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n PSD Călăraşi

care sper să le finalizăm, împreună cu colegii 
mei, într-un timp cât mai scurt pentru 
desfăşurarea în condiţii optime a activităţii 
filialei noastre” a mai adăugat Constantin 
Alin Ceacărescu care a conchis „Organizaţia 
pe care o reprezentăm îşi doreşte un dialog 

Filiala municipală Călăraşi a Asociaţiei Partida etnie romă din municipiul reşedinţă de 
real cu cetăţenii de etnie romă pe care-i 

judeţ. Vom continua campaniile naţionale Romilor PRO Europa are de mai bine de două aşteptăm cu braţele deschise la sediul 
„Noi vrem Respect” şi „SOS Copiii Romi” ce săptămâni un nou preşedinte. Potrivit nostru din strada Progresul, 13 sau pe pe 
conţin acţiuni în domeniile infrastructurii Deciziei 544 / 29 iulie, emisă de conducerea pagina oficială de Facebook a Asociaţiei 
sănătăţii şi educaţiei, organizaţia noastră centrală, organizaţia de la Călăraşi este Partida Romilor PRO Europa Judeţul 
oferind recomandări pentru locurile speciale condusă de Constantin Alin Ceacărescu. Călăraşi.”
pentru romi din învăţământ.  Programul de Absolvent al Facultăţii de Drept şi Master, Partida Romilor „Pro Europa” este o asociaţie 
Burse Roma Education Fund este o altă Alin Ceacărescu este căsătorit, are un copil, e care s-a constituit la data de 19.03.1990 sub 
prioritate a activităţii filialei noastre, scopul familiarizat cu problematica romă încă din denumirea de Partida Romilor, actuala 
principal al programului fiind acela de a anul 2010 când a devenit membru al Partidei denumire fiind din 2004.
contribui la dezvoltarea unei mase critice de Romilor Pro Europa şi a deţinut funcţia de Asociaţia implementează programe naţionale 
romi, absolvenţi de învăţământ superior, consilier juridic în Biroul Judeţean pentru prin intermediul cărora urmăreşte, printre 
încrezători şi mândri de identitatea lor Romi din cadrul Prefecturii Calarasi : „Am din obiectivele pe care le are în vedere, în altele, creşterea numărului de copii romi 
romă, specialişti în domeniul academic şi primit cu bucurie propunerea de a conduce perioada următoare. „În urma întâlnirii de la înscrişi in licee şi facultăţi pe locurile special 
social, dotaţi cu abilităţi şi competenţe care filiala de la Călăraşi a Asociaţiei Partida Olteniţa, din 20 iulie, a organizaţiei judeţene alocate de Guvernul României în cadrul 
le permită să devină profesionişti în Romilor PRO Europa, având convingerea dar a Asociaţiei Partida Romilor PRO Europa, au măsurilor afirmative pentru îmbunătăţirea 
domeniile studiate, precum şi să rămână şi credinţa că prin intermediul programelor fost stabilite obiectivele filialei municipale şi situaţiei comunităţilor de romi, să ofere 
conectaţi la comunitatea romă şi să acorde naţionale, putem contribui, în general, la anume: Formarea Consiliului Director, adulţilor romi şansa să îşi reia studiile, să 
sprijin în continuare în dezvoltarea şi îmbunătăţirea vieţii în comunităţile de identificarea şi elaborarea de metode asigure participarea activă la viaţa culturală a 
includerea acesteia în societate, în general. romi” a declarat noul preşedinte Constantin pentru soluţionarea principalelor probleme ţării, să îmbunătăţească, în general, viaţa 

Alin Ceacărescu care a prezentat şi o parte cu care se confruntă cetăţenii români de romilor.Sunt, prin urmare, provocări importante pe 

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, respectiv preşedintele executiv al au trecere şi la primarii noştri. E vizibilitate mai mare. Iar noi, 
Petre Ţone, a trecut în revistă organizaţiei noastre judeţene. foarte important şi acest lucru. În ceilalţi, să-l ajutăm.” a susţinut 
“resursele umane” ale partidului După părerea mea, ei au cea mai plus, mai au cunoştinţe şi la Ţone care a mai adăugat „Pentru 
pentru Consiliul Judeţean, mare notorietate. În partid sunt primari PNL care ne pot ajuta. Primăria Călăraşi, prefer să mă 
respectiv Primăria Călăraşi, la mulţi oameni buni. Dar dacă îmi Ştiţi foarte bine că 5 primari PNL abţin. Am avut un candidat pe 
localele de anul viitor. spuneţi dumneavoastră că cineva au votat cu noi la care l-am susţinut extraordinar 

de la Căscioarele, Radovanu ori europarlamentare”.În viziunea sa, cei doi lideri ai de mult, atrăgându-mi din partea 
Crivăţ îl cunoaşte pe Marian organizaţiei judeţene, Iulian Ţone a evitat să-i nominalizeze pe unora...nu simpatie. De data asta 
Ichim, directorul de la Drumuri, Iacomi şi Roxana Paţurcă ar fi cei potenţialii candidaţi pentru nu nominalşizez pe nimeni. E 
atunci...Noi trebuie să ne gândim mai îndreptăţi să devină candidaţii Primăria Călăraşi însă a subliniat problema călărăşenilor. Asta nu 
la oameni cu notorietate în judeţ, partidului pentru şefia CJ Călăraşi că cel ales ar trebui să fie 

înseamnă însă că voi fi împotriva 
nu în municipiul Călăraşi” a spus în condiţiile în care viitorul desemnat de partid cât mai 

celui pe care-l vor stabili cei de la Petre Ţone, primar al municipiului preşedinte al acestei autorităţi devreme pentru a-şi construi un 
Călăraşi. Din câte ştiu sunt vreo 3-Olteniţa din 2012 care a continuat judeţene va fi desemnat prin votul grad mare de notorietate în 
4 doritori. Dacă luptele interne se „Deci pe cei 2 i-aş vedea pentru direct al cetăţenilor şi nu prin cel această toamnă, în perioada 
vor muta pentru la primăvară, că au notorietate foarte mare. De al consilierilor judeţeni aşa cum s- destinată campaniei prezidenţiale. 
vom avea de pierdut cu toţii. Deci ce să nu profităm de asta? a întâmplat în 2016. “La Consiliul „Problema partidului e că ar 
eu cred că dacă vor un sondaj, să-Amândoi, după părerea mea, au Judeţean, nu văd decât două trebui desemnat candidatul pe 
l facă acum iar călărăşenii să se şi posibilitatea să susţină o persoane: Iulian Iacomi şi Roxana Călăraşi, cu ocazia campaniei 

campanie electorală pentru că ei pronunţe”.Paţurcă, adică preşedintele şi prezidenţiale ca să capete o 

de anul viitor. „La Frăsinet unde avem 
primar, am avut o problemă. Domnul 
primar n-a înţeles că a fi primar nu 
trebuie să ţii 30 de zile un cetăţean ca să-i 
dai o adeverinţă sau să tai apa cetăţenilor 
din satul Curăteşti sub motivul că n-a 
votat cu tine sau cu PSD. Eu l-am 
identificat pe domnul Mihăiţă Sandu în 
20016, l-am susţinut pentru a ocupa 
această funcţie împreună cu domnii 
Sbârcea şi Samoilă. Şi am câştigat 
alegerile! Domnul primar n-a priceput un 
lucru. Că 4 ani de zile trec prea repede iar 
scaunul primarului se clatină. În toată 
această perioadă au fost tot felul de 
şicane, de discuţii contradictorii. La 
europarlamentare, PSD a obţinut 263 de 
voturi dar nu putem câştiga alegerile 
locale. E adevărat că am câştigat 
europarlamentarele dar cu voturi aduse 
din Dor Mărunt şi Mânăstirea. Nu ne 
putem îmbăta cu apă rece. Noi dorim să 
facem o construcţie pentru locale. 
Degeaba emitem pretenţii pentru Preşedintele PSD Călăraşi, Iulian Iacomi, a primăriţă liberală, Lucica Lefter. „Am decis 
Consiliul Judeţean dacă nu luăm decizii declarat că în urma analizării activităţii ca la Budeşti, în urma analizei făcute, 
radicale acum, în organizaţii” a spus Iulian interne a decis cu ajutorul Biroului înainte de alegerile europarlamentare, 
Iacomi care a mai adăugat „La Frăsinet, Permanent Judeţean dizolvarea a 3 având la îndemână şi informaţiile pe care 
interimar va fi domnul Alin Ploieşteanu organizaţii locale. Pe lista neagră figurează mi le-au furnizat domnul deputat Sefer şi 
care s-a implicat foarte mult pentru ca Budeşti, Frăsinet şi Nicolae Bălcescu. Cele domnul Samoilă, să desfiinţăm 
domnul Mihăiţă Sandu să devină primar”3 filiale locale ale partidului au de-acum organizaţia, numindu-l interimar pe 

conduceri interimare. „Am luat în discuţie viceprimarul Florin Nae. Acolo, domnul 
Soluţie câştigătoare la trei organizaţii. Mai avem în vedere şi Jean Păun n-a mai vrut să meargă alături 

altele unde avem preşedinţi dar de noi. Am luat cea mai bună decizie care Nicolae Bălcescu
rezultatele nu se văd acolo de mulţi ani. s-a văzut şi la alegeri unde am obţinut un 
De atâta timp, mai exact din 2004 avem Liderul social – democraţilor a mai precizat rezultat foarte bun. După înlăturarea 
aceeaşi preşedinţi care n-au reuşit să că organizaţia PSD Nicolae Bălcescu va fi domnului Păun a venit alături de noi şi 
obţină nici măcar vreun mandat de doamna Lucica Lefter căreia îi mulţumim” condusă, tot interimar, de tânărul Ionuţ 
consilier local.” a spus Iacomi. a continuat liderul PSD Călăraşi. Florin Călin, despre care spune că va fi 

viitorul primar al localităţii. „La Nicolae PSD Budeşti va fi condusă Primarul Mihăiţă Sandu, Bălcescu a trebuit să intervenim. M-am 
implicat şi am găsit o soluţie câştigănd de viceprimarul Florin dat jos de la cârma PSD 
alegerile europarlamentare şi promit că 

Nae Frăsinet vom câştiga şi alegerile locale. Interimar 
va fi Ionuţ Florin Călin, susţinut şi de Iulian Iacomi s-a referit explicit la situaţia Liderul organizaţiei PSD Frăsinet, primarul 
oamenii de afaceri din localitate. E o de la Budeşti, susţinând că organizaţie PSD Mihăiţă Sandu a intrat în vizorul lui Iacomi 
decizie pe care mi-o asum” a punctat locală va fi condusă de acum, interimar, de care i-a adus o serie de acuze, propunând 

viceprimarul Florin Nae. În plus, fostul Iacomi care a conchis subliniind că pe lista înlocuirea sa de la şefia filialei. În plus, 
lider, Jean Păun a fost exclus din partid filialelor problemă mai figurează Dichiseni actualul primar nu va fi exclus din partid 
care a primit-o în rândurile sale pe fosta şi Mânăstirea.însă nu va fi nici candidatul PSD la localele 

Social-democraţii ar urma să se propriu. Ar fi fost un dezastru! Din câte 
reunească, sâmbătă, în congres pentru ştiu eu, la Călăraşi vom câştiga la nivel 
a valida candidatul partidului la de judeţ, alegerile prezidenţiale”.
alegerile prezidenţiale din noiembrie.

“Relaţia PSD – ALDE e Congresul PSD a fost programat iniţial 
pentru data de 3 august, dar el a fost extraordinar de bună”
amânat în contextul tragediei de la 

Primarul Olteniţei s-a referit şi la relaţia Caracal.
PSD – ALDE, catalogată de o parte din 

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, Petre 
liderii ALDE de la Centru ca fiind Ţone a declarat pentru 
“dezastruoasă”, în teritoriu. “Mă www.arenamedia.ro că la acest congres 
surprinde şi mă deranjează vor participa în jur de 1200 de delegaţi, 
extraordinar de mult şi cred că în egală organizaţia judeţeană Călăraşi fiind 
măsură şi pe colegii mei de la Centru reprezentată de 12 membri. “Sâmbătă, 
când îi aud pe Vosganian, Gerea şi mai suntem chemaţi la un congress al 
ştiu eu care de la ALDE care spun că în partidului. Va fi unul restrains la care 
teritoriu e un dezastru relaţia cu PSD. vor participa în jur de 1200 de delegaţi. 
Vreau să vă spun că la Călăraşi dar mai Din Călăraşi vor participa 12 persoane. 
ales la Olteniţa, este o relaţie Mă bucur că sunt unul din cei 12, în 
extraordinar de bună şi de felul acesta mi se recunoaşte munca pe 
constructive. Şi dacă domnii de acolo care o depun la Olteniţa” a spus Ţone 
habar nu au, vă spun eu: toată direcţia care a continuat “Cred că suntem un 
Spitalului Municipal Olteniţa e formată pic în întârziere pentru că trebuie să 
din membri ALDE. Promovaţi de strângem şi acele semnături pentru 
mine!” mai spus Ţone care a conchis candidatul nostru la preşedinţie. Cred 
„Eu îl apreciez foarte mult pe Tăriceanu că o vom vota pe doamna Dăncilă ca şi 
dar asta nu mă face să zic că ar fi fost candidat prezidenţial. Din punctul meu 
mai bun decât Dăncilă. Nu! Un partid de vedere care întâmplător e şi al 

organizaţiei pe care o conduc, noi nu de 4% nu poate emite asemenea 
puteam ca partid să nu avem candidat pretenţii.”

Executivul a aprobat un act normativ pentru: 2019 – 30 noiembrie 2019.
pentru un mecanism de restructurare - înlesniri la plata obligațiilor bugetare; Pentru firmele și persoanele fizice care 
financiară, a declarat ministrul au datorii sub un milion de lei, se - conversia în acțiuni a obligațiilor 
Finanţelor, Eugen Teodorovici, la finalul prevede anularea accesoriilor dacă bugetare;
şedinţei de Guvern, subliniind că nu este obligațiile bugetare principale se achită - stingerea obligațiilor prin dare în plată vorba despre amnistie fiscală. până la 30 noiembrie 2019.
El a precizat că măsura nu a fost luată Se impunea o astfel de politică de 
pentru lipsa de fonduri la bugetul de restructurare financiară dat fiind faptul 
stat, ci este rezultatul unui dialog cu că la 31 decembrie 2018 erau 250 000 
mediul de afaceri, dar şi cu instituţii de persoane juridice care datorau 
internaţionale. bugetului de stat peste 29,6 miliarde de 
Membră a Comisiei de buget – finanţe lei (peste 6,2 miliarde de euro). În lipsa 
din Senat, Roxana Paţurcă, preşedinte unei astfel de măsuri, nici măcar o parte 
executiv al PSD Călăraşi a precizat prin din acești bani nu ar mai fi putut fi 
intermediul unei postări pe contul recuperați.
personal de Facebook că astfel de măsuri 

În Călărași sunt peste 250 contribuabili vor aduce bani la bugetul de stat și vor 
persoane juridice și fizice care vor responsabiliza firmele și persoanele 
beneficia de restructurarea datoriilor fizice în ceea ce privește plata datoriilor 
fiscale și care își vor putea continua către bugetul de stat, siubliniind că de 
activitatea comercială, sau vor beneficia prevederile acestui act normativ vor 
de anularea accesoriilor în condițiile miza, la nivelul judeţului Călăraşi sunt 
plății datoriei principale până la sfârșitul peste 250 contribuabili persoane juridice a unor bunuri imobile ale debitorului;
lunii noiembrie.și fizice. - anularea unor obligații bugetare 
Sunt măsuri care vor aduce bani la “Așa cum probabil ați aflat deja din principale în proporție de maxim 30, 
bugetul de stat și care vor responsabiliza mass-media, Guvernul PSD a conceput 40% sau 50%, după caz, din totalul 
firmele și persoanele fizice în ceea ce măsuri de restructurare a datoriilor acestora și care nu poate avea ca obiect 
privește plata datoriilor către bugetul de fiscale ale firmelor, dar și de încurajare a obligații bugetare principale și accesorii 
stat. Sunt măsuri gândite pentru ajutorul plății datoriei principale a persoanelor reprezentând ajutor de stat de 
românilor, angajați, pensionari sau fizice și juridice. recuperat.
antreprenori.” a scris Roxana Paţurcă pe Firmele care la 31 decembrie 2018 aveau Condiția esențială pentru 
contul de Facebook.datorii către stat mai mari de 1 milion de aprobarea/implementarea planului de 
Impactul bugetar al acestei măsuri este lei vor avea la dispoziție 6 luni pentru restructurare este achitarea până la 30 
estimat la 2,4 miliarde de lei până la operațiunea de restructurare și plată a noiembrie 2019 a tuturor obligațiilor 
finele anului.obligațiilor. Acestea pot solicita/opta bugetare scadente în perioada 1 ianuarie 

Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD 
Călăraşi a anunţat prin intermediul unei postări pe o 
pagină personală de Facebook că este prezentă, în 
calitate de lideră a femeilor social democrate Călăraşi la 
seminarul ”Consolidarea potenţialului femeilor de a se 
angaja şi de a deveni antreprenor în ţările în curs de 
dezvoltare”, ce are loc în China la Changsha, în 
perioada 7-27 august. 
“În perioada 7-27 August particip în calitate de 
preşedinte al OFSD Călăraşi la seminarul ”Consolidarea 
potenţialului femeilor de a se angaja şi de a deveni 
antreprenor în ţările în curs de dezvoltare”. Seminarul 
se ţine în China, la Changsha, acolo unde am alături de 
mine pe doamna Gilia Claudia, preşedintele OFSD 
Dâmboviţa, şi pe doamna Stela Babău, preşedintele 
OFSD Bihor.

Discriminarea de gen, una dintre formele de 
discriminare alături de cea pe criterii de vârstă, 
convingeri politice, rasă şi religie, reprezintă o 
problemă la nivel mondial. România a făcut paşi 
importanţi pentru promovarea femeilor în politică, în 
administraţie şi în societate, iar faptul că avem primul 
premier-femeie din istoria ţării înseamnă mult pentru 
noi, ca ţară, o realitate bine cunoscută de către gazdele 
noastre.
Acest proiect iniţiat de partenerii noştri chinezi îşi 
doreşte consolidarea principiului egalităţii de şanse şi 
de gen la nivelul societăţii civile pentru o mai bună 
promovare a femeilor pe piaţa muncii, conştientizarea 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, precum şi 
depăşirea stereotipurilor tradiţionale şi prezentarea 
unei imagini corecte şi nediscriminatorii a femeii.
Participarea este internaţională, în sensul în care 8 ţări 
şi-au trimis delegaţii la acest seminar, fapt care va face 
cu siguranţă evenimentul a fi unul reuşit, unul în care 
schimbul de experienţă să folosească tuturor 
participanţilor.” este mesajul transmis de Roxana 
Paţurcă.

Deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru a fost prezent 
la vizita pe care ministrul Turismului, Bogdan Trif a a 
făcut-o la Călăraşi cu prilejul semnării contractului de 
finanţare pentru realizarea unui port de agrement pe 
braţul Borcea în cadrul proiectului „Dezvoltarea 
turistică a Braţului Borcea-Călăraşi", susţinând pe 
pagina personală de Facebook că iniţiativa sa a căpătat 
contur odată cu preluarea mandatului de parlamentar 
în toamna anului 2017. “Astăzi (13 august 2019), 
ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat 
documentele pentru realizarea Portului Turistic, cea 
mai mare investiţie guvernamentală direct, adusă în 
ultimii 28 de ani la Călăraşi de Executivul PSD! 
Iniţiativa mea, pentru care am luptat de când am ajuns 
în Parlament, nu mai este doar un proiect. Cu o 
investiţie de 52 de milioane de lei, oraşul nostru 
devine reper important pentru turismul din România 
şi nu numai. Am trăit cu emoţie startul proiectului 
pentru care am muncit mult.” este mesajul postat de 
deputatul călărăşean.

În calitatea de fost consilier judeţean, Sorin Vrăjitoru a 
insistat pentru construirea unui port turistic la Călăraşi 
pe braţul Borcei, elaborând împreună cu Bogdan 
Georgescu, fost vicepreşedinte al CJ Călăraşi şi o 
Hotărâre de Consiliu în acest sens. 
În mandatul său de parlamentar a reuşit să includă 
proiectul realizat de conducerea Consiliului Judeţean 
prin Direcţia de Dezvoltare pe lista de investiţii a 
Ministerului Turismului
Proiectul "Dezvoltarea turistică a Braţului Borcea-
Călăraşi"- port turistic de agrement prevede şi 
construirea unei clădiri administrative şi a unui imobil în 
care vor fi amenajate mai multe spaţii comerciale de 
profil şi două săli de conferinţă. Portul turistic de 
agrement va fi prevăzut cu un atelier reparaţii 
ambarcaţiuni, cu macara pivotantă pentru ridicare 
ambarcaţiuni, rampă de lansare ambarcaţiuni, sistem 
de pontoane plutitoare, piloni verticali pentru culisarea 
ansamblului plutitor şi o platformă de parcare pentru 
167 locuri din care 6 locuri pentru persoane cu 
dizabilităţi.
Valoarea proiectului care se va realiza în 45 de luni este 
de 86,5 milioane de lei, din care Ministerul Turismului 
va asigura o finanţare de 70% din investiţia de bază, 
sumă care se ridică la aproape 52 de milioane de lei, 
restul fiind asigurat de Consiliul Judeţean Călăraşi.

Marţi, 13 august, organizaţia PSD Călăraşi a avut plăcerea de a-
l primi pe ministrul Turismului, domnul Bogdan Trif, cel care a 
adus încă o veste bună din partea Guvernului PSD pentru 
judeţul nostru: o finanţare guvernamentală de peste 52 
milioane lei pentru amenajarea turistică a braţului Borcea! 
Reamenajarea turistică include şi amenajarea portului de 
agrement, un reper care va atrage cu siguranţă mulţi turişti în 
judeţul nostru. De altfel, un top recent al oraşelor cu un mare 
potenţial turistic includea Călăraşiul în top 10 la nivel naţional. 
Da, Călăraşiul are un potenţial turistic imens, încă neexploatat 

investiţii guvernamentale majore care vor fi finalizate în la adevărata lui valoare. Totuşi, cu astfel de investiţii, Călăraşiul 
următoarea perioadă în judeţul nostru. poate ajunge acolo unde îi este locul în cadrul destinaţiilor 

turistice româneşti, atât pentru turiştii autohtoni, cât şi pentru Guvernul PSD demonstrează că tot ceea ce contează sunt 
cei străini. românii, indiferent de culoarea politică a consiliilor judeţene 

sau locale. Investiţiile se fac pentru oameni şi nu pentru Investiţia totală este de peste 86 milioane lei, dintre care cei 52 
formaţiuni politice!milioane reprezintă finanţarea guvernamentală. Proiectul va fi 

finalizat în următoarele 45 de luni şi se alătură astfel celorlalte Sursa Facebook PSD Organizaţia Judeţeană Călăraşi

La finele lunii iulie, bugetul pensii a cunoscut un 400 de milioane de lei.
excedent de 380,9 milioane de lei în luna iulie a acestui Aceasta este o adevărată performanţă economică ce a 
an. De altfel, la nivelul trimestrului 2 s-a înregistrat un fost posibilă în primul rând datorită măsurii de trecere 
excedent în cuantum de 218 milioane lei după ce în a contribuţiilor de la angajat la angajator, dar şi 
mai “surplusul” a fost de 351 milioane lei iar în iunie, datorită creşterii numărului locurilor de muncă şi a 
de 32 milioane lei. Trendul pozitiv a fost evidenţiat şi salariaţilor, şomajul în România coborând sub 3%!
de liderul PSD Călăraşi, Iulian Iacomi care a menţionat Aşadar, pentru toţi călărăşenii pensionari şi nu numai: 
prin intermediul unei postări pe contul oficial de mulţumită guvernării PSD, acum sunt bani de pensii, 
Facebook al PSD Călăraşi că există bani pentru plata inclusiv pentru asigurarea creşterii punctului de pensie 
pensiilor inclusive pentru asigurarea creşterii punctului cu 15% de la 1 septembrie, conform graficului.” a 
de pensii de la 1 septembrie cu 15%. “Avem un precizat preşedintele PSD Călăraşi, Iulian Iacomi.
excedent la bugetul de pensii, un excedent care Proiectul rectificării bugetare prevede alocări 
infirmă orice zvon pe care încearcă să îl lanseze suplimentare Ministerului Muncii, de 517 milioane de 
Opoziţia. Mai precis, bugetul de pensii stă pe un plus lei, în special pentru plata pensiilor până la sfârşitul 
de 380,9 milioane lei (!), o confirmare a faptului că acestui an. Luna trecută, ministrul Muncii, Marius 
sunt bani de pensii, inclusiv pentru asigurarea plăţii Budăi, a dat asigurări că punctul de pensie va creşte de 
majorărilor care se vor aplica de la 1 Septembrie, la 1 septembrie cu 15%, la 1.265 lei, odată cu 
atunci când punctul de pensie va creşte cu 15%. implementarea noii Legi a pensiilor.
Iată cum măsuri criticate vehement la vremea lor de „Anul acesta va fi o majorare a valorii punctului de 
Klaus Iohannis şi de Opoziţie îşi dovedesc utilitatea în pensie de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, în speţă 15%. 
timp. Să ne amintim de modul în care PNL ataca În 2021 se va majora valoarea punctului de pensie 
deciziile guvernului, deşi ştia de deficitul lăsat de până la suma de 1.875 de lei, iar între aceste perioade, 
guvernarea Cioloş la bugetul de pensii? în 2020, valoarea punctului de pensie va fi la 1.775 de 
Pentru cei care au uitat de unde a plecat Guvernarea lei. Toate acestea vor fi în paralel cu munca pe care o 
PSD în ceea ce priveşte bugetul de pensii, amintim avem de depus, cu ceea ce avem de făcut, cu achiziţie 
doar că în timpul guvernării Cioloş exista un deficit de software şi mai ales ne dorim să ajungem în situaţia în 
15 miliarde de lei. Acel deficit uriaş, care într-adevăr care să începem să simulăm, să începem să migrăm 
era de natură a pune în pericol plata pensiilor, a fost nu date din programul actual în noul program informatic, 
numai acoperit cu succes în ultimii doi ani de să începem să introducem noile formule de calcul”, 
guvernare PSD, dar s-a realizat şi un plus de aproape spunea atunci Marius Budăi.

Alin Ceacărescu, noul preşedinte al filialei Călăraşi 
a Asociaţiei Partida Romilor PRO Europa!

S. Vrăjitoru: Iniţiativa mea, 
pentru care am luptat de 

când am ajuns în Parlament, 
nu mai este doar un proiect

Iacomi taie în carne vie: Trei 
organizaţii locale, dizolvate!

Pe cine vede Ţone „potriviţi” pentru Consiliul 
Judeţean: Au cea mai mare notorietate!

R. Paţurcă, participantă la 
seminarul ”Consolidarea 

potenţialului femeilor de a se 
angaja şi de a deveni 

antreprenor în ţările în curs de 
dezvoltare” ce are loc în China

P. Ţone: Nu puteam ca partid să nu avem 
un candidat propriu. Ar fi fost un dezastru!

I. Iacomi: Sunt bani de pensii, inclusiv pentru asigurarea 
creşterii punctului de pensie cu 15% de la 1 septembrie

R. Paţurcă: Sunt măsuri care vor aduce bani la bugetul 
de stat și care vor responsabiliza firmele și persoanele 
fizice cu privire la plata datoriilor către bugetul de stat

PSD: Finanţare guvernamentală de peste 52 milioane 
lei pentru amenajarea turistică a braţului Borcea!
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n PSD Călăraşi

care sper să le finalizăm, împreună cu colegii 
mei, într-un timp cât mai scurt pentru 
desfăşurarea în condiţii optime a activităţii 
filialei noastre” a mai adăugat Constantin 
Alin Ceacărescu care a conchis „Organizaţia 
pe care o reprezentăm îşi doreşte un dialog 

Filiala municipală Călăraşi a Asociaţiei Partida etnie romă din municipiul reşedinţă de 
real cu cetăţenii de etnie romă pe care-i 

judeţ. Vom continua campaniile naţionale Romilor PRO Europa are de mai bine de două aşteptăm cu braţele deschise la sediul 
„Noi vrem Respect” şi „SOS Copiii Romi” ce săptămâni un nou preşedinte. Potrivit nostru din strada Progresul, 13 sau pe pe 
conţin acţiuni în domeniile infrastructurii Deciziei 544 / 29 iulie, emisă de conducerea pagina oficială de Facebook a Asociaţiei 
sănătăţii şi educaţiei, organizaţia noastră centrală, organizaţia de la Călăraşi este Partida Romilor PRO Europa Judeţul 
oferind recomandări pentru locurile speciale condusă de Constantin Alin Ceacărescu. Călăraşi.”
pentru romi din învăţământ.  Programul de Absolvent al Facultăţii de Drept şi Master, Partida Romilor „Pro Europa” este o asociaţie 
Burse Roma Education Fund este o altă Alin Ceacărescu este căsătorit, are un copil, e care s-a constituit la data de 19.03.1990 sub 
prioritate a activităţii filialei noastre, scopul familiarizat cu problematica romă încă din denumirea de Partida Romilor, actuala 
principal al programului fiind acela de a anul 2010 când a devenit membru al Partidei denumire fiind din 2004.
contribui la dezvoltarea unei mase critice de Romilor Pro Europa şi a deţinut funcţia de Asociaţia implementează programe naţionale 
romi, absolvenţi de învăţământ superior, consilier juridic în Biroul Judeţean pentru prin intermediul cărora urmăreşte, printre 
încrezători şi mândri de identitatea lor Romi din cadrul Prefecturii Calarasi : „Am din obiectivele pe care le are în vedere, în altele, creşterea numărului de copii romi 
romă, specialişti în domeniul academic şi primit cu bucurie propunerea de a conduce perioada următoare. „În urma întâlnirii de la înscrişi in licee şi facultăţi pe locurile special 
social, dotaţi cu abilităţi şi competenţe care filiala de la Călăraşi a Asociaţiei Partida Olteniţa, din 20 iulie, a organizaţiei judeţene alocate de Guvernul României în cadrul 
le permită să devină profesionişti în Romilor PRO Europa, având convingerea dar a Asociaţiei Partida Romilor PRO Europa, au măsurilor afirmative pentru îmbunătăţirea 
domeniile studiate, precum şi să rămână şi credinţa că prin intermediul programelor fost stabilite obiectivele filialei municipale şi situaţiei comunităţilor de romi, să ofere 
conectaţi la comunitatea romă şi să acorde naţionale, putem contribui, în general, la anume: Formarea Consiliului Director, adulţilor romi şansa să îşi reia studiile, să 
sprijin în continuare în dezvoltarea şi îmbunătăţirea vieţii în comunităţile de identificarea şi elaborarea de metode asigure participarea activă la viaţa culturală a 
includerea acesteia în societate, în general. romi” a declarat noul preşedinte Constantin pentru soluţionarea principalelor probleme ţării, să îmbunătăţească, în general, viaţa 

Alin Ceacărescu care a prezentat şi o parte cu care se confruntă cetăţenii români de romilor.Sunt, prin urmare, provocări importante pe 

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, respectiv preşedintele executiv al au trecere şi la primarii noştri. E vizibilitate mai mare. Iar noi, 
Petre Ţone, a trecut în revistă organizaţiei noastre judeţene. foarte important şi acest lucru. În ceilalţi, să-l ajutăm.” a susţinut 
“resursele umane” ale partidului După părerea mea, ei au cea mai plus, mai au cunoştinţe şi la Ţone care a mai adăugat „Pentru 
pentru Consiliul Judeţean, mare notorietate. În partid sunt primari PNL care ne pot ajuta. Primăria Călăraşi, prefer să mă 
respectiv Primăria Călăraşi, la mulţi oameni buni. Dar dacă îmi Ştiţi foarte bine că 5 primari PNL abţin. Am avut un candidat pe 
localele de anul viitor. spuneţi dumneavoastră că cineva au votat cu noi la care l-am susţinut extraordinar 

de la Căscioarele, Radovanu ori europarlamentare”.În viziunea sa, cei doi lideri ai de mult, atrăgându-mi din partea 
Crivăţ îl cunoaşte pe Marian organizaţiei judeţene, Iulian Ţone a evitat să-i nominalizeze pe unora...nu simpatie. De data asta 
Ichim, directorul de la Drumuri, Iacomi şi Roxana Paţurcă ar fi cei potenţialii candidaţi pentru nu nominalşizez pe nimeni. E 
atunci...Noi trebuie să ne gândim mai îndreptăţi să devină candidaţii Primăria Călăraşi însă a subliniat problema călărăşenilor. Asta nu 
la oameni cu notorietate în judeţ, partidului pentru şefia CJ Călăraşi că cel ales ar trebui să fie 

înseamnă însă că voi fi împotriva 
nu în municipiul Călăraşi” a spus în condiţiile în care viitorul desemnat de partid cât mai 

celui pe care-l vor stabili cei de la Petre Ţone, primar al municipiului preşedinte al acestei autorităţi devreme pentru a-şi construi un 
Călăraşi. Din câte ştiu sunt vreo 3-Olteniţa din 2012 care a continuat judeţene va fi desemnat prin votul grad mare de notorietate în 
4 doritori. Dacă luptele interne se „Deci pe cei 2 i-aş vedea pentru direct al cetăţenilor şi nu prin cel această toamnă, în perioada 
vor muta pentru la primăvară, că au notorietate foarte mare. De al consilierilor judeţeni aşa cum s- destinată campaniei prezidenţiale. 
vom avea de pierdut cu toţii. Deci ce să nu profităm de asta? a întâmplat în 2016. “La Consiliul „Problema partidului e că ar 
eu cred că dacă vor un sondaj, să-Amândoi, după părerea mea, au Judeţean, nu văd decât două trebui desemnat candidatul pe 
l facă acum iar călărăşenii să se şi posibilitatea să susţină o persoane: Iulian Iacomi şi Roxana Călăraşi, cu ocazia campaniei 

campanie electorală pentru că ei pronunţe”.Paţurcă, adică preşedintele şi prezidenţiale ca să capete o 

de anul viitor. „La Frăsinet unde avem 
primar, am avut o problemă. Domnul 
primar n-a înţeles că a fi primar nu 
trebuie să ţii 30 de zile un cetăţean ca să-i 
dai o adeverinţă sau să tai apa cetăţenilor 
din satul Curăteşti sub motivul că n-a 
votat cu tine sau cu PSD. Eu l-am 
identificat pe domnul Mihăiţă Sandu în 
20016, l-am susţinut pentru a ocupa 
această funcţie împreună cu domnii 
Sbârcea şi Samoilă. Şi am câştigat 
alegerile! Domnul primar n-a priceput un 
lucru. Că 4 ani de zile trec prea repede iar 
scaunul primarului se clatină. În toată 
această perioadă au fost tot felul de 
şicane, de discuţii contradictorii. La 
europarlamentare, PSD a obţinut 263 de 
voturi dar nu putem câştiga alegerile 
locale. E adevărat că am câştigat 
europarlamentarele dar cu voturi aduse 
din Dor Mărunt şi Mânăstirea. Nu ne 
putem îmbăta cu apă rece. Noi dorim să 
facem o construcţie pentru locale. 
Degeaba emitem pretenţii pentru Preşedintele PSD Călăraşi, Iulian Iacomi, a primăriţă liberală, Lucica Lefter. „Am decis 
Consiliul Judeţean dacă nu luăm decizii declarat că în urma analizării activităţii ca la Budeşti, în urma analizei făcute, 
radicale acum, în organizaţii” a spus Iulian interne a decis cu ajutorul Biroului înainte de alegerile europarlamentare, 
Iacomi care a mai adăugat „La Frăsinet, Permanent Judeţean dizolvarea a 3 având la îndemână şi informaţiile pe care 
interimar va fi domnul Alin Ploieşteanu organizaţii locale. Pe lista neagră figurează mi le-au furnizat domnul deputat Sefer şi 
care s-a implicat foarte mult pentru ca Budeşti, Frăsinet şi Nicolae Bălcescu. Cele domnul Samoilă, să desfiinţăm 
domnul Mihăiţă Sandu să devină primar”3 filiale locale ale partidului au de-acum organizaţia, numindu-l interimar pe 

conduceri interimare. „Am luat în discuţie viceprimarul Florin Nae. Acolo, domnul 
Soluţie câştigătoare la trei organizaţii. Mai avem în vedere şi Jean Păun n-a mai vrut să meargă alături 

altele unde avem preşedinţi dar de noi. Am luat cea mai bună decizie care Nicolae Bălcescu
rezultatele nu se văd acolo de mulţi ani. s-a văzut şi la alegeri unde am obţinut un 
De atâta timp, mai exact din 2004 avem Liderul social – democraţilor a mai precizat rezultat foarte bun. După înlăturarea 
aceeaşi preşedinţi care n-au reuşit să că organizaţia PSD Nicolae Bălcescu va fi domnului Păun a venit alături de noi şi 
obţină nici măcar vreun mandat de doamna Lucica Lefter căreia îi mulţumim” condusă, tot interimar, de tânărul Ionuţ 
consilier local.” a spus Iacomi. a continuat liderul PSD Călăraşi. Florin Călin, despre care spune că va fi 

viitorul primar al localităţii. „La Nicolae PSD Budeşti va fi condusă Primarul Mihăiţă Sandu, Bălcescu a trebuit să intervenim. M-am 
implicat şi am găsit o soluţie câştigănd de viceprimarul Florin dat jos de la cârma PSD 
alegerile europarlamentare şi promit că 

Nae Frăsinet vom câştiga şi alegerile locale. Interimar 
va fi Ionuţ Florin Călin, susţinut şi de Iulian Iacomi s-a referit explicit la situaţia Liderul organizaţiei PSD Frăsinet, primarul 
oamenii de afaceri din localitate. E o de la Budeşti, susţinând că organizaţie PSD Mihăiţă Sandu a intrat în vizorul lui Iacomi 
decizie pe care mi-o asum” a punctat locală va fi condusă de acum, interimar, de care i-a adus o serie de acuze, propunând 

viceprimarul Florin Nae. În plus, fostul Iacomi care a conchis subliniind că pe lista înlocuirea sa de la şefia filialei. În plus, 
lider, Jean Păun a fost exclus din partid filialelor problemă mai figurează Dichiseni actualul primar nu va fi exclus din partid 
care a primit-o în rândurile sale pe fosta şi Mânăstirea.însă nu va fi nici candidatul PSD la localele 

Social-democraţii ar urma să se propriu. Ar fi fost un dezastru! Din câte 
reunească, sâmbătă, în congres pentru ştiu eu, la Călăraşi vom câştiga la nivel 
a valida candidatul partidului la de judeţ, alegerile prezidenţiale”.
alegerile prezidenţiale din noiembrie.

“Relaţia PSD – ALDE e Congresul PSD a fost programat iniţial 
pentru data de 3 august, dar el a fost extraordinar de bună”
amânat în contextul tragediei de la 

Primarul Olteniţei s-a referit şi la relaţia Caracal.
PSD – ALDE, catalogată de o parte din 

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, Petre 
liderii ALDE de la Centru ca fiind Ţone a declarat pentru 
“dezastruoasă”, în teritoriu. “Mă www.arenamedia.ro că la acest congres 
surprinde şi mă deranjează vor participa în jur de 1200 de delegaţi, 
extraordinar de mult şi cred că în egală organizaţia judeţeană Călăraşi fiind 
măsură şi pe colegii mei de la Centru reprezentată de 12 membri. “Sâmbătă, 
când îi aud pe Vosganian, Gerea şi mai suntem chemaţi la un congress al 
ştiu eu care de la ALDE care spun că în partidului. Va fi unul restrains la care 
teritoriu e un dezastru relaţia cu PSD. vor participa în jur de 1200 de delegaţi. 
Vreau să vă spun că la Călăraşi dar mai Din Călăraşi vor participa 12 persoane. 
ales la Olteniţa, este o relaţie Mă bucur că sunt unul din cei 12, în 
extraordinar de bună şi de felul acesta mi se recunoaşte munca pe 
constructive. Şi dacă domnii de acolo care o depun la Olteniţa” a spus Ţone 
habar nu au, vă spun eu: toată direcţia care a continuat “Cred că suntem un 
Spitalului Municipal Olteniţa e formată pic în întârziere pentru că trebuie să 
din membri ALDE. Promovaţi de strângem şi acele semnături pentru 
mine!” mai spus Ţone care a conchis candidatul nostru la preşedinţie. Cred 
„Eu îl apreciez foarte mult pe Tăriceanu că o vom vota pe doamna Dăncilă ca şi 
dar asta nu mă face să zic că ar fi fost candidat prezidenţial. Din punctul meu 
mai bun decât Dăncilă. Nu! Un partid de vedere care întâmplător e şi al 

organizaţiei pe care o conduc, noi nu de 4% nu poate emite asemenea 
puteam ca partid să nu avem candidat pretenţii.”

Executivul a aprobat un act normativ pentru: 2019 – 30 noiembrie 2019.
pentru un mecanism de restructurare - înlesniri la plata obligațiilor bugetare; Pentru firmele și persoanele fizice care 
financiară, a declarat ministrul au datorii sub un milion de lei, se - conversia în acțiuni a obligațiilor 
Finanţelor, Eugen Teodorovici, la finalul prevede anularea accesoriilor dacă bugetare;
şedinţei de Guvern, subliniind că nu este obligațiile bugetare principale se achită - stingerea obligațiilor prin dare în plată vorba despre amnistie fiscală. până la 30 noiembrie 2019.
El a precizat că măsura nu a fost luată Se impunea o astfel de politică de 
pentru lipsa de fonduri la bugetul de restructurare financiară dat fiind faptul 
stat, ci este rezultatul unui dialog cu că la 31 decembrie 2018 erau 250 000 
mediul de afaceri, dar şi cu instituţii de persoane juridice care datorau 
internaţionale. bugetului de stat peste 29,6 miliarde de 
Membră a Comisiei de buget – finanţe lei (peste 6,2 miliarde de euro). În lipsa 
din Senat, Roxana Paţurcă, preşedinte unei astfel de măsuri, nici măcar o parte 
executiv al PSD Călăraşi a precizat prin din acești bani nu ar mai fi putut fi 
intermediul unei postări pe contul recuperați.
personal de Facebook că astfel de măsuri 

În Călărași sunt peste 250 contribuabili vor aduce bani la bugetul de stat și vor 
persoane juridice și fizice care vor responsabiliza firmele și persoanele 
beneficia de restructurarea datoriilor fizice în ceea ce privește plata datoriilor 
fiscale și care își vor putea continua către bugetul de stat, siubliniind că de 
activitatea comercială, sau vor beneficia prevederile acestui act normativ vor 
de anularea accesoriilor în condițiile miza, la nivelul judeţului Călăraşi sunt 
plății datoriei principale până la sfârșitul peste 250 contribuabili persoane juridice a unor bunuri imobile ale debitorului;
lunii noiembrie.și fizice. - anularea unor obligații bugetare 
Sunt măsuri care vor aduce bani la “Așa cum probabil ați aflat deja din principale în proporție de maxim 30, 
bugetul de stat și care vor responsabiliza mass-media, Guvernul PSD a conceput 40% sau 50%, după caz, din totalul 
firmele și persoanele fizice în ceea ce măsuri de restructurare a datoriilor acestora și care nu poate avea ca obiect 
privește plata datoriilor către bugetul de fiscale ale firmelor, dar și de încurajare a obligații bugetare principale și accesorii 
stat. Sunt măsuri gândite pentru ajutorul plății datoriei principale a persoanelor reprezentând ajutor de stat de 
românilor, angajați, pensionari sau fizice și juridice. recuperat.
antreprenori.” a scris Roxana Paţurcă pe Firmele care la 31 decembrie 2018 aveau Condiția esențială pentru 
contul de Facebook.datorii către stat mai mari de 1 milion de aprobarea/implementarea planului de 
Impactul bugetar al acestei măsuri este lei vor avea la dispoziție 6 luni pentru restructurare este achitarea până la 30 
estimat la 2,4 miliarde de lei până la operațiunea de restructurare și plată a noiembrie 2019 a tuturor obligațiilor 
finele anului.obligațiilor. Acestea pot solicita/opta bugetare scadente în perioada 1 ianuarie 

Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD 
Călăraşi a anunţat prin intermediul unei postări pe o 
pagină personală de Facebook că este prezentă, în 
calitate de lideră a femeilor social democrate Călăraşi la 
seminarul ”Consolidarea potenţialului femeilor de a se 
angaja şi de a deveni antreprenor în ţările în curs de 
dezvoltare”, ce are loc în China la Changsha, în 
perioada 7-27 august. 
“În perioada 7-27 August particip în calitate de 
preşedinte al OFSD Călăraşi la seminarul ”Consolidarea 
potenţialului femeilor de a se angaja şi de a deveni 
antreprenor în ţările în curs de dezvoltare”. Seminarul 
se ţine în China, la Changsha, acolo unde am alături de 
mine pe doamna Gilia Claudia, preşedintele OFSD 
Dâmboviţa, şi pe doamna Stela Babău, preşedintele 
OFSD Bihor.

Discriminarea de gen, una dintre formele de 
discriminare alături de cea pe criterii de vârstă, 
convingeri politice, rasă şi religie, reprezintă o 
problemă la nivel mondial. România a făcut paşi 
importanţi pentru promovarea femeilor în politică, în 
administraţie şi în societate, iar faptul că avem primul 
premier-femeie din istoria ţării înseamnă mult pentru 
noi, ca ţară, o realitate bine cunoscută de către gazdele 
noastre.
Acest proiect iniţiat de partenerii noştri chinezi îşi 
doreşte consolidarea principiului egalităţii de şanse şi 
de gen la nivelul societăţii civile pentru o mai bună 
promovare a femeilor pe piaţa muncii, conştientizarea 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, precum şi 
depăşirea stereotipurilor tradiţionale şi prezentarea 
unei imagini corecte şi nediscriminatorii a femeii.
Participarea este internaţională, în sensul în care 8 ţări 
şi-au trimis delegaţii la acest seminar, fapt care va face 
cu siguranţă evenimentul a fi unul reuşit, unul în care 
schimbul de experienţă să folosească tuturor 
participanţilor.” este mesajul transmis de Roxana 
Paţurcă.

Deputatul PSD de Călăraşi, Sorin Vrăjitoru a fost prezent 
la vizita pe care ministrul Turismului, Bogdan Trif a a 
făcut-o la Călăraşi cu prilejul semnării contractului de 
finanţare pentru realizarea unui port de agrement pe 
braţul Borcea în cadrul proiectului „Dezvoltarea 
turistică a Braţului Borcea-Călăraşi", susţinând pe 
pagina personală de Facebook că iniţiativa sa a căpătat 
contur odată cu preluarea mandatului de parlamentar 
în toamna anului 2017. “Astăzi (13 august 2019), 
ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat 
documentele pentru realizarea Portului Turistic, cea 
mai mare investiţie guvernamentală direct, adusă în 
ultimii 28 de ani la Călăraşi de Executivul PSD! 
Iniţiativa mea, pentru care am luptat de când am ajuns 
în Parlament, nu mai este doar un proiect. Cu o 
investiţie de 52 de milioane de lei, oraşul nostru 
devine reper important pentru turismul din România 
şi nu numai. Am trăit cu emoţie startul proiectului 
pentru care am muncit mult.” este mesajul postat de 
deputatul călărăşean.

În calitatea de fost consilier judeţean, Sorin Vrăjitoru a 
insistat pentru construirea unui port turistic la Călăraşi 
pe braţul Borcei, elaborând împreună cu Bogdan 
Georgescu, fost vicepreşedinte al CJ Călăraşi şi o 
Hotărâre de Consiliu în acest sens. 
În mandatul său de parlamentar a reuşit să includă 
proiectul realizat de conducerea Consiliului Judeţean 
prin Direcţia de Dezvoltare pe lista de investiţii a 
Ministerului Turismului
Proiectul "Dezvoltarea turistică a Braţului Borcea-
Călăraşi"- port turistic de agrement prevede şi 
construirea unei clădiri administrative şi a unui imobil în 
care vor fi amenajate mai multe spaţii comerciale de 
profil şi două săli de conferinţă. Portul turistic de 
agrement va fi prevăzut cu un atelier reparaţii 
ambarcaţiuni, cu macara pivotantă pentru ridicare 
ambarcaţiuni, rampă de lansare ambarcaţiuni, sistem 
de pontoane plutitoare, piloni verticali pentru culisarea 
ansamblului plutitor şi o platformă de parcare pentru 
167 locuri din care 6 locuri pentru persoane cu 
dizabilităţi.
Valoarea proiectului care se va realiza în 45 de luni este 
de 86,5 milioane de lei, din care Ministerul Turismului 
va asigura o finanţare de 70% din investiţia de bază, 
sumă care se ridică la aproape 52 de milioane de lei, 
restul fiind asigurat de Consiliul Judeţean Călăraşi.

Marţi, 13 august, organizaţia PSD Călăraşi a avut plăcerea de a-
l primi pe ministrul Turismului, domnul Bogdan Trif, cel care a 
adus încă o veste bună din partea Guvernului PSD pentru 
judeţul nostru: o finanţare guvernamentală de peste 52 
milioane lei pentru amenajarea turistică a braţului Borcea! 
Reamenajarea turistică include şi amenajarea portului de 
agrement, un reper care va atrage cu siguranţă mulţi turişti în 
judeţul nostru. De altfel, un top recent al oraşelor cu un mare 
potenţial turistic includea Călăraşiul în top 10 la nivel naţional. 
Da, Călăraşiul are un potenţial turistic imens, încă neexploatat 

investiţii guvernamentale majore care vor fi finalizate în la adevărata lui valoare. Totuşi, cu astfel de investiţii, Călăraşiul 
următoarea perioadă în judeţul nostru. poate ajunge acolo unde îi este locul în cadrul destinaţiilor 

turistice româneşti, atât pentru turiştii autohtoni, cât şi pentru Guvernul PSD demonstrează că tot ceea ce contează sunt 
cei străini. românii, indiferent de culoarea politică a consiliilor judeţene 

sau locale. Investiţiile se fac pentru oameni şi nu pentru Investiţia totală este de peste 86 milioane lei, dintre care cei 52 
formaţiuni politice!milioane reprezintă finanţarea guvernamentală. Proiectul va fi 

finalizat în următoarele 45 de luni şi se alătură astfel celorlalte Sursa Facebook PSD Organizaţia Judeţeană Călăraşi

La finele lunii iulie, bugetul pensii a cunoscut un 400 de milioane de lei.
excedent de 380,9 milioane de lei în luna iulie a acestui Aceasta este o adevărată performanţă economică ce a 
an. De altfel, la nivelul trimestrului 2 s-a înregistrat un fost posibilă în primul rând datorită măsurii de trecere 
excedent în cuantum de 218 milioane lei după ce în a contribuţiilor de la angajat la angajator, dar şi 
mai “surplusul” a fost de 351 milioane lei iar în iunie, datorită creşterii numărului locurilor de muncă şi a 
de 32 milioane lei. Trendul pozitiv a fost evidenţiat şi salariaţilor, şomajul în România coborând sub 3%!
de liderul PSD Călăraşi, Iulian Iacomi care a menţionat Aşadar, pentru toţi călărăşenii pensionari şi nu numai: 
prin intermediul unei postări pe contul oficial de mulţumită guvernării PSD, acum sunt bani de pensii, 
Facebook al PSD Călăraşi că există bani pentru plata inclusiv pentru asigurarea creşterii punctului de pensie 
pensiilor inclusive pentru asigurarea creşterii punctului cu 15% de la 1 septembrie, conform graficului.” a 
de pensii de la 1 septembrie cu 15%. “Avem un precizat preşedintele PSD Călăraşi, Iulian Iacomi.
excedent la bugetul de pensii, un excedent care Proiectul rectificării bugetare prevede alocări 
infirmă orice zvon pe care încearcă să îl lanseze suplimentare Ministerului Muncii, de 517 milioane de 
Opoziţia. Mai precis, bugetul de pensii stă pe un plus lei, în special pentru plata pensiilor până la sfârşitul 
de 380,9 milioane lei (!), o confirmare a faptului că acestui an. Luna trecută, ministrul Muncii, Marius 
sunt bani de pensii, inclusiv pentru asigurarea plăţii Budăi, a dat asigurări că punctul de pensie va creşte de 
majorărilor care se vor aplica de la 1 Septembrie, la 1 septembrie cu 15%, la 1.265 lei, odată cu 
atunci când punctul de pensie va creşte cu 15%. implementarea noii Legi a pensiilor.
Iată cum măsuri criticate vehement la vremea lor de „Anul acesta va fi o majorare a valorii punctului de 
Klaus Iohannis şi de Opoziţie îşi dovedesc utilitatea în pensie de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, în speţă 15%. 
timp. Să ne amintim de modul în care PNL ataca În 2021 se va majora valoarea punctului de pensie 
deciziile guvernului, deşi ştia de deficitul lăsat de până la suma de 1.875 de lei, iar între aceste perioade, 
guvernarea Cioloş la bugetul de pensii? în 2020, valoarea punctului de pensie va fi la 1.775 de 
Pentru cei care au uitat de unde a plecat Guvernarea lei. Toate acestea vor fi în paralel cu munca pe care o 
PSD în ceea ce priveşte bugetul de pensii, amintim avem de depus, cu ceea ce avem de făcut, cu achiziţie 
doar că în timpul guvernării Cioloş exista un deficit de software şi mai ales ne dorim să ajungem în situaţia în 
15 miliarde de lei. Acel deficit uriaş, care într-adevăr care să începem să simulăm, să începem să migrăm 
era de natură a pune în pericol plata pensiilor, a fost nu date din programul actual în noul program informatic, 
numai acoperit cu succes în ultimii doi ani de să începem să introducem noile formule de calcul”, 
guvernare PSD, dar s-a realizat şi un plus de aproape spunea atunci Marius Budăi.

Alin Ceacărescu, noul preşedinte al filialei Călăraşi 
a Asociaţiei Partida Romilor PRO Europa!

S. Vrăjitoru: Iniţiativa mea, 
pentru care am luptat de 

când am ajuns în Parlament, 
nu mai este doar un proiect

Iacomi taie în carne vie: Trei 
organizaţii locale, dizolvate!

Pe cine vede Ţone „potriviţi” pentru Consiliul 
Judeţean: Au cea mai mare notorietate!

R. Paţurcă, participantă la 
seminarul ”Consolidarea 

potenţialului femeilor de a se 
angaja şi de a deveni 

antreprenor în ţările în curs de 
dezvoltare” ce are loc în China

P. Ţone: Nu puteam ca partid să nu avem 
un candidat propriu. Ar fi fost un dezastru!

I. Iacomi: Sunt bani de pensii, inclusiv pentru asigurarea 
creşterii punctului de pensie cu 15% de la 1 septembrie

R. Paţurcă: Sunt măsuri care vor aduce bani la bugetul 
de stat și care vor responsabiliza firmele și persoanele 
fizice cu privire la plata datoriilor către bugetul de stat

PSD: Finanţare guvernamentală de peste 52 milioane 
lei pentru amenajarea turistică a braţului Borcea!
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