
3ACTUALITATE2 ACTUALITATE

30 de paturi electrice cu patru motoare au intrat, astăzi, 
în dotarea Spitalului Judeţean Călăraşi. Daniela Mihai, 
managerul unităţii spitaliceşti, spune că de noile paturi 
vor beneficia pacientii cazaţi pe secţia oncologie. 
Valoarea acestei investiţii este de 130.305 mii lei, 
finanţare de la Ministerul Sănătăţii cu 10% contribuţie 
din partea Consiliului Judeţean Călăraşi.
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proiecte până la nivelul plafonului de 
contractare de 10 miliarde de lei pentru 
acest an", a mai afirmat Dăncilă.
Judeţul Călăraşi figurează cu 5 proiecte 
cu valoarea totală de 169.316.075 lei
În Lista proiectelor aprobate pentru 
finanţare prin Fondul de Dezvoltare  şi 
Investiţii, se află şi Consiliul Judeţean 
Călăraşi, proiectul în sumă de 
69.881.737 lei vizând construirea unui 
Corp nou în incinta Spitalului de 
Psihiatrie Săpunari. 

Călăraşi / Lista 
proiectelor finanţate 

prin FDI
l Consiliul Judeţean Călăraşi / Corp nou Primele 116 proiecte finanţate prin gaze naturale sau reţea de canalizare. 
de spital S+P+2E în incinta Spitalului de Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, în Toate proiectele aprobate au 
Psihiatrie Săpunari: 69.881.737 leivaloare de aproximativ 2 miliarde de lei, documentaţia completă. În perioada 

au fost aprobate marţi, implementarea următoare se vor semna contracte de l Comuna Mânăstirea / Modernizarea 
lor urmând să înceapă din luna finanţare pentru aceste proiecte, astfel reţei de drumuri de interes local: 
octombrie, a anunţat premierul Viorica încât din luna octombrie să înceapă 10.026.999 lei
Dăncilă. implementarea lor", a declarat Viorica 

l Oraşul Lehliu Gară / Modernizare Dăncilă, marţi, în deschiderea şedinţei "Aşa cum ne-am angajat, continuă 
străzi în oraşul Lehliu Gară şi satele de guvern.susţinerea investiţiilor pentru 
componente Răzvani şi Buzoeni: comunităţile locale. Primele 116 Premierul a precizat că valoarea totală a 
39.360.498 leiproiecte finanţate prin Fondul de celor 116 proiecte de investiţii, care vor 

Dezvoltare şi Investiţii au fost aprobate fi derulate în toate regiunile, este de l Comuna Vasilaţi / Asfaltare străzi: 
astăzi. Este vorba de lucrări de aproximativ 2 miliarde de lei. 36.797.300 lei
infrastructură, drumuri locale, "Acesta este un prim pachet de 

l Comuna Dor Mărunt / Modernizare modernizări şi reabilitare străzi, şcoli şi proiecte finanţate din Fondul de 
străzi prin asfaltare în satele Dor Mărunt grădiniţe, dar şi spitale, construcţia de Dezvoltare şi Investiţii. Vom continua 
şi Dâlga: 13.249.541 leireţea de distribuţie şi alimentare cu analiza pentru a fi aprobate şi alte 

Reprezentantul autorităţii judeţene a Preşedintele Asociaţiei 
trasat, în cadrul discuţiilor, 3 linii de Investitorilor Turci în România, 
interes: dezvoltarea unui parc industrial, Nazmi Dogan, însoţit de Mihaela 
înfiinţarea unui punct terminal la Dunăre Vas, secretarul general al acestei 
şi revenirea pe piaţă a producţiei 

asociaţii, fost primit, miercurea 
agroalimentare.

trecută, de către preşedintele 
Au participat la întâlnire şi preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Camerei de Comerţ, Industrie şi Vasile Iliuţă, pentru a iniţia un 
Agricultură Călăraşi, Marian Drăgan, prim contact de colaborare.
alături de directorul CCIA Călăraşi, Silvia 

investească în zona noastră, fiind Mândruţescu, parteneri în proiectul de 
Vizita la Călăraşi s-a desfăşurat la interesată de oportunitatea creării unei colaborare.
iniţiativa lui Nelu Bălaşa, preşedintele zone libere unde întreprinzătorii să-şi 
Consiliului Local al Întreprinderilor Mici Sursa Facebook Consiliul Judeţean poată desfăşura activitatea în diferite 
şi Mijlocii, partea turcă dorind să Călăraşidomenii.

n Călăraşi

Consilierii judeţeni, reuniţi miercuri în 
şedinţă ordinară de plen, au validat printre 
altele şi Hotărâre privind aprobarea 
asocierii între Judeţul Călăraşi, prin 
Consiliul Judeţean Călăraşi şi Camera de 
Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi, în 
vederea finanţării cheltuielilor pentru 
crearea, editarea şi tipărirea Topului 
judeţean al firmelor pentru anul 2019.

Conform Acordului de asociere dintre cele două 
entităţi menţionate mai sus, finanţarea pentru 
crearea, editarea şi tipărirea Topului judeţean al 
firmelor pentru anul 2019 (maxim 80 lei/exemplar 
pentru tipărirea unui minim de 400 exemplare, 
respectiv 32.000 lei) se va face din bugetul Judeţului 
iar editarea şi tipărirea broşurii/catalogului, precum şi 
organizarea festivităţii de premiere a Topului judeţean 
al firmelor pentru anul 2019 vor intra în 
responsabilitatea Camerei de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Călăraşi.

“Pentru administraţia publică judeţeană, unul dintre 
cele mai importante obiective este acela de a rămâne 
un sprijin pentru mediul de afaceri, de a fi receptivi la 
necesităţile acestuia, venind alături prin dezvoltarea 
şi modernizarea continuă a infrastructurii şi a 
serviciilor publice judeţene, în scopul îmbunătăţirii 
condiţiilor de afaceri ale firmelor călărăşene.

Topul firmelor reprezintă o oglindă a activităţii 
firmelor călărăşene, un motiv pentru a persevera şi a 
îşi îmbunătăţi activitatea, un indicator pentru 
atingerea obiectivelor, dar în acelaşi timp şi un 
semnal de alarmă pentru administraţia judeţului în 
ceea ce priveşte dificultăţile întâmpinate pe ramuri de 
activităţi, în vederea identificării soluţiilor optime 
pentru sprijinul şi susţinerea antreprenoriatului. 
Acordul are ca obiect asocierea în parteneriat în 
scopul sprijinirii mediului de afaceri, a creşterii 
gradului de conştientizare şi de implicare a factorilor 
interesaţi, pentru dezvoltarea durabilă a judeţului, 
având la bază principiul transparenţei, 
profesionalismul în valorificarea experienţei specifice 
fiecărei părţi, sprijinul reciproc în organizarea 
activităţilor planificate. 

Parteneriatul propus constituie o iniţiativă importantă 
care va  sprijini dezvoltarea coeziunii economico-
sociale prin îmbunătăţirea cooperării durabile şi 
eficiente între autorităţile publice locale şi mediul de 
afaceri la nivelul judeţului Călăraşi.” se arată în 
Referatul de aprobare.

Consiliul Judeţean figurează pe lista 
proiectelor aprobate spre finanţare prin FDI

Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Călăraşi, dotat 

cu 30 de paturi electrice!

CJ Călăraşi va susţine, 
financiar, apariţia Topului 

judeţean al firmelor 
pentru anul 2019

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Primele discuţii iniţiate cu Asociaţia 
Investitorilor Turci din România

5.Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venit. faptul că nivelul de performanţă a fost apei potabile furnizate raportat la numărul Directorul general al SC Ecoaqua SA, 
Este o altă formă de exprimare a inferior celui asumat. Obligaţia asumată nu a total de utilizatori. Obligaţia asumată a fost Cezar Neagu, bine priponit în funcţie 
profitabilităţii activităţii desfăşurate. Se fost îndeplinită decât în proporţie de 57%. de a nu exista mai mult de 25 de sesizări la datorită proptelelor sale politice, a calculează cu formula: numărul total de utilizatori din anul 2018, de 

reuşit mega – performanţa de a 27396 utilizatori. În cazul extinderii ariei de cheltuieli din exploatare / venituri din 2.Viteza de rotaţie a debitelor clienţi. 
obţine două prime babane de peste operare numărul de utilizatori va creşte, exploatare x 1000Exprimă numărul de zile până la data la care 

astfel că şi numărul de sesizări va creşte în 560 de milioane de lei vechi, spre Obligaţia asumată este de 980, iar nivelul clienţii îşi achită datoria către societate. Se 
aceeaşi proporţie. În anul 2018 au fost realizat a fost de 990,57, însemnând o calculează ca raport dintre datoria totală a finalul anului trecut, fiind astfel 
înregistrate 10 sesizări, iar valoarea 

„premiat" de Consiliul de indicatorului a fost de 25:10=2,5. Obligaţia 
Administraţie al societăţii pentru asumată a fost îndeplinită în procent de 
rezultatele sale profesionale care 250%.

contrastează puternic cu 
9. Cifra de afaceri. Obligaţia asumată este de angajamentele asumate prin 
creştere cu 2,5% pe an, iar nivelul realizat a contractul de mangement.
fost de 16,57%, însemnând o performanţă 
superioară celei asumate. Valoarea 

Ca să nu mai fie loc de vorbe ori interpretări indicatorului este 16,57:2,5=6,63.
gratuite şi tendenţioase, avem documentul 

Obligaţia asumată a fost îndeplinită în care confirmă managementul discutabil al 
procent de 663%.specialistului cu carnet de partid în 2018.

Concret, pe 18 iulie, conducerea Asociaţiei de 
10. Durata de soluţionare a cererii clienţilor. Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua solicită 
Obligaţia asumată a fost de soluţionare a conducerii SC Ecoaqua să-I transmită "într-o 
oricărei cereri în mai puţin de 12 zile. formă detaliată modul de realizare a 
Indiferent de numărul de zile în care a fost indicatorilor şi obiectivelor prevăzute în 
soluţionată cererea şi indiferent de numărul contractual de mandate al directorului 
de solicitări, performanţa maximă realizabilă general, cu menţiunea expresă de îndeplinire 
este cea asumată. Gradul de îndeplinire al sau nu a indicatorului / obiectivului respectiv, 
obligaţiei în acest caz este dat de numărul de în vederea întocmirii şi transmiterii 
solicitări rezolvate în mai puţin de 12 formularului S1100, prevpzut de OUG 109 / 
zile(conform limitei asumate) şi numărul total 2011 privind guvernarea corporativă având în 
de solicitări. În situaţia concretă a anului vedere că din materialele dvs nu rezultă 
2018, au fost rezolvate 2326 solicitări în mai modul de îndeplinire a indicatorilor" Între 
puţin de 12 zile, dintr-un număr total de paranteze fie vorba, urmărirea indicatorilor 
2419 de solicitări. Obligaţia nu a fost ar fi trebuir să se facă lunar!
îndeplinită în totalitate. Valoarea Transmiterea datelor solicitate urma să se 
indicatorului este 2326:2419=0,96. Obligaţia facă „pe repede – înainte" întrucât termenul 
asumată a fost îndeplinită în procent de 96%.performanţă inferioară celei asumate (s-a clienţilor la sfârşitul anului şi cifra de afaceri, de depunere a  formularului S1100 era 20 

cheltuit mai mult decât s-a estimat). Valoarea totul înmulţit cu 365 de zile. Obligaţia iulie!
indicatorului este 980:990,57=0,99. Obligaţia asumată este de 123,42 zile, însemnând o 11. Procentul de reducere a pierderilor de Desigur, cei de la Ecoaqua s-au conformat 
asumată a fost îndeplinită în procent de 99%.performanţă inferioară celei asumate. apă. A fost asumată o reducere a volumului livrând pe 19 iulie materialul solicitat pe care 

Valoarea indicatorului este 120:123,42=0,97. de apă pierdută cu 8% anual. Pentru anul îl prezentăm mai jos.
2018, volumul de apă pierdută trebuie să fie Obligaţia asumată nu a fost îndeplinită decât 6. Productivitatea muncii. Se exprimă ca Aşteptăm o reacţie nu doar din partea 
cu 8% mai mic decât volumul de apă pierdută în proporţie de 97%. raport între volumul de apă facturat şi „executivului" operatorului regional de apă 
în 2017. Altfel spus, în 2018, volumul de apă numărul total de angajaţi ai societăţii. canal ci şi a Consiliului de Administraţie, a 
pierdută trebuia să fie cu 366626 mc mai mic Obligaţia asumată este de a creşte valoarea AGA şi chiar a consilierilor judeţeni. 3. Viteza de rotaţie activelor imobilizate. 

productivităţii cu 4% pe an. Nivelul realizat decât volumul de apă pierdută în 2017. Evaluează eficacitatea managementului 
este de numai 2,39%. Indicatorul are Comparând volumul de apă pierdută în 2018 activelor imobilizate prin determinarea valorii „Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr. 
valoarea de 2,39:4=0,6. Obligaţia asumată a cu cel din 2017, s-a constatat o reducere cu cifrei de afaceri generată de o anumită 1065 din 18.07.2019, vă detaliem în 
fost îndeplinită în procent de 60%. 270984 mc a volumului de apă pierdută. continuare modul de realizare al indicatorilor cantitate de active imobilizate. Se calculează 

Valoarea indicatorului este de performanţă ai Directorului General al cu formula
270984:366326=0,74. Obligaţia asumată a 7. Durata de remediere a avariilor în reţele. Ecoaqua S.A. cifra de afaceri / valoarea activelor 
fost îndeplinită în procent de 74%.Obligaţia asumată a fost de remediere a Indicatorii sunt calculaţi pentru fiecare lună, imobilizate

oricărei avarii în mai puţin de 60 de ore. având în vedere perioada care s-a scurs de la Obligaţia asumată este ca raportul să aibă Indiferent de numărul de ore în care a fost 12. Creşterea numărului de branşamente. începutul anului. Astfel, rezultatele lunii valoarea 12, iar nivelul realizat a fost de 0,22, remediată avaria şi indiferent de numărul de Obligaţia asumată a fost ca în 2018 să crească decembrie conţin performanţa globală a însemnând o performanţă inferioară celei avarii, performanţa maximă realizată este cea numărul de branşamente cu 5%, urmând ca anului respectiv. asumate. Valoarea indicatorului este asumată. Dacă există avarii care au fost în 2019, 2020 şi 2021 să mai crească doar cu 1,12:12=0,09. Obligaţia asumată a fost remediate în mai mult de 60 de ore,(chiar şi 4%. În 2018 numărul de branşamente a 1.Viteza de rotaţie a creditelor furnizori. îndeplinită în procent de 9%, ca urmare a una singură), se consideră că obligaţia nu a crescut cu 11,09%, însemnând o valoare a Înseamnă numărul de zile de creditare pe creşterii activelor imobilizate din POS Mediu, fost respectată. Gradul de îndeplinire al indicatorului de 11,09:5=2,22, obligaţia fiind care unitatea îl obţine de la furnizorii săi. Se fapt ce a dus la denaturarea rezultatului. obligaţiei în acest caz este dat de numărul de realizată în procent de 222%.exprimă ca valoare a datoriilor societăţii către 
avarii remediate în mai puţin de 60 de 

Indicatorii financiari, privind plata datoriilor, furnizori la sfârşit de an,(numit sold furnizori) 
4.Viteza de rotaţie a stocurilor. Înseamnă ore(conform listei asumate) şi numărul total 

ratelor şi dobânzilor se calculează ca raport raportată la valoarea bunurilor şi serviciilor 
de avarii. În situaţia concretă a anului 2018, numărul de zile în care stocul de materii 

între sumele plătite şi sumele ce trebuiau achiziţionate de la aceştia în anul respectiv, toate avariile au fost remediate în maxim 60 prime şi materiale sunt imobilizate în unitate 
plătite. Întrucât societatea nu a avut restanţe, totul înmulţit cu 365 de zile. Se calculează cu de ore. În acest caz obligaţia asumată a fost şi se calculează cu formula obligaţiile asumate au fost respectate integral formula îndeplinită, iar valoarea indicatorului este Stocuri / cifra de afaceri x 365 zile. şi valoarea indicatorului, în fiecare caz este 1, (sold furnizori / valoarea achiziţiilor de bunuri Nr. de avarii remediate în mai puţin de 60 de Obligaţia asumată este de 10 zile, iar nivelul mai puţin în cazul plăţii tuturor datoriilor şi servicii) x 365. ore / numărul total de avarii=1.realizat a fost de 3,22 zile, însemnând o către bugetul local. Din total datorat de Obligaţia asumată este de 45 de zile, iar Obligaţia asumată a fost îndeplinită în performanţă superioară celei asumate. 183668 lei, au rămas neplătiţi 56811 lei, nivelul realizat a fost de 79,46 zile, procent de 100%.Valoarea indicatorului este 10:3,22=3,11. însemnând că s-a plătit doar(183668-56811) însemnând o performanţă inferioară celei 

Obligaţia asumată a fost îndeplinită în / 1836680=126857/183668=69%, indicatorul asumate. Valoarea indicatorului este 
8. Numărul de sesizări privind parametrii procent de 311%. având astfel valoarea de 0,69."45:79,46=0,57 şi reflectă(fiind subunitar) 

Documentul care spune totul 
despre managementul lui Cezar Neagu!

Documentul care spune totul 
despre managementul lui Cezar Neagu!

Sub bagheta coregrafică a maestrului Aurel Mailat şi mai ales 
datorită sprijinului necondiţionat al Consiliului Judeţean 
Călăraşi, sâmbătă, 21 septembrie, Ansamblul Folcloric 
Bărăganul al Centrului Cultural Judeţean Călăraşi, a 
impresionat juriul şi publicul Festivalului Concurs Internaţional 
NEOS MARMARAS CUP din Grecia!

Vrem să împărtăşim cu dumneavoastră bucuria noastră 
imensă, pentru că azi am reuşit performanţa de a aduce acasă, 
la Călăraşi, premii care reprezintă răsplata extraordinară în 
urma muncii noastre asidue.

Aducem în judeţul Călăraşi, tocmai din Grecia, MARELE 
PREMIU al Festivalului Concurs Internaţional NEOS 
MARMARAS CUP 2019 şi Locul 1 pentru cea mai bună 
prestaţie dintre toate cele 8 ţări participante la acest concurs 
internaţional!

Fără muncă, fără dragoste şi pasiune pentru dansul popular 
românesc, dar mai ales fără această prietenie care ne leagă de 
mulţi ani de zile, nu am fi reuşit această performanţă Vă mulţumim pentru toată aprecierea şi vă suntem veşnic 
nemaipomenită! recunoscători pentru susţinere. Fără dumneavoastră, publicul, 
Suntem o familie! Ansamblul Folcloric Bărăganul este o familie spectacolele noastre nu ar avea culoare!
UNICĂ! Sursa Facebook Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi

n CJCC Călăraşi

Ansamblul Bărăganul a câştigat Marele Premiu 
al Festivalului NEOS MARMARAS CUP 2019
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au fost aprobate marţi, implementarea următoare se vor semna contracte de l Comuna Mânăstirea / Modernizarea 
lor urmând să înceapă din luna finanţare pentru aceste proiecte, astfel reţei de drumuri de interes local: 
octombrie, a anunţat premierul Viorica încât din luna octombrie să înceapă 10.026.999 lei
Dăncilă. implementarea lor", a declarat Viorica 

l Oraşul Lehliu Gară / Modernizare Dăncilă, marţi, în deschiderea şedinţei "Aşa cum ne-am angajat, continuă 
străzi în oraşul Lehliu Gară şi satele de guvern.susţinerea investiţiilor pentru 
componente Răzvani şi Buzoeni: comunităţile locale. Primele 116 Premierul a precizat că valoarea totală a 
39.360.498 leiproiecte finanţate prin Fondul de celor 116 proiecte de investiţii, care vor 

Dezvoltare şi Investiţii au fost aprobate fi derulate în toate regiunile, este de l Comuna Vasilaţi / Asfaltare străzi: 
astăzi. Este vorba de lucrări de aproximativ 2 miliarde de lei. 36.797.300 lei
infrastructură, drumuri locale, "Acesta este un prim pachet de 

l Comuna Dor Mărunt / Modernizare modernizări şi reabilitare străzi, şcoli şi proiecte finanţate din Fondul de 
străzi prin asfaltare în satele Dor Mărunt grădiniţe, dar şi spitale, construcţia de Dezvoltare şi Investiţii. Vom continua 
şi Dâlga: 13.249.541 leireţea de distribuţie şi alimentare cu analiza pentru a fi aprobate şi alte 

Reprezentantul autorităţii judeţene a Preşedintele Asociaţiei 
trasat, în cadrul discuţiilor, 3 linii de Investitorilor Turci în România, 
interes: dezvoltarea unui parc industrial, Nazmi Dogan, însoţit de Mihaela 
înfiinţarea unui punct terminal la Dunăre Vas, secretarul general al acestei 
şi revenirea pe piaţă a producţiei 

asociaţii, fost primit, miercurea 
agroalimentare.

trecută, de către preşedintele 
Au participat la întâlnire şi preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, 
Camerei de Comerţ, Industrie şi Vasile Iliuţă, pentru a iniţia un 
Agricultură Călăraşi, Marian Drăgan, prim contact de colaborare.
alături de directorul CCIA Călăraşi, Silvia 

investească în zona noastră, fiind Mândruţescu, parteneri în proiectul de 
Vizita la Călăraşi s-a desfăşurat la interesată de oportunitatea creării unei colaborare.
iniţiativa lui Nelu Bălaşa, preşedintele zone libere unde întreprinzătorii să-şi 
Consiliului Local al Întreprinderilor Mici Sursa Facebook Consiliul Judeţean poată desfăşura activitatea în diferite 
şi Mijlocii, partea turcă dorind să Călăraşidomenii.

n Călăraşi

Consilierii judeţeni, reuniţi miercuri în 
şedinţă ordinară de plen, au validat printre 
altele şi Hotărâre privind aprobarea 
asocierii între Judeţul Călăraşi, prin 
Consiliul Judeţean Călăraşi şi Camera de 
Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi, în 
vederea finanţării cheltuielilor pentru 
crearea, editarea şi tipărirea Topului 
judeţean al firmelor pentru anul 2019.

Conform Acordului de asociere dintre cele două 
entităţi menţionate mai sus, finanţarea pentru 
crearea, editarea şi tipărirea Topului judeţean al 
firmelor pentru anul 2019 (maxim 80 lei/exemplar 
pentru tipărirea unui minim de 400 exemplare, 
respectiv 32.000 lei) se va face din bugetul Judeţului 
iar editarea şi tipărirea broşurii/catalogului, precum şi 
organizarea festivităţii de premiere a Topului judeţean 
al firmelor pentru anul 2019 vor intra în 
responsabilitatea Camerei de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Călăraşi.

“Pentru administraţia publică judeţeană, unul dintre 
cele mai importante obiective este acela de a rămâne 
un sprijin pentru mediul de afaceri, de a fi receptivi la 
necesităţile acestuia, venind alături prin dezvoltarea 
şi modernizarea continuă a infrastructurii şi a 
serviciilor publice judeţene, în scopul îmbunătăţirii 
condiţiilor de afaceri ale firmelor călărăşene.

Topul firmelor reprezintă o oglindă a activităţii 
firmelor călărăşene, un motiv pentru a persevera şi a 
îşi îmbunătăţi activitatea, un indicator pentru 
atingerea obiectivelor, dar în acelaşi timp şi un 
semnal de alarmă pentru administraţia judeţului în 
ceea ce priveşte dificultăţile întâmpinate pe ramuri de 
activităţi, în vederea identificării soluţiilor optime 
pentru sprijinul şi susţinerea antreprenoriatului. 
Acordul are ca obiect asocierea în parteneriat în 
scopul sprijinirii mediului de afaceri, a creşterii 
gradului de conştientizare şi de implicare a factorilor 
interesaţi, pentru dezvoltarea durabilă a judeţului, 
având la bază principiul transparenţei, 
profesionalismul în valorificarea experienţei specifice 
fiecărei părţi, sprijinul reciproc în organizarea 
activităţilor planificate. 

Parteneriatul propus constituie o iniţiativă importantă 
care va  sprijini dezvoltarea coeziunii economico-
sociale prin îmbunătăţirea cooperării durabile şi 
eficiente între autorităţile publice locale şi mediul de 
afaceri la nivelul judeţului Călăraşi.” se arată în 
Referatul de aprobare.

Consiliul Judeţean figurează pe lista 
proiectelor aprobate spre finanţare prin FDI

Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Călăraşi, dotat 

cu 30 de paturi electrice!

CJ Călăraşi va susţine, 
financiar, apariţia Topului 

judeţean al firmelor 
pentru anul 2019

n Consiliul Judeţean Călăraşi

Primele discuţii iniţiate cu Asociaţia 
Investitorilor Turci din România

5.Cheltuieli din exploatare la 1000 lei venit. faptul că nivelul de performanţă a fost apei potabile furnizate raportat la numărul Directorul general al SC Ecoaqua SA, 
Este o altă formă de exprimare a inferior celui asumat. Obligaţia asumată nu a total de utilizatori. Obligaţia asumată a fost Cezar Neagu, bine priponit în funcţie 
profitabilităţii activităţii desfăşurate. Se fost îndeplinită decât în proporţie de 57%. de a nu exista mai mult de 25 de sesizări la datorită proptelelor sale politice, a calculează cu formula: numărul total de utilizatori din anul 2018, de 

reuşit mega – performanţa de a 27396 utilizatori. În cazul extinderii ariei de cheltuieli din exploatare / venituri din 2.Viteza de rotaţie a debitelor clienţi. 
obţine două prime babane de peste operare numărul de utilizatori va creşte, exploatare x 1000Exprimă numărul de zile până la data la care 

astfel că şi numărul de sesizări va creşte în 560 de milioane de lei vechi, spre Obligaţia asumată este de 980, iar nivelul clienţii îşi achită datoria către societate. Se 
aceeaşi proporţie. În anul 2018 au fost realizat a fost de 990,57, însemnând o calculează ca raport dintre datoria totală a finalul anului trecut, fiind astfel 
înregistrate 10 sesizări, iar valoarea 

„premiat" de Consiliul de indicatorului a fost de 25:10=2,5. Obligaţia 
Administraţie al societăţii pentru asumată a fost îndeplinită în procent de 
rezultatele sale profesionale care 250%.

contrastează puternic cu 
9. Cifra de afaceri. Obligaţia asumată este de angajamentele asumate prin 
creştere cu 2,5% pe an, iar nivelul realizat a contractul de mangement.
fost de 16,57%, însemnând o performanţă 
superioară celei asumate. Valoarea 

Ca să nu mai fie loc de vorbe ori interpretări indicatorului este 16,57:2,5=6,63.
gratuite şi tendenţioase, avem documentul 

Obligaţia asumată a fost îndeplinită în care confirmă managementul discutabil al 
procent de 663%.specialistului cu carnet de partid în 2018.

Concret, pe 18 iulie, conducerea Asociaţiei de 
10. Durata de soluţionare a cererii clienţilor. Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua solicită 
Obligaţia asumată a fost de soluţionare a conducerii SC Ecoaqua să-I transmită "într-o 
oricărei cereri în mai puţin de 12 zile. formă detaliată modul de realizare a 
Indiferent de numărul de zile în care a fost indicatorilor şi obiectivelor prevăzute în 
soluţionată cererea şi indiferent de numărul contractual de mandate al directorului 
de solicitări, performanţa maximă realizabilă general, cu menţiunea expresă de îndeplinire 
este cea asumată. Gradul de îndeplinire al sau nu a indicatorului / obiectivului respectiv, 
obligaţiei în acest caz este dat de numărul de în vederea întocmirii şi transmiterii 
solicitări rezolvate în mai puţin de 12 formularului S1100, prevpzut de OUG 109 / 
zile(conform limitei asumate) şi numărul total 2011 privind guvernarea corporativă având în 
de solicitări. În situaţia concretă a anului vedere că din materialele dvs nu rezultă 
2018, au fost rezolvate 2326 solicitări în mai modul de îndeplinire a indicatorilor" Între 
puţin de 12 zile, dintr-un număr total de paranteze fie vorba, urmărirea indicatorilor 
2419 de solicitări. Obligaţia nu a fost ar fi trebuir să se facă lunar!
îndeplinită în totalitate. Valoarea Transmiterea datelor solicitate urma să se 
indicatorului este 2326:2419=0,96. Obligaţia facă „pe repede – înainte" întrucât termenul 
asumată a fost îndeplinită în procent de 96%.performanţă inferioară celei asumate (s-a clienţilor la sfârşitul anului şi cifra de afaceri, de depunere a  formularului S1100 era 20 

cheltuit mai mult decât s-a estimat). Valoarea totul înmulţit cu 365 de zile. Obligaţia iulie!
indicatorului este 980:990,57=0,99. Obligaţia asumată este de 123,42 zile, însemnând o 11. Procentul de reducere a pierderilor de Desigur, cei de la Ecoaqua s-au conformat 
asumată a fost îndeplinită în procent de 99%.performanţă inferioară celei asumate. apă. A fost asumată o reducere a volumului livrând pe 19 iulie materialul solicitat pe care 

Valoarea indicatorului este 120:123,42=0,97. de apă pierdută cu 8% anual. Pentru anul îl prezentăm mai jos.
2018, volumul de apă pierdută trebuie să fie Obligaţia asumată nu a fost îndeplinită decât 6. Productivitatea muncii. Se exprimă ca Aşteptăm o reacţie nu doar din partea 
cu 8% mai mic decât volumul de apă pierdută în proporţie de 97%. raport între volumul de apă facturat şi „executivului" operatorului regional de apă 
în 2017. Altfel spus, în 2018, volumul de apă numărul total de angajaţi ai societăţii. canal ci şi a Consiliului de Administraţie, a 
pierdută trebuia să fie cu 366626 mc mai mic Obligaţia asumată este de a creşte valoarea AGA şi chiar a consilierilor judeţeni. 3. Viteza de rotaţie activelor imobilizate. 

productivităţii cu 4% pe an. Nivelul realizat decât volumul de apă pierdută în 2017. Evaluează eficacitatea managementului 
este de numai 2,39%. Indicatorul are Comparând volumul de apă pierdută în 2018 activelor imobilizate prin determinarea valorii „Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr. 
valoarea de 2,39:4=0,6. Obligaţia asumată a cu cel din 2017, s-a constatat o reducere cu cifrei de afaceri generată de o anumită 1065 din 18.07.2019, vă detaliem în 
fost îndeplinită în procent de 60%. 270984 mc a volumului de apă pierdută. continuare modul de realizare al indicatorilor cantitate de active imobilizate. Se calculează 

Valoarea indicatorului este de performanţă ai Directorului General al cu formula
270984:366326=0,74. Obligaţia asumată a 7. Durata de remediere a avariilor în reţele. Ecoaqua S.A. cifra de afaceri / valoarea activelor 
fost îndeplinită în procent de 74%.Obligaţia asumată a fost de remediere a Indicatorii sunt calculaţi pentru fiecare lună, imobilizate

oricărei avarii în mai puţin de 60 de ore. având în vedere perioada care s-a scurs de la Obligaţia asumată este ca raportul să aibă Indiferent de numărul de ore în care a fost 12. Creşterea numărului de branşamente. începutul anului. Astfel, rezultatele lunii valoarea 12, iar nivelul realizat a fost de 0,22, remediată avaria şi indiferent de numărul de Obligaţia asumată a fost ca în 2018 să crească decembrie conţin performanţa globală a însemnând o performanţă inferioară celei avarii, performanţa maximă realizată este cea numărul de branşamente cu 5%, urmând ca anului respectiv. asumate. Valoarea indicatorului este asumată. Dacă există avarii care au fost în 2019, 2020 şi 2021 să mai crească doar cu 1,12:12=0,09. Obligaţia asumată a fost remediate în mai mult de 60 de ore,(chiar şi 4%. În 2018 numărul de branşamente a 1.Viteza de rotaţie a creditelor furnizori. îndeplinită în procent de 9%, ca urmare a una singură), se consideră că obligaţia nu a crescut cu 11,09%, însemnând o valoare a Înseamnă numărul de zile de creditare pe creşterii activelor imobilizate din POS Mediu, fost respectată. Gradul de îndeplinire al indicatorului de 11,09:5=2,22, obligaţia fiind care unitatea îl obţine de la furnizorii săi. Se fapt ce a dus la denaturarea rezultatului. obligaţiei în acest caz este dat de numărul de realizată în procent de 222%.exprimă ca valoare a datoriilor societăţii către 
avarii remediate în mai puţin de 60 de 

Indicatorii financiari, privind plata datoriilor, furnizori la sfârşit de an,(numit sold furnizori) 
4.Viteza de rotaţie a stocurilor. Înseamnă ore(conform listei asumate) şi numărul total 

ratelor şi dobânzilor se calculează ca raport raportată la valoarea bunurilor şi serviciilor 
de avarii. În situaţia concretă a anului 2018, numărul de zile în care stocul de materii 

între sumele plătite şi sumele ce trebuiau achiziţionate de la aceştia în anul respectiv, toate avariile au fost remediate în maxim 60 prime şi materiale sunt imobilizate în unitate 
plătite. Întrucât societatea nu a avut restanţe, totul înmulţit cu 365 de zile. Se calculează cu de ore. În acest caz obligaţia asumată a fost şi se calculează cu formula obligaţiile asumate au fost respectate integral formula îndeplinită, iar valoarea indicatorului este Stocuri / cifra de afaceri x 365 zile. şi valoarea indicatorului, în fiecare caz este 1, (sold furnizori / valoarea achiziţiilor de bunuri Nr. de avarii remediate în mai puţin de 60 de Obligaţia asumată este de 10 zile, iar nivelul mai puţin în cazul plăţii tuturor datoriilor şi servicii) x 365. ore / numărul total de avarii=1.realizat a fost de 3,22 zile, însemnând o către bugetul local. Din total datorat de Obligaţia asumată este de 45 de zile, iar Obligaţia asumată a fost îndeplinită în performanţă superioară celei asumate. 183668 lei, au rămas neplătiţi 56811 lei, nivelul realizat a fost de 79,46 zile, procent de 100%.Valoarea indicatorului este 10:3,22=3,11. însemnând că s-a plătit doar(183668-56811) însemnând o performanţă inferioară celei 

Obligaţia asumată a fost îndeplinită în / 1836680=126857/183668=69%, indicatorul asumate. Valoarea indicatorului este 
8. Numărul de sesizări privind parametrii procent de 311%. având astfel valoarea de 0,69."45:79,46=0,57 şi reflectă(fiind subunitar) 

Documentul care spune totul 
despre managementul lui Cezar Neagu!

Documentul care spune totul 
despre managementul lui Cezar Neagu!

Sub bagheta coregrafică a maestrului Aurel Mailat şi mai ales 
datorită sprijinului necondiţionat al Consiliului Judeţean 
Călăraşi, sâmbătă, 21 septembrie, Ansamblul Folcloric 
Bărăganul al Centrului Cultural Judeţean Călăraşi, a 
impresionat juriul şi publicul Festivalului Concurs Internaţional 
NEOS MARMARAS CUP din Grecia!

Vrem să împărtăşim cu dumneavoastră bucuria noastră 
imensă, pentru că azi am reuşit performanţa de a aduce acasă, 
la Călăraşi, premii care reprezintă răsplata extraordinară în 
urma muncii noastre asidue.

Aducem în judeţul Călăraşi, tocmai din Grecia, MARELE 
PREMIU al Festivalului Concurs Internaţional NEOS 
MARMARAS CUP 2019 şi Locul 1 pentru cea mai bună 
prestaţie dintre toate cele 8 ţări participante la acest concurs 
internaţional!

Fără muncă, fără dragoste şi pasiune pentru dansul popular 
românesc, dar mai ales fără această prietenie care ne leagă de 
mulţi ani de zile, nu am fi reuşit această performanţă Vă mulţumim pentru toată aprecierea şi vă suntem veşnic 
nemaipomenită! recunoscători pentru susţinere. Fără dumneavoastră, publicul, 
Suntem o familie! Ansamblul Folcloric Bărăganul este o familie spectacolele noastre nu ar avea culoare!
UNICĂ! Sursa Facebook Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi

n CJCC Călăraşi

Ansamblul Bărăganul a câştigat Marele Premiu 
al Festivalului NEOS MARMARAS CUP 2019
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