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 Titlu şedinţă:Întrunire membri C.D.S. - judeţul Călăraşi 

MINUTĂ 17.11.2022 ORA ÎNTÂLNIRII H 1000 

LOC INTÂLNIRE: SALA 

DE ŞEDINTE A 

PREFECTURII CĂLĂRAŞI,  

STR.SLOBOZIEI, NR.9-11  

ŞEDINŢĂ CONVOCATĂ 

DE 

Copreşedintele Comisiei judeţene de dialog social : Valentin BARBU - Prefectul 

judeţului Călăraşi    

CRONOMETRARE: Timp alocat şedinţă   60 min  

Participanţi –  22 

Valentin BARBU - Prefectul judeţului Călăraşi; Marius Eugen ILIE – Subprefect al 

judeţului Călăraşi; Carmen EREMIA – șef Serv. Relații de Muncă I.T.M. Călăraşi; 

Corina DIACONU - insp. șc. gen. adj. al I.Ș.J. Călărași; Lucică BOGDAN - șef Serv. 

Monitorizarea Serv. Publice Dec. din Instituția Prefectului – Jud. Călărași; Adina 

CHIȚU agent principal de poliție - I.P.J. Călărași; Emil PETCU - reprezentant I.J.J. 

Călărași; Magdalena NECULAE-COTELNIC - șef Ag. Locală de Ocupare Călărași a 

A.J.O.F.M. Călărași; Tatiana ZAHARIA-dir.ex.C.J.P. Călărași; Dorin IVAN - dir. ex. 

A.J.P.I.S. Călărași; Gabriana GUȚU – dir.ex. Relatii Contractuale C.A.S. Călărași; 

Acatia DEDU – reprez. A.J.F.P. Călăraşi; Cristina PLETEA - reprezentanta D.R.S. 

Călărași; Nina BĂCESCU - titular C.S.N. Meridian Călărași; Ana DUMBRAVĂ și 

Cristian CARACAȘ – consilieri Institutia Prefectului – jud. Călăraşi; Elena 

COSTACHE și George TILIȚĂ consilieri Cancelaria Prefectului; Ionuț Georgian 

GEACĂ - reprezentant A.P.I.A. Călărași; Florin RADU - reprezentant A.N.I.F. 

Călărași; Ramona DIMA - reprezentanta A.J.O.F.M. Călărași. 

 

În deschiderea lucrărilor şedinţei de dialog social domnul Valentin BARBU - Prefectul judeţului Călăraşi, urează bun 

venit participanţilor, mulțumind pentru prezența atât online, cât și în sală, și declară deschise lucrările ședinței, 

prezentând subiectele aflate în discuţie pe agenda de lucru, respectiv: 

1. A.J.O.F.M. Călărași: Măsuri privind ocuparea – în sprijinul agenților economici și persoanelor în căutarea 

unui loc de muncă în perioada 01.01-31.10.2022. 

Informare realizată și prezentată de doamna Magdalena NECULAE-COLETNIC, șef Agenția Locală de 

Ocupare Călărași. 

2. I.Ș.J. Călărași: Informare asupra situației absențelor elevilor - implicații în creșterea abandonului școlar - 

radiografie a sistemului de învățământ actual care să cuprindă evoluția (reflectată prin date statistice a 

absențelor - pentru anul școlar anterior) din unitățile de învățământ din mediul urban și rural. Prezentarea 

modului de colaborare al I.Ș.J. și I.P.J. în combaterea absenteismului; 

Informare prezentată de doamna Corina DAICONU inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar 

Județean Călărași. 

3. Diverse:  Propuneri de teme pentru dezbatere din 08 decembrie 2022: 

 - Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare - Filiala Călărași: Realizarea lucrărilor de investiții la 

Sistemele hidro-ameliorative, în perioada 2021-2022. 

 - Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură: Cuantumul plăţilor avansului acordat în Campania 2022 şi 

stadiul acestora. Semnalarea problemelor întâmpinate în campania de primire a cererilor în 2022. Noutăți 

implementate în 2022. 

 

Pentru început se trece la respectarea agendei şi se oferă cuvântul doamnei Magdalena COTELNIC pentru prezentarea 

informării realizată cu acest prilej. Materialul face obiectul Anexei 1 la prezenta Minută. 

Din cuprinsul materialului participanții sunt informați asupra măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, 

aplicate de la începutul acestui an, atât pentru angajatori, prin stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a 

şomerilor şi crearea de noi locuri de muncă, cât și pentru creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea 

unui loc de muncă, promovând participarea pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială. În Planul 

Judeţean de Formare Profesională pentru 2022, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraţi şi-a 

propus organizarea a 31 de cursuri de formare profesională, din care 12 programe de calificare sau recalificare și 19 

programe de iniţiere, perfecţionare sau specializare, și 6 programe de ucenicie la locul de munca. 

Din cele 31 de programe de formare profesională, 20 programe sunt finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj și 11 

programe sunt finantate din FSE, iar cele 6 programe de ucenicie la locul de muncă sunt finanțate din bugetul 

asigurărilor de șomaj/FSE/surse proprii ale agentilor economici. Au reușit, aproape, să realizeze planul la nivelul 

județului pentru acest an. Prin protocoalele încheiate s-a adus plus valoare în dreptul tinerilor care nu aveau locuri de 

muncă și nici competențe pentru ocupare. La nivelul agenției se realizează un proiect pentru dezvoltarea relației cu 

angajatorii, care are în vedere adresarea unui chestionar, ca parte din acțiunile proiectului se dorea cunoașterea - prin 

aplicarea a 1200 de chestionare la nivelul județului Călărași - a nevoilor reale ale agenților economici. De subliniat că 

același număr a fost alocat atât Capitalei, cât și tuturor județelor, implicit și județului Călărași. Ceea ce a dus la un efort 

al agenției pentru îndeplinirea obligațiilor. Acest lucru crează premisele conceperii pentru 2023 a unui plan de acțiuni 

concret, conceput în baza nevoilor reale ale angajatorilor și ocuparea forței de muncă aflată în căutarea unui loc de 
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muncă. S-a reușit semnarea a 115 convenții până în prezent, după suplimentarea bugetului. 

Domnul Prefect dorește să cunoască de ce doar pentru 10 tineri NEETs la nivelul județului, s-au încheiat convenții. 

Doamna COTELNIC precizează că proiectele sunt diverse, aceasta a fost ținta stabilită la nivel de proiect pentru județ, 

s-a atins maximul, nu au mai rămas tineri care să poată beneficia de acest tip de convenții și bugetul se va duce către 

BAS.  Se urmărește ca BAS să fie încărcat undeva la 75%. 

Doamna inspector școlar general adjunct DIACONU dorește să cunoască dacă acest chestionar va fi aplicat și anul 

următor pentru că ar fi de dorit cunoașterea obțiunilor agenților economici, ceea ce ar putea conduce la o mai bună 

aplicare și în educație, pentru învățământul profesional și tehnic.  

Doamna COTELNIC precizează că ar fi de dorit acest lucru pentru o cât mai fidelă cunoaștere a direcțiilor de orientare a 

angajatorilor și implicit un rezultat bun al agenției în creșterea ocupării forței de muncă. Anual realizau acest lucru dar 

nu la această dimensiune de popularizare. În permanență se pleca de la nevoia identificată la nivelul mediului de afaceri. 

Doamna DIACONU subliniază că pe zona mediului de afaceri nu sunt probleme de colaborare, ci la cunoașterea de 

către părinți a acestor direcții penttru orientarea copiilor, apreciind util schibul de informații obținute pe baza 

chestionarelor adresate mediului de afaceri. 

Doamna COTELNIC reiterează că agenția este deschisă acestui schimb de informații utile viitorului tinerei generații. 

Domnul Prefect apreciază că aducerea la cunoștința părinților a acestor informații este extrem de utilă, doar că este 

importantă și aducerea părinților la școală, pentru schimbarea mentalității și alegerea în deplină cunoștință a orientării 

copiilor pentru un viitor mai bun. Apreciază că în partea de Centru și Vest a țării părinții sunt mai pragmatici. În acest 

moment mulți dintre absolvenții de liceu, sunt direcționați către facultate, de către părinți, deși un instalator bun ajunge 

să câștige apreciabil față de un tânăr absolvent inginer, care se angajează destul de greu chiar dacă este absolvent în 

construcții sau alt domeniu căutat. Subliniază că trebuie revenit la această discuție. În continuare oferă cuvântul doamnei 

Corina DAICONU inspector școlar general adjunct al I.Ș.J. Călărași. Materialul face obiectul Anexei 2 la prezenta 

Minută. 

Doamna inspector școlar general adjunct DIACONU, mulțumește pentru oportunitatea de a prezenta proiectul ce se 

desfășoară la nivel național prin care se dorește reducerea absenteismului și abandonului școlar. El se aplică undeva la 

350 de unități școlare, iar din județ sunt înscrise 32 de școli în acest program, aproximativ 10%, cu posibilitatea 

extinderii. Acest program are în vedere desfășurarea procesului didactic într-un mod interesant și atractiv pentru elevi. 

Absenteismul este influențat de o serie de factori, din aceștia pe primul loc se situează familia, care dacă are un nivel 

scăzut de educație nu se implică în susținerea consecventă a elevului de vârstă școlară, extrem de influențabili, sau și 

mai greu familii dezorganizate, părinți plecați în străinătate lăsați în grija fraților mai mari sau chiar a vecinilor. Nefiind 

supravegheat cu toate insistențele învățătorilor, diriginților și cadrelor didactice, acești elevi nu pot să frecventeze 

școala. Voință din parte cadrelor didactice există, nu însă la același nivel și priceperea pedagogică, care vine cu timpul, 

după ani de experiență la catedră. Formarea didactică este una continuă și este centrată pe elev ca principal beneficiar al 

sistemului de educație. 

Domnul Prefect subliniază că este necesar ca elevul să fie în centrul sistemului de educație, dau nu trebuie ridicat mai 

sus decât profesorul, prin acordarea respectului cuvenit în cadrul unui parteneriat foarte strâns. Fără profesori buni nu se 

pot obține rezultate bune în educarea tinerei generații. Cu tact și cunoștințe temeinice adecvate grupelor de vârstă se 

poate reclădi un sistem performant. Este importantă aducerea la școală a părinților pentru ca în deplină cunoștință a 

cunoașterii posibilităților copilului să îndrume adecvat copilul. 

Doamna inspector școlar general adjunct subliniază că mulți din părinți nu acceptă orientarea în deplină cunoștință de 

cauză a diriginților, oferită pe baza performanțelor școlare.  

La aceasta, precizează domnul Prefect, contribuie mediatizarea extremă a situațiilor negative în mass-media, ceea ce 

contribuie la negativizarea întregii activități din Școala românească.  

Dna DIACONU subliniază că toate acestea uneori pot conduce la absenteism, uneori profesorii sunt puși în situația de a 

vâna prezența elevului la ore pentru închiderea situației școlare. Absenteism atrage după sine lacune în cunoștințe și 

implicit repetenție, care dacă se depășete cu trei ani vârsta etapei de parcurs conduce la abandon școlar. Singura 

posibilitate rămasă de a își construi propria instruire devine programul Șansa a doua. 

Domnul subprefect Eugen ILIE dorește să intervină cu precizarea că în general copii fac ce văd în familie, mai întâi, și 

apoi adaugă cunoștințe la acest prim bagaj. 

Doamna COTELNIC intervine și subliniază că principala problemă în țară și în Europa este lipsa forței de muncă 

calificate.  

Domnul Prefect subliniază că replica ministerului trebuie să fie foarte fermă prin punerea la locul cuvenit al respectului 

cuvenit al cadrelor didactice. 

Referitor la fenomenul de bulyng din unitățile școlare doamna DIACONU subliniază că eforturi se fac atât din partea 

școlii, a Minsiterului Educației și nu numai. Prin colaboarea cu Biroul de Siguranță Școlară, se realizeză Planul Comun 

de Acțiune adoptat la nivelul județului. Nu reușește să idetifice o cauză, este greu sunt prea multe. 

În încheiere domnul Prefect dorește să mulțumească tuturor cadrelor didactice prin doamna profesor prezentă la 

întrunire. Are tot respectul pentru ceea ce fac cadrele didactice. Fără un părinte activ implicat în educația copiilor nu se 

poate realiza un progres în educație. Mulțumește pentru prezență participanților și declară închise lucrările Comisiei de 

Dialog Social a județului Călărași din luna noiembrie 2022. 
 


