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ALDE/ Schimbarea pe
care cetățenii o
așteaptă de 8 ani, de
când Călin Popescu
Tăriceanu, în calitate de
prim - ministru a reușit
să dubleze salariile și
pensiile
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Iulian Filipoiu: ,,Comuna Perișoru nu este săracă, a
fot sărăcită. Împreună cu primarul Cătălin Bucur
vom aduce prosperitatea pentru locuitori”

Iulian Filipoiu este un tânar nalizarea ALDE Călărași pen- dă întrebărilor reporterului ziafermier din comuna Perișoru, tru Senatul României. Acesta rului Realitatea din Călărași.
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ALDE/ Schimbarea pe care cetățenii o așteaptă de 8 ani, de când Călin Popescu
Tăriceanu, în calitate de prim - ministru a reușit să dubleze salariile și pensiile
În calitate de candidat al
ALDE Călăraşi la alegerile
parlamentare din 11 decembrie, alături de echipa de
campanie, săptămâna trecută am fost în localităţile: Perişoru, Ştefan cel Mare, Ştefan Vodă, Ciocăneşti, Mânăstirea, Chiselet, Spanţov,
Ulmeni, Olteniţa etc. Am
primit cu bucurie feedbak de
la oamenii care au încredere în viitor şi care văd în partidul ALDE schimbarea pe
care o aşteaptă de 8 ani, de
când Călin Popescu Tăriceanu, în calitate de prim –
ministru a reuşit să dubleze
salariile şi pensiile. În perioada de campanie partidele se
întrec în a face promisiuni;
noi, cei de la ALDE le spunem oamenilor adevărul: putem câștiga salarii mai mari
numai dacă investim mai
mult și producem mai eficient; putem oferi pensii mai
mari numai dacă avem locuri de muncă mai multe și
mai bine plătite! Programul
economic ALDE are ca
scop, pe termen lung,

creșterea potențialului și
performanței
economiei
românești, precum și identificarea resurselor necesare,
care să asigure un număr de
peste 5 milioane de locuri de
muncă (cu cca 500.000 mai
mult decât în prezent) care
să-l depășească pe cel al
pensionarilor de asigurări
sociale. În centrul politicilor
noastre stau capitalul autohton și întreprinzătorul român,
a cărui inițiativă trebuie să se
manifeste liber, într-un mediu economic concurențial,
lipsit de ambiguități și de
constrângeri arbitrare.
Accesul la oportunități trebuie să fie transparent iar
inițiativa privată trebuie încurajată prin acţiuni legislative
care să stimuleze spiritul antreprenorial, deopotrivă, în
sectorul public și în cel privat, care să conlucreze pentru dezvoltarea ecosistemului antreprenorial românesc.
Societatea trebuie să respecte asumarea antreprenorială, pentru a da posibilitatea ca în anul 2020, salariul
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mediu net să poată ajunge
la 3000 de lei și pensia medie la 1.500 lei. Averea trebuie să fie considerată un
rod al muncii, al asumării riscului, al inițiativei și al respectării legii, fără populisme
de tipul „toate averile sunt ilicite, toți oamenii de afaceri
sunt hoți, toți politicienii sunt
corupți” Uriașele decalaje
dintre mediul urban și cel rural trebuie reduse prin adop-

tarea “pachetului minim de
confort rural”, valabil pentru
fiecare comună (drumuri asfaltate între comune, alimentare cu apă și gaze, canalizare, existența unui cămin
cultural, a unui sediu adecvat pentru primărie, a unui
dispensar, a școlilor și
grădinițelor care îndeplinesc
normele de autorizare etc.)
Este fundamentală includerea populației active de la

țară în piața muncii și cointeresarea specialiștilor din
agricultură, a medicilor și a
cadrelor didactice să locuiască și să activeze în mediul rural. Însă, succesul programului nostru va fi, în primul rând, meritul dumneavoastră! Aşteptăm să ne fiţi
alături!
Iulian Vasile Filipoiu,
candidat al ALDE Călăraşi, la Senatul României

Călin Popescu Tăriceanu, în calitate de prim-ministru a reușit să dubleze salariile și pensiile
În calitate de candidat al
ALDE Călăraşi la alegerile
parlamentare din 11 decembrie, alături de echipa de
campanie, am luat „la pas”
fiecare localitate din judeţul
Călăraşi. Am întâlnit oameni
resemnaţi, care nu mai au
încredere într-un viitor mai
bun şi în mod special în politicieni, cărora le-a mai rămas
doar credinţa în Dumnezeu;
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am întâlnit şi oameni care au
încredere în viitor şi care văd
în partidul ALDE schimbarea
pe care o aşteaptă de 8 ani,
de când Călin Popescu Tăriceanu, în calitate de prim –
ministru a reuşit să dubleze
salariile şi pensiile. Acest lucru a fost posibil pentru că:
rata investițiilor a ajuns, în
anul 2008, la 32% din PIB,
cea mai mare din istoria Ro-
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mâniei; PIB a a înregistrat, în
perioada 2005-2008, o rată
medie de creștere de 7%;
numărul locurilor de muncă a
crescut, în aceeași perioadă,
cu peste jumătate de milion,
depășindu-l pe cel al pensionarilor de asigurări sociale;
s-a creat un cadru fiscal stimulativ. Oamenii îşi aduc
aminte de beneficiile guvernului Tăriceanu şi ne credi-

tează cu şanse la alegerile
din 11 decembrie. Ieri, am
fost în localităţile: Grădiştea,
Vărăşti, Dorobanţu şi Ulmu.
Am întâlnit şi aici, ca peste
tot în judeţ multe locuinţe
părăsite care s-au degradat
în timp şi creează un peisaj
dezolant. I-am întrebat pe locuitorii din vecinătate ce s-a
întîmplat, şi cu lacrimi în ochi
ne-au spus că proprietarii, ca
şi mulţi alţi consăteni şi rude
ale lor sunt plecaţi din tară, în
căutarea unui trai mai bun.
Le-am explicat că partidul
ALDE are în program reducerea efectelor migrației prin
înființarea „Ministerului pentru Repatriere”.
Românii care au părăsit
țara nu se vor reîntoarce
convinși de o propagandă
patriotardă, ci de oferirea
unor perspective concrete
privind deschiderea unei afaceri sau găsirea unui loc de
muncă avantajos. Propunem, în acest sens: introducerea în grila privind ajutorul
de stat a unui punctaj suplimentar acordat investitorilor
care se repatriază sau asigu-

ră locuri de muncă celor care
se reîntorc; scutirea de impozit pe salariu pe o perioadă de cinci ani pentru românii repatriați, indiferent de
specificul locului de muncă;
scutirea de impozit pe profit
pentru o perioadă de cinci
ani firmelor deținute de
repatriați; facilități privind utilizarea unor active ale statului și accesul la utilități, cu
concursul administrației locale; crearea, prin intermediul
Ministerului Economiei, a
unor programe speciale de
finanțare, în sumă de 400 de
milioane de euro în patru ani,
cu posibilitatea suplimentării
acestuia; derularea unor programe susținute de CEC și
fondurile de garantare și
contragarantare, cu facilități
de creditare. Aceste facilități
nu vor afecta veniturile bugetare, fiecare român repatriat
care deschide o afacere sau
își găsește un loc de muncă
reprezintă un câștig pentru
economia românească.
Iulian Vasile Filipoiu,
candidat al ALDE Calarasi
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Iulian Filipoiu: ,,Comuna Perișoru nu este săracă, a fot sărăcită.

Împreună cu primarul Cătălin Bucur vom aduce
prosperitatea pentru locuitori”
Iulian Filipoiu este un tânar
fermier din comuna Perișoru,
județul Călărași și este nominalizarea ALDE Călărași pentru Senatul României. Acesta
a avut amabilitatea să răspundă întrebărilor reporterului ziarului Realitatea din
Călărași.
Rep: - Sunteți fiu al comunei
Perișoru. În campania electorală din iunie 2016, în calitate
de candidat pentru funcția de
primar al comunei, ați făcut
unele promisiuni cetățenilor.
Chiar dacă nu ați câștigat primăria, vă veți onora promisiunile?
Iulian Filipoiu: - Chiar dacă
am fost în campanie, eu am
promis niște lucruri deosebite
față de ceilalți contracandidați.
Am promis că voi asigura
consultanță pentru asocierea
producătorilor într-o cooperativă, pentru a-i ajuta să acceseze
fonduri europene și pentru a-și
putea vinde unele produse mai
ușor. Perișoru este zonă legumicolă. În urmă cu cinci ani se
vindeau pepeni de 2-3 milioane
de euro. Din păcate acest lucru
nu se mai întâmplă. Avem una
dintre cele mai frumoase comune din județ, asfaltate, cu canalizare, dar pentru fermieri nu sa făcut nimic. Asocierea fermierilor este greu de făcut, dar nu
imposibil. Această asociere va
avea ca efect imediat asigurarea pieței de desfacere a produselor. Putem înființa un centru
de colectare unde marii comercianți vor putea veni să-și achiziționeze produse. Așezarea
geografică a comunei ne avantajează, suntem aproape de
portul Constanța, aproape de
București.

Cum îi va ajuta o eventuală pentru a-i determina să invesasociere?
tească la Perișoru. Prin venirea
lor se vor creea implicit locuri de
Iulian Filipoiu: - Am discutat muncă.
cu actualul primar și avem un
proiect comun în acest sens. Să Rep: - Pentru fermieri, sistecreem un mini-parc industrial, mul de irigații este esențial.
împrejmuit cu gard, prevăzut cu Ce propuneri aveți?
pază, iluminat și supraveghere
video, în care propietarii de ast- Iulian Filipoiu: - La noi încă
fel de vehicole și utilaje să poată funcționează sistemul de irigații,
parca în siguranță.
doar că trebuie tot printr-o
asociație să cerem apa, în sisRep: -Lipsa locurilor de tem centralizat. Apa vine până la
muncă constituie o mare pro- Bărăganul și la cererea unei
blemă în județul Călărași. Ce asociații va veni pe canale până
propuneri aveți în acest sens? la terenurile fermierilor. Prin asociere se poate încheia un conIulian Filipoiu: -Și eu, și pri- tract prin care să se asigure un
marul comunei, Cătălin Bucur, flux continuu de aprovizionare
chiar dacă facem parte din par- cu apă. Un model în acest sens
tide diferite, vrem să lăsăm ceva este comuna Gheorghe Doja.
în urma noastră. Avem o colabo- Eu am facilitat efectuarea de virare bună și împreună încercăm zite de lucru ale cetățenilor din
să găsim soluții la toate proble- Perișoru în această comună,
mele cetățenilor. Prin diferite pentru a-i convinge că proiectele
Rep: - În Perișoru sunt mulți proiecte încercăm să aducem mele sunt realizabile. Asociația
propietari de tractoare și uti- investitori în comună. Trebuie să fermierilor dn Perișoru este sinlaje agricole parcate prin găsim modalitatea legală de a gura șansă de dezvoltare. Din
curți.
asigura facilități investitorilor, 2017-2018 nu vor mai exista
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subvenții. Doar prin asociere vor
putea beneficia de subvenții pe
diferite programe, și astfel vor fi
create locuri de muncă. În campania electorală am promis
creearea a 300 de locuri de
muncă în 4 ani. Omul Iulian Filipoiu se ține întotdeauna de cuvânt. Împreună cu primarul Cătălin Bucur vor realiza acest lucru. Vom creea cadrul legal de
atragere a investitorilor.
Rep: - Ce mesaj aveți pentru
cetățenii din comuna Perișoru?
Iulian Filipoiu: - Chiar dacă
voi ajunge senator, voi fi alături
de ei și îi asigur că mă voi achita
de promisiunile din campanie legate de asocierea și crearea de
locuri de muncă. Chiar dacă nu
am fost ales primar, în calitate
de senator, voi continua împreună cu actualul primar, Cătălin
Bucur, proiectele propuse. Chiar
dacă facem parte din partide de
diferite, interesul cetățeanului se
află pe primul loc.
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