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Cooperarea transfrontalieră România – Bulgaria 

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 15 martie – 1 aprilie 2019

Informaţii suplimentare:
 tel: 0242-312800 şi site:www.culturalcl.ro 

Sediul: Parcul central, Bulevardul 1 Mai , nr. 
5A

Preţul biletelor (acelaşi pt. filme 3D şi 2D):

8 lei – copii cu vârste de maxim 14 ani

12 lei – persoane cu vârste peste 14 ani

Nu se efectuează rezervări.

Biletele pot fi cumpărate cu o săptămână 
înainte de data spectacolului.

În zilele de luni filmul rulează începând cu 
ora 20.00.

Corgi, Căţeii reginei Cu ce ţi-am mai greşit noi, Doamne? 
Să nu ucizi Faci sau taci Noi Dumbo  The Beach Bum 

 (3D varianta dublată), (2D),  
(2D), (2D), (2D), (3D) şi (2D) 

Numărul firmelor cu capital străin nou La 31 martie 2019, în România se origine şi nu sunt speriaţi de creşterea 
înfiinţate a crescut, în primul trimestru înregistrau 222.830 de firme cu capital salariului minim pe economie şi de 
din 2019, cu 9,1%, comparativ cu străin, dintre care cele mai multe, obligaţia de a plăti salarii decente 
perioada similară a anului anterior, la respectiv 47.709, cu capital italian, dar românilor. Climatul economic  sănător, 
1.496 de unităţi, conform datelor cea mai mare valoare a capitalului social fiscalitatea redusă, sprijinul 
centralizate de Oficiul Naţional al este a societăţilor olandeze, respectiv guvernamental pentru investiţiile cu 
Registrului Comerţului (ONRC). impact semnificativ, sunt tot atâtea 13,011 miliarde de dolari, în 5.302 firme. 

motive pentru care noi investitori aleg “Programul de guvernare al PSD atrage 
România ca destinaţie pentru proiectele noi investitori străini în România, în 
lor de dezvoltare.” a mai adăugat ciuda criticilor deşănţate, lansate de 
Paţurcă, membră a Comisiei de buget – preşedintele Iohannis şi de liderii 
finanţe din Senat.Opoziţiei la adreasa politicilor 
În top 50 ţări de rezidenţă ale guvernamentale. Cifrele din economia 
investitorilor în societăţi cu participare reală le demască în fiecare zi demagogia 
străină la capitalul social se aflau, în şi devoalează minciunile aparatului de 
martie, 20 de state din afara Europei, propagandă al noii securităţi.” a declarat 
primele trei dintre acestea fiind: SUA pentru www.arenamedia.ro senatoarea 
(7.720 societăţi, cu un capital social Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al 
subscris de 1,12 miliarde dolari), Turcia PSD Călăraşi.
(15.524 societăţi, cu un capital de 730,8 

Cele 1.496 de societăţi noi aveau un milioane dolari) şi China (12.645 societăţi 
capital social subscris în sumă totală de cu un capital de 406,3 milioane dolari). “Cifrele oficiale arată clar că investitorii 
3,941 milioane dolari, în creştere cu 

străini oneşti nu pleacă şi nici nu ezită “Scenariile economice apocaliptice 
127,3% faţă de perioada ianuarie - să vină în România, aşa cum susţin inventate de Iohannis şi compania nu 
martie 2018. Iohannis, Orban şi propaganda. sunt luate în seamă de investitorii 
În intervalul 1991 - 2018, au fost Investitorii oneşti nu sunt speriaţi de serioşi. Investitorii americani sunt primii 
înfiinţate 221.334 de societăţi cu faptul că guvernul le cere să fie corecţi, care ignoră prognozele economice 
participare străină la capital, valoarea să nu mai externalizeze profiturile, să sumbre ale lui Iohannis şi ale pseudo 
totală a capitalului social subscris fiind de nu comercializeze produse de o mai economiştilor Opoziţiei.” a conchis 
peste 63,117 miliarde de dolari. proastă calitate decât în ţările de Roxana Paţurcă.

Ultimele date oficiale publicate de MFP arată că 
datoria guvernamentală a scăzut în martie 2019 faţă 
de decembrie 2018 atât în sumă absolută (cu 661 
milioane lei), cât şi ca pondere în PIB (de la 35% din 
PIB la 34,9% din PIB). 

„Datoria guvernamentală în PIB a scăzut de la 37,3% 
în decembrie 2016 la 34,9% din PIB în martie 2019. 
Aceste evoluţii arată sustenabilitatea guvernării. 
România are a 7-a cea mai mică pondere a datoriei 
guvernamentale în PIB din UE. Dacă excludem 
bufferul (rezerva financiară) din Trezorerie, 
observăm că România va avea a patra cea mai mică 
datorie guvernamentală în PIB din UE!” a declarat 
pentru www.arenamedia.ro senatoarea, Roxana 
Paţurcă, preşedinte executiv al organizaţiei judeţene 
PSD Călăraşi.

calitate, în haine mai scumpe, în dotarea (10,8%), România (9,3%), Croaţia şi Irlanda şi România au înregistrat în 
locuinţelor cu aparatura electrocasnică şi Luxemburg (ambele cu 8,6%). martie cel mai semnificativ avans din 
cu mobilă de calitate, în maşini noi şi în În martie, comparativ cu luna precedentă, Uniunea Europeană al comerţului cu 
vacanţe cu familia.” a declarat pentru comerţul cu amănuntul a crescut cu 0,3% amănuntul, comparativ cu perioada www.arenamedia.ro senatoarea Roxana şi în Uniunea Europeană şi s-a menţinut similară din 2018, arată datele Paţurcă, preşedinte executiv al PSD neschimbat în zona euro, după ce în 
Călăraşi care a continuat “Cifrele publicate publicate luni de Oficiul European de februarie s-a înregistrat un avans de 0,5% 
de Eurostat arată că banii pe care românii Statistică (Eurostat). în zona euro şi în UE. Comerţul cu 
îi au în plus în buzunare au dus la o 

amănuntul în UE 28 a fost influenţat de În zona euro, comerţul cu amănuntul a creştere accelerată a comerţului cu 
faptul că vânzările de alimente, băuturi şi crescut cu 1,9% în ritm anual, în timp ce în amănuntul. Este rezultatul firesc al 
ţigări au urcat cu 0,5% iar cele de produse Uniunea Europeană s-a înregistrat un creșterilor de salarii și pensii, posibile ca 
non-alimentare au crescut cu 0,2%. avans de 2,9%. Comerţul cu amănuntul în urmare a creşterii economice. Se probează 

UE 28 a fost influenţat de faptul că Cele mai mari creşteri lunare au fost încă o dată demagogia ieftină şi completa 
vânzările de produse non-alimentare au înregistrate în Lituania (1,7%), Portugalia lipsă de suport a acuzelor Opoziției și a lui 
crescut cu 4,4%, cele de combustibili au Iohannis privind așa-zisul ”eșec” al (1,2%) şi Marea Britanie (1,1%), 
urcat cu 4,1%, iar cele de alimente, guvernării PSD.” Luxemburg (0,8%), Estonia şi Letonia 
băuturi şi ţigări s-au majorat cu 0,4%. (ambele cu 0,7%), România şi Danemarca În martie, majoritatea statelor a raportat 
„Este evidentă deci creşterea puterii de (ambele cu 0,6%), cel mai semnificativ creşteri anuale, singurele scăderi fiind în 
cumpărare. Românii îşi permit să declin fiind raportat în Slovenia (minus Slovacia (minus 2%), Austria (minus 1%) şi 
investească din ce în ce mai mult în 3,1%), Croaţia (minus 1,9%) şi Austria Belgia (minus 0,9%). Cel mai semnificativ 
propriul confort, în alimente de mai bună avans anual s-a înregistrat în Irlanda (minus 0,8%).

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, 12 funcţiona începând cu anul viitor, este producători/procesatori. Folosirea unor sisteme de calitate pentru 
iunie, proiectul de Lege pentru înfiinţarea creşterea numărului de sisteme de calitate aceşti producători, prin care pot fi Calitatea şi diversitatea producţiei agricole, 
Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul recunoscute la nivel european pentru recompensaţi pentru eforturile lor de a oferi piscicole şi de acvacultură din România, ca 
Produselor Agroalimentare, act normativ produsele agroalimentare româneşti şi de pe piaţă alimente cu caracteristici specifice, 
iniţiat de deputaţi şi senatori ai Grupului certificare a produselor conform sistemelor de de multe ori unice în spaţiul european, va 
Parlamentar al PSD. Agenţia pentru Calitatea calitate facultative instituite la nivel naţional şi avea certe efecte benefice pentru economia 
şi Marketingul Produselor Agroalimentare se european, în vederea promovării acestora. rurală, dar şi pentru consumatori, care vor 
înfiinţează ca instituţie publică cu avea posibilitatea de a fi mai bine informaţi cu Conform legii, Agenţia exercită următoarele 
personalitate juridică, finanţată din venituri privire la ceea ce cumpără.funcţii principale: de autoritate de stat în 
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de domeniul calităţii şi marketingului produselor La elaborarea acestei legi s-a avut în vedere şi 
stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi de calitate; va asigura întocmirea şi modelul existent în alte state membre ale UE, 
Dezvoltării Rurale. propunerea spre aprobare a strategiei pentru ţări cu experienţă în domeniul calităţii şi 
Membru al Comisiei pentru Agricultură, dezvoltarea sectorului produselor de calitate marketingului produselor alimentare, cum ar 
deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru a şi va reprezentarea pe plan intern şi extern, în fi Franţa, Austria şi Italia.
susţinut prin intermediul unei postări pe numele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Pentru PSD, agricultura este un pilon al 
pagina personală de facebook “O nouă lege Rurale, în domeniul său de activitate şi în Programului de guvernare, iar realizările în 
pentru siguranţa agroalimentară în România! limitele stabile de acesta. Între atribuţiile acest sector nu s-au lăsat aşteptate. Începând 
Am adoptat astăzi, în Camera Deputaţilor Agenţiei se numără elaborarea, cu anul 2016, s-a investit în refacerea 
(care e for decisional!), un proiect de lege implementarea şi promovarea strategiei sistemului de irigaţii, s-a extins sistemul parte a UE, reprezintă unul dintre punctele 
pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi naţionale pentru produsele de calitate; naţional antigrindină şi de creştere a forte ale producătorilor autohtoni şi 
Marketingul Produselor Agroalimentare! elaborarea şi implementarea de programe de precipitaţiilor, şi, ca exemplificare, în perioada contribuie în mod semnificativ la patrimoniul 
Agenţia va fi în subordinea Ministerului marketing pentru produsele de calitate; 1 ianuarie 2017-25 februarie 2019 s-au atras cultural şi gastronomic naţional şi european. 
Agriculturii şi are ca scop certificarea mai recunoaşterea şi certificarea produsele de pentru agricultura românească 7,5 miliarde de Acest fapt se datorează faptului că 
multor produse româneşti la nivel calitate şi identificarea şi implementează euro din fonduri europene, adică dublu faţă producătorii din ţara noastră au păstrat vii 
european!” surselor de finanţare specifice pentru de totalul sumelor încasate de la UE în 9 ani, tradiţiile şi, totodată, au ţinut seama de 

certificarea exploataţiilor agricole ale micilor Obiectivul principal al acestei instituţii, care va între 2007 şi 2016.metodele şi materialele de producţie noi. 

Senatul a respins miercuri în plen proiectul privind 
sistemul public de pensii, reexaminat ca urmare a 
deciziei CCR. Au fost înregistrate 67 de voturi 
“pentru” şi 22 abţineri, nefiind întrunit numărul 
minim necesar de voturi (68) pentru adoptarea unui 
act normativ cu caracter organic.
Votul din Senat nu are implicaţii semnificative. Votul 
care contează cu adevărat va avea loc la Camera 
Deputaţilor. Singurul lucru grav e că Opoziţia nu a vrut 
să susţină o lege care majorează pensiile şi asigură 
echitatea în sistemul de asigurări sociale.
PSD, ALDE şi UDMR au votat pentru pensionari: PSD 
54, ALDE 5, UDMR 7. PNL şi USR nu au vrut să susţină 
o lege bună pentru pensionari: PNL 10 abţineri, USR 9 
abţineri. Dintre cei neafiliaţi, doar 1 a susţinut legea, 
iar ceilalţi 3 nu au vrut să o susţină şi s-au abţinut.
Românii trebuie să ştie că respingerea Legii Pensiilor 
în Senat nu are nicio implicare asupra majorării 
punctului de pensie de la 1 septembrie. Guvernul a 
prevăzut în buget sumele necesare, punctul de pensie 
va creşte la 1,265 de la 1 septembrie. Ceea ce trebuie 
adoptat sunt noile formulări ale paragrafelor 
declarate neclare de Curtea Constituţională, dar însă 
nu afectează deloc fondul actului normativ.
Legea Pensiilor a fost şi rămâne prioritate de prim-
rang a PSD. Prin urmare PSD va asigura majoritatea 
necesară pentru votul decisiv din Camera Deputaţilor.
“Aceste lucruri arată în primul rând modul în care 
abordează legea pensiilor Opoziţia - una declară, 
acuză Guvernul de anumite lucruri, de nivelul de trai, 
arată grija pe care o au ei pentru pensionari, dar 
astăzi au votat împotriva legii pensiilor. Acest dublu 
standard cred că nu este unul care să fie acceptat de 
pensionari. Vom avea cvorumul necesar şi în Camera 
Deputaţilor vom trece legea pensiilor”, a declarat 
premierul Viorica Dăncilă la sediul central al PSD.

S. Vrăjitoru: O nouă lege pentru siguranţa agroalimentară în România! 

Opoziţia  
legea care 

majorează pensiile!

nu susţine

R. Paţurcă: Datoria 
guvernamentală în PIB 

a scăzut la 34,9% în 
martie 2019

Roxana Paţurcă: Se probează încă o dată demagogia 
ieftină şi completa lipsă de suport a acuzelor Opoziției și a 

lui Iohannis privind așa-zisul ”eșec” al guvernării PSD

Roxana Paţurcă: Cifrele oficiale arată 
clar că investitorii străini oneşti nu pleacă 

şi nici nu ezită să vină în România
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