COMUNICAT DE

PRESĂ

Joi, 19 martie 2015, 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 in anul 2014 comparativ cu 2013.
2. Agricultura judeţeană: Posibilitatea subvenţionării, ameninţări şi perspective.
Atragerea fondurilor europene – şanse rapide de relansare!
3. Informare asupra dezbaterilor din C.N.T. din 3 martie 2015 solicitată de Ministrul
delegat pentru dialog social
4. Situaţia remedierilor prezentată de reprezentatul D.S.P. Călăraşi
Primul subiect al Ordinii de ZI a fost abordat de Jenica PASCU, reprezentant al Direcţiei
Regionale de Statistică Călăraşi, care a prezentat o informare privind evoluţia situaţiei socioeconomică a judeţului Călăraşi (a se vedea materialul anexat).
Al doilea subiect a fost abordat de Dionisie TOMESCU, directorul executiv al Direcţiei
pentru Agricultură a judeţului Călăraşi. Domnia sa a prezentat „Balanţa suprafeţei arabile şi
inventarierea culturilor însămânţate în toamna anului 2014 la nivelul judeţului Călăraşi” (material
anexat).

În continuare, Ion Georgian GEACĂ, reprezentantul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură, a prezentat o informare privind reforma politicii agricole comune şi
modificările legislative pentru perioada 2015 - 2020 de care fermierii trebuie să ţină cont cât mai
urgent în activitatea lor viitoare pentru a asigura o capacitate de absorbţie cât mai ridicată a
fondurilor europene (material anexat).
Totodată, Jenel ŞERBAN, directorul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale Călăraşi, a trecut în revistă măsurile de finanţare din noul Program Naţional de Dezvoltare
Regională 2014 – 2020 (material anexat).
După prezentarea informaţiilor din domeniul agriculturii, au fost invitaţi să ia cuvântul
reprezentanţii asociaţiilor profesionale prezenţi pentru prezentarea poziţiilor pe care le au faţă
de informările furnizate. Din succinta prezentare a problemelor cu care se lovesc producătorii din
domeniul agricol sunt amintite: slaba informare a populaţiei din mediul rural privind conformarea la
prevederile noii legi în domeniul atestatelor şi certificatelor de producător, nivelul scăzut de
finanţare al proiectelor şi necesitatea întocmirii unei cereri de finanţare depuse

pe GAL,

necesitatea sprijinirii tinerilor în accesarea fondurilor puse la dispozitie prin GAL-uri precum şi
găsirea unui suport de cofinanţare.
Faţă de solicitările exprimate de reprezentanţii asociaţiilor profesionale, reprezentantul
U.G.I.R., George COMAN, a prezentat oportunitatea conlucrării cu membrii CECCAR, profesionişti
cu expertiză, care pot sprijini corect şi eficient solicitările de finanţare.
Conform Ordinii de Zi, Prefectul a prezentat informarea Ministrului delegat pentru dialog
social, Liviu POP, privind temele de interes naţional din Consiliul Naţional Tripartit din 3 martie
2015 unde au fost dezbătute: Strategia fiscal bugetară 2014 – 2016, Strategia Naţională privind
Incluziunea Socială şi reducerea sărăciei 2014 – 2020, proiectul de revizuire a H.G. nr. 1260-2011
privind sectoarele de activitate, proiectul de Regulament de Organizare şi Funcţionare a C.N.T.,
solicitarea

de

extindere

a

Contractului

Colectiv

de

Muncă

de

la

nivelului

sectorului

„Sănătate.Activităţi veterinare” la toate unităţile din sector şi amendamentele propuse la Legea nr.
62/2011.
În urmare, Mariana Zoltăreanu, reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică Călăraşi,
a prezentat o informare asupra remedierilor realizate în Secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean de
Urgentă Călăraşi în urma neconformităţilor constatate şi precizate în şedinţa anterioară din luna
februarie.
În final, Prefectul judeţului Călăraşi a ţinut să precizeze faptul că aşteaptă din partea
asociaţiilor profesionale prezente la întâlnire implicare maximă în identificarea celor mai bune soluţii
pentru problemele ridicate în cadrul întâlnirii, având în Instituţia Prefectului un colaborator
permanent, deschis către colaborare.
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