COMUNICAT DE

PRESĂ

Joi, 20 martie 2014, cu începere de la ora 10:00, la Instituţia Prefectului a avut loc
şedinţa membrilor Comisiei de Dialog Social.
Pe Ordinea de Zi au fost următoarele subiecte:
1. Situaţia socio-economică a judeţului Călăraşi în anul 2013 comparativ cu anul 2012.
2. Modificări legislative privind impozitele, taxele şi contribuţiile datorate bugetului
consolidat al statului, cu aplicare după data de 01.01.2014.
3. Informare asupra beneficiilor de asistenţă socială în 2013.
4. Prezentare notă a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice.

Primul subiect al Ordinii de Zi a fost abordat de Jenica PASCU, inspector superior în
cadrul Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi, care a prezentat un material
informativ privind situaţia socio-economică a judeţului Călăraşi în anul 2013 comparativ cu
anul 2012 (a se vedea materialul anexat). Conform celor enunţate, în judeţul Călăraşi,
exporturile au devansat importurile cu 76,8% în perioada 01.01-31.10.2013 fiind
înregistrat un sold pozitiv de 147,6 mil. euro. În ceea ce priveşte agricultura, deşi suprafaţa
cultivată din judeţul Călăraşi în 2013 a fost în scădere fată de cea din 2012 cu 1,7 mii ha,

s-a înregistrat totuşi o creştere la producţia de cereale boabe de 497,1 mii tone (pondere
semnificativă având creşterea producţiei de porumb cu 228,6 mii tone faţă de 2012).
Evoluţia de anul trecut la leguminoase pentru boabe (mazăre boabe, fasole boabe) a
înregistrat o scădere de 1,5 mii tone la fel ca şi producţia de cartofi aflată pe acelaşi trend
descrescător de 0,4 mii tone.
Cel de-al doilea subiect a fost abordat de Nicolae CEARĂ, reprezentant al
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Călăraşi. Domnia sa a trecut în revistă
modificările legislative privind impozitele, taxele şi contribuţiile datorate bugetului
consolidat al statului, cu aplicare după data de 01.01.2014( material anexat).
În urma discuţiilor realizate pe materialul prezentat, Prefectul judeţului Călăraşi a
ţinut să precizeze faptul că deşi modificările legislative în materie fiscală sunt în număr
foarte mare (153–contabilizate de organizaţia patronală C.N.P.R.) acestea trebuiesc
asumate şi respectate pentru a nu duce la încălcări.
În continuare, conform Ordinii de ZI, Liviu OLTENACU, directorul executiv al
Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi, a prezentat un
material informativ privind beneficiilor de asistenţă socială din anul 2013. Acestea au fost
acordate unui număr de 120.444 beneficiari reprezentând un efort bugetar de 129.727.695
lei.
În final, a fost prezentată nota M.M.F.P.S.P.V. asupra modificărilor legislaţiei muncii
în perioada mai 2012 până în prezent. M.M.F.P.S.P.V. a apreciat ca necesară transmiterea
notei către toate comisiile de dialog social din ţară în realizarea consensului deplin, mai
întâi între organizaţiile sindicale pe verticală şi apoi între organizaţiile sindicale şi patronale
reprezentative la nivel naţional pentru adoptarea modificărilor solicitate în special de
sindicate, cu referire la întreaga legislaţie a muncii.
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