul Social plată a contribuției de asigurări de 
Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici. Democrat - PSDsănătate. Astfel se elimină inechități 

CUI mandatar financiar coordonator: „Asigurările de sănătate sunt opționale pentru aproximativ 600.000 de 
41190008pentru persoanele care în perioada români!” a declarat pentru 

Iulian Iacomi: Călărăşenii au înţeles 
că singurul partid care le apără drepturile 

la nivel european este PSD

n PSD Călăraşi

S. Vrăjitoru: Salariul minim net a înregistrat creşteri 
semnificative cu mult peste cea a preţurilor!

n PSD Călăraşi

Sorin Vrăjitoru: 7,5 
miliarde euro din fonduri 

europene pentru 
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Călăraşiul va figura, 
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Roxana Paţurcă: Mâncare sănătoasă pentru 
români nu este un simplu slogan pentru PSD
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Marţi, 14 mai, un grup de 120 de elevi şi orice fel economia”, a declarat senatorul 
cadre didactice de la Colegiul Economic din Roxana Paţurcă.
Călăraşi au avut parte de o surpriză: o vizită Copiii, majoritatea de clasa a XII-a, au aflat 
pe care au efectuat-o la Bucureşti, în sediul astăzi mai multe despre procesul legislativ 
Senatului din Palatul Parlamentului. şi despre modul în care platformele 
Vizita s-a făcut la invitaţia doamnei senator program ale partidelor se transformă în 
Roxana Natalia Paţurcă, candidatul PSD legi, cel care a avut disponibilitatea să îi 
Călăraşi pentru alegerile introducă pe copii în tainele acestui proces 
europarlamentare, şi a domnului deputat fiind senatorul Şerban Nicolae.
Cristian Sefer. ”Am ţinut să le urez tuturor copiilor succes 
Copiii au putut să vadă cum se desfăşoară o la Bacalaureat, un examen pe care aceştia încă îţi cauţi un drum în viaţă, este de bun 
şedinţă a Biroului Executiv, dar şi cum arată îl vor susţine în scurt timp şi pe care sperăm augur pentru toţi cei care şi-ar dori să 
sălile şi birourile în care lucrează cu toţii să îl treacă cu brio. Învăţământul îmbrăţişeze o carieră politică, dar care nu 
parlamentarii români. din Călăraşi se află pe mâini bune, dar au avut până acum imboldul, exemplul sau 

acest lucru trebuie confirmat an de an cu "Am ţinut să invit pe aceşti copii astăzi aici oportunitatea unei asemenea vizite.
prilejul examenelor naţionale. Eu cred în pentru a le oferi în primul rând posibilitatea Da, clasa politică din România are nevoie 
aceşti copii, în potenţialul lor şi în intenţiile unei interacţiuni cu locul unde se iau cele de generaţii tinere, de oameni bine 
lor benefice societăţii şi cred că este de mai importante decizii legislative pentru pregătiţi care vor veni din urmă şi care la 
datoria noastră să îi influenţăm în bine România. Este o curiozitate pentru mulţi un moment dat vor lua locul actualelor 
astăzi pentru o societate de mâine pe care dintre ei, să vadă cum arată cea de-a doua generaţii de politicieni. De ce nu, cu 
ne-o dorim cu toţii”, a adăugat Roxana clădire după mărime din lume, dar şi să se siguranţă printre cei peste 100 de copii care 
Paţurcă.simtă parlamentari pentru o zi, să îşi au venit astăzi aici se vor afla şi viitorii 

imagineze cum ar fi să ajungă aici, să fie Articol comandat de politicieni călărăşeni, Parlamentul şi 
implicaţi în deciziile care se iau pentru ţară. Partidul Social Democrat – PSDCălăraşiul având nevoie de economişti care 
 În al doilea rând, cunosc din experienţă că să îşi spună punctul de vedere ori de câte CUI mandatar financiar coordonator: 
o astfel de interacţiune, la o vârstă la care ori o lege priveşte sau ar putea afecta în 41190008

Pe măsură ce ne apropiem de singuri sau să îşi deschidă 
finalul acestei campanii afaceri singuri, fără ajutorul 
electorale călărăşenii au început statului.
să realizeze dimensiunile Călărăşenii au început să se 
manipulării la care au fost trezească din manipulările 
supuşi de către partidele orchestrate în tot acest timp de 
Opoziţiei în tot acest timp. către reprezentanţii Opoziţiei. 
Am discutat în aceste săptămâni Călărăşenii au înţeles că 
cu oamenii din Călăraşi, atât eu singurul partid care le apără 
personal, cât şi colegii mei din drepturile la nivel european 
echipa de conducere. Am luat este PSD, singurul partid care a 
străzile la pas şi am discutat cu reuşit să blocheze iniţiativa 
cine ne ieşea în cale – astfel am familiei politice europene din 
putut asculta atât mulţumirile care face parte PNL de a plafona 
lor în ceea ce priveşte modul în subvenţiile agricole şi singurul 
care au fost reprezentaţi la nivel partid care a votat iniţiativa 
european, dar şi păsurile în privind interzicerea dublului 
legătură cu acest aspect. standard la nivelul Uniunii 

În concepţia celor de la PNL, scăzut ca urmare modificării 
Europene.Ne-am dat seama în dialogul pe care au şi promis că vor tăia modului de calculare a 
Am convingerea că alegătorii care l-am purtat cu călărăşenii salariile la nivelul de dinainte de dobânzilor. În concepţia dreptei 
din Călăraşi vor vota în marea de câteva realităţi pe care nu le majorări, românii ar trebui să politice, românii ar trebui să fie 
lor majoritate lista care conştientizaserăm până acum: fie mulţumiţi cu un anumit nivel cât mai îndatoraţi sistemului 
cuprinde adevăraţii patrioţi După strategia celor de la PNL, de trai şi să nu spere la mai bancar.
pentru Europa, lista PSD.românii ar fi trebuit să creadă bine. După strategia celor de la PNL, 

ce au auzit mereu de la Preşedinte PSD Călăraşi,După strategia celor de la PNL, românii ar fi trebuit să creadă în 
politicienii de dreapta, cum că românii ar fi trebuit să creadă continuare că sprijinul pe care Iulian Iacomi
nu este bine că România a ce au auzit de la politicienii de PSD îl acordă tinerilor în această Articol comandat de crescut economic în doi ani dreapta, cum că nu este în ţară nu reprezintă un exemplu 

Partidul Social Democrat - PSDconsecutiv şi că nu este bine că, regulă faptul că guvernul PSD a de bună guvernare şi că 
urmare a acestor creşteri, au CUI mandatar financiar taxat lăcomia băncilor, şi nici că membrii acestei categorii 
fost mărite pensiile şi salariile. coordonator: 41190008ratele românilor la credite au sociale ar trebui să se ajute 

În ultimii doi ani, agricultura românească a 
beneficiat de fonduri europene în cuantum de 
7,5 miliarde euro dublu faţă de totalul sumelor 
încasate de la UE în 9 ani, 2007-2016, susţine 
deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru, 
membru al Cpmosiei pentru Agricilutură. 
“Călăraşi este zona preponderent agricolă şi 
rodul Bărăganului este cunoscut de toată lumea. 
Guvernarea noastră a adus pentru agricultura 
românească 7,5 miliarde de euro din fonduri 
europene, în perioada 1 ianuarie 2017 - 25 
februarie 2019, dublu faţă de totalul sumelor 
încasate de la Uniunea Europeană în 9 ani, între 
2007 şi 2016. Asta înseamnă guvernare 
responsabilă: să fii în slujba cetăţeanului!” este 
mesajul postat pe contul personal de facebook 
de parlamentarul călărăşean. 
Astfel, în 2017 s-au efectuat plăţi de 3,33 
miliarde euro din fonduri europene destinate 
agriculturii, iar în 2018 de peste 3 miliarde euro, 
pentru anul 2019 ţinta de absorbţie este de 3 
miliarde euro.
“În ultimii doi ani de guvernare, suprafaţa 
irigată a ţării a crescut de patru ori, ajungând la 
1,4 milioane de hectare, după investiţii 
susţinute, într-un program de anvergură care 
are alocati peste 1 miliard de euro, până in 
2020. În plus, guvernul PSD asigura gratuit apa 
pentru irigaţii pentru fermierii români, pe o 
reţea de canale extinsă, care va depăşi 1.700 de 
km. Niciun alt guvern nu a tratat atât de serios 
problema irigaţiilor. Prin astfel de măsuri, 
România a devenit prima din Europa la 
producţia de porumb şi floarea soarelui şi a 
realizat producţii istorice la alte culturi.” a mai 
declarat pentru www.arenamedia.ro deputatul 
Sorin Vrăjitoru.

Articol comandat de                                               
Partidul Social Democrat – PSD

CUI mandatar financiar coordonator: 41190008

care se susţine alegerea de alimente mai sănătoase, precum şi 
dat fiind faptul că cetăţenii şi consumatorii din România solicită 
din ce în ce mai frecvent astfel de alimente.

„Mâncare sănătoasă pentru români nu este un simplu slogan, 
pentru PSD. Reprezintă o convingere politică care se 
transformă în acţiune şi decizie în beneficiul românilor, atât 
producători cât şi consumatori.” a declarat pentru 
www.arenamedia.ro, candidate PSD pentru alegerile 
europarlamentare din 26 mai, senatoarea, Roxana Paţurcă, 
preşedinte executiv PSD Călăraşi care a continuat “TVA-ul 
pentru alimente sănătoase scade de la 9 la 5%, prin decizia 
Guvernului. Se asigură astfel accesul oamenilor la produse 
sănătoase, de înaltă calitate, tot mai căutate pe piaţa 
alimentară, cu beneficii pe termen mediu şi lung pentru 
cetăţeni, dar şi pentru economie. Este vorba despre anumite 
categorii de alimente, respectiv produse montane, ecologice, 

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici a anunţat, marţi, tradiţionale, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
reducerea TVA de la 9 la 5% pentru produsele tradiţionale. Rurale, pentru care cota de TVA se reduce pe întreg lanţul de 
"Pentru încurajarea consumului de alimente sănătoase şi distribuţie.”
pentru impulsionarea vânzării de produse româneşti În prezent, potrivit prevederilor Codului fiscal se aplică cota 
tradiţionale, montane, eco, bio sau altele, autorizate de redusă de TVA de 9% pentru livrarea alimentelor, inclusiv 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Guvernul a decis băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului 
reducerea la 5% a cotei de TVA pentru livrarea alimentelor, uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, 
inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice", a spus seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea 
Eugen Teodorovici. alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui 
Măsura vizează încurajarea consumului de alimente de înaltă alimentele.
valoare calitativă, în contextul  statisticilor  îngrijorătoare 

Articol comandat de Partidul Social Democrat – PSD
referitoare la starea de sănătate de populaţiei,  al direcţiilor de 

CUI mandatar financiar coordonator: 41190008acţiune în domeniul sănătăţii, stabilite la nivel mondial, prin 

Legumicultorii vor beneficia de subvenţii mai mari, 
pentru susţinerea producţiei.

„PSD respectă angajamentele electorale şi intensifică 
sprijinul acordat legumicultorilor. Românii trebuie să 
poată pune pe masă legume sănătoase, gustoase, 
româneşti, superioare calitativ oricăror produse de 
acelaşi fel aduse din import de marile lanţuri de 
magazine.” a declarat pentru www.arenamedia.ro 
candidate PSD pentru alegerile europarlamentare din 
26 mai, senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte 
executive al organizaţiei judeţene psd Călăraşi care a 
mai adăugat “Măsurile de sprijin implementate până 
în acest moment şi-au dovedit eficacitatea. 
Producătorii de roşii, de exemplu, au adus în pieţe 
tomate de calitate superioară care au putut ajunge pe 
mesele fiecărui român.”

Guvernul a anunţat că din acest an, producătorii 
agricoli se pot înscrie şi în programul de susţinere a 
producţiei de usturoi, programul urmând să se 
desfăşoare pe o perioadă de trei ani, respectiv 2019-
2021. Bugetul iniţial, de două milioane de euro, a fost 
triplat, iar subvenţia a crescut de la 1.000 de euro, la 
3.000 de euro la hectar.

Românii trebuie să mănânce produse româneşti, cu 
gust autentic, în orice perioadă a anului.

“Actuala guvernare, prin vocea domnului preşedinte, 
Liviu Dragnea, a anunţat o majorare cu 1.000 de euro 
a subvenţiei pentru producătorii de roşii, care va 
ajunge la 4.000 de euro, pentru mia de metri pătraţi 
cultivată, în cazul celor care vor scoate tomatele după 
data de 1 mai. Şi mai mare va fi ajutorul în cazul 
producătorilor care vor asigura roşii în perioada rece, 
1 decembrie – 1 mai, subvenţia fiind de 6.000 de 
euro.” a mai precizat Roxana Paţurcă.

După programul lansat în urmă cu doi ani pentru 
tomate şi denumit „Roşia românească“, acesta se va 
extinde şi pentru alte şase tipuri de legume. Noile 
subvenţii se vor acorda pentru ardei gras, ardei iute, 
ardei kapia şi gogoşar, castraveţi şi vinete - unde se vor 
acorda, la începutul programului, 1.000 de euro pe mia 
de metri pătraţi cultivaţi.

Articol comandat de Partidul Social Democrat – PSD
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În prezent, salariul mediu net a depăsit 3000 de lei 2019, fiind cel mai scăzut nivel înregistrat din 1989. Astfel, 
începând cu luna martie a acestui an, mai exact 3075 de şomajul a coborât la minime istorice, de la 5,4%, în 
lei, potrivit reprezentaţilor Institutului Naţional de decembrie 2016, la 3,19% în martie 2019, potrivit 
Statistică.  Odată cu acest lucru, s-a asigurat o putere de Eurostat.
cumpărare mai mare cu 36,6%, faţă de acum trei ani. Mai mult decât atât, este de la sine înţeles faptul că 
Puterea de cumpărare este dată de raportul dintre indicele economia ţării şi creşterea acesteia sunt strânse legată de 
de creştere a veniturilor şi indicele preţurilor de consum, bunăstarea românilor. La temelia acestor evoluţii 
iar această creştere a puterii de cumpărare s-a putut economice benefice pentru ţară stă o remarcabilă 
realiza numai în contextul în care aceste venituri s-au productivitate a forţei de muncă. Altfel spus, lucrătorii 
majorat mai repede decât creşterea preţurilor oferite de români au ajuns să fie de zece ori mai productivi în 2018 
piaţă.  faţă de 2010, de la 1,35 euro/oră la 13 euro/oră.
Cu alte cuvinte, în contextul actual din România, salariul Eurostat atestă că pentru fiecare euro plătit de angajator 
minim pentru toate categoriile de angajaţi a întregistrat o ca salariu, un român produce cu 33% mai mult decât este 
creştere consistentă. S-au majorat şi continuă să se media europeană, respectiv 2,17 euro, faţă de 1,62 euro. 
majoreze salariile pentru medici, profesori, poliţişti, Articol comandat de Partidul Social Democrat - PSD
militari, salvatori ISU şi alte categorii de angajaţi din CUI mandatar financiar coordonator: 41190008
sectorul public.
De exemplu,  în construcţii, salariul a crescut la 3000 de lei 
brut, fapt care aduce mărirea puterii de cumpărare cu 36% 
doar într-un singur an, 2019, comparativ cu anul 
precedent. Similar, a crescut cu 41% şi puterea de 
cumpărare a angajaţiilor cu studii superioare, la început de 
carieră, pentru care salariul minim a ajuns la 2350 de lei 
brut. 
Totodată, situaţia pe piaţa muncii a evoluat spectaculos în 
ultimii doi ani de zile. Numărul de contracte de muncă a 
crescut cu 230.000, acest lucru realizându-se datorită 
implementărilor finanţate din fondurile europene. În 
momentul actual, numărul salariaţilor din economie este 
de peste 5,3 milioane, fiind la maximul ultimelor două 
decenii. Remarcabil este faptul că peste 80% din creşterea 
numărului de salariaţi a avut loc în sectorul privat al 
economiei.  Acest lucru a dus la o schimbare în privinţa 
ratei de şomaj, aceasta ajungând la 3,8% în luna februarie 

Deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru a 
salutat decizia conducerii Ministerului Turismului 
de a finanţa investiţia, în sumă de 73,8 milioane 
lei, privind construirea unui Port Turistic pe malul 
braţului Borcea, la Călăraşi, proiectul fiind joi 
avizat şi de Comisia Tehnico – Economică din 
cadrul ministerului. „Veşti bune de la PSD 
Călăraşi, veşti bune pentru călărăşeni şi pentru 
tot judeţul Călăraşi. Recent am avut o 
convorbire telefonică cu domnul Bogdan Trif, 
ministrul Turismului. Vreau pe această cale să-i 
aduc mulţumiri atât din partea mea cât şi a 
călărăşenilor datorită faptului că domnia sa şi 
întreg ministerul au pus Portul Turistic de la 
Călăraşi, proiectul meu de suflet de când eram 
consilier judeţean  Portul Turistic pe lista de 
investiţii. Joi, proiectul a trecut de Comisia 
Tehnico Economică a ministerului şi practic mai 
sunt doar nişte formalităţi de îndeplinit ca să 
intre la finanţare. E o investiţie de 73,8 milioane 
lei care va fi adusă la Călăraşi. Cu siguranţă că de 
acum se ivesc oportunităţi enorme iar oraşul 
Călăraşi care va beneficia şi de facilităţi fiscale, 
va fi trecut pe harta turistică a României” a fost 
mesajul video postat vineri de parlamentarul 
călărăşean pe pagina personală de Facebook.

De la 1 ianuarie 2019, salariul minim pe semnificativ mai mare decât cea a 2019.
economie în România a crescut de la 1.900 prețurilor, de numai 7,8% în aceeași 

Aceasta este cea de-a treia creştere a de lei la 2.080 de lei brut.  De asemenea, perioadă iar restul românilor au primit o 
salariului minim din guvernarea PSD, după persoanele care au terminat o facultate și mărire de 44%, cu mult peste creșterea 
cea de la 1 februarie 2017, când a crescut care au cel puțin 1 an vechime în muncă în prețurilor de 7,8%. Asta înseamnă 
de la 1.250 de lei la 1.450 de lei şi după cea domeniul studiilor superioare au ajuns la guvernare responsabilă: să fii în slujba 
de la 1 ianuarie 2018, când a crescut de la salariu minim brut de 2.350 lei lunar. “În cetățeanului!” este mesajul postat pe 
1.450 de lei la 1.900 de lei.noiembrie 2016, salariul minim net era de contul personal de Facebook de deputatul 

875 de lei, în martie 2019, remunerația Sorin Vrăjitoru, vicepreşedinte al Articol comandat de Partidul Social 
românilor a crescut astfel: 170% în organizaţiei judeţene PSD Călăraşi. Democrat – PSD
construcții, adică 2.363 de lei, cu 61% au Chiar dacă salariul minim a crescut, la 
urcat salariile celor cu studii superioare și CUI mandatar financiar coordonator: calculul amenzilor rutiere, punctul de 
au ajuns la 1.414 lei, o creștere 41190008amendă rămâne de 145  de lei și în anul 

Veniturile gospodăriilor româneşti au crescut, în medie, cu 49%, iar 
această sporire a bunăstării românilor asigură şi tinerilor 
perspective mai bune asupra viitorului pe care îl au în ţară.

„Dat fiind faptul că generaţia tânără reprezintă o prioritate 
pentru România, guvernul a pus foarte mare accent pe adoptarea 
anumitor măsuri de mare importanţă şi impact pentru aceştia.

Astfel, dacă tinerii reprezintă viitorul ţării, este de la sine înţeles 
că trebuie să li se ofere un imbold, un punct de plecare şi să li se 
asigure toate condiţiile unei vieţi decente, alături de famiile lor.” 
a declarat candidata PSD pentru alegerile europarlamentare din 26 
mai senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD 
Călăraşi

Educaţia şi formarea profesională îi ajută să se responsabilizeze, 
îmbunătăţeşte angajabilitatea şi îi înzestrează cu competenţe şi 
abilităţi care îi vor defini atât ca oameni, dar şi ca specialişti şi 
profesionişti într-un anumit domeniu.  Totodată, fiind o generaţie 
care doreşte să îşi facă vocea auzită, iar acţiunile lor din prezent 
reprezintă bazele viitorului, implicit a economiei ţării, guvernul a 
lansat un program care le permite să beneficieze de 40.000 de lei 
împrumut, fără dobândă, strict pentru dezvoltarea lor personală. 
Astfel, tinerii pot investi în viitorul lor de la o vârstă timpurie şi îşi 
pot clădi prin muncă şi perseverenţă viitorul pe care şi-l doresc aici, 
în România. 

"Mai mult decât atât, în prezent, dat fiind faptul că tinerii 
reprezintă una dintre priorităţile guvernului, fondul de burse 
pentru studenţi a crescut substanţial de 2,5 ori faţă de anii 
precedent, iar transportul în comun pe toată durata anului şi 
pentru orice destinaţie în ţară este gratis. În plus, se acordă şi 
burse de câte 200 de lei, din fonduri europene, pentru 80 000 de 
elevi din liceele profesionale din care 20% din mediul rural şi 20% 
de etnie romă. Toate aceste măsuri scot în evidenţă expresia 
hotărârii de a se asigura un viitor mai stabil al generaţiei tinere, 
cea care vine din urmă.” a conchis Roxana Paţurcă.

Articol comandat de Partidul Social Democrat - PSD

CUI mandatar financiar coordonator: 41190008

www.arenamedia.ro candidata PSD 
pentru alegerile europarlamentare din 
26 mai senatoarea, Roxana Paţurcă, 
preşedinte executiv al PSD Călăraşi care 
a mai adăugat “În egală măsură se 
acordă bonficații pentru cei care plătesc 

Persoanele fizice pentru care baza de 2015-2017 au avut venituri lunare sub 
anticipat contribuțiile de asigurări nivelul salariului minim brut pe țară sau calcul a contribuţiei la sănătate a fost sociale de sănătate aferente perioadei venituri anuale sub nivelul a 12 salarii rotunjită la nivelul unui sau, după caz, a 2014-2017. Un milion de persoane pot minime brute pe economie. Practic, se 12 salarii de bază minime brute vor beneficia de reducerea cu 10% a sumei extinde facilitatea aplicată începând cu beneficia de anularea contribuţiei la de plată dacă achită contribuția în 1 ianuarie 2018 și prevăzută în Codul 

sănătate şi a penalităţilor aferente primele 60 de zile de la intrarea în Fiscal pentru această categorie de 
perioadei 1 iulie 2015 - 31 decembrie vigoare a Ordonanței de Urgență.”contribuabili, anulând obligativitatea de 
2017, a anunţat marţi ministrul Articol comandat de Partidul Social plată a contribuției de asigurări de 
Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici. Democrat - PSDsănătate. Astfel se elimină inechități 

CUI mandatar financiar coordonator: „Asigurările de sănătate sunt opționale pentru aproximativ 600.000 de 
41190008pentru persoanele care în perioada români!” a declarat pentru 

Iulian Iacomi: Călărăşenii au înţeles 
că singurul partid care le apără drepturile 

la nivel european este PSD

n PSD Călăraşi

S. Vrăjitoru: Salariul minim net a înregistrat creşteri 
semnificative cu mult peste cea a preţurilor!

n PSD Călăraşi

Sorin Vrăjitoru: 7,5 
miliarde euro din fonduri 

europene pentru 
agricultura românească!

Sorin Vrăjitoru: 
Călăraşiul va figura, 
de-acum, pe harta 

turistică a ţării

n PSD Călăraşi

120 de elevi şi cadre didactice de la Colegiul 
Economic, în vizită la Senat, invitaţi de 

parlamentarii Roxana Paţurcă şi Cristian Sefer

n PSD Călăraşi

R. Paţurcă: Sprijin 
susţinut pentru 

legumicultorii români 

Salariu mediu net a ajuns la 
3075 lei, iar puterea de cumpărare 

este mai mare cu 36,6%

Roxana Paţurcă: Un 
viitor mai bun pentru 

tinerii din România

n PSD Călăraşi

R. Paţurcă: Se elimină inechități 
pentru aproximativ 600.000 de români!

Roxana Paţurcă: Mâncare sănătoasă pentru 
români nu este un simplu slogan pentru PSD
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