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Conferinţa Anuală pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria

Ziua Cooperării Europene 2019

CINEMA 3D/2D Program Cinema 3D/2D Călăraşi în perioada 18 - 31 octombrie 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.

Iety: Omul Zăpezii Maleficent: Suverana Răului
Mo Familia Adams Paradise Hills

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

noul indice de referintă pentru creditele Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat 
de consum –  care din luna mai 2019, a la 3,03%, valoare înregistrată şi în 
înlocuit ROBOR pentru creditele noi (cele 

sedinţa precedentă, potrivit luate începând din luna mai), potrivit 
datelor publicate de Banca OUG 114.
Naţională a României (BNR). Membră a Comisiei de buget – finanţe din 

Senat, Roxana Paţurcă a mai adăugat că 
ROBOR la 3 luni este indicatorul principal “Românii care au luat credite înainte de 
în funcţie de care se calculează dobânzile mai 2019, plătesc o dobândă mai mică cu 
variabile la creditele în lei. 11%, acum, graţie scăderii ROBOR. 
“ROBOR a ajuns la una dintre cele mai Remarcabil este că IRCC, indicele de 
scăzute cotaţii din acest an. E un efect referintă care a înlocuit ROBOR, este 
benefic al OUG 114, care înseamnă consistent mai mic, 2,66%. Acesta este 
dobânzi mai mici plătite de românii care nivelul indicelului comunicat de BNR 
au luat credit.”  a declarat pentru pentru trimestrul 2 al acestui an. Se face 
www.arenamedia.ro, Roxana Paţurcă, astfel proba evidentă a beneficiilor aduse 
senator PSD Călăraşi care a continuat de OUG 114, pe care Orban şi guvernarea 
“ROBOR la trei luni a coborât la 3,03%. sa intenţionează s-o abroge. Dacă 
Este mai mic cu 11% decât vârful această intenţie devine realitate 
înregistrat în acest an, de 3,41%, în milioane de români cu credite la bănci 
aprilie.” trebuie să se aştepte la dobânzi mai 
ROBOR continuă să se aplice creditelor mari, rate mai mari şi deci mai puţini 
luate de oameni înainte aplicarea IRCC - bani în buzunare.”

Depozitele în lei ale populaţiei finanţe din Camera Superioară Cifrele BNR se adaugă celor ale 
au crescut cu 0,3% în a Parlamentului care a GfK – companie europeană de 
septembrie 2019 faţă de luna continuat “Depozitele în lei cercetare de piaţă – care a 
august, până la 124,942 ale populaţiei sunt mai mari atestat că puterea de 
miliarde lei iar faţă de luna cu aproape 9% faţă de anul cumpărare a românilor a 
septembrie 2018 au înregistrat trecut şi au ajuns la crescut cu 14% în ultimul an. 
un avans de 8,8% (5,2% în aproximativ 125 de miliarde 

“Sunt indicatori clari care stau 
termeni reali) potrivit datelor de  lei – peste 26 de miliarde 

mărturie pentru buna Băncii Naţionale a României. de euro.”
guvernarea a ţării în mandatul „Românii au mai mulţi bani, Cu un procent similar – 8,2% - 
PSD. Cabinetul Dăncilă lasă economisesc mai mult, au crescut şi depozitele în lei 
următorului Executiv o tară depozitele lor bancare sunt ale altor sectoare, care astfel 
echilibrată în plin proces de mai mari. Este o realitate au depăşit totalul de 101 
dezvoltare şi creştere atestată de BNR, care astfel miliarde de lei – peste 21 
economică. Indiferent cât de confirmă buna guvernare a miliarde de euro. “Este deci un 
mare ar fi tentaţia, refrenul PSD, în profund contrast faţă fapt dincolo de orice dubiu că 
moştenirii dezastruoase nu de propaganda politică a lui atât oamenii cât şi companiile 
poate fi interpretat. Ar suna Iohannis.” a declarat pentru din România au reuşit să pună 

www.arenamedia.ro atât de fals că ar compromite bani deoparte, după achitarea 
senatoarea Roxana Paţurcă, iremediabil interpretul!“ a tuturor obligaţiilor/plăţilor 
membră a Comisiei de Buget – conchis Roxana Paţurcă.curente.” a continuat Paţurcă.

Ludovic Orban, deşi nu s-a instalat la Palatul 
Victoriei are toate şansele să intre în conflict 
direct cu primarii PNL şi de la celelalte 
partide care au depus proiecte pentru a fi 
finanţate din Fondul de Dezvoltare şi 
Investiţii.

Recent, Orban a cerut primarilor „să uite de Fondul de 
Dezvoltare şi Investiţii pentru că nu există nicio raţiune 
pentru a dezvolta un astfel de program de finanţare”
Senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv al PSD 
Călăraşi în contrazice pe premierul desemnat susţinând 
că Fondul de Dezvoltare şi Investiţii are două avantaje 
majore spre deosebire de PNDL. „În primul rând oferă 
posibilitatea comunităţilor mici, cu resurse financiare 
puţine, să acceseze finanţarea pentru investiţii la nivel 
local. Spre deosebire de PNDL, unde e necesar ca 
autoritatea locală să facă plăţile din fondurile proprii 
urmând să fie decontate de la Guvern (deci e nevoie 
ca autoritatea locală să aibă sumele în cont sau să facă 
împrumuturi), în cazul FDI, autoritatea locală poate 
solicita un avans de 15% din valoarea finanţării (dar nu 
mai mult de valoare care urmează să fie finanţată în 
anul în care se face solicitarea). După ce foloseşte 
primele 10 puncte procentual din acest avans, 
autoritatea locală poate solicita decontarea plăţilor, 
bani pe care îi va folosi pentru următoarele plăţi şi tot 
aşa până la finalizare investiţiei.. În al doilea rând, prin 
FDI se pot finanţa lucrări din alte proiecte rămase 
neexecutate din lipsă de finanţare. În cadrul FDI se pot 
depune proiecte distincte pentru lucrări rămase 
neexecutate în alte proiecte de investiţii, care în cursul 
derulării şi-au epuizat finanţare estimată iniţial. În 
acest moment sunt sute de astfel de lucrări neexcutate 
şi abandonate, care vizează construcţia de şcoli, de 
grădiniţe, de sisteme de alimetare cu apă şi de 
îndiguire, de sisteme de canalizare şi de gaze.” a 
declarat pentru www.arenamedia.ro Paţurcă.
În opinia sa, „Programele derulate prin FDI nu au ţinut 
cont de culoarea politică a primarilor, aplicându-se 
principiul primul venit, primul servit, existând chiar 
obiecţii din partea unor primari PSD, că omologii lor 
de la PNL au primit mai mulţi bani prin acest program. 
Prin urmare, anunţul lui Orban loveşte în plin primarii 
PNL care deja au primit un avans pentru investiţiile 
derulate (ce riscă astfel să fie întrerupte) sau care au 
depus proiecte în acest program.”
La începutul lunii octombrie, premierul Dăncilă a 
declarat că pentru FDI au fost selectate deja 500 de 
proiecte cu o valoare totală de 6 miliarde de lei iar 
selecţia va continua până la atingerea pragului de 10 
miliarde lei în acest an.
Proiectele finanţate prin FDI vizează în principal 
infrastructura de transport rutier, crearea şi extinderea 
reţelelor de apă, canalizare şi gaze naturale, construcţia 
/ modernizareade şcoli şi grădiniţe. FDI este cel mai 
accesibil program guvernamental pentru proiecte 
locale, comunele şi oraşele beneficiind de finanţare 
rapidă, nemaifiind necesară cofinanţarea din bugetul 
local.

consultarea sindicatelor şi a 
patronatelor.”

Astfel de la 1 Ianuarie 2020 salariul 
minim net va fi de 1363 de lei, cu 55% 
mai mare faţă de 878 de lei, cât era 
atunci când PSD a preluat guvernarea.

Pentru cei cu studii superioare şi 1 an 
vechime salariul minim net va ajunge la 
1563 de lei. Beneficiari direcţi vor fi 
peste 1,3 milioane de români, la care se 
adaugă 116.000 de angajaţi cu studii 
superioare şi cel puţin 1 an vechime.

“Desfiinţarea salariului minim aşa cum 
intenţionează PNL-Orban ar bulversa 
total nu doar sistemul de salarizare – 
pentru că salariul minim este etalonul 
în funcţie, se face ierarhizarea salariilor 
– ci ar face inaplicabile multe prevederi 

Premierul desemnat al României, vină la guvernarea ţării fără să fi 
legale privind  acordarea unor 

Ludovic Orban şi PNL-ul nu doar că vor câştigat alegerile. Partidul său, PNL, cu 
subvenţii, ajutoare sociale ori amenzile 

să taie salariul minim, cu efecte numai 20% dintre voturile românilor, 
de circulaţie. Orban sau PNL fac dovada devastatoare pentru economie, dar vor prin conjuncturi oportuniste, vrea să 
habarnismului lor. Legea salarizării, în să împiedice şi guvernul PSD să-l guverneze, în locul unui partid care a 
vigoare acum, e corelata cu salariul majoreze. “Orice fixare a salariului obţinut 46% la parlamentare. Acum 
minim, care trebuie să ajungă la 2500 minim pe criteria subiective riscă să Orban este pe cale să eşueze în a-şi 
de lei brut până in 2021. Dacă elimină afecteze întregul mediu de afaceri. Îi asigura sprijinul parlamentar minim 
salariul minim sabotează legea somez să nu adopte nicio hotărâre. Nu pentru învestirea guvernului. Aşa că 
salarizării unitare. În loc să umble cu au nicio capacitate să adopte o astfel de termenul legitimitate este ilegitim rostit 
tăieri sau eliminări, Orban ar trebui hotărâre. Dacă totuşi vor vrea să de Orban.”
măcar să fie capabil să facă măcar 10% adopte o astfel de hotărâre de guvern o Paţurcă a subliniat că Guvernul PSD 
din ce a realizat guvernarea PSD. Şi tot vom modifica” a spus Orban. condus de Viorica Dăncilă este pe deplin 
Orban ar trebui să afle că, din toate Declaraţia lui Orban a produs rumoare în îndreptăţit să procedure la majorarea 
ţările din lume, 195 la număr, doar în 9 PSD. Preşedintele executiv al organizaţiei salariului minim respectând întrutotul 
nu există salariu minim. Iar din Uniunea judeţene PSD Călăraşi, senatoarea prevederile Codului Muncii: “Ce nu ştie 
Europeană, România încă are al treilea Roxana Paţurcă a reacţionat susţinând “E Orban sau se face că nu ştie, este că 
cel mai mic nivel al salariului minim, ridicol cum liderul unui partid cu doar guvernul Dăncilă nu doar că este legitim 
dar şi cel mai mare nivel al emigraţiei jumătate din parlamentarii pe care-i are să majoreze salariul minim, ci şi deplin 
forţei de muncă. Creşterea salariului PSD şi care se chinuie să încropească îndreptăţit legal, potrivit Codului 
minim propusă de Guvern va avea ca susţinerea necesară pentru a-şi trece Muncii. Art. 164 care spune clar că 
efecte imediate reducerea sărăciei şi guvernul acuză habarnist că nu e “stabilirea şi calcularea salariului de 
reducerea exodului românilor care legitim ca Executivul condus de Viorica bază minim brut pe ţară garantat în 
pleacă la muncă în străinătate.” a Dăncilă să majoreze salariul minim. plată, corespunzator programului 
conchis viceliderul senatorilor, Roxana Ludovic Orban a ratat o bună ocazie să normal de muncă, se stabileşte prin 
Paţurcă.tacă pe tema legitimităţii. Încearcă să Hotărâre a Guvernului, după 

Prezentă vineri la evenimentul de predare a Studiului de Fezabilitate într-o perioadă scurtă de timp şi predarea 
Fezabilitate pentru Pasajul Denivelat Superior, de la Drajna acestuia CNAIR este un pas extrem de important şi sunt 
către CNAIR, senatoarea Roxana Paţurcă, preşedinte executiv sigură că această investiţie va demara curând, în beneficiul 
al PSD Călăraşi a salutat eforturile depuse până acum în nostru, al călărăşenilor dar şi al celor vecinilor noştri din 
realizarea obiectivului subliniind că investiţia preconizată a se judeţul Ialomiţa.” a declarat în conferinţa de presă, 
realiza, pe raza judeţului Călăraşi, în perioada următoare este senatoarea Roxana Paţurcă.
eminamente guvernamentală, susţinută de PSD. „Realizarea Cel mai probabil, în primăvara anului viitor, după aprobarea 
Pasajului de la Drajna, un obiectiv asumat de guvernarea indicatorilor tehnico – economici prin Hotărâre de Guvern, vor 
PSD, este foarte important pentru călărăşeni şi nu numai care fi licitate la pachet proiectarea şi execuţia. Lucrările ar putea 
se va construi pe raza judeţului nostru, fiind vorba de o demara până la finalul anului, investiţia fiind estimată la circa 
investiţie guvernamentală. Realizarea Studiului de 100 de milioane de lei. 

Orban 
R. Paţurcă:
anunţă desfiinţarea 

FDI.  Anunţul 
lui Orban loveşte în plin 

primarii PNL!

„ a ajuns la una dintre cele 
mai scăzute cotaţii din acest an!”
ROBOR R. Paţurcă: Românii au mai mulţi 

bani, economisesc mai mult. Este o 
realitate atestată de BNR

R. Paţurcă, despre Pasajul de la Drajna: O investiţie 
guvernamentală, în beneficul călărăşenilor!

R. Paţurcă: Ce nu ştie Orban este că guvernul 
Dăncilă nu doar că este legitim să majoreze 

salariul minim, ci şi, îndreptăţit, legal
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