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Cap. XI: ACTIVITATEA DE SPRIJINIRE A MEDIULUI DE AFACERI ŞI MENŢINEREA UNUI 

DIALOG PERMANENT CU SINDICATELE:  

 

1. În prima jumătate a lunii iunie a.c., s-a derulat o campanie de informare a reprezentanţilor  

microîntreprinderilor dâmboviţene cu privire la absorbţia fondurilor europene nerambursabile. Acţiunea derulată în 

oraşele Titu, Găeşti, Pucioasa, Moreni şi Târgovişte a fost iniţiată de preşedintele  Consiliului Judeţean Dâmboviţa, 

Florin Popescu concretizând, astfel, intenţia anunţată de acesta, cu ocazia sesiunii de informare din 26 mai adresată 

reprezentanţilor mass-media din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, desfăşurată în Sala de Conferinţe a 

Hotelului Dâmboviţa din Târgovişte. În cadrul evenimentului de luna trecută, preşedintele CJD a accentuat ideea 

sprijinirii întreprinzătorilor care vor să acceseze fonduri pentru dezvoltarea afacerilor lor, demarând în foarte scurt 

timp campania de informare propriu – zisă în colaborare cu Oficiul Teritorial al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi 

Cooperaţie Târgovişte şi Biroul Judeţean al ADR Sud Muntenia. Organizatorii sesiunii de informare privind 

accesarea de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 

4 “Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” - Domeniul major de intervenţie 4.3. 

„Sprijinirea dezvoltării  microîntreprinderilor”  şi-au propus să vină în întâmpinarea potenţialilor dezvoltatori 

din sfera microîntreprinderilor, făcând cunoscute ultimele modificări privind depunerea de proiecte cu posibilitate 

de finanţare nerambursabilă 100%. 

Întreprinzătorii dâmboviţeni au dat curs invitaţiei lansate de CJD şi au participat activ la aceste întâlniri 

menite să încurajeze mediul de afaceri în accesarea de fonduri europene.  
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 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Florin Popescu, a primit în data de 04 iunie a.c  vizita 

delegaţiei oficiale a Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti, condusă de E.S. Domnul Ambasador Robin Barnett. 

Vizita a debutat cu o întrevedere între reprezentanţii conducerii administraţiei judeţene şi municipale, în cadrul 

căreia preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa a expus delegaţiei Ambasadei Marii Britanii principalele 

proiecte şi oportunităţi de investiţii din sectoare importante ale economiei dâmboviţene, menite să atragă potenţialii 

investitori britanici în vederea dezvoltării de parteneriate public-private. 
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 3. În concordanţă cu realităţile din domeniile economic şi fiscal, preşedintele Consiliului Judeţean 

Dâmboviţa a iniţiat, în decursul ultimului an, o serie de întrevederi cu reprezentanţii mediului de afaceri din judeţul 

Dâmboviţa cu care a purtat discuţii pe tema măsurilor adoptate de Executiv, cu impact asupra activităţii acestora.  

 4. Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Florin Popescu, a menţinut în permanenţă un climat de 

colaborare şi dialogul cu sindicatele, întâlnindu-se semestrial cu reprezentanţii acestora, în scopul informării despre 

starea reală a economiei judeţului şi de a transmite Executivului mesajele partenerilor sociali. La aceste întâlniri 

iniţiate de preşedintele CJD au fost dezbătute problemele din industria de apărare, metalurgie, industria energetică, 

servicii şi  instituţii publice.  
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S-a discutat despre situaţia dificilă prin care trece sectorul productiv, dar şi despre modificările prevăzute în 

noua Lege a pensiilor şi în Legea salarizării unice. Preşedintele Florin Popescu a adus în atenţie importanţa 

implementării standardelor de cost în instituţiile bugetare pentru o mai bună gestionare a cheltuielilor publice. 

Totodată, şeful administraţiei judeţene a făcut apel la solidaritate, subliniind că prioritară este menţinerea locurilor 

de muncă în această perioadă de criză economică. Sindicaliştii au solicitat ca Inspectoratul Teritorial al Muncii şi 

Direcţia Muncii să supravegheze modul în care agenţii economici respectă legea şi să apere nu numai drepturile 

patronatelor, ci şi ale salariaţilor. Atât preşedintele CJD, cât şi reprezentantul Guvernului în teritoriu şi-au afirmat 

dorinţa de a sprijini sectorul productiv şi creşterea segmentului investiţional din judeţ în vederea creării de noi 

locuri de muncă, dar şi de a urmări îndeaproape modul cum instituţiile statului cu atribuţii de control din judeţul 

nostru îşi fac datoria. 


