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Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv PSD 
Călăraşi s-a referit printr-o postare pe contul personal 
de Facebook la evenimentele derulate joia trecută pe 
care a numit-o şi joia neagră pentru bunăstarea 
românilor, evenimente care s-au finalizat prin votarea 
moţiunii de cenzură iniţiată de Opoziţie la adresa 
Cabinetului Dăncilă.
“Moţiunea de cenzură a trecut, din păcate, astăzi, 10 
octombrie, în Parlament. Această zi va rămâne în 
istoria post-decembristă ca joia neagră pentru 
economia şi democraţia românească, joia neagră 
pentru bunăstarea românilor. Haosul în care Klaus 
Iohannis aruncă azi ţara, lăsând-o fără viziune şi 
program de guvernare, fără guvern stabil, fără buget 
rectificat, în prag de iarnă şi în pline alegeri 
prezidenţiale va avea efecte devastatoare pentru 
economie şi pentru imaginea României în plan extern. 
Cu siguranţă, mi-aş fi dorit, şi eu, alături de ceilalţi 
parlamentari social-democraţi, ca moţiunea să nu 
treacă. Era o şansă pentru Guvernul PSD de a-şi duce 
până la capăt promisiunile electorale şi de a continua 
creşterea economică.” a scris Paţurcă, domnia sa 
continuând “Sper doar ca cei doi parlamentari de 
Călăraşi, respectiv senatorul Răducu Filipescu şi 
deputatul Cătălin Predoiu, să poată face mai multe 
pentru călărăşeni decât am făcut noi, parlamentarii 

social-democraţi. Judeţul nostru are nevoie de 
continuarea investiţiilor şi de sprijinirea iniţiativelor 
antreprenoriale locale, lucru pe care sper ca cei doi 
reprezentanţi ai PNL să îl facă atunci când partidul lor 
va ajunge la guvernare.
Călărăşenii trebuie să ştie azi că parlamentarii care au 
votat moţiunea au spus DA salariilor şi pensiilor 
tăiate, DA concedierii a 400.000 români din sistemul 
public şi DA stopării programelor pentru tinerii 
antreprenori!”
Paţurcă a mai subliniat că orice zi cu un posibil Guvern 
condus din umbra de Klaus Iohannis va amplifica 
riscurile implementării planului de austeritate care au 
afectat România în perioada Băsescu – PDL, partid care 
“s-a dizolvat” între timp în PNL. “PSD, prin intermediul 
nostru, al parlamentarilor social-democraţi, va căuta 
în Parlament cele mai bune soluţii pentru a scurta cât 
mai mult perioada de haos şi suntem convinşi că 
avem forţa să o facem. În acest moment există 
posibilitatea reală ca PSD să poată reface majoritatea 
parlamentară foarte repede, lucru la care nu 
renunţăm pentru că orice zi cu un posibil Guvern 
Iohannis înseamnă riscul implementării planului de 
austeritate.
PSD va continua să lupte pentru fiecare român. Aveţi 
încredere în noi!” a mai subliniat senatoarea PSD 
Călăraşi, Roxana Paţurcă.

elaborarea acestui studiu de prefezabilitate.” 
a spus Vrăjitoru care a continuat “În legătură 
cu proiectul Portul turistic de la Călăraşi după 
cum ştiţi, domnul ministru Trif a fost la 
Călăraşi, a semnat contractul de finanţare. Din 
discuţiile pe care le-am avut cu titularul de 

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul Sorin vă spun că au fost elaborate şi terminate implementare al acestui proiect, Consiliul 
Vrăjitoru, a trecut, vineri, în revistă stadiul în forajele  privind studiul geotehnic. Astfel, Judeţean, ei sunt pe ultima sută de metri 
care se află cele două mari obiective asumate conform Raportului de progres din 30 vizavi de toate avizele necesare privind 
de la preluarea mandatului de parlamentar în septembrie a.c., a fost finalizată activitatea de demararea acestui important proiect, spun 
urmă cu 3 ani, pasajul de la Drajna, respectiv efectuare foraje, se află în curs de elaborare eu, pentru noi, pentru călărăşeni.”
portul turistic. „Am să fac referire la proiectele documentaţia topo în vederea transmiterii de 

Vrăjitoru s-a referit şi la modul în care a fost pe care noi, organizaţia judeţeană, ni le-am către OCPI. De asemenea a fost demarată 
administrat municipiul reşedinţă de judeţ de asumat vizavi de dezvoltarea judeţului activitatea de cercetare arheologică, urmare a 
către PNL în ultimii 8 ani. “La Călăraşi, vizavi de Călăraşi. Când am plecat la Parlament, printre protocolului de colaborare cu Muzeul Dunării 
ceea ce se întâmplă cu dezvoltarea multe alte obiective, le-am avut, în vedere, cu de Jos. Au fost efectuate măsurători de trafic 
municipiului, de faptul cum arată la ora prioritate, pe acestea două: Portul turistic şi privind DN3A şi şi DN21. Fac aici o paranteză, 
actuală acest municipiu după o administraţie Pasajul de la Drajna. Vreau să vă aduc la DN21a fost prins într-un studiu de 
liberală de aproape 8 ani de zile, din punctul cunoştinţă, astăzi, stadiul de progres vizavi de prefezabilitate privind mărirea de la 2 la 4 
meu de vedere este un dezastru. Vin ploile, acest pasaj pe care mulţi dintre noi l-au crezut benzi a acestui drum. DN21 este drumul care 

la un moment dat imposibil de realizat. Am în tot oraşul este spart, nu avem pe unde să pleacă de la ieşire din oraş, de la PETROM, 
faţă documentele care stau la bază şi care circulăm. Se pare că cei mai fericiţi vor fi cei către Pasajul de la Drajna, intersecţia cu calea 
reflectă progresul care a fost realizat în cu service-urile auto în acest oraş.” a conchis ferată, mai departe către Slobozia şi Brăila.    
legătură cu construirea acestui pasaj şi pot să parlamentarul social – democrat.     S-au găsit fondurile necesare pe POIM pentru 

Deputatul Sorin Vrăjitoru, 
vicepreşedinte PSD Călăraşi a vorbit 
despre evenimentele derulate joi, 10 
octombrie, care au cuminat cu 
căderea Cabinetul Dăncilă, demis în 
urma unei moţiuni de cenzură depusă 
de PNL dar trecută cu voturi de 
la...PSD. Vrăjitoru e precaut în ceea ce 
priveşte şansele de constituire a unei 
formule guvernamentale în jurul PNL 
capabilă să asigure şi o bună 
guvernare pânp la următoarele alegeri 
parlamentare, programate peste un 
an.

î Domnule deputat, pentru început, 
câteva cuvinte despre ziua de joi...

Nu a fost o zi fericită pentru PSD având în 
vedere că guvernul a fost demis printr-o 
moţiune de cenzură, după părerea mea 
„nedrepată” din cauza faptului că a trecut 
cu voturile PSD. Dacă-mi este permis o 

acolo. În mod sigur s-ar fi găsit soluţiile Nu cred că e o soluţie. De fapt şi juridic e glumă amară, PSD e singurul partid care 
necesare. foarte complicat. Vin alegerile poată să-şi pună dar şi să-şi dărâme 

prezidenţiale, urmează cele locale prin guverne printr-o moţiune de cenzură. î Ce se va întâmpla cu PSD, în 
mai, iunie. Nu ştiu dacă se pot organiza continuare?î Vă referiţi la ce s-a întâmplat în 2012 şi 
simultan cu cele locale. Rămâne de văzut.Partidul a intrat în opoziţie, vom face din 2017 încoace, în 3 rânduri?

opoziţie pentru că ştim să facem asta î În continuare, vă veţi concentra asupra 
Exact

destul de bine. Şi-i vom lăsa pe cei care au campaniei prezidenţiale...
î De ce credeţi că au trădat cei 4 hotărât dărâmarea guvernului să găsească Într-adevăr, intrăm în campanie, mergem 
parlamentari PSD? o formulă guvernamentală cu care să cu obiectivul nostru până la capăt. 

conducă România până la următoarele Nu ştiu, nu le cunosc motivaţia dar Doamna preşedinte Dăncilă şi-a reiterat 
alegeri parlamentare.indiferent de ce nemulţumiri ar fi avut, ar fi dorinţa de a candida la prezidenţiale. 

trebuit să vină în partid şi să discutăm î Ar fi PSD pentru alegeri anticipate? Mergem să câştigăm!

n PSD Călăraşi n PSD Călăraşi

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a 
anunţat marţi, 15 octombrie 2019, 
că îl invită pe preşedintele Klaus 
Iohannis, candidat la un nou 
mandat pentru alegerile 
prezidenţiale, la o confruntare "unu 
la unu".
"S-a dovedit foarte eficient în a 
coaliza partidele pentru a da jos 
Guvernul. Îl aşteptăm să facă 
dovadă de aceeaşi eficienţă şi la 
votul guvernului său. Este foarte 
eficient în a imagina scenarii şi 
războaie cu PSD. Însă când vine 
vorba de guvernarea ţării şi 
exercitarea atribuţiilor 

perioadă, îl chem în faţa românilor constituţionale, de şef al statului, 
pe candidatul Iohannis la o eşuează pe toată linia. Pentru 
confruntare unu la unu", a spus dărâmarea acestui guvern, fără a 
președintele PSD într-o declaraţie exista o soluţie de înlocuire, şi 
de presă susţinută la sediul central pentru toată lipsa de 
al PSD.responsabilitate arătată în ultima 

Preşedintele PSD Viorica Dăncilă şi-a lansat sâmbătă, 
12 octombrie 2019, candidatura la Preşedinţia 
României. Viorica Dăncilă a declarat că îşi propune ca 
şef al statului să transforme instituţia preşedintelui şi 
Administraţia Prezidenţială într-un simbol al 
transparenţei şi al bunei-credinţe.
"Candidez pentru că am credinţa unei schimbări 
profunde care trebuie să aibă loc de la nivelul 
instituţiei şefului statului spre celelalte instituţii şi 
am credinţa că va veni momentul ca o femeie să 
primească şansa să aducă echilibru, un echilibru 
între instituţii necesar bunăstării oamenilor. Lupta 
pe care o dau acum este pentru fiecare român care 
ar vrea să trăiască în pace, care ar vrea un trai mai 
bun şi care vrea stabilitate şi siguranţă pentru ţara 
sa. Preşedinţia României a fost prea mult timp un 
turn de fildeş, în care aleşii s-au ascuns de popor, a 
fost un buncăr al intereselor obscure şi al jocurilor cei internaţionali, sunt parte a viziunii mele pentru 
de culise. Îmi doresc să transform instituţia România şi alcătuiesc credinţa mea. Voi lucra 
preşedintelui şi Administraţia Prezidenţială într-un pentru o societate în care nimeni nu e lăsat în urmă, 
simbol al transparenţei şi al bunei-credinţe. Am 10 voi susţine incluziunea socială reală, inclusiv la nivel 
principii de la care nu mă voi dezice, care vor sta pe economic şi cultural ", a afirmat preşedintele PSD în 
masa dialogului atât cu partenerii interni, cât şi cu discursul său.

În data de 8 octombrie 2019, la Bruxelles, în cadrul Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor este un 
Săptămânii Europene a Regiunilor si Oraşelor, Autoritatea eveniment anual care se desfăşoară la Bruxelles 
de Management a Programului Interreg V-A România- reprezentând o platformă europeană pentru experţi în 
Bulgaria (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei dezvoltarea regională şi locală, iar schimbul de bune practici 
Publice din România), cu sprijinul Secretariatului Comun în materie de cooperare transfrontalieră, incluziune socială, 
(Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi protecţia mediului, dezvoltare locală precum şi multe altele, 
pentru graniţa România-Bulgaria), au organizat atelierul fiind una dintre numeroasele sale teme.
intitulat ”Cum au îmbunătăţit viaţa cetăţenilor din zona Ro-

Obiectivul atelierului a fost de a asculta şi de a transmite Bg, fondurile Uniunii Europene” cu participarea unor lectori, 
direct Comitetului European al Regiunilor, impresii ale reprezentanţi ai grupurilor ţintă ale Programului Interreg V-
reprezentanţilor grupurilor ţintă ale Programului, sporind A România-Bulgaria (beneficiari de finanţare), făcând 
gradul de sensibilizare cu privire la impactul pozitiv al cunoscute întregii comunităţi a cooperării transfrontaliere, două state partenere, fiind focusat pe rezultate reale din Programului Interreg V-A România-Bulgaria asupra regiunii rezultatele obţinute până acum şi impactul pe care fondurile viaţa cetăţenilor din aria eligibilă a programului sub diverse transfrontaliere România – Bulgaria, concentrându-se pe europene l-au avut asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii în aria aspecte: conectivitate, piaţa de muncă, diminuarea rezultate reale din viaţa cetăţenilor din aria eligibilă, pe eligibilă.  r iscuri lor  existente,  abordarea provocări lor  ş i  impactul proiectelor finanţate asupra zonei de frontieră şi 

oportunităţilor oferite de fluviul Dunărea precum şi modul în care acestea au rezolvat problemele identificate de 
conectarea oamenilor de pe ambele părţi ale graniţei. către aceştia. 
Lectorii în cadrul atelierului, beneficiari ai Programului 

Astfel, au fost evidenţiate beneficiile cooperării dintre cele Interreg V-A România-Bulgaria, au împărtăşit experienţa lor 
şi bune practici în implementarea unui proiect 
transfrontalier, subliniind modul în care proiectele au 
rezolvat probleme reale pentru oamenii reali.

Pentru a afla mai multe informaţii despre Programul 
Interreg V-A România-Bulgaria, despre evenimentele 
viitoare, dar şi despre proiectele finanţate, vă invităm să 
accesaţi pagina de internet www.interregrobg.eu.

www.interregrobg.eu
      Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Programul Interreg V-A România – Bulgaria 
la Săptămână Europeană a Regiunilor şi Oraşelor în Bruxelles

117 locuri de parcare au fost create şi Se vor atribui solicitanţilor, prin procedură 
marcate de către Serviciul Public Pavaje Spaţii specifică, ca locuri de parcare de domiciliu, în 
Verzi din subordinea Primăriei Municipiului următoarea perioadă.
Călăraşi, în ultimele luni. Acestea se regăsesc Sursa Facebook Primăria Municipiului 
în zona blocurilor J18, I11, I12 şi B8. Călăraşi

Saint-Gobain România a inaugurat unuia dintre cei mai mari investitori 
joi, 3 octombrie, la Călăraşi, cea mai francezi în România.
nouă investiţie a grupului francez. 

Primarul Municipiului Călăraşi, Daniel 
Este vorba de retehnologizarea liniei 

Ştefan Drăgulin, în alocuţiunea avută, 
de sticlă float, o investiţie care se 

a reiterat angajamentul pe care 
ridică la 20 de milioane de euro şi 

administraţia publică locală l-a făcut 
care va însemna o producţie de 21 de 

în sprijinul susţinerii investitorilor din 
milioane de metri pătraţi de sticlă 

oraşul nostru.
float pe an produsă în Călăraşi. 
Evenimentul s-a bucurat de prezenţa Grupul francez Saint-Gobain România 
ambasadoarei Franţei la Bucureşti, numără 340 de angajaţi la Călăraşi, 
E.S. Michèle Ramis, care a salutat 25% dintre aceştia activând pe noua 
eforturile în inovare şi dezvoltare ale linie de sticlă float retehnologizată.

Marţi, 8 octombrie 2019, la sediul Euro). Durata de implementare a 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională proiectului este de 33 de luni, din care 
Sud Muntenia, Municipiul Călăraşi a 18 luni execuţia lucrărilor.
devenit beneficiarul de noi fonduri Prin proiect se va înfiinţa, în cartierul 
europene, prin semnarea contractului Livada, un centru pentru activităţi şi 
de finanţare pentru proiectul ”Înfiinţare culturale şi se va moderniza strada 
centru pentru activităţi educative şi Violonist Ion Voicu, stradă prin care se 
culturale în cartierul Livada”. Finanţarea realizează accesul la noua clădire ce va 
este asigurată prin Regio 2014-2020, fi construită. Soluţia propusă privind 
Axa prioritară 4 ”Sprijinirea dezvoltării modernizarea străzii este condiţionată 
urbane durabile”. de introducerea unei reţele de 
Contractul de finanţare are o valoare de canalizare pe această stradă, lucrări ce 
2.359.425,55 lei (aprox. 497.000 Euro), vor fi realizate cu fonduri din bugetul 
cofinanţarea din bugetul local fiind de local.                  
doar 2% (47.188,51 lei - aprox. 9.900 BIROUL DE PRESĂ

Vineri, 4 octombrie, a fost semnat, la sediul 
Primăriei Municipiului Călăraşi, primul contract de 
finanţare al UAT Călăraşi pe Axa prioritară 4 a 
Regio 2014-2020 ”Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile”. Este vorba de contractul de finanţare 
aferent proiectului ”Modernizare centru 
comunitar existent şi amenajare zonă adiacentă 
(Oborul Nou)”, menit a creşte calitatea vieţii 
locuitorilor acestui cartier. Centrul comunitar 
existent va fi modernizat prin lucrări de 
recompartimentare, urmând a fi amenajat un 
cabinet medical, iar un teren de 945 mp adiacent 
se va transforma într-un loc de recreere şi pentru 
activităţi sportive.

Contractul de finanţare are o valoare ce se ridică 
la 1.195.505,24 lei, din bugetul local asigurându-
se o cofinanţare de doar 24.000 de lei, iar durata 
de implementare a proiectului este de 22 de luni.
Primăria Municipiului Călăraşi are depuse, în 
cadrul Axei Prioritare 4 a Regio 2014-202, 17 
aplicaţii cu o valoare solicitată de 232 de milioane 
de lei.          BIROUL DE PRESĂ 

R. Paţurcă: Orice zi cu un 
posibil Guvern Iohannis 

înseamnă riscul implementării 
planului de austeritate

n PSD Călăraşi

S. Vrăjitoru: Când am plecat la Parlament 
am avut în vedere două mari obiective!

Sorin Vrăjitoru: Mi-e greu să înţeleg cum s-ar 
putea creiona viitoarea formulă guvernamentală 

care să asigure o bună guvernare

Dăncilă: Îmi doresc să transform instituţia 
preşedintelui şi Administraţia Prezidenţială într-un 

simbol al transparenţei şi al bunei-credinţe

Viorica Dăncilă: Îl chem în faţa 
românilor pe candidatul Iohannis la 

o confruntare unu la unu

n Călăraşi

Primăria anunţă 
semnarea primului 

contract de 
finanţare pe Axa 4 
Regio 2014 - 2020

Saint Gobain România, o nouă investiţie 
de 20 de milioane de euro, la Călăraşi

A fost semnat contractul de finanţare privind înfiinţarea 
unui centru pentru activităţi educative în cartierul Livada

n Primăria Călăraşi

117 locuri de parcare au fost 
create şi marcate de către Serviciul 

Public Pavaje Spaţii Verzi
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Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv PSD 
Călăraşi s-a referit printr-o postare pe contul personal 
de Facebook la evenimentele derulate joia trecută pe 
care a numit-o şi joia neagră pentru bunăstarea 
românilor, evenimente care s-au finalizat prin votarea 
moţiunii de cenzură iniţiată de Opoziţie la adresa 
Cabinetului Dăncilă.
“Moţiunea de cenzură a trecut, din păcate, astăzi, 10 
octombrie, în Parlament. Această zi va rămâne în 
istoria post-decembristă ca joia neagră pentru 
economia şi democraţia românească, joia neagră 
pentru bunăstarea românilor. Haosul în care Klaus 
Iohannis aruncă azi ţara, lăsând-o fără viziune şi 
program de guvernare, fără guvern stabil, fără buget 
rectificat, în prag de iarnă şi în pline alegeri 
prezidenţiale va avea efecte devastatoare pentru 
economie şi pentru imaginea României în plan extern. 
Cu siguranţă, mi-aş fi dorit, şi eu, alături de ceilalţi 
parlamentari social-democraţi, ca moţiunea să nu 
treacă. Era o şansă pentru Guvernul PSD de a-şi duce 
până la capăt promisiunile electorale şi de a continua 
creşterea economică.” a scris Paţurcă, domnia sa 
continuând “Sper doar ca cei doi parlamentari de 
Călăraşi, respectiv senatorul Răducu Filipescu şi 
deputatul Cătălin Predoiu, să poată face mai multe 
pentru călărăşeni decât am făcut noi, parlamentarii 

social-democraţi. Judeţul nostru are nevoie de 
continuarea investiţiilor şi de sprijinirea iniţiativelor 
antreprenoriale locale, lucru pe care sper ca cei doi 
reprezentanţi ai PNL să îl facă atunci când partidul lor 
va ajunge la guvernare.
Călărăşenii trebuie să ştie azi că parlamentarii care au 
votat moţiunea au spus DA salariilor şi pensiilor 
tăiate, DA concedierii a 400.000 români din sistemul 
public şi DA stopării programelor pentru tinerii 
antreprenori!”
Paţurcă a mai subliniat că orice zi cu un posibil Guvern 
condus din umbra de Klaus Iohannis va amplifica 
riscurile implementării planului de austeritate care au 
afectat România în perioada Băsescu – PDL, partid care 
“s-a dizolvat” între timp în PNL. “PSD, prin intermediul 
nostru, al parlamentarilor social-democraţi, va căuta 
în Parlament cele mai bune soluţii pentru a scurta cât 
mai mult perioada de haos şi suntem convinşi că 
avem forţa să o facem. În acest moment există 
posibilitatea reală ca PSD să poată reface majoritatea 
parlamentară foarte repede, lucru la care nu 
renunţăm pentru că orice zi cu un posibil Guvern 
Iohannis înseamnă riscul implementării planului de 
austeritate.
PSD va continua să lupte pentru fiecare român. Aveţi 
încredere în noi!” a mai subliniat senatoarea PSD 
Călăraşi, Roxana Paţurcă.

elaborarea acestui studiu de prefezabilitate.” 
a spus Vrăjitoru care a continuat “În legătură 
cu proiectul Portul turistic de la Călăraşi după 
cum ştiţi, domnul ministru Trif a fost la 
Călăraşi, a semnat contractul de finanţare. Din 
discuţiile pe care le-am avut cu titularul de 

Vicepreşedintele PSD Călăraşi, deputatul Sorin vă spun că au fost elaborate şi terminate implementare al acestui proiect, Consiliul 
Vrăjitoru, a trecut, vineri, în revistă stadiul în forajele  privind studiul geotehnic. Astfel, Judeţean, ei sunt pe ultima sută de metri 
care se află cele două mari obiective asumate conform Raportului de progres din 30 vizavi de toate avizele necesare privind 
de la preluarea mandatului de parlamentar în septembrie a.c., a fost finalizată activitatea de demararea acestui important proiect, spun 
urmă cu 3 ani, pasajul de la Drajna, respectiv efectuare foraje, se află în curs de elaborare eu, pentru noi, pentru călărăşeni.”
portul turistic. „Am să fac referire la proiectele documentaţia topo în vederea transmiterii de 

Vrăjitoru s-a referit şi la modul în care a fost pe care noi, organizaţia judeţeană, ni le-am către OCPI. De asemenea a fost demarată 
administrat municipiul reşedinţă de judeţ de asumat vizavi de dezvoltarea judeţului activitatea de cercetare arheologică, urmare a 
către PNL în ultimii 8 ani. “La Călăraşi, vizavi de Călăraşi. Când am plecat la Parlament, printre protocolului de colaborare cu Muzeul Dunării 
ceea ce se întâmplă cu dezvoltarea multe alte obiective, le-am avut, în vedere, cu de Jos. Au fost efectuate măsurători de trafic 
municipiului, de faptul cum arată la ora prioritate, pe acestea două: Portul turistic şi privind DN3A şi şi DN21. Fac aici o paranteză, 
actuală acest municipiu după o administraţie Pasajul de la Drajna. Vreau să vă aduc la DN21a fost prins într-un studiu de 
liberală de aproape 8 ani de zile, din punctul cunoştinţă, astăzi, stadiul de progres vizavi de prefezabilitate privind mărirea de la 2 la 4 
meu de vedere este un dezastru. Vin ploile, acest pasaj pe care mulţi dintre noi l-au crezut benzi a acestui drum. DN21 este drumul care 

la un moment dat imposibil de realizat. Am în tot oraşul este spart, nu avem pe unde să pleacă de la ieşire din oraş, de la PETROM, 
faţă documentele care stau la bază şi care circulăm. Se pare că cei mai fericiţi vor fi cei către Pasajul de la Drajna, intersecţia cu calea 
reflectă progresul care a fost realizat în cu service-urile auto în acest oraş.” a conchis ferată, mai departe către Slobozia şi Brăila.    
legătură cu construirea acestui pasaj şi pot să parlamentarul social – democrat.     S-au găsit fondurile necesare pe POIM pentru 

Deputatul Sorin Vrăjitoru, 
vicepreşedinte PSD Călăraşi a vorbit 
despre evenimentele derulate joi, 10 
octombrie, care au cuminat cu 
căderea Cabinetul Dăncilă, demis în 
urma unei moţiuni de cenzură depusă 
de PNL dar trecută cu voturi de 
la...PSD. Vrăjitoru e precaut în ceea ce 
priveşte şansele de constituire a unei 
formule guvernamentale în jurul PNL 
capabilă să asigure şi o bună 
guvernare pânp la următoarele alegeri 
parlamentare, programate peste un 
an.

î Domnule deputat, pentru început, 
câteva cuvinte despre ziua de joi...

Nu a fost o zi fericită pentru PSD având în 
vedere că guvernul a fost demis printr-o 
moţiune de cenzură, după părerea mea 
„nedrepată” din cauza faptului că a trecut 
cu voturile PSD. Dacă-mi este permis o 

acolo. În mod sigur s-ar fi găsit soluţiile Nu cred că e o soluţie. De fapt şi juridic e glumă amară, PSD e singurul partid care 
necesare. foarte complicat. Vin alegerile poată să-şi pună dar şi să-şi dărâme 

prezidenţiale, urmează cele locale prin guverne printr-o moţiune de cenzură. î Ce se va întâmpla cu PSD, în 
mai, iunie. Nu ştiu dacă se pot organiza continuare?î Vă referiţi la ce s-a întâmplat în 2012 şi 
simultan cu cele locale. Rămâne de văzut.Partidul a intrat în opoziţie, vom face din 2017 încoace, în 3 rânduri?

opoziţie pentru că ştim să facem asta î În continuare, vă veţi concentra asupra 
Exact

destul de bine. Şi-i vom lăsa pe cei care au campaniei prezidenţiale...
î De ce credeţi că au trădat cei 4 hotărât dărâmarea guvernului să găsească Într-adevăr, intrăm în campanie, mergem 
parlamentari PSD? o formulă guvernamentală cu care să cu obiectivul nostru până la capăt. 

conducă România până la următoarele Nu ştiu, nu le cunosc motivaţia dar Doamna preşedinte Dăncilă şi-a reiterat 
alegeri parlamentare.indiferent de ce nemulţumiri ar fi avut, ar fi dorinţa de a candida la prezidenţiale. 

trebuit să vină în partid şi să discutăm î Ar fi PSD pentru alegeri anticipate? Mergem să câştigăm!

n PSD Călăraşi n PSD Călăraşi

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a 
anunţat marţi, 15 octombrie 2019, 
că îl invită pe preşedintele Klaus 
Iohannis, candidat la un nou 
mandat pentru alegerile 
prezidenţiale, la o confruntare "unu 
la unu".
"S-a dovedit foarte eficient în a 
coaliza partidele pentru a da jos 
Guvernul. Îl aşteptăm să facă 
dovadă de aceeaşi eficienţă şi la 
votul guvernului său. Este foarte 
eficient în a imagina scenarii şi 
războaie cu PSD. Însă când vine 
vorba de guvernarea ţării şi 
exercitarea atribuţiilor 

perioadă, îl chem în faţa românilor constituţionale, de şef al statului, 
pe candidatul Iohannis la o eşuează pe toată linia. Pentru 
confruntare unu la unu", a spus dărâmarea acestui guvern, fără a 
președintele PSD într-o declaraţie exista o soluţie de înlocuire, şi 
de presă susţinută la sediul central pentru toată lipsa de 
al PSD.responsabilitate arătată în ultima 

Preşedintele PSD Viorica Dăncilă şi-a lansat sâmbătă, 
12 octombrie 2019, candidatura la Preşedinţia 
României. Viorica Dăncilă a declarat că îşi propune ca 
şef al statului să transforme instituţia preşedintelui şi 
Administraţia Prezidenţială într-un simbol al 
transparenţei şi al bunei-credinţe.
"Candidez pentru că am credinţa unei schimbări 
profunde care trebuie să aibă loc de la nivelul 
instituţiei şefului statului spre celelalte instituţii şi 
am credinţa că va veni momentul ca o femeie să 
primească şansa să aducă echilibru, un echilibru 
între instituţii necesar bunăstării oamenilor. Lupta 
pe care o dau acum este pentru fiecare român care 
ar vrea să trăiască în pace, care ar vrea un trai mai 
bun şi care vrea stabilitate şi siguranţă pentru ţara 
sa. Preşedinţia României a fost prea mult timp un 
turn de fildeş, în care aleşii s-au ascuns de popor, a 
fost un buncăr al intereselor obscure şi al jocurilor cei internaţionali, sunt parte a viziunii mele pentru 
de culise. Îmi doresc să transform instituţia România şi alcătuiesc credinţa mea. Voi lucra 
preşedintelui şi Administraţia Prezidenţială într-un pentru o societate în care nimeni nu e lăsat în urmă, 
simbol al transparenţei şi al bunei-credinţe. Am 10 voi susţine incluziunea socială reală, inclusiv la nivel 
principii de la care nu mă voi dezice, care vor sta pe economic şi cultural ", a afirmat preşedintele PSD în 
masa dialogului atât cu partenerii interni, cât şi cu discursul său.

În data de 8 octombrie 2019, la Bruxelles, în cadrul Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor este un 
Săptămânii Europene a Regiunilor si Oraşelor, Autoritatea eveniment anual care se desfăşoară la Bruxelles 
de Management a Programului Interreg V-A România- reprezentând o platformă europeană pentru experţi în 
Bulgaria (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei dezvoltarea regională şi locală, iar schimbul de bune practici 
Publice din România), cu sprijinul Secretariatului Comun în materie de cooperare transfrontalieră, incluziune socială, 
(Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi protecţia mediului, dezvoltare locală precum şi multe altele, 
pentru graniţa România-Bulgaria), au organizat atelierul fiind una dintre numeroasele sale teme.
intitulat ”Cum au îmbunătăţit viaţa cetăţenilor din zona Ro-

Obiectivul atelierului a fost de a asculta şi de a transmite Bg, fondurile Uniunii Europene” cu participarea unor lectori, 
direct Comitetului European al Regiunilor, impresii ale reprezentanţi ai grupurilor ţintă ale Programului Interreg V-
reprezentanţilor grupurilor ţintă ale Programului, sporind A România-Bulgaria (beneficiari de finanţare), făcând 
gradul de sensibilizare cu privire la impactul pozitiv al cunoscute întregii comunităţi a cooperării transfrontaliere, două state partenere, fiind focusat pe rezultate reale din Programului Interreg V-A România-Bulgaria asupra regiunii rezultatele obţinute până acum şi impactul pe care fondurile viaţa cetăţenilor din aria eligibilă a programului sub diverse transfrontaliere România – Bulgaria, concentrându-se pe europene l-au avut asupra îmbunătăţirii calităţii vieţii în aria aspecte: conectivitate, piaţa de muncă, diminuarea rezultate reale din viaţa cetăţenilor din aria eligibilă, pe eligibilă.  r iscuri lor  existente,  abordarea provocări lor  ş i  impactul proiectelor finanţate asupra zonei de frontieră şi 

oportunităţilor oferite de fluviul Dunărea precum şi modul în care acestea au rezolvat problemele identificate de 
conectarea oamenilor de pe ambele părţi ale graniţei. către aceştia. 
Lectorii în cadrul atelierului, beneficiari ai Programului 

Astfel, au fost evidenţiate beneficiile cooperării dintre cele Interreg V-A România-Bulgaria, au împărtăşit experienţa lor 
şi bune practici în implementarea unui proiect 
transfrontalier, subliniind modul în care proiectele au 
rezolvat probleme reale pentru oamenii reali.

Pentru a afla mai multe informaţii despre Programul 
Interreg V-A România-Bulgaria, despre evenimentele 
viitoare, dar şi despre proiectele finanţate, vă invităm să 
accesaţi pagina de internet www.interregrobg.eu.

www.interregrobg.eu
      Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Programul Interreg V-A România – Bulgaria 
la Săptămână Europeană a Regiunilor şi Oraşelor în Bruxelles

117 locuri de parcare au fost create şi Se vor atribui solicitanţilor, prin procedură 
marcate de către Serviciul Public Pavaje Spaţii specifică, ca locuri de parcare de domiciliu, în 
Verzi din subordinea Primăriei Municipiului următoarea perioadă.
Călăraşi, în ultimele luni. Acestea se regăsesc Sursa Facebook Primăria Municipiului 
în zona blocurilor J18, I11, I12 şi B8. Călăraşi

Saint-Gobain România a inaugurat unuia dintre cei mai mari investitori 
joi, 3 octombrie, la Călăraşi, cea mai francezi în România.
nouă investiţie a grupului francez. 

Primarul Municipiului Călăraşi, Daniel 
Este vorba de retehnologizarea liniei 

Ştefan Drăgulin, în alocuţiunea avută, 
de sticlă float, o investiţie care se 

a reiterat angajamentul pe care 
ridică la 20 de milioane de euro şi 

administraţia publică locală l-a făcut 
care va însemna o producţie de 21 de 

în sprijinul susţinerii investitorilor din 
milioane de metri pătraţi de sticlă 

oraşul nostru.
float pe an produsă în Călăraşi. 
Evenimentul s-a bucurat de prezenţa Grupul francez Saint-Gobain România 
ambasadoarei Franţei la Bucureşti, numără 340 de angajaţi la Călăraşi, 
E.S. Michèle Ramis, care a salutat 25% dintre aceştia activând pe noua 
eforturile în inovare şi dezvoltare ale linie de sticlă float retehnologizată.

Marţi, 8 octombrie 2019, la sediul Euro). Durata de implementare a 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională proiectului este de 33 de luni, din care 
Sud Muntenia, Municipiul Călăraşi a 18 luni execuţia lucrărilor.
devenit beneficiarul de noi fonduri Prin proiect se va înfiinţa, în cartierul 
europene, prin semnarea contractului Livada, un centru pentru activităţi şi 
de finanţare pentru proiectul ”Înfiinţare culturale şi se va moderniza strada 
centru pentru activităţi educative şi Violonist Ion Voicu, stradă prin care se 
culturale în cartierul Livada”. Finanţarea realizează accesul la noua clădire ce va 
este asigurată prin Regio 2014-2020, fi construită. Soluţia propusă privind 
Axa prioritară 4 ”Sprijinirea dezvoltării modernizarea străzii este condiţionată 
urbane durabile”. de introducerea unei reţele de 
Contractul de finanţare are o valoare de canalizare pe această stradă, lucrări ce 
2.359.425,55 lei (aprox. 497.000 Euro), vor fi realizate cu fonduri din bugetul 
cofinanţarea din bugetul local fiind de local.                  
doar 2% (47.188,51 lei - aprox. 9.900 BIROUL DE PRESĂ

Vineri, 4 octombrie, a fost semnat, la sediul 
Primăriei Municipiului Călăraşi, primul contract de 
finanţare al UAT Călăraşi pe Axa prioritară 4 a 
Regio 2014-2020 ”Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile”. Este vorba de contractul de finanţare 
aferent proiectului ”Modernizare centru 
comunitar existent şi amenajare zonă adiacentă 
(Oborul Nou)”, menit a creşte calitatea vieţii 
locuitorilor acestui cartier. Centrul comunitar 
existent va fi modernizat prin lucrări de 
recompartimentare, urmând a fi amenajat un 
cabinet medical, iar un teren de 945 mp adiacent 
se va transforma într-un loc de recreere şi pentru 
activităţi sportive.

Contractul de finanţare are o valoare ce se ridică 
la 1.195.505,24 lei, din bugetul local asigurându-
se o cofinanţare de doar 24.000 de lei, iar durata 
de implementare a proiectului este de 22 de luni.
Primăria Municipiului Călăraşi are depuse, în 
cadrul Axei Prioritare 4 a Regio 2014-202, 17 
aplicaţii cu o valoare solicitată de 232 de milioane 
de lei.          BIROUL DE PRESĂ 

R. Paţurcă: Orice zi cu un 
posibil Guvern Iohannis 

înseamnă riscul implementării 
planului de austeritate

n PSD Călăraşi

S. Vrăjitoru: Când am plecat la Parlament 
am avut în vedere două mari obiective!

Sorin Vrăjitoru: Mi-e greu să înţeleg cum s-ar 
putea creiona viitoarea formulă guvernamentală 

care să asigure o bună guvernare

Dăncilă: Îmi doresc să transform instituţia 
preşedintelui şi Administraţia Prezidenţială într-un 

simbol al transparenţei şi al bunei-credinţe

Viorica Dăncilă: Îl chem în faţa 
românilor pe candidatul Iohannis la 

o confruntare unu la unu

n Călăraşi

Primăria anunţă 
semnarea primului 

contract de 
finanţare pe Axa 4 
Regio 2014 - 2020

Saint Gobain România, o nouă investiţie 
de 20 de milioane de euro, la Călăraşi

A fost semnat contractul de finanţare privind înfiinţarea 
unui centru pentru activităţi educative în cartierul Livada

n Primăria Călăraşi

117 locuri de parcare au fost 
create şi marcate de către Serviciul 

Public Pavaje Spaţii Verzi
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