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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) Legea pensiilor, elaborată de Guvern şi respectiv atât între genuri, cât şi pentru fiecare în timpul dezbaterilor că Parlamentul se află în 

susţinută de Grupul parlamentar al PSD, a tip de gen, precum şi dintre categorii de faţa celei mai importante legi din acest 
fost adoptată miercuri, 26 iunie, cu persoane care au desfăşurat activitatea în mandat, întrucât actul normativ îi priveşte nu 
amendamente, de Camera Deputaţilor, ca aceleaşi condiţii de muncă şi cu un nivel de doar pe pensionari, ci şi pe angajaţii care vor 
urmare a reexaminării. deveni pensionari. “În doi ani de guvernare 

PSD-ALDE, vorbim despre venituri de 266 de 
Vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul Sorin miliarde în plus la PIB. Dacă comparăm cu alţi 
Vrăjitoru a scris pe contul personal de 7 ani de guvernare, în guvernele Boc, Ponta şi 
Facebook că adoptarea legii reprezintă o Cioloş s-au strâns doar 234 de miliarde în plus 
promisiune a guvernării PSD, asumată la la PIB. Acest plus la bugetul de stat trebuie să 
preluarea guvernării în decembrie 2016. se regăsească şi în veniturile populaţiei”, a mai 
„Legea care prevede majorarea punctului de arătat deputatul Lia Olguţa Vasilescu.
pensie de la 1 septembrie a fost adoptată în 

În timpul mandatului PSD, punctul de pensie a 
Plenul Camerei Deputaţilor. Este încă un pas 

crescut progresiv, acesta urmând să se dubleze promis de PSD la preluarea Guvernării, un 
până în 2020. Astfel, s-a pornit de la 871 de lei pas dus la îndeplinire. Conform noii legi, 
punctul de pensie în anul 2016, a ajuns apoi la punctul de pensie va crește în etape până în 
1.100 de lei, la data de 1 septembrie 2019 anul 2021 și va va ajunge la 45% din valoarea 
ajunge la 1.265 lei, la data de 1 septembrie salariului mediu brut pe economie. Cu 197 
2020 va atinge 1.775 lei, iar la data de 1 voturi "pentru", 70 de abţineri și niciun vot 

salarizare relativ similar, indiferent de anul septembrie 2021 - 1.875 lei.împotrivă, Legea Pensiilor merge acum pe 
pensionării. Conform noii legi, sistemul public Între noile beneficii pe care le aduce Legea masa președintelui Klaus Iohannis, la 
de pensii se organizează şi funcţionează având pensiilor se află redefinirea gradelor de promulgare.” a susţinut Vrăjitoru.
ca principii de bază: principiul unicităţii, invaliditate astfel încât să se poată cumula Proiectul de lege a fost adoptat iniţial în data principiul obligativităţii, principiul pensia de invaliditate cu alte venituri, de 19 decembrie 2018, însă în urma unei contributivităţii, principiul egalităţii, principiul posibilitatea de a opta pentru pensia care este sesizări, Curtea Constituţională a declarat repartiţiei, principiul solidarităţii sociale, mai avantajoasă, dreptul soţului supravieţuitor legea ca fiind constituţională în ansamblul său, principiul autonomiei, principiul de a beneficia de 50% din pensia soţului obiecţii fiind făcute doar la două articole, unul imprescriptibilităţii, principiul incesibilităţii şi 

decedat, însă şi posibilitatea de a-şi păstra privind pensiile de invaliditate, iar celălalt principiul disponibilităţii.
propria pensie cumulând 25% din pensia privind definiţia termenului de contribuabil. 

Proiectul a fost elaborat ca urmare a unei soţului decedat, precum şi multe alte noutăţi Cele două articole de lege au fost modificate, 
analize riguroase, fiind rezultatul unui proces care vin în sprijinul pensionarilor.respectiv art. 25 alin. 1 şi art.63 lit. a şi b, fiind 
larg de consultare a organizaţiilor de aduse lămuririle cerute de Curtea Noua lege a pensiilor este în acord cu 
pensionari. Un aspect esenţial avut în vedere Constituţională, în sensul definirii detaliate a Programul de Guvernare al PSD şi o împlinire a 
de Guvern a vizat creşterea nivelului de trai al termenului de contribuabil şi, de cealaltă măsurilor luate de social-democraţi de-a 
pensionarilor şi, totodată, crearea un cadru parte, în sensul eliminării stagiului minim de lungul anilor pentru a îndrepta politica 
legal care să răspundă mai bine provocărilor 15 ani drept condiţie pentru acordarea pensiei dezastruoasă dusă de politicienii români de 
prezente şi viitoare ale societăţii.de invaliditate. dreapta, când, aflându-se la guvernare, în anul 

Noua lege elimină inechităţile dintre Fostul ministru al Muncii şi Justiţiei Sociale, 2010, au adus persoanele vârstnice în situaţii 
beneficiarii sistemului de pensii din România, deputatul PSD Lia Olguţa Vasilescu, a declarat disperate, tăind pensiile.

În urma Congresului Extraordinar al 
PSD Călăraşi, senatoarea Roxana 
Paţurcă, preşedinte executive al PSD 
Călăraşi a menţionat prin intermediul 
unei postări pe contul personal de 
Facebook că partidul trebuie să fie 
mai unit ca niciodată şi să continue 
măsurile bune de guvernare luate 
până acum.

“Partidul Social Democrat și-a ales astăzi noua 
conducere, în frunte cu doamna premier 
Viorica Dăncilă, cea care va asigura 
președinția PSD alături de noul președinte 
executiv și de noul secretar general.

Este un mesaj clar, din partea celor peste 4000 
de delegați care ne-am adunat astăzi la Sala 
Palatului, că partidul trebuie să fie mai unit ca 
niciodată, că trebuie continuate măsurile 
bune de guvernare și că românii trebuie să fie 
în continuare protejați și ajutați prin măsuri 
sociale adecvate, care să apropie clasele 
sociale ca venituri și ca nivel de trai.

Este un semnal puternic că ”România la 
puterea 10” constituie un set de valori care 
sunt în măsură să aducă bunăstare României 
în măsura în care tot ceea ce vom face de 
acum înainte va fi guvernat de aceste zece 
principii:

1. PSD face o politică pentru oameni, nu 
împotriva oponenţilor.

2. Rămânem cel mai pro-european partid din 
România.

3. Ne reasumăm valorile de stânga și istoria 
social-democrației.

4. Democrația internă, națională și europeană 
nu se negociază.

5. Intoleranța de orice fel descalifică actul 
politic.

6. România nu se oprește la marginea orașelor 
și a salariului mediu.

7. Lucrăm pentru o societate în care nimeni 
nu este lăsat în urmă.

8. Combatem acum inegalitățile sociale, 
credem în șanse egale.

9. Susținem progresul, abordăm lucid 
problemele actuale și viitoare.

10. Vrem o Românie care contează într-o 
Europă socială.

Cele zece principii reprezintă tot atâtea 
motive pentru care PSD va putea merge 
înainte având în frunte prima femeie 
președinte din istoria partidului, iar alături pe 
doi dintre colegii mei senatori, domnul Eugen 
Teodorovici și domnul Mihai Fifor, o 
conducere aleasă democratic, într-un moment 
extrem de important pentru noi toți.

Ne alăturăm, ca organizație județeană, celor 
care susțin din plin noua conducere a PSD și le 
urăm tuturor succes în noile funcții!

Continuăm împreună drumul social-
democrației în România!” a scris Roxana 
Paţurcă pe Facebook.

Premierul Viorica Dăncilă a fost aleasă, 
sâmbătă, preşedinte al PSD, Eugen 
Teodorovici - preşedinte executiv şi Mihai Fifor 
- secretar general.

Viorica Dăncilă a obţinut 2828 voturi, Liviu 
Pleşoianu - 715 voturi, Şerban Nicolae - 375 
voturi şi Ecaterina Andronescu - 50 de voturi. 
22 de voturi au fost nule.

Ministrul de Finanţe Eugen Teodorovici a fost 
ales preşedinte executiv al PSD, el obţinând 
2463 de voturi. Contracandidaţii săi au 
obţinut: Daniel Suciu - 1358 voturi, Daniel 
Florea - 129 voturi şi Marius Bota, care s-a 
retras - 19 voturi. 21 voturi au fost nule.

Secretar general al PSD a fost ales Mihai Fifor, 
cu 2366 voturi. Gabriel Petrea a obţinut 717 
voturi, Felix Stroe - 189, iar Codrin Ştefănescu 
- 466 voturi. Rodica Nassar - 77 voturi. 175 
voturi au fost nule.

Pentru semestrul 2 al acestui an, Guvernul are în câştigul salarial mediu brut simplificate.
vedere o serie de măsuri prioritare care vizează Salariul minim brut pe ţară va fi raportat la 50% 10. Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii
îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei, din valoarea câştigului salarial mediu brut pe Prin înfiinţarea FSDI se are în vedere crearea 
anunţă pentru www.arenamedia.ro senatoarea ţară din anul anterior. În cazul salariaţilor cu unui vehicul public de investiţii financiare şi 
Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD studii superioare, salariul minim brut va intermediere financiară în acţiuni sau participaţii 
Călăraşi. „De la 1 septembrie, punctul de pensie reprezenta 60% din această valoare de referinţă. în proiect sau companii profitabile. Principalele 
va creşte cu 15%, mai exact de la 1100 lei la Calculul se va aplica de la 1 octombrie în fiecare completări aduse prin proiectul revizuit de 
1265 lei. Beneficiari sunt circa 3,7 milioane de an. Hotărâre de Guvern:
pensionari. De asemenea, şi pensia minim 4. Programul “O casă, o familie” Capitalul Social iniţial al FSDI şi contribuţia în 

natură:Program de credite ipotecare pentru 
cumpărarea unei locuinţe cu subvenţionarea - Publicarea listei operatorilor economici ale 
dobânzii. Locuinţa trebuie să aibă minim două căror pachete de acţiuni vor constitui aport în 
camera şi o vechime de minim 5 ani, cu o natură la capitalul social iniţial al FSDI
suprafaţă între 50 şi 100 mp. - Prezentarea metodelor de evaluare a acestor 
Creditul: valoarea maximă de 570.000 lei, pe o active din portofoliu.
durată de cel mult 20 de ani, cu dobândă fixă Guvernanţa corporatistă:
cuprinsă între 0,9% şi 5,5%, în funcţie de venituri FSDI pune în valoare capacitatea economică a 
şi de numărul de copii al familiei. Avansul va fi companiilor cu capital majoritar de stat pentru 
între 5 şi 1+%. Perioada de graţie de 3 ani. crearea de noi unităţi economice şi pentru 
5. Impozit zero pentru veniturile mai mici de investiţii în infrastructură.
2.000 lei obţinute de familiile cu copii 11. Eliminarea impozitului pe terenul agricol 
Începând cu 1 ianuarie 2020, scutirea se va lucrat şi pe utilajele agricole
aplica familiei monoparentale şi celor cu cel Măsura se aplică de la 1 ianuarie 2020. Scutirea 
puţin  3 copii. De la 1 ianuarie 2021, scutirea se de impozit se va aplica pentru terenurile agricole garantată va creşte cu 10% ceea ce îmseamnă că va aplica tuturor familiilor cu cel puţin 2 copii lucrate mai mici de 10 ha. În schimb, se va dubla va ajunge începând cu 1 septembrie la 704 lei” a 
6. Impozit zero pentru veniturile medicilor de impozitul pe terenul agricol nelucrat.declarat Roxana Paţurcă.
familie 12. Vouchere de 10 lei / elev pentru fiecare zi O altă măsură vizează creşterea salariului minim 
Măsura se va aplica începând cu 1 ianuarie de şcoală cu prezenţă integralăbrut la 50% din câştigul salarial mediu brut. În 
2020.cazul salariaţilor cu studii superioare, salariul Plata se va face la începutul lunii următoare. În 
7. Fondul de Dezvoltare şi Investiţiiminim brut va reprezenta 60% din această anul şcolar 2019 – 2020, voucherele vor fi 

valoare de referinţă. „Astfel, o estimare în cazul acordate elevilor din ciclul primar iar începând Beneficiari: Sunt depuse 1.500 de cereri aflate în 
salariului minim brut prevede că acesta va creşte cu anul şcolar 2020 – 2021 şi celor din analiză. Program destinat UAT, ADI şi 
de la 2080 de lei, la 2244 de lei. Pentru cei cu învăţământul gimnazial.universităţi, pentru finanţarea proiectelor de 
studii superioare, suma este majorată de la 2350 dezvoltare constând în investiţii noi, investiţii 13. România 2040 – Proiect de ţară pe termen 
de lei la 2.692 de lei. În cazul salariului net, nefinalizate, lucrări de întreţinere şi reparaţii lung
estimarea este că va creşte de la 1.263 de lei la curente. Se pot finanţa din acest Fond Document strategic de dezvoltare. Principalul 
1355 de lei (creştere 92 de lei/lună), iar pentru cheltuielile de proiectare, de construcţii, pentru obiectiv: România trebuie să devină a 7-a putere 
cei cu studii superioare de la 1413 de lei la 1603 asigurarea utilităţilor obiectivului de investiţii, economică din UE până în 2024
lei (creştere de 190 de lei/lună).” a completat cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea 14. Programul rezidenţe pentru vârstnici
sematoarea social – democrată. terenului, studii de fezabilitate.

Programul are ca scop încurajarea construcţiei 
Iată mai jos o parte din măsurile pe care le va 8. Eliminarea taxei de timbru pentru diverse de centre private rezidenţiale, dezvoltarea de 
lua Cabinetul condus de Viorica Dăncilă în procese civile servicii de îngrijire necesare persoanelor 
partea a doua a acestui an. Se elimină, printre altele, taxa de timbru pentru vârstnice dependente, prin susţinerea financiară 
1. Ceşterea punctului de pensie cu 15% partaj, moştenire, dezmembrământ, taxa privind a cheltuielilor eligibile privind construcţia / 
Beneficiari: 3,7 milioane pensionari. Creşterea drepturile de autor. Măsura se aplică de la 1 reabilitarea şi înfiinţarea, amenajarea şi dotarea 
va avea loc la 1 septembrie 2019. Punctul de ianuarie 2020. de rezidenţe pentru persoanele vârstnice.
pensie va creşte de la 1.100 lei la 1.265 lei 9. Maxim 5 formulare pe an pentru IMM-uri Susţinerea financiară constă într-un ajutor 
2. Creşterea pensiei minim garantate cu 10% Toate raportările fiscale depuse de nerambursabil de până la 100% din cheltuielile 
Beneficiari: 1,3 milioane pensionari. Creşterea Întreprinderile Mici şi Mijlocii privind declararea eligibile, de până la maxim 500 de mii de euro 
va avea loc de la 1 septembrie 2019. Pensia impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat pentru construcţia / reabilitarea şi / sau 
minim garantată va creşte de la 640 lei la 704 lei vor fi reduse, prin comasare, la maxim 5 înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de rezidenţe 

formulare pe an, iar declaraţiile vor fi mult pentru persoanele vârstnice.3. Creşterea salariului minim brut la 50% din 

R. Paţurcă: Este un 
mesaj clar că partidul 

trebuie să fie mai 
unit ca niciodată

n PSD Călăraşi

S. Vrăjitoru: Legea care prevede majorarea punctului 
de pensie de la 1 septembrie a fost adoptată!

Roxana Paţurcă: Pentru partea a doua a anului, 
Guvernul are în vedere o serie de măsuri prioritare!
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