COMUNICAT DE

PRESĂ

Joi, 29 mai 2014, cu începere de la ora 10:00, prin Ordinul Prefectului a fost convocat
Colegiul Prefectural în sala de şedinţe a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi.
Pe Ordinea de Zi au fost următoarele subiecte:
1. Informare privind măsurile întreprinse de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi
pentru buna organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale la clasa a Vlll –a şi a Examenului
de Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2014.
2. Dinamica accidentelor rutiere şi a principalelor cauze generatoare de accidente, la
nivelul judeţului Călăraşi.
3. Modul de pregătire a campaniei de însămânţări de primăvară şi pregătirea
campaniei de recoltat pentru culturile de vară.
Şedinţa
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de

George

IACOB, conform prevederilor art. 3 alin
(2) din Regulamentul de

funcţionare a

Colegiului Prefectural.
Primul subiect al Ordinii de Zi a fost
abordat de Steluţa CARAION, inspector
şcolar general al I.Ş.J. Călăraşi, care a
prezentat o „Informare privind măsurile
întreprinse de I.Ş.J. Călăraşi pentru buna
organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale la clasa a Vlll –a şi a Examenului de
Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2014” (a se vedea materialul anexat). Conform celor
enunţate de domnia sa, una dintre direcţiile prioritare în care se desfăşoară activitatea I.Ş.J.
Călăraşi, conform Planului Managerial din anul şcolar 2013-2014, reprezintă ameliorarea
rezultatelor la examenele naţionale şi asigurarea desfăşurării acestora în condiţii optime.

Cel de-al doilea subiect a fost abordat de Ion NICOLAE, inspector şef în cadrul I.P.J.
Călăraşi, care a prezentat un material informativ referitor la „Dinamica accidentelor rutiere
şi a principalelor cauze generatoare de accidente, la nivelul judeţului Călăraşi”. Reţinem din
expunerea reprezentantului I.P.J Călăraşi că deşi după primele patru luni ale anului 2014 s-a
înregistrat o creştere a numărului accidentelor grave şi a consecinţelor acestora, se poate
constata că în lunile martie şi aprilie ale anului 2014 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului
2013, s-a înregistrat o diminuare substanţială a numărului accidentelor grave şi a
consecinţelor acestora, ceea ce relevă faptul că dinamica accidentelor grave este pe un trend
descendent.
În continuare, la subiectul trei al Ordinii de Zi, Dorel CRÂNGAŞU, dr. inginer în cadrul
D.A.J. Călăraşi, a prezentat un material informativ privind „Modul de pregătire a campaniei de
însămânţări de primăvară şi pregătirea campaniei de recoltat pentru culturile de vară”
(material anexat).
Cu acest prilej, prefectul a adresat mulţumiri pentru profesionalismul de care au dat
dovada atât reprezentanţilor I.P.J, I.S.U „Barbu Ştirbei” şi I.J.J. Călăraşi, implicaţi în
gestionarea evenimentului prilejuit de alegerile europarlamentare ce s-a încheiat în data de
25 mai a.c., cât şi primarilor care au organizat şi au pus la dispoziţie logistica de pe plan local.
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