COMUNICAT DE

PRESĂ

Joi, 24 septembrie 2015, 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. Încheierea campaniei de
irigaţii 2015 – rezultate, probleme
întâmpinate. Pregătirea amenajărilor
de desecare pentru preîntâmpinarea
pericolelor de inundaţii.
2. eDemos
informaţional

creat

–

sistem
în

cadrul

proiectului „ Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice de măsurare a performanţelor administrative
– baze de date, metodologii, instrumente de modernizare şi standardizare a tehnicilor de raportare
statistică şi de caracterizare a performanţelor administraţiei publice ” – proiect cofinanţat din Fondul
Social European prin PODCA – Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 –
2013.
Şedinţa a fost prezidată de Prefectul judeţului Călăraşi, 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 Vasile NEAGU, directorul adjunct al Agenţiei Naţionale
de

Îmbunătăţiri

Funciare

-

Unitatea

de

Administrare

Călăraşi,

care

a

prezentat

un material informativ referitor la încheierea campaniei de irigaţii în anul 2015 şi pregătirea sistemelor
hidroameliorative pentru activitatea de desecare (a se vedea materialul anexat).
În continuare, Dan Ion GHERGUŢ, vicepreşedintele Institutului Naţional de Statistică, a prezentat
eDemos – Sistemul informaţional statistic în profil teritorial creat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii
administraţiei publice de măsurare a performanţelor administrative – baze de date, metodologii, instrumente de
modernizare şi standardizare a tehnicilor de raportare statistică şi de caracterizare a performanţelor
administraţiei publice”, cofinanţat din Fondul Social European prin PODCA – Programul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative 2007 – 2013 (material anexat). Conform celor enunţate, autorităţile publice, operatorii
economici şi publicul larg au acces la portalul eDemos ( http://edemos.insse.ro/portal), care pune la dispoziţie,
prin intermediul unui sistem de raportare în profil teritorial şi de vizualizare tip hartă, 87 de indicatori economici
şi sociali şi 58 de indicatori de performanţă dezvoltaţi pe baza surselor statistice existente şi a datelor furnizate
periodic de autorităţile publice locale.
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