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      Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

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) pentru Toţi - CRED, Bani de liceu, Bursa 

profesională, Rechizite pentru elevi şi 
preşcolari - şanse egale);

întăririi capacităţii administrative a MEN şi 
instituţiilor coordonate/subordonate;

GRĂDINIŢE ŞI ŞCOLI PENTRU 
COPIII ROMÂNIEI
În perioada ianuarie 2017  - decembrie 2018, 
au fost construite 58 de grădiniţe şi au fost 
reabilitate 50 de şcoli. Pînă la finalul lui 2019 
prin proiectul ,,Reforma Educaţiei Timpurii în 
România", cofinanţat de Banca de Dezvoltare 
a Consiliului Europei şi de Guvernul României,  
vor fi construite şi dotarea cu mobilier, peste 
300 de grădiniţe noi. Iar prin proiectul 
,,Reabilitarea Infrastructurii Şcolare" vor fi 
reabilitate încă 100 de şcoli. 

FONDURI EUROPENE ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC
Banii europeni au ajuns la peste 340.000 de Ecaterina Andronescu a prezentat, recent, Buget:572 mil. lei pentru 2018-2019.
copii care au beneficiat de subvenţii prin într-o conferinţă de presă, bilanţul ultimelor 6 Rechizite pentru preşcolari şi elevi - şanse 
,,Programul Euro 200" şi de rechizite, luni din actualul său mandat de ministru al egale la educaţie - Beneficiari: elevii din 
distribuite prin ,,Programul Operaţional Educaţiei, scrie Ziare.com. Bilanţul a cuprins clasele II – VIII şi copiii din grădiniţe; s-au 
Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate". În şi rezultatele de la Evaluarea Naţională şi de achiziţionat şi distribuit 308.611 ghiozdane 
paralel, guvernul a alocat în anul 2018, prin la Bacalaureat, după ce premierul Viorica pentru elevii din clasele II – VIII şi 51.539 
,,Pachetul garantat pentru Educaţie", 885 de Dăncilă a făcut o evaluare a mai multor pachete de rechizite şcolare pentru copiii din 
milioane de lei pentru tichete de grădiniţă, miniştri, înlocuindu-i pe doi dintre ei. grădiniţe. Buget: 17,31 mil. lei.
pentru rechizite şcolare, pentru burse Ecaterina Andronescu a preluat funcţia de Programul guvernamental naţional de profesionale, pentru Programul ,,O masă ministru al Educaţiei la mijlocul lunii rechizite şcolare: 5,062 mil. lei (sumă alocată caldă", Programul ,,Bani de liceu" şi noiembrie, anul trecut, dar a precizat că pentru începutul anului şcolar 2019-2020). Programul ,,Fructe, legume şi produse lactate bilanţul se referă doar la ultimele şase luni. Programul – pilot de acordare a unui suport pentru şcoli". 

„Ultimii doi ani şi  jumătate de guvernare alimentar pentru  preşcolarii şi elevii din 50 
PSD au demonstrat că pot fi găsite resurse FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢIde unităţi de învăţământ preuniversitar de 
atât pentru nevoile dascălilor cât şi pentru stat - Masa caldă. Beneficiari: 23.455 de elevi Pentru studenţi a crescut fondul de burse prin 
necesităţile celor mici. Măririle salariale şi pentru anul 2019; Buget:46,69mil. lei 2019. majorarea cuantumului bursei de la 86 
fondurile alocate dezvoltării acestui Tichete de grădiniţă - Beneficiari:23.500 de lei/student la 201 lei/student, începând cu 
domeniu şi sprijinul acordat categoriilor copii, din familii defavorizate; Buget:20 mil. luna ianuarie a anului 2017. Tot din 2017 a 
defavorizate şi elevilor merituoşi, au fost lei în 2019 (vouchere de 50 lei/lună pentru fost asigurat transportul gratuit pe calea 
completate în acest an cu măsuri punctuale stimularea participării în învăţământul ferată pentru toţi studenţii din România. 
la problemele din sistem." a declarat pentru preşcolar a copiilor provenind din familii Această facilitate va fi acordată şi în viitor, 
www.arenamedia.ro senatoarea Roxana defavorizate, la o frecvenţă mai mare de tuturor studenţilor, dar, aşa cum ne/au cerut 
Paţurcă, preşedinte executiv PSD Călăraşi. 50%). chiar studenţii,  va fi condiţionată de prezenţa 
În opinia sa „Provocările din 2019 pentru la studii şi de reyultatele la învăţătură. Programul naţional Bani de liceu - Beneficiari: 
Guvern şi pentru Ministerul Educaţiei au 33.057 de elevi de liceu în anul şcolar 2018- STIMULENTE PENTRU PROFESORIînsemnat revizuirea şi esenţializarea 2019; Buget:86, 9 mil. lei în 2019.
programelor şcolare, îmbunătăţirea Angajaţii din învăţământ au beneficiat de o Bursa profesională - Beneficiari: 85.000 de condiţiilor în unităţile de învăţământ creştere a fondului de salarii, de 15 la sută, de elevi în anul şcolar 2018 -2019; Buget: 201,15 preuniversitar de stat, derularea unui la 1 ianuarie 2017. Pentru unele categorii de mil. lei în 2019.program strategic menit să susţină tinerii dascăli veniturile au crescut mai substanţial. Programe de tip Şcoala după şcoală şi A doua supradotaţi, modernizarea proceselor de 

Şansă. În ianuarie 2018, odată cu implementarea predare, învăţare şi evaluare prin utilizarea 
Repartizarea cifrei de şcolarizare. Pentru anul legii salarizării unitare, salariul brut al noilor tehnologii, consolidarea 
universitar 2019 - 2020 au fost aprobate: asistentului fără vechime, cu gradaţie 5, învăţământului profesional dual, inclusiv a 

ajungea la 3.579 de lei, iar după creşterile din stagiilor de practică." 63.771 locuri pentru studii universitare de 
martie 2018 a ajuns la 4.295 de lei. Creşterile licenţă;În cifre, bilanţul acestui an arată, încă odată, 
s-au resimt şi la clasele superioare, la lectori, importanţa pe care guvernul o acordă 36.041 locuri pentru studii universitare de 
conferenţiari şi chiar la profesorii universitari. învăţământului: masterat;
Un conferenţiar fără vechime, de exemplu, 

3.043 locuri pentru studii universitare de Creşterea bugetului Educaţiei cu care încasa în 2016, 2.850 de lei brut, a ajuns 
doctorat.aproximativ 10 miliarde de lei faţă de 2018. la 4.500 în ianuarie 2018 şi la 5.400 de lei 

E o majorare remarcabilă, cu peste 34% faţă Derulare proiecte cu finanţare europeană, 21 brut în luna martie a aceluiaşi an, ceea ce 
de anul trecut. de proiecte gestionate de MEN, în vederea: înseamnă o creştere netă de la aproximativ 

Creşterea bugetului alocat salariilor cu digitalizării sistemului de învăţământ 2.000 de lei, la 3.200 de lei. De la 1 
30,98% faţă de 2018. (Sistem integrat de management al decembrie 2018 se acordă şi un spor de 

scolarităţii, WI-FI Campus, Platforma Programul pentru şcoli al României - fructe şi suprasolicitare,pentru cadrele didactice de 
Naţională a Educaţiei);legume proaspete, lapte, produse lactate şi predare,de 10%, iar dela 1 ianuarie 2019 a 

de panificaţie. Beneficiari: preşcolarii şi elevii prevenirii şi reducerii părăsirii timpurii a intrat în vigoare regulamentul de acordare a 
din învăţământul primar şi gimnazial; şcolii (Curriculum Relevant, Educaţie Deschisă sporurilor pentru condiţii vătămătoare.
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Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminică 
seară la un post de televiziune că menţinerea ritmului 
în care Guvernul s-a împrumutat în primul semestru ar 
duce la depăşirea de către România a nivelului mediu 
de îndatorare din Uniunea Europeană în doi ani. "În 
primele şase luni, Guvernul a împrumutat (...) 
aproape 10 miliarde de euro. Dacă ar păstra acest 
ritm de împrumut, ar însemna că pe an ar trebui să 
împrumute 20 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă 
că, dacă se ajunge la un asemenea ritm de creditare a 
cheltuielilor bugetare, depăşim nivelul de îndatorare 
mediu de la nivelul Uniunii Europene imediat, în doi 
ani de zile", a declarat Orban care a mai adăugat că 
banii împrumutaţi nu sunt destinaţi investiţiilor, care ar 
genera dezvoltare, ci cheltuielilor curente.

“Preşedintele PNL fie nu înţelege economie, fie 
urmăreşte  să-I dezinformeze pe români. Ponderea 
datoriei guvernamentale în PIB a scăzut în timpul 
guvernării PSD. Deci creşterea economică nu s-a făcut 
cu datorie. Minciuna PNL se vede în deficit: dacă am fi 
crescut pe datorie, atunci deficitul ar fi fost mult 
peste 3%.” a susţinut pentru www.arenamedia.ro 
senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD 
Călăraşi care a continuat “Ludovic Orban şi 
economiştii PNL dovedesc că nu ştiu că 
sustenabilitatea datoriei guvernamentale a unei ţări 
se evaluează prin raportarea la produsul intern brut, 
nu în cifre absolute. Din perspectiva stabilităţii, ceea 
ce contează nu este valoarea datoriei, ci capacitatea 
de returnare a acelei datorii. Aşadar, dacă am avea 
două state care datorează aceeaşi sumă de bani, în 
mod evident, cel cu un PIB mai mare va avea o 
capacitate mai mare de a returna datoria şi va 
prezenta mai multă credibilitate pe pieţele financiare. 
Datorie guvernamentală sustenabilă este atunci când 
cea mai mare pondere a împrumuturilor au fost 
contractate pe termen mediu şi lung.”

În prezent, în România, structura datoriei 
guvernamentale cuprinde 3,3% împrumuturi pe 
termen scurt şi 96,7% împrumuturi pe termen mediu şi 
lung, ceea ce indică o presiune scăzută privind 
rambursarea acestor datorii. “În 2016, structura era 
7% împrumuturi pe termen scurt şi 93% pe termen 
mediu lung, iar în 2015 raportul era 6% versus 94%, în 
timp ce în 2010 (în plină criză economică) structura 
era 24% versus 76%. Ultimele împrumuturi 
contractate de România, sunt pe termen lung şi arată 
că pieţele financiare privesc cu încredere la economia 
României şi sunt bucuroase să acorde împrumuturi 
unui stat care prezintă o capacitate ridicată de 
returnare a datoriilor. La nivelul Uniunii Europene se 
consideră că o datorie acceptabilă din perspectiva 
stabilităţii financiare a unui stat e de 60% din PIB.” 
apreciază parlamentarul călărăşean.

În România, pragul de sustenabilitate sau de alertă 
privind datoria publică a fost estimat de BNR la 45% 
din PIB. Prin urmare, cota de 35,1% înregistrată la 
finalul anului trecut, faţă de 37,5% în 2016, este cu 
mult sub acest prag de alertă, ceea ce indică că 
România se află într-o zonă de stabilitate consolidată în 
ceea ce priveşte datoria guvernamentală. Spre 
comparaţie, datoria României raportată la PIB este cu 
mult mai mică faţă de Germania (65,1%), Marea 
Britanie (86,5%), Franţa (98,4%), Italia (134,1%) sau 
Grecia (177,4%).

“Minciuna PNL se vede în deficitul bugetar. A creşte 
pe datorie înseamnă să faci împrumuturi cu mult 
peste veniturile pe care le ai. Deci ar trebui ca 
distanţa dintre cheltuieli şi venituri să se mărească. 
Or, în România, în primii doi ani de guvernare PSD, 
deficitul a fost de fiecare dată sub 3%, adică în marja 
de stabilitate financiară acceptată la nivelul Uniunii 
Europene.” a conchis Roxana Paţurcă.

Lidera deputaţilor PNL, Raluca Tircan, a scris pe reuşit să scadă costul mediu, ceea ce înseamnă 
pagina personală de Facebook că Ministerul că din aceleaşi fonduri pot fi trataţi mai mulţi, nu 
Sănătăţii Publice reduce finanţarea alocată unora mai puţini pacienţi. Banii sunt utilizaţi riguros în 
dintre pacienţii cu boli cardiovasculare, prin beneficiul pacienţilor, fiind exclusă posibilitatea 
intermediul Programului Naţional dedicat.. Fosta „direcţionării sumelor în buzunarele unor firme 
pedelistă a solicitat chiar MSP suplimentarea abonate la bani publici”. 
acestor sume la viitoarea rectificare bugetară. Paţurcă a mai precizat că „În cadrul programului 
„Este o minciună! Nu se reduc fondurile, national de boli cardiovasculare achiziţionarea 
dimpotrivă, cresc!” a reacţionat senatoarea de dispozitive medicale şi materiale sanitare 
Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al specifice se face de fiecare unitate sanitară prin 
organizaţiei judeţene PSD Călăraşi care a achiziţie publică. În ceea ce priveşte partea de 
continuat “În acest an Programul Naţional de Boli servicii medicale (internare în spital, intervenţie 
Cardiovasculare are un buget de 172 milioane lei, chirurgicală etc), aceasta se finanţează prin 
cu  8% mai mare faţă de anul trecut. Pe baza contractul de servicii medicale spitaliceşti 
acestui buget majorat, în 2019, vor fi trataţi mai încheiat de unitatea sanitară respectivă cu casa 
mulţi pacienţi, 36.000  faţă de 33.690, în anul de asigurări de sănătate, la fel ca în cazul oricărei 
2018. Indicatorul „cost mediu” nu este un cost fix alte internări în spital. Nu există niciun motiv 
ci o medie a costurilor aferente tratării fiecărui pentru care decontarea acestor internări ar 
bolnav inclus în program. Pentru unele proceduri trebui să beneficieze de un regim financiar 
din programul naţional unităţile sanitare au special.”

Execuţia bugetară pe trim. 2 al acestui an justificarea plafonării sau tăierii pensiilor în 
relevă faptul că bugetul de pensii a eventualitatea unei veniri la guvernare, 
înregistrat un excedent de 218.029.188 lei. trebuie să înceteze. Ar fi un gest de minimă 
„PSD reuşeşte în doar doi ani de guvernare decenţă şi consideraţie la adresa părinţilor 
să aducă bugetul de pensii de la minusuri şi bunicilor tuturor românilor! 
uriaşe, la plus (de la -15 miliarde de lei în 

Paţurcă a mai adăugat că decizia asumată guvernarea Cioloş, la +218 milioane în 
de PSD privind transferul contribuţiilor de la prezent). Din 2007, bugetul de pensii nu a 
angajat la angajator s-a dovedit benefică în mai fost pe excedent. Este efectul 
ciuda criticilor Opoziţiei. “Această cea mai transferului contribuţiilor, o măsură 
bună situaţie a bugetului de pensii din criticată vehement de PNL. Aşadar SUNT 
ultimii 12 ani este rezultatul deciziei BANI DE PENSII, fără probleme! “ a declarat 
guvernului PSD în privinţa transferului pentru www.arenamedia.ro senatoarea 
contribuţiilor de la angajat la angajator, dar Roxana Paţurcă, preşedinte executiv PSD 

Călăraşi care a continuat „Excedentul şi a creşterii numărului de salariaţi şi a 
bugetului de pensii este cea mai bună majorării salariilor. Măsura a fost atunci 
dovadă care desfiinţează manipularea criticată cu vehemenţă de PNL. Iată însă că 
Opoziţiei că n-ar fi bani de pensii. Această după 2 ani se văd roadele bune ale acelei 
minciună prin care PNL îşi pregăteşte decizii.” a conchis Roxana Paţurcă.

R. Paţurcă: Este pentru prima oară , din 2007, 
când bugetul de pensii are din nou excedent

Roxana Paţurcă: Este o minciună! 
Nu se reduc fondurile, dimpotrivă, cresc!

R. Paţurcă: Creşterea 
economică nu s-a făcut 

cu datorie. Minciuna 
PNL se vede în deficit!

R. Paţurcă: Ultimii doi ani şi jumătate de guvernare 
PSD au demonstrat că pot fi găsite resurse atât pentru 
nevoile dascălilor cât şi pentru necesităţile celor mici
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