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n Liga a 2-a / Et. 15: Universitatea Cluj – Dunărea 2-1

Marţi, 15 decembrie 2020, Biroul Regional pentru măsurile adecvate luate de către structurile de 
management ale Programului, au fost asigurate Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa 
condiţii pentru a continua implementarea proiectelor România - Bulgaria, în calitate de Secretariat Comun 
şi, deci procesul de dezvoltare a zonei de graniţă în cadrul Programului Interreg V-A România - Bulgaria, 
româno-bulgare. Astfel, chiar şi în contextul împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
pandemiei COVID-19, ţinta de absorbţie de 34 şi Administraţiei din România, în calitate de 
milioane euro stabilită pentru anul 2020, a fost Autoritate de Management şi Ministerul Dezvoltării 
realizată şi chiar depăşită.Regionale şi Lucrărilor Publice din Bulgaria, în calitate 

de Autoritate Naţională, a organizat online, prin La nivelul Programului, un număr de 172 de proiecte 
intermediul aplicaţiei Zoom, a douăsprezecea au primit finanţare în valoare totală de peste 275 
întâlnire a Comitetului de Monitorizare. milioane euro. Prin aceste proiecte, Programul a rândul lor au contribuit la creşterea numărului de 

contribuit la modernizarea a 70 km de drumuri, în înnoptări în regiune cu peste 85.000, 22 de Comitetul de Monitorizare este format din 
timp ce alţi 150 km de drum sunt în diferite stadii de parteneriate în domeniul managementului riscurilor reprezentanţi la nivel naţional, regional şi local din 
execuţie, 45 de produse turistice integrate care la care asigură măsuri adecvate de protecţie pentru România şi Bulgaria, monitorizează Programul şi este 

peste 740.000 de cetăţeni din regiune, 162 de 
responsabil pentru deciziile sale strategice. 

iniţiative ce vizează forţa de muncă şi 79 de 
Preşedinţia Comitetului de Monitorizare alternează 

mecanisme transfrontaliere în diferite domenii.
anual între cele două State Membre.

Multe alte concluzii, rezultate, informaţii şi date 
Discuţiile s-au axat pe stadiul implementării 

statistice sunt disponibile pe pagina de internet a 
Programului, anul 2020 fiind un an plin de provocări, 

programului, www.interregrobg.eu.
mai ales în contextul pandemiei de COVID-19. Prin 

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

A douăsprezecea întâlnire a Comitetului de Monitorizare 
al Programului Interreg V-A România - Bulgaria

puncte în cont. În prima rundă din 2021, echipa noastră În epilogul etapei a 15-a, ultima programată în 
va juca acasă împotriva constănţenilor de la Farul.acest an, Dunărea a fost foarte aproape de o 

surpriză la Cluj Napoca. Gazdele au început în Universitatea Cluj – Dunărea 
forţă ratând bune ocazii prin Golan (6), Gavra Călăraşi 2-1
(min. 14, reluare cu capul, balonul trecând puţin 

Au marcat: Cristian Gavra (26), Sergio Ribeiro (85) / pe lângă poartă), Ştefănescu (18) şi Luchin (18), Bogdan Şandru (78 – pen.)
de fiecare dată Began făcându-şi datoria. Universitatea Cluj: 1. Vlad Muţiu – 2. Ionuţ Ilieş, 35. 

Andrei Mureşan, 30. Gabriel Tamaş (cpt.), 24. Srdjan 
Dunărea avea să cedeze în minutul 26. Cristi Gavra prinde Luchin, 13. Carol Taub (26. Laurenţiu Rus 66′) – 6. Tudor 
un şut sănătos de la 23 de metri, balonul ducându-se în Telcean – 70. Alexandru Negrean (8. Daniel Novac 75′), 
plasă lângă bara din dreapta, la semiînălţime. Prins pe 10. Idan Golan (11. Alexandru Pop 90′), 17. Cătălin 
picior greşit, Began a avut o intervenţie tardivă. Ştefănescu (19. Nicolae Pîrvulescu 66′) – 93. Cristian 

Gavra (83. Sergio Ribeiro 75′)Cu 3 minute înainte de pauză, Vali Alexandru a provocat 
Rezerve: 12. Cosmin Vâtcă – 14. Matei Moraru, 5. Inacio ceva emoţii în tabăra clujenilor, reluând din 13 metri cu 
Miguel, 80. Bogdan Barbulatul însă Muţiu a avut timp să plonjeze şi să respingă.
Antrenor: Costel EnachePartea a doua e mai echilibrată, Dunărea reuşind chiar să 
Dunărea Călăraşi: 12. Răzvan Began – 22. Ionuţ Sîrbu, 20. egaleze în minutul 78. Intrat pe teren în locul lui 
Bogdan Şandru (cpt.), 6. Kamil Wiktorski, 18. Robert Cârstocea în minutul 62, Sorin Sava şutează puternic din 
Sălceanu – 14. Ariel Lopez (21. Mădălin Calu 34′) – 7. careu însă balonul îl loveşte în cotul drept pe Luchin, 
Mădălin Tudoran, 17. Alin Cârstocea (14. Sorin  Sava 63′), centralul Ionuţ Coza dictând lovitură de la 11 metri. 
11. Sandro Djuric, 8. Marius Fotescu (73. Charles Acolatse Execută perfect Bogdan Şandru (pe jos în stânga lui 
63′) – 19. Valentin Alexandru (10. Adrian Zaluschi 78′)Muţiu care s-a aruncat în dreapta) şi egalează. Dunărea 
Rezerve: 1. Stefan Krell – 29. Costin Petre, 3. Ionuţ Ţenea, încearcă mai mult, iese la atac dar defensiva e prinsă pe 
27. Teodor Carageapicior greşit în minutul 85. Golan îl lansează pe nou – 
Antrenor: Cristian Pustaiintratul Sergio Ribeiro care ţâşneşte de la mijlocul 

terenului şi înscrie din careu, pe jos lângă bara din Au arbitrat: Ionuţ Coza (Cernica – Ilfov) - Damian Antal 
dreapta lui Began. (Bacău) şi Ovidiu Timar (Oradea). Rezervă: Marius Omuţ 

(Satu Mare). Observatori: Zaharia Ciev (Timişoara) şi O înfrângere care putea fi evitată dacă “galben – 
Cristian Petropulos (Alba Iulia).albaştrii” ar fi tratat finalul de meci cu mai multă 

responsabilitate. Dunărea îşi trece în cont al 4-lea eşec Cartonaşe galbene: T. Telcean (55), S. Luchin (76) / K. 
stagional încheind totuşi anul pe poziţia a 4-a cu 24 de Wiktorski (65)

la bugetul local. Am reuşit să dăm importanţă 
anumitor segmente din şcoli, copiii nevoiaşi, 
oferindu-le tablete iar cadrelor didactice 
laptopuri.

Anul agricol secetos a afectat în mod 
evident şi veniturile la bugetul local. Cum staţi 
totuşi cu încasările?
E un procent mult mai mic în raport cu anii 

Aniel Nedelcu Paţurcă este primarul care anteriori. Cred că o să ne apropiem de 60% în 
conduce comuna Borcea din 2012 condiţiile în care încasăm de regulă undeva la 
încoace. Pe 27 septembrie a obţinut al 3- 85%. Sunt 20-25 de procente în minus. O să fie 
lea mandat câştigând competiţia pentru destul de greu anul viitor dar încercăm să 

identificăm şi soluţiile. Sunt un om care nu Primărie într-o manieră clară, nelăsând 
obişnuieşte să se plângă. Şi atunci când am nicio speranţă contracandidaţilor săi. În 
devenit primar, comuna Borcea avea destule ciuda dificultăţilor generate de criza 
datorii. Mă refer la arierate, estimate la circa 12 sanitară dar şi de cea economică, comuna 
miliarde de lei vechi. Ne-am pus pe treabă şi 

Borcea continuă să se modernizeze, am reuşit să facem faţă situaţiei. Sunt un om 
racordarea la reţeaua de gaze naturale, practic care caută de fiecare dată soluţii. Nu 
reabilitarea şi modernizarea Căminului încep să mă plâng cum fac alţii cu “greaua 
cultural din satul Pietroiu şi construirea moştenire” sau “vechea guvernare”. Încercăm 
unei grădiniţe cu program prelungit fiind să le finalizăm pe toate chiar dacă avem mai 

puţini bani la dispoziţie. Căutăm soluţii şi priorităţile pentru noul mandat ale 
încercăm să organizăm lucrurile în aşa fel încât primarului liberal, Aniel Nedelcu Paţurcă.
să putem să asigurăm cofinanţările de care 
avem nevoie pentru că nu sunt puţine: 

Domnule primar, puţine zile ne mai despart 
cofinanţare la proiectul cu gazele, cu grădiniţa, 

de finalul anului. Dacă ar fi să facem un scurt 
cu şanţurile privind captarea apelor, cu căminul 

bilanţ, observ că a fost un an rodnic pentru 
cultural de la Pietroiu, cu baza sportivă. Asta 

dvs. din punct de vedere politic. Aţi obţinut al 
înseamnă bani.

3-lea mandat de primar într-o manieră clară, 
Deci bătălia în 2021 se va da pentru aţi câştigat alegerile parlamentare la nivel de 

asigurarea resurselor necesare pentru comună iar partidul pe care-l reprezentaţi se naturale. Am muncit foarte mult pentru acest importante. Două pe CNI şi mă refer la Căminul 
cofinanţări. Cum arată proiectul de buget pregăteşte din nou de guvernare. proiect. Cred că suntem singura comună din Cultural de la Pietroiu şi la Grădiniţa cu 
pentru 2021?judeţul Călăraşi în care avem SF, PT, DALI şi vreo program prelungit. Deci, proiect de gaze, cămin Da, într-adevăr, a fost un an cu destule, să zic 
Este creionat deja. Vă daţi seama, la toate 37 de avize. Practic, mai avem nevoie de bani cultural şi grădiniţă. Avem şi proiectul sală de aşa, şi cu bune şi cu rele. Din păcate, a fost un 
capitolele am fost nevoiţi să reducem alocările pentru finanţarea lucrărilor. Ştiţi ce înseamnă sport, depus la CNI. Acolo am întâmpinat o an extrem de secetos, poate cel mai secetos din 
cu circa 25% din cauza încasărilor mai mici, a să stai la Mediaş 2 luni ca să iei avizul de la problemă în sensul în care n-am avut forma ultimii 40. Fiind o zonă agricolă, am întâmpinat 
vremurilor pe care le trăim.Transgaz...Iar acum sper să nu se ţină cont şi de juridică bine definită dar am refăcut destule probleme aici cu această secetă, 

Ce mesaj transmiteţi cetăţenilor comunei culoarea politică. Dacă asta contează, atunci documentaţia pe care am depus-o.producţia a fost practic inexistentă.
dvs. pe care o conduceţi fără întrerupere din indiferent cât de bun este primarul, i se vor Acum lucrăm la finalizarea şanţurilor de captare Au trecut alegerile, acum trebuie să ne apucăm 
2012 încoace?băga beţe în roate ca să nu finalizeze proiectul a apelor pluviale. Comuna noastră fiind o formă de treabă! În acest moment, comuna Borcea pe 

respectiv. Practic, nu văd ce probleme ar mai fi Să aibă încredere în administraţia publică geometrică cu o înclinare mai mare de 7%, care o reprezint şi cu acest prilej doresc să 
de rezolvat astfel încât comuna Borcea să fie locală. Gânduri bune tuturor şi să dea Bunul aceste şanţuri sunt foarte necesare deoarece adresez mulţumiri cetăţenilor care mi-au 
racordată la reţeaua de gaz. Asta ar însemna un Dumnezeu să trecem cu bine peste această atunci când plouă torenţial se inundă curţile şi acordat încrederea în număr destul de mare, 
pas enorm către dezvoltare şi mă refer la mare încercare a vieţii, generată de această gospodăriile cetăţenilor.diferenţa faţă de ceilalţi contracandidaţi fiind 
aducerea de investitori care să genereze şi pandemie. Le urez tuturor sănătate şi sper ca destul de accentuată, are în vedre câteva Vedeţi că trecem prin această pandemie care a 
locuri de muncă şi de ce nu?, la crearea unui 2021 să devină şi un an al certitudinilor, al obiective importante. Prima mare provocare şi provocat atâtea probleme. Am încercat să 
confort superior în comunitate. speranţei, al prosperităţii pentru fiecare dintre care nu e de acum ci de vreo 2 ani şi jumătate, ajutăm şcolile pe care le-am dotat cu tablete 

noi.Am reuşit să depunem şi 3 proiecte, foarte este racordarea comunei la conducta de gaze prin programul guvernamental dar şi cu bani de 

î 

î 

î 

î 

1. U Craiova 1948 14 8 6 0 27-12 30
2. Viitorul Pandurii 14 8 2 4 26-21 26
3. FC Rapid 14 8 2 4 22-20 26
4. Dunărea Călăraşi 14 7 3 4 19-15 24
5. ASU Poli Timişoara 14 6 6 2 14-11 24
6. Universitatea Cluj 14 7 2 5 18-12 23
7. Metaloglobus 14 6 4 4 16-10 22
8. FK Csikszereda 14 6 4 4 16-12 22
9. Petrolul Ploieşti 14 6 3 5 23-14 21
10. Gloria Buzău 14 5 6 3 17-12 21
11. CS Mioveni 15 5 6 4 13-8 21
12. Farul Constanţa 14 6 2 6 15-16 20
13. Turris Tr. Măgurele 15 4 7 4 23-19 19
14. CSM Reşiţa 14 5 3 6 9-16 18
15. Ripensia Timişoara 14 6 0 8 13-25 18
16. CSM Slatina 14 5 1 8 16-19 16
17. Concordia Chiajna 15 4 3 8 20-21 15
18. Fotbal C. Recea 14 4 3 7 20-26 15 
19. Unirea Slobozia 14 4 3 7 12-21 15
20. Aerostar Bacău 14 2 3 9 17-25 9
21. Pandurii Tg. Jiu 15 2 1 12 14-35 7

FC Rapid – Ripensia Timişoara; FK Csikszereda – CSM Reşiţa; Dunărea 
Călăraşi – Farul Constanţa; Viitorul Pandurii – Universitatea Cluj; CSM 
Slatina – CS Mioveni; Fotbal Comuna Recea – Concordia Chiajna; U 
Craiova 1948 – Turris Turnu Măgurele; Petrolul Ploieşti – 
Metaloglobus; Aerostar Bacău – Unirea Slobozia; ASU Poli Timişoara – 
SCM Gloria Buzău

Dunărea Călăraşi a încheiat anul pe (acasă – et. 18 – 6 martie), FK Play-out-ul, în care 15 participante 
locul 4 cu 24 de puncte (14 partide) Csikszereda (în deplasare – et. 19 – vor fi împărţite în două grupe, se va 
fiind devansată de U Craiova 1948 13c martie), FC Rapid (în deplasare disputa tot începând cu 3 aprilie 
(30 p), Viitorul Pandurii şi FC Rapid, – et. 20 – 20 martie), Viitorul 2021 şi până pe 8 mai 2021.
fiecare câte 26 de puncte dar Pandurii Tg. Jiu (acasă – et. 21 – 27 

Barajul de promovare în Liga 1 este departajate de golaveraj. În cadrul martie).
programat pe 29 mai 2021 (turul) şi sezonului regulat, Dunărea va mai Play-off-ul Ligii 2, în care vor evolua 2 iunie 2021 (returul).juca, succesiv, cu Farul Constanţa primele 6 clasate după prima fază a 

(acasă - et. 16 – 20 februarie 2021), Barajul pentru menţinerea în Liga 2 campionatului, va debuta pe 3 
CSM Reşiţa (în deplasare – et. 17 – va avea loc pe 15 mai 2021 (turul) şi aprilie 2021 şi se va încheia pe 22 
27 februarie), Ripensia Timişoara 22 mai 2021 (returul).mai 2021.

n Borcea

Aniel Nedelcu Paţurcă: Au trecut alegerile, 
acum trebuie să ne apucăm de treabă!

Etapa a 16-a / Sâmbătă, 20 februarie 2021

SCM Gloria Buzău – Aerostar Bacău 1-1

Pandurii Tg. Jiu – U Craiova 1948 2-3

Concordia Chiajna – CSM Slatina 3-2

Farul Constanța – FK Csikszereda 0-2

CSM Reșița – Ripensia Timișoara 2-0

Turris Tr. Măgurele – Fotbal Comuna Recea 1-1

Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești 0-3

CS Mioveni – Viitorul Pandurii 1-2

ASU Poli Timișoara – FC Rapid 0-2

Universitatea Cluj – Dunărea Călărași 2-1

Au marcat: Cr. Gavra (26), S. Ribeiro (84) / B. Șandru (78 – pen.)

Etapa a 15-a / Rezultate

Clasament

Alte 6 „provocări” în sezonul regulat

Eşec în ultimul meci al anului!Ministerul Finanţelor Publice anunţă mediul de afaceri că locurilor de muncă aferente acestora în aceeaşi regiune;
se pot depune cereri pentru finanţare în baza - flexibilizarea procedurii de plată a ajutorului de stat, prin 
H.G.nr.332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor eliminarea condiţiilor referitoare la numărul maxim de 
de stat pentru sprijinirea investiţiilor noi, care promovează cereri care se pot depune într-un an calendaristic.
dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă. Principalele criterii de eligibilitate şi condiţii obligatorii:
Obiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea 

· Investiţiile realizate trebuie să fie considerate investiţii 
regională prin realizarea de investiţii care determină 

iniţiale sau investiţii iniţiale în favoarea unei activităţi 
crearea a minim 100 de locuri de muncă şi încurajarea 

economice noi.
participării active a întreprinderilor la reducerea 

· Compania nu intră în categoria ”întreprinderilor în decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea 
dificultate”, definite conform art. 2 alin. (18) din economiei româneşti. În cadrul schemei sunt finanţate 
Regulament. Astfel, nu sunt eligibile întreprinderile care se cheltuielile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani 
află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:consecutivi, ca urmare a creării de noi locuri de muncă. Se 
- în ultimul an fiscal jumătate din capitalul social subscris a acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, 
dispărut din cauza pierderilor acumulate;pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. În 
- raportul datorii/capitaluri proprii este mai mare de 7,5;anul 2020, pentru ambele scheme de ajutor de stat 
- capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza administrare de M.F.P. (instituite în baza H.G. nr.332/2014 
EBITDA se situează sub valoarea de 1 (în cazul şi H.G. nr. 807/2014) a fost alocat un buget de 1,5 miliarde 
întreprinderilor mari).lei.
· Nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, În luna august, prin Hotărârea de Guvern nr.598/2020 a 
faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere fost revizuită această schemă, pentru creşterea 
operaţională, lichidare sau suspendare temporară a accesibilităţii companiilor la finanţarea investiţiilor cu 
activităţii.ajutor de stat.
· Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a Principalele modificări prevăd:
unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au - prelungirea până în anul 2023 a perioadei în care se pot 
fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor emite acorduri pentru finanţare;
legale în vigoare.- prelungirea până în anul 2028 a perioadei în care se 

poate efectua plata ajutorului de stat; · Nu au efectuat o relocare către unitatea în care 
- eliminarea condiţiei privind angajarea de lucrători urmează să aibă loc investiţia.
defavorizaţi; · Este demonstrat efectul stimulativ al ajutorului.
- introducerea posibilităţii demarării proiectului de 

Cheltuielile eligibile sunt costurile salariale înregistrate pe 
investiţii după depunerea cererii pentru finanţare;

o perioadă de 2 ani consecutivi aferente noilor locuri de 
- eliminarea obligativităţii operatorului economic de a nu 

muncă create ca urmare a realizării de investiţii, ce includ 
înregistra debite restanţe la bugetul general consolidat al 

salariul brut şi contribuţiile obligatorii.
statului la momentul depunerii cererii de acord pentru 

Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de finanţare, această obligaţie rămânând valabilă la 
documentele justificative, se transmit la Registratura momentul plăţii ajutorului de stat;
generală a Ministerului Finanţelor Publice, Bd. Libertăţii nr. - eliminarea evaluării cererilor de acord pentru finanţare în 
16, sector 5, Bucureşti, menţionându-se pe documentaţie: 2 etape în vederea simplificării procedurii de evaluare;
„Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat - stabilirea unui termen de 6 luni de la emiterea acordului 
instituită prin H.G. nr. 332/2014”.pentru finanţare pentru asigurarea surselor de finanţare şi 

demonstrarea situaţiei juridice a locaţiei, având în vedere Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite 
că procesul de perfectare a documentelor juridice în în vederea obţinerii finanţării şi modul de completare a 
contextul actual poate întârzia depunerea cererii de acord documentelor necesare se regăsesc la secţiunea Ajutor de 
pentru finanţare; stat – H.G. nr. 332/2014. Orice întrebări, sesizări şi solicitări 
- flexibilizarea condiţiilor pe care trebuie să le de clarificări referitoare la prevederile acestui mecanism 
ȋndeplinească ȋntreprinderile ȋn activitate, respectiv de finanţare pot fi adresate prin intermediul platformei 
eliminarea condiţiei privind rentabilitatea cifrei de afaceri; dedicate, aflată la dispoziţia operatorilor economici la 
- posibilitatea modificării locaţiei/locaţiilor, precum şi a rubrica - Formular întrebări.

Guvernul a alocat, cu două zile înainte de data alegerilor 
parlamentare, suma de 743.740.000 lei, din Fondul de 
rezervă bugetară unor unităţi / subdiviziuni administrativ-
teritoriale pentru plata drepturilor asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav şi a indemnizaţiilor lunare 
ale persoanelor cu handicap grav.
Pentru judeţul Călăraşi suma este de 2.446.000 lei (0,32% 
din suma totală mai sus-menţionată!) şi este alocată unui 
număr de 18 UAT-uri, 10 dintre ele fiind conduse de primari 
liberali iar 8, de PSD.
Şi de data asta, liberalii au reuşit să obţină o felie mai mare, 
criteriul politic făcând diferenţa. Este vorba de suma totală 
de 1660.000 lei (adică 67,87%). Cei mai mulţi vor intra în 
contul Primăriei Modelu, 495.000 lei. Urmează Primăria 
Alexandru Odobescu cu 300.000 lei şi Primăria Borcea cu 
200.000 lei. Sigur că în aceste localităţi sunt probleme dar 
tot de acolo se aşteaptă pentru duminică şi o mobilizare mai 
accentuată din partea primarilor.
Pentru UAT-urile conduse de primari PSD, Guvernul, 
probabil la “recomandarea” Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Călăraşi care a întocmit lista cu necesităţi, a alocat suma 
totală de 786.000 lei (adică un procent de 32,13%) deşi pe 
listă figurează şi Primăria municipiului reşedinţă de judeţ 
care a fost “cadorisită” cu suma de doar 100.000 lei. Sunt 
convins că dacă Executivul de aici ar fi fost de culoare 
galbenă, alocarea ar fi fost mult mai generoasă.
Nedrept e că în toată povestea asta care seamănă izbitor cu 
cea din septembrie când a avut loc o altă alocare...politică, 
suferă de fapt persoanele cu handicap grav şi asistenţii 
personali ai acestora, prinşi la mijloc în această vâltoare 
politică, mutată acum la un alt nivel, şi nu neapărat primarii 
care provin de la partidul inamic al celui aflat la guvernare. 
Asta e, atât s-a putut!

Au pus din nou mâna 
pe felia cea mai mare!

Lista UAT-urilor care a primit fonduri pentru plata 
drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav şi a indemnizaţiilor lunare ale 
persoanelor cu handicap grav

Ü Primării conduse de primari PNL: 10; Suma totală: 
1.660.000 lei (67,87%)
1. Alexandru Odobescu – 300 mii lei; 2. Borcea – 200 mii lei; 3. 
Chiselet – 100 mii lei ; 4. Dorobanţu – 100 mii lei; 5. Frăsinet – 
50 mii lei; 6. Jegălia – 139 mii lei; 7. Lehliu – 100 mii lei; 8. Luica 
– 46 mii lei; 9. Modelu – 495 mii lei; 10. Ştefan cel Mare – 130 
mii lei
Ü Primării conduse de primari PSD: 8; Suma totală: 786.000 
lei (32,13%)
1. Călăraşi – 100 mii; 2. Chirnogi – 100 mii lei; 3. Grădiştea – 
331 mii lei; 4. Independenţa – 33 mii lei; 5. Ştefan Vodă – 40 
mii lei; 6. Vasilaţi – 37 mii lei; 7. Vîlcelele – 30 mii lei; 8. Vlad 
Ţepeş – 115 mii lei

Schema de ajutor de stat 332/2014, prin 
care sunt finanţate cheltuielile cu salariile 

pentru investiţiile noi, a fost redeschisă 
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n Liga a 2-a / Et. 15: Universitatea Cluj – Dunărea 2-1

Marţi, 15 decembrie 2020, Biroul Regional pentru măsurile adecvate luate de către structurile de 
management ale Programului, au fost asigurate Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa 
condiţii pentru a continua implementarea proiectelor România - Bulgaria, în calitate de Secretariat Comun 
şi, deci procesul de dezvoltare a zonei de graniţă în cadrul Programului Interreg V-A România - Bulgaria, 
româno-bulgare. Astfel, chiar şi în contextul împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
pandemiei COVID-19, ţinta de absorbţie de 34 şi Administraţiei din România, în calitate de 
milioane euro stabilită pentru anul 2020, a fost Autoritate de Management şi Ministerul Dezvoltării 
realizată şi chiar depăşită.Regionale şi Lucrărilor Publice din Bulgaria, în calitate 

de Autoritate Naţională, a organizat online, prin La nivelul Programului, un număr de 172 de proiecte 
intermediul aplicaţiei Zoom, a douăsprezecea au primit finanţare în valoare totală de peste 275 
întâlnire a Comitetului de Monitorizare. milioane euro. Prin aceste proiecte, Programul a rândul lor au contribuit la creşterea numărului de 

contribuit la modernizarea a 70 km de drumuri, în înnoptări în regiune cu peste 85.000, 22 de Comitetul de Monitorizare este format din 
timp ce alţi 150 km de drum sunt în diferite stadii de parteneriate în domeniul managementului riscurilor reprezentanţi la nivel naţional, regional şi local din 
execuţie, 45 de produse turistice integrate care la care asigură măsuri adecvate de protecţie pentru România şi Bulgaria, monitorizează Programul şi este 

peste 740.000 de cetăţeni din regiune, 162 de 
responsabil pentru deciziile sale strategice. 

iniţiative ce vizează forţa de muncă şi 79 de 
Preşedinţia Comitetului de Monitorizare alternează 

mecanisme transfrontaliere în diferite domenii.
anual între cele două State Membre.

Multe alte concluzii, rezultate, informaţii şi date 
Discuţiile s-au axat pe stadiul implementării 

statistice sunt disponibile pe pagina de internet a 
Programului, anul 2020 fiind un an plin de provocări, 

programului, www.interregrobg.eu.
mai ales în contextul pandemiei de COVID-19. Prin 

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

A douăsprezecea întâlnire a Comitetului de Monitorizare 
al Programului Interreg V-A România - Bulgaria

puncte în cont. În prima rundă din 2021, echipa noastră În epilogul etapei a 15-a, ultima programată în 
va juca acasă împotriva constănţenilor de la Farul.acest an, Dunărea a fost foarte aproape de o 

surpriză la Cluj Napoca. Gazdele au început în Universitatea Cluj – Dunărea 
forţă ratând bune ocazii prin Golan (6), Gavra Călăraşi 2-1
(min. 14, reluare cu capul, balonul trecând puţin 

Au marcat: Cristian Gavra (26), Sergio Ribeiro (85) / pe lângă poartă), Ştefănescu (18) şi Luchin (18), Bogdan Şandru (78 – pen.)
de fiecare dată Began făcându-şi datoria. Universitatea Cluj: 1. Vlad Muţiu – 2. Ionuţ Ilieş, 35. 

Andrei Mureşan, 30. Gabriel Tamaş (cpt.), 24. Srdjan 
Dunărea avea să cedeze în minutul 26. Cristi Gavra prinde Luchin, 13. Carol Taub (26. Laurenţiu Rus 66′) – 6. Tudor 
un şut sănătos de la 23 de metri, balonul ducându-se în Telcean – 70. Alexandru Negrean (8. Daniel Novac 75′), 
plasă lângă bara din dreapta, la semiînălţime. Prins pe 10. Idan Golan (11. Alexandru Pop 90′), 17. Cătălin 
picior greşit, Began a avut o intervenţie tardivă. Ştefănescu (19. Nicolae Pîrvulescu 66′) – 93. Cristian 

Gavra (83. Sergio Ribeiro 75′)Cu 3 minute înainte de pauză, Vali Alexandru a provocat 
Rezerve: 12. Cosmin Vâtcă – 14. Matei Moraru, 5. Inacio ceva emoţii în tabăra clujenilor, reluând din 13 metri cu 
Miguel, 80. Bogdan Barbulatul însă Muţiu a avut timp să plonjeze şi să respingă.
Antrenor: Costel EnachePartea a doua e mai echilibrată, Dunărea reuşind chiar să 
Dunărea Călăraşi: 12. Răzvan Began – 22. Ionuţ Sîrbu, 20. egaleze în minutul 78. Intrat pe teren în locul lui 
Bogdan Şandru (cpt.), 6. Kamil Wiktorski, 18. Robert Cârstocea în minutul 62, Sorin Sava şutează puternic din 
Sălceanu – 14. Ariel Lopez (21. Mădălin Calu 34′) – 7. careu însă balonul îl loveşte în cotul drept pe Luchin, 
Mădălin Tudoran, 17. Alin Cârstocea (14. Sorin  Sava 63′), centralul Ionuţ Coza dictând lovitură de la 11 metri. 
11. Sandro Djuric, 8. Marius Fotescu (73. Charles Acolatse Execută perfect Bogdan Şandru (pe jos în stânga lui 
63′) – 19. Valentin Alexandru (10. Adrian Zaluschi 78′)Muţiu care s-a aruncat în dreapta) şi egalează. Dunărea 
Rezerve: 1. Stefan Krell – 29. Costin Petre, 3. Ionuţ Ţenea, încearcă mai mult, iese la atac dar defensiva e prinsă pe 
27. Teodor Carageapicior greşit în minutul 85. Golan îl lansează pe nou – 
Antrenor: Cristian Pustaiintratul Sergio Ribeiro care ţâşneşte de la mijlocul 

terenului şi înscrie din careu, pe jos lângă bara din Au arbitrat: Ionuţ Coza (Cernica – Ilfov) - Damian Antal 
dreapta lui Began. (Bacău) şi Ovidiu Timar (Oradea). Rezervă: Marius Omuţ 

(Satu Mare). Observatori: Zaharia Ciev (Timişoara) şi O înfrângere care putea fi evitată dacă “galben – 
Cristian Petropulos (Alba Iulia).albaştrii” ar fi tratat finalul de meci cu mai multă 

responsabilitate. Dunărea îşi trece în cont al 4-lea eşec Cartonaşe galbene: T. Telcean (55), S. Luchin (76) / K. 
stagional încheind totuşi anul pe poziţia a 4-a cu 24 de Wiktorski (65)

la bugetul local. Am reuşit să dăm importanţă 
anumitor segmente din şcoli, copiii nevoiaşi, 
oferindu-le tablete iar cadrelor didactice 
laptopuri.

Anul agricol secetos a afectat în mod 
evident şi veniturile la bugetul local. Cum staţi 
totuşi cu încasările?
E un procent mult mai mic în raport cu anii 

Aniel Nedelcu Paţurcă este primarul care anteriori. Cred că o să ne apropiem de 60% în 
conduce comuna Borcea din 2012 condiţiile în care încasăm de regulă undeva la 
încoace. Pe 27 septembrie a obţinut al 3- 85%. Sunt 20-25 de procente în minus. O să fie 
lea mandat câştigând competiţia pentru destul de greu anul viitor dar încercăm să 

identificăm şi soluţiile. Sunt un om care nu Primărie într-o manieră clară, nelăsând 
obişnuieşte să se plângă. Şi atunci când am nicio speranţă contracandidaţilor săi. În 
devenit primar, comuna Borcea avea destule ciuda dificultăţilor generate de criza 
datorii. Mă refer la arierate, estimate la circa 12 sanitară dar şi de cea economică, comuna 
miliarde de lei vechi. Ne-am pus pe treabă şi 

Borcea continuă să se modernizeze, am reuşit să facem faţă situaţiei. Sunt un om 
racordarea la reţeaua de gaze naturale, practic care caută de fiecare dată soluţii. Nu 
reabilitarea şi modernizarea Căminului încep să mă plâng cum fac alţii cu “greaua 
cultural din satul Pietroiu şi construirea moştenire” sau “vechea guvernare”. Încercăm 
unei grădiniţe cu program prelungit fiind să le finalizăm pe toate chiar dacă avem mai 

puţini bani la dispoziţie. Căutăm soluţii şi priorităţile pentru noul mandat ale 
încercăm să organizăm lucrurile în aşa fel încât primarului liberal, Aniel Nedelcu Paţurcă.
să putem să asigurăm cofinanţările de care 
avem nevoie pentru că nu sunt puţine: 

Domnule primar, puţine zile ne mai despart 
cofinanţare la proiectul cu gazele, cu grădiniţa, 

de finalul anului. Dacă ar fi să facem un scurt 
cu şanţurile privind captarea apelor, cu căminul 

bilanţ, observ că a fost un an rodnic pentru 
cultural de la Pietroiu, cu baza sportivă. Asta 

dvs. din punct de vedere politic. Aţi obţinut al 
înseamnă bani.

3-lea mandat de primar într-o manieră clară, 
Deci bătălia în 2021 se va da pentru aţi câştigat alegerile parlamentare la nivel de 

asigurarea resurselor necesare pentru comună iar partidul pe care-l reprezentaţi se naturale. Am muncit foarte mult pentru acest importante. Două pe CNI şi mă refer la Căminul 
cofinanţări. Cum arată proiectul de buget pregăteşte din nou de guvernare. proiect. Cred că suntem singura comună din Cultural de la Pietroiu şi la Grădiniţa cu 
pentru 2021?judeţul Călăraşi în care avem SF, PT, DALI şi vreo program prelungit. Deci, proiect de gaze, cămin Da, într-adevăr, a fost un an cu destule, să zic 
Este creionat deja. Vă daţi seama, la toate 37 de avize. Practic, mai avem nevoie de bani cultural şi grădiniţă. Avem şi proiectul sală de aşa, şi cu bune şi cu rele. Din păcate, a fost un 
capitolele am fost nevoiţi să reducem alocările pentru finanţarea lucrărilor. Ştiţi ce înseamnă sport, depus la CNI. Acolo am întâmpinat o an extrem de secetos, poate cel mai secetos din 
cu circa 25% din cauza încasărilor mai mici, a să stai la Mediaş 2 luni ca să iei avizul de la problemă în sensul în care n-am avut forma ultimii 40. Fiind o zonă agricolă, am întâmpinat 
vremurilor pe care le trăim.Transgaz...Iar acum sper să nu se ţină cont şi de juridică bine definită dar am refăcut destule probleme aici cu această secetă, 

Ce mesaj transmiteţi cetăţenilor comunei culoarea politică. Dacă asta contează, atunci documentaţia pe care am depus-o.producţia a fost practic inexistentă.
dvs. pe care o conduceţi fără întrerupere din indiferent cât de bun este primarul, i se vor Acum lucrăm la finalizarea şanţurilor de captare Au trecut alegerile, acum trebuie să ne apucăm 
2012 încoace?băga beţe în roate ca să nu finalizeze proiectul a apelor pluviale. Comuna noastră fiind o formă de treabă! În acest moment, comuna Borcea pe 

respectiv. Practic, nu văd ce probleme ar mai fi Să aibă încredere în administraţia publică geometrică cu o înclinare mai mare de 7%, care o reprezint şi cu acest prilej doresc să 
de rezolvat astfel încât comuna Borcea să fie locală. Gânduri bune tuturor şi să dea Bunul aceste şanţuri sunt foarte necesare deoarece adresez mulţumiri cetăţenilor care mi-au 
racordată la reţeaua de gaz. Asta ar însemna un Dumnezeu să trecem cu bine peste această atunci când plouă torenţial se inundă curţile şi acordat încrederea în număr destul de mare, 
pas enorm către dezvoltare şi mă refer la mare încercare a vieţii, generată de această gospodăriile cetăţenilor.diferenţa faţă de ceilalţi contracandidaţi fiind 
aducerea de investitori care să genereze şi pandemie. Le urez tuturor sănătate şi sper ca destul de accentuată, are în vedre câteva Vedeţi că trecem prin această pandemie care a 
locuri de muncă şi de ce nu?, la crearea unui 2021 să devină şi un an al certitudinilor, al obiective importante. Prima mare provocare şi provocat atâtea probleme. Am încercat să 
confort superior în comunitate. speranţei, al prosperităţii pentru fiecare dintre care nu e de acum ci de vreo 2 ani şi jumătate, ajutăm şcolile pe care le-am dotat cu tablete 

noi.Am reuşit să depunem şi 3 proiecte, foarte este racordarea comunei la conducta de gaze prin programul guvernamental dar şi cu bani de 

î 

î 

î 

î 

1. U Craiova 1948 14 8 6 0 27-12 30
2. Viitorul Pandurii 14 8 2 4 26-21 26
3. FC Rapid 14 8 2 4 22-20 26
4. Dunărea Călăraşi 14 7 3 4 19-15 24
5. ASU Poli Timişoara 14 6 6 2 14-11 24
6. Universitatea Cluj 14 7 2 5 18-12 23
7. Metaloglobus 14 6 4 4 16-10 22
8. FK Csikszereda 14 6 4 4 16-12 22
9. Petrolul Ploieşti 14 6 3 5 23-14 21
10. Gloria Buzău 14 5 6 3 17-12 21
11. CS Mioveni 15 5 6 4 13-8 21
12. Farul Constanţa 14 6 2 6 15-16 20
13. Turris Tr. Măgurele 15 4 7 4 23-19 19
14. CSM Reşiţa 14 5 3 6 9-16 18
15. Ripensia Timişoara 14 6 0 8 13-25 18
16. CSM Slatina 14 5 1 8 16-19 16
17. Concordia Chiajna 15 4 3 8 20-21 15
18. Fotbal C. Recea 14 4 3 7 20-26 15 
19. Unirea Slobozia 14 4 3 7 12-21 15
20. Aerostar Bacău 14 2 3 9 17-25 9
21. Pandurii Tg. Jiu 15 2 1 12 14-35 7

FC Rapid – Ripensia Timişoara; FK Csikszereda – CSM Reşiţa; Dunărea 
Călăraşi – Farul Constanţa; Viitorul Pandurii – Universitatea Cluj; CSM 
Slatina – CS Mioveni; Fotbal Comuna Recea – Concordia Chiajna; U 
Craiova 1948 – Turris Turnu Măgurele; Petrolul Ploieşti – 
Metaloglobus; Aerostar Bacău – Unirea Slobozia; ASU Poli Timişoara – 
SCM Gloria Buzău

Dunărea Călăraşi a încheiat anul pe (acasă – et. 18 – 6 martie), FK Play-out-ul, în care 15 participante 
locul 4 cu 24 de puncte (14 partide) Csikszereda (în deplasare – et. 19 – vor fi împărţite în două grupe, se va 
fiind devansată de U Craiova 1948 13c martie), FC Rapid (în deplasare disputa tot începând cu 3 aprilie 
(30 p), Viitorul Pandurii şi FC Rapid, – et. 20 – 20 martie), Viitorul 2021 şi până pe 8 mai 2021.
fiecare câte 26 de puncte dar Pandurii Tg. Jiu (acasă – et. 21 – 27 

Barajul de promovare în Liga 1 este departajate de golaveraj. În cadrul martie).
programat pe 29 mai 2021 (turul) şi sezonului regulat, Dunărea va mai Play-off-ul Ligii 2, în care vor evolua 2 iunie 2021 (returul).juca, succesiv, cu Farul Constanţa primele 6 clasate după prima fază a 

(acasă - et. 16 – 20 februarie 2021), Barajul pentru menţinerea în Liga 2 campionatului, va debuta pe 3 
CSM Reşiţa (în deplasare – et. 17 – va avea loc pe 15 mai 2021 (turul) şi aprilie 2021 şi se va încheia pe 22 
27 februarie), Ripensia Timişoara 22 mai 2021 (returul).mai 2021.

n Borcea

Aniel Nedelcu Paţurcă: Au trecut alegerile, 
acum trebuie să ne apucăm de treabă!

Etapa a 16-a / Sâmbătă, 20 februarie 2021

SCM Gloria Buzău – Aerostar Bacău 1-1

Pandurii Tg. Jiu – U Craiova 1948 2-3

Concordia Chiajna – CSM Slatina 3-2

Farul Constanța – FK Csikszereda 0-2

CSM Reșița – Ripensia Timișoara 2-0

Turris Tr. Măgurele – Fotbal Comuna Recea 1-1

Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești 0-3

CS Mioveni – Viitorul Pandurii 1-2

ASU Poli Timișoara – FC Rapid 0-2

Universitatea Cluj – Dunărea Călărași 2-1

Au marcat: Cr. Gavra (26), S. Ribeiro (84) / B. Șandru (78 – pen.)

Etapa a 15-a / Rezultate

Clasament

Alte 6 „provocări” în sezonul regulat

Eşec în ultimul meci al anului!Ministerul Finanţelor Publice anunţă mediul de afaceri că locurilor de muncă aferente acestora în aceeaşi regiune;
se pot depune cereri pentru finanţare în baza - flexibilizarea procedurii de plată a ajutorului de stat, prin 
H.G.nr.332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor eliminarea condiţiilor referitoare la numărul maxim de 
de stat pentru sprijinirea investiţiilor noi, care promovează cereri care se pot depune într-un an calendaristic.
dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă. Principalele criterii de eligibilitate şi condiţii obligatorii:
Obiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea 

· Investiţiile realizate trebuie să fie considerate investiţii 
regională prin realizarea de investiţii care determină 

iniţiale sau investiţii iniţiale în favoarea unei activităţi 
crearea a minim 100 de locuri de muncă şi încurajarea 

economice noi.
participării active a întreprinderilor la reducerea 

· Compania nu intră în categoria ”întreprinderilor în decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea 
dificultate”, definite conform art. 2 alin. (18) din economiei româneşti. În cadrul schemei sunt finanţate 
Regulament. Astfel, nu sunt eligibile întreprinderile care se cheltuielile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani 
află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:consecutivi, ca urmare a creării de noi locuri de muncă. Se 
- în ultimul an fiscal jumătate din capitalul social subscris a acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, 
dispărut din cauza pierderilor acumulate;pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. În 
- raportul datorii/capitaluri proprii este mai mare de 7,5;anul 2020, pentru ambele scheme de ajutor de stat 
- capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza administrare de M.F.P. (instituite în baza H.G. nr.332/2014 
EBITDA se situează sub valoarea de 1 (în cazul şi H.G. nr. 807/2014) a fost alocat un buget de 1,5 miliarde 
întreprinderilor mari).lei.
· Nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, În luna august, prin Hotărârea de Guvern nr.598/2020 a 
faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere fost revizuită această schemă, pentru creşterea 
operaţională, lichidare sau suspendare temporară a accesibilităţii companiilor la finanţarea investiţiilor cu 
activităţii.ajutor de stat.
· Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a Principalele modificări prevăd:
unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au - prelungirea până în anul 2023 a perioadei în care se pot 
fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor emite acorduri pentru finanţare;
legale în vigoare.- prelungirea până în anul 2028 a perioadei în care se 

poate efectua plata ajutorului de stat; · Nu au efectuat o relocare către unitatea în care 
- eliminarea condiţiei privind angajarea de lucrători urmează să aibă loc investiţia.
defavorizaţi; · Este demonstrat efectul stimulativ al ajutorului.
- introducerea posibilităţii demarării proiectului de 

Cheltuielile eligibile sunt costurile salariale înregistrate pe 
investiţii după depunerea cererii pentru finanţare;

o perioadă de 2 ani consecutivi aferente noilor locuri de 
- eliminarea obligativităţii operatorului economic de a nu 

muncă create ca urmare a realizării de investiţii, ce includ 
înregistra debite restanţe la bugetul general consolidat al 

salariul brut şi contribuţiile obligatorii.
statului la momentul depunerii cererii de acord pentru 

Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de finanţare, această obligaţie rămânând valabilă la 
documentele justificative, se transmit la Registratura momentul plăţii ajutorului de stat;
generală a Ministerului Finanţelor Publice, Bd. Libertăţii nr. - eliminarea evaluării cererilor de acord pentru finanţare în 
16, sector 5, Bucureşti, menţionându-se pe documentaţie: 2 etape în vederea simplificării procedurii de evaluare;
„Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat - stabilirea unui termen de 6 luni de la emiterea acordului 
instituită prin H.G. nr. 332/2014”.pentru finanţare pentru asigurarea surselor de finanţare şi 

demonstrarea situaţiei juridice a locaţiei, având în vedere Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite 
că procesul de perfectare a documentelor juridice în în vederea obţinerii finanţării şi modul de completare a 
contextul actual poate întârzia depunerea cererii de acord documentelor necesare se regăsesc la secţiunea Ajutor de 
pentru finanţare; stat – H.G. nr. 332/2014. Orice întrebări, sesizări şi solicitări 
- flexibilizarea condiţiilor pe care trebuie să le de clarificări referitoare la prevederile acestui mecanism 
ȋndeplinească ȋntreprinderile ȋn activitate, respectiv de finanţare pot fi adresate prin intermediul platformei 
eliminarea condiţiei privind rentabilitatea cifrei de afaceri; dedicate, aflată la dispoziţia operatorilor economici la 
- posibilitatea modificării locaţiei/locaţiilor, precum şi a rubrica - Formular întrebări.

Guvernul a alocat, cu două zile înainte de data alegerilor 
parlamentare, suma de 743.740.000 lei, din Fondul de 
rezervă bugetară unor unităţi / subdiviziuni administrativ-
teritoriale pentru plata drepturilor asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav şi a indemnizaţiilor lunare 
ale persoanelor cu handicap grav.
Pentru judeţul Călăraşi suma este de 2.446.000 lei (0,32% 
din suma totală mai sus-menţionată!) şi este alocată unui 
număr de 18 UAT-uri, 10 dintre ele fiind conduse de primari 
liberali iar 8, de PSD.
Şi de data asta, liberalii au reuşit să obţină o felie mai mare, 
criteriul politic făcând diferenţa. Este vorba de suma totală 
de 1660.000 lei (adică 67,87%). Cei mai mulţi vor intra în 
contul Primăriei Modelu, 495.000 lei. Urmează Primăria 
Alexandru Odobescu cu 300.000 lei şi Primăria Borcea cu 
200.000 lei. Sigur că în aceste localităţi sunt probleme dar 
tot de acolo se aşteaptă pentru duminică şi o mobilizare mai 
accentuată din partea primarilor.
Pentru UAT-urile conduse de primari PSD, Guvernul, 
probabil la “recomandarea” Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Călăraşi care a întocmit lista cu necesităţi, a alocat suma 
totală de 786.000 lei (adică un procent de 32,13%) deşi pe 
listă figurează şi Primăria municipiului reşedinţă de judeţ 
care a fost “cadorisită” cu suma de doar 100.000 lei. Sunt 
convins că dacă Executivul de aici ar fi fost de culoare 
galbenă, alocarea ar fi fost mult mai generoasă.
Nedrept e că în toată povestea asta care seamănă izbitor cu 
cea din septembrie când a avut loc o altă alocare...politică, 
suferă de fapt persoanele cu handicap grav şi asistenţii 
personali ai acestora, prinşi la mijloc în această vâltoare 
politică, mutată acum la un alt nivel, şi nu neapărat primarii 
care provin de la partidul inamic al celui aflat la guvernare. 
Asta e, atât s-a putut!

Au pus din nou mâna 
pe felia cea mai mare!

Lista UAT-urilor care a primit fonduri pentru plata 
drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav şi a indemnizaţiilor lunare ale 
persoanelor cu handicap grav

Ü Primării conduse de primari PNL: 10; Suma totală: 
1.660.000 lei (67,87%)
1. Alexandru Odobescu – 300 mii lei; 2. Borcea – 200 mii lei; 3. 
Chiselet – 100 mii lei ; 4. Dorobanţu – 100 mii lei; 5. Frăsinet – 
50 mii lei; 6. Jegălia – 139 mii lei; 7. Lehliu – 100 mii lei; 8. Luica 
– 46 mii lei; 9. Modelu – 495 mii lei; 10. Ştefan cel Mare – 130 
mii lei
Ü Primării conduse de primari PSD: 8; Suma totală: 786.000 
lei (32,13%)
1. Călăraşi – 100 mii; 2. Chirnogi – 100 mii lei; 3. Grădiştea – 
331 mii lei; 4. Independenţa – 33 mii lei; 5. Ştefan Vodă – 40 
mii lei; 6. Vasilaţi – 37 mii lei; 7. Vîlcelele – 30 mii lei; 8. Vlad 
Ţepeş – 115 mii lei

Schema de ajutor de stat 332/2014, prin 
care sunt finanţate cheltuielile cu salariile 

pentru investiţiile noi, a fost redeschisă 
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